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HOMENAGENS. 

A obra de Estevam de Almeida*. 

Moacyr Amaral Scmtos 
Catedratico de Direito Judiciario Givil na 
Faculdade de Direito da Universidade de 

Sao Paulo. 

ESTEVAM DE ALMEIDA foi nosso professor nos anos de 
24 e 25, uma das fases mais irrequietas da vida nacional, 

com intensos reflexos entre as Arcadas. 

Embora sem bandeira ostensiva que convocasse a ade-
sao pelo convencimento, a revolta daquele ano repercutira 
fundo, como sinal de que havia, nos dominios da politica 
brasileira, muita coisa de errado, semi-oculta pela arrogan-
cia de uns e comodo conformismo geral das classes res-
ponsaveis. E ao longo silencio da vespera, espancado pelos 
canhoes, seguiu-se o despertar tonitroante de consciencias, 
a imporem, no debate dos problemas de interesse coletivo, 
o seu adequado ajustamento aos ideais que renasciam. O 
fenomeno, envolvente de todos, particularmente os inte-
lectuais, assumiu especial expansao na velha Academia, 
onde, por sua formacao e seu papel historico de orgao dos 
grandes movimentos nacionais, professores e alunos toma-
ram posi§ao definida na marcha que se iria inevitavelmente 
precipitar. 

Como se alheio fosse ao mundo que o cercava, ESTEVAM 
DE ALMEIDA, aparentemente distante do vozerio e do tu-

multo, que ameagavam tempestades proximas, apenas 
sorria. E quando seus alunos, que tanto o queriam quanlo 

*. Conferencia realizada no dia 11 de dezembro de 1963, em come-
moragao do centenario de E S T E V A M D E ALMEIDA, na Faculdade de Direito 
da Universidade de Sao Paulo. 
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o admiravam, logo depois de encerrado o episodio militar, 
aguardavam pressurosos, no reinicio das aulas, as impres-
soes e o pensamento que o situassem na porfia, limitou-se, 
entretanto, a estas pareas palavras introdutorias da pre-
lecao: — "Agora que ja se acabou um barulho que houve 
por ai, continuemos as nossas prelecoes" .. .Estupefacao 
geral. 

Desnorteante, sem diivida, singularmente desnorteante 
a atitude, tan to mais porque era justamente havido como 
cidadao exemplar, carater puro e destemido. Aos disci-
pulos o sorriso do mestre, onde nao havia desdem, mas 
serenidade brotada de conviccao sincera, se fizera miste-
rio indecifravel. 

Passados poucos anos, porem, tivemos cabal explica-
cao. Deu-na varao ilustre, a que nos ligamos por afini-
dade de parentesco, fraternal amigo de ESTEVAM, seu com-
panheiro dos bancos academicos e, ainda, tambem seu 
consciente correligionario. Quarenta anos quase se haviam 
decorrido do dia em que se expulsara do pais a familia 
imperial e, nao obstante, ESTEVAM DE ALMEIDA, como nos 
tempos da Academia, acalentava pendores monarquistas, 
que nao ocultava. Nao se tratava de simples postura, 
inconcebivel num homem do seu estofo, desafeito a con-
veniencias e a exteriorizacoes para a vulgar plateia, mas 
de um estado de espirito, resultante de crencas inamoviveis, 
da filosofia que lhe alimentara a cultura, do conhecimento 
dos homens e dos segredos, aos demais imperscrutaveis, 
das reais condicoes politico-sociais brasileiras. 

Nele perduravam, porque armazenados ao calor da 
sabedoria e do coracao, os frutos das suas convicgoes, hauri-
das desde os dias do estudante pobre, que se enriquecera 
tao so de amigos queridos, muitos deles firmemente arrai-
gados aos ideais monarquistas. Destes nao se apartaria 
nunca, orgulhoso que era de te-los conquistado, e seguiria 
sua sorte com a nobreza de poder comparticipar dela, do 
que deu provas sobejas, conquanto, e certo, ao peso de 
sacrificios desajustados ao seu temperamento e despropor-
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cionados as suas forcas. De ver-se, por exemplo, o to-
cante episodio da revolucao monarquista de 1901. A um 
aceno de RAFAEL CORREIA DA SILVA, a quern se prendia por 
estima fraterna e identicos pendores, o manso e pacifico 
ESTEVAM, tendo por instrumentos belicos os livros que lera, 
e por municao os dardos da cultura e as labaredas da inte-
ligencia, assume o comando revolucionario da regiao de 
Limeira, onde advogava e tinha partidarios, mas, ao que 
consta, abandonado, no momento decisivo, pelos de quern 
contava com a ajuda, fez-se de general, cavaleiro e peao, 

tentando dar sozinho cumprimento ia missao para que fora 

destacado, ainda que convencido da inutilidade da aven-

tura a que se aliciara. Da bravura jamais se jactou e dai 

nem mesmo a historia narrar a audacia. 

Monarquista, nao cogitava da politica republicana, 

cujos tormentos deixava aos republicanos, nao obstante, 

de vez em quando, segundo observou um dos seus disci-

pulos bem-amados, PAULO DUARTE, nao deixasse de "delinear 

o aplauso a qualquer ato bom que, por acaso, se dealbasse 

nos arraiais da administracao publica" e nao escondesse 

"a nausea de qualquer coxeamento que aleijasse a linha 

de um governo", louvor ou repulsa que manifestava "ja 

por u m pequenino adjetivo encomiastico, ja por um risi-

nho de timida ironia". 

Era em politica um "crente" — dizia dele JOAO ARRUDA 
— como o era "nas verdades religiosas" e "na verdade que 
a ciencia indefesamente busca". Era um crente da ver
dade, concluimos nos, proviesse nao importa donde, por
que sempre emanada de Deus. "Penetrar os segredos do 
mundo e das vidas, — confessava ESTEVAM DE ALMEIDA, 

em encantadora conferencia — e anelo que orienta a alma 
para a verdade, o mais nobre de todos os bens, a regra 

sublime da nossa a§ao". E porque na procura da verdade 
se encontra a suprema aspiracao dos realmente sabios, ben-

dizia o Cristianismo, que, "em todos os tempos, palmeou 
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o zelo, encomiou o exito, honrou os doutores da verdadeira 
ciencia". 

O homem religioso e o sabio se integram em ESTEVAM 

DE ALMEIDA. Certamente tinha a mesma concepcao de 
ARISTOTELES — "a sabedoria versa sobre as coisas huma-
nas e das quais e possivel deliberar". Mas, ainda com re
ferenda as coisas humanas, a sabedoria esta sujeita a 
restricoes, pois "ha dominios em cujo limiar sentimo-nos 
obrigados a parar". E sintetizava a sua fe e a sua filo-
sofia: — "Dado nao nos e tao somente as causas proximas 
das cousas, pois, nao contendo estas suficiente explicacao 
de sua existencia e de sua atividade, delas nos elevamos 
necessariamente a uma realidade suprema, causa das 
causas, substancia das substancias, Deus". 

£sse, o filosofo religioso e da humildade consciente, 
recolhera e armazenara, com sede insaciavel de saber, nos 
miiltiplos setores em que se deleita a inteligencia humana, 
maravilhosos himalaias de erudicao e cultura, em nao 
poucos ramos excedendo-se ate aos havidos como pincaros 
da sua especialidade. Mestre em filosofia, nao o era menos 
em historia; latinista eximio, convertera-se em filologo con-
sagrado; cultor "fervoroso, dedicado, perseverante do 
idioma nativo", nos legou ricos lavores literarios; estudioso 
do direito, se inclui entre os principes das letras juridicas 
nacionais; professor de raca, nao regateou espadanar a 
mancheias multiformes e utilissimos conhecimentos aos 
discipulos, dos quais fez nao poucos doutos seguidores, entre 
os quais nao nos podemos incluir para nao confundir, e 
injustamente, as dimensoes incomparaveis em que se 
projetou. 

Por isso vos dizemos, meus senhores, que se nos atri-
buissem retratar tao complexa formacao intelectual, nos 
miiltiplos e policromicos departamentos que ostenta, a con-
jugarem-se na harmonia da unidade cultural, que a re-
marca como ente privilegiado e proximo da perfeicao, nao 
tenhais diivida, meus senhores, nao padecerieis o infortii-
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nio de nos ouvir. Missao de tamanha monta somente a 
desempenharia, e com nao pequenas dificuldades, um outro 
ESTEVAM DE ALMEIDA, "avis rara", a um tempo humanista e 

esteta, literato e moralista, analista e pensador, pedagogo 
e jurisconsulto. Na reparticao da carga entre a Academia 
Paulista de Letras, o Instituto Historico e Geografico, a 
Companhia de Jesus e Associagao dos Antigos Alunos, o 
Instituto dos Advogados de Sao Paulo e a nossa Faculdade 
de Direito, no que andaram os doutos cenaculos com elo-
giavel prudencia, apenas nos coube, assim mesmo em dis-

sonancia com nossas aptidoes, tarefa de certo modo resu-
mida e mais concreta, a de bosquejar-lhe a figura de jurista 
e professor de direito. 

Sob o angulo em que o viu JOAO ARRUDA, O que mais em 
ESTEVAM DE ALMEIDA se admirava era a sua queda peia 
filosofia do direito, cuja cadeira tivera ate a tentacao de 
ocupar. Amplia-lhe SPENCER V A M P R E as preferencias, assi-

nalando-lhe especial carinho por dois ramos juridicos — 

o direito romano e a filosofia do direito. Classica, entre-

tanto, e insuperavel, e a sua monografia sobre Direito de 
Familia, e de varios ensaios e mais de centena de lapida-

res pareceres, parte dos quais reunidos em volume, fulgu-

ram profundezas dos mais variados quadrantes do direito 

civil, constitucional, comercial, internacional privado, admi-

nistrativo, e de quantos outros ramos da ciencia juridica. 

Por outro lado, os alentadosi anais da Comissao elaboradora 

do ante-projeto do Codigo do Processo Civil e Comercial 

do Estado de Sao Paulo, da qual foi u m dos membros 

mais distinguidos e afanosos, mais o que nos deixou de 

suas radiosas prelecoes nesta Casa, revelam tesouros ine-

xauriveis de direito processual civil e, a considerar o inte-

resse com que se mantinha atualizado com as investigacoes 

e teorias desse setor das ciencias juridicas, nos permitem, 

aos processualistas orgulhosos da preferencia, concluir que, 

no esplendor da sua mentalidade, a seara do direito pro-
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cessual se tornara a predileta das suas mais obstinadas 
especulacoes. 

E m verdade, bem pesados os seus lavores, despojan-
do-se o critico de suas proprias e naturais tendencias, que 
de ordinario o levam a aproximar as suas ao do criticado, 
em ESTEVAM DE ALMEIDA nao se pode caracterizar num traco 
inconfundivel a qual das especialidades do direito se digna-
va votar a primazia das afeicoes, pois estas se repartiam 
harmonicamente a todas, a modo de quem se delicia com 
os frutos da arvore, qualquer que seja o galho em que se 
encontrem. Os longos anos de esforcos e o incessante exer-
cicio, a perscrutar os fenomenos juridicos na sua abstracao 
e sentindo-os nas suas transformacoes as realidades con-
cretas, a investigacao diuturna dos principios no afa de 
iluminar as normas frias dos textos, indiferentes ou la-
cunosas, do que lhe resultou sensibilissima educacao juri-
dica, a familiaridade com os pontifices de todos os tempos, 
de PAPINIANO a IHERING e SAVIGNY, de CUJACIO e ACURSIO a 

WINDSCHEID e DERNBURG, de POTHIER a SALEILLES, de STRACOA 

e SCACCIA a VIVANTE e INGLES DE SOUZA, de DURANTE a CHIO-

VENDA, de ARISTOTELES, SANTO AGOSTINHO e SANTO T O M A Z a 

KANT, GOGLIOLO, O trato continuo com os nossos reinicolas, 

praxistas, decisionistas, e concomitante conversacao com 

seus seguidores, de TEDIEIRA DE FREITAS a CLOVIS, de PAULA 

BATISTA a JOAO MENDES JUNIOR, a paixao por Rui BARBOSA, 

a quem qualificava "a nossa inexaurivel montanha de luz", 
todos com ele convivendo em biblioteca famosa, que, na 

informacao de JOAO ARRUDA, afirmava nao trocar pela da 

Faculdade, fizeram de ESTEVAM DE ALMEIDA jurista comple-

to, engenho universal, para quem se haviam devassado todos 
os misterios da ciencia do direito. 

Para ESTEVAM DE ALMEIDA O direito e a vida, "pois, 

determinado pelos fins supremos do homem, protege e 

assegura todas as relacoes da vida" " E O vinculum socie-

tatis, e o supremo vinculo social, e a garantia suprema da 
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conservacao da sociedade, como disseram outros, e ja o 
havia dito CICERO: "est enim unum ius quo devincta est ho-
minum societas". Mas, por isso que o direito "e a forca 
especifica do organismo social (ARDIGO) ; e uma forca social 
cosmica (PICARD) ; e a forca etiea da coesao entre as partes 
e o todo, os individuos e a sociedade (GUELFI) ; e o funda-
mento dos reinos, a condicao essencial das sociedades 
(BIAVASCHI) ", por isso que, em suma, e a vida e esta se 

encerra na coexistencia humana, a questao primacial con-
siste em fixar o principio fundamental disciplinador dessa 
coexistencia. 

E m outro dos seus trabalhos, a formosissima confer en-
cia sobre A caridade intelectual, desenvolveu o filosofo 
o tema e apontou o principio em que erigia a seguranga 
da coexistencia social. Para esta — dizia "sao duas as 
solucoes possiveis: auxiliarem-se uns aos outros, ou comba-
terem-se uns aos outros. E m outras palavras: uniao para 
a vida ou luta para a vida. A luta para a vida e a lei da 
animalidade, abrindo-lhe excecoes algumas especies, como 
sejam as abelhas, os castores, as formigas... A uniao 
para, a vida e a lei dos racionais, que podem praticar a luta 

para a vida, como meio de resolverem o problema da con-
vivencia, recuando assim para a animalidade". 

Dai partia, sem subterfiigios nem receio de contrariar 
ideias entao dominantes, a extravasar o coracao cristao bo-

nissimo, para a contraposicao dos principios geradores da-

quelas solucoes. "0 principio da luta para a vida e o 

egoismo. Cada individuo para si, donde a denominacao 

de "individualismo" para essa situacao. Concurrencia e o 

vocabulo que Ihe exprime o ato caracteristico: os mais 

fortes exploram, oprimem, esmagam, se tanto for preciso, 

aos mais fracos. O principio da uniao para a vida e a 

caridade. Sua formula: cada u m para todos e todos 

para cada um. Manifesta-se pelo vocabulo "cooperacao" 
o seu ato essencial, sempre em vantagem para a coleti-
vidade (corpus), donde a adequada denominacao de "cor-
poratismo". 
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Invectiva o individualismo, como anti-social por exce-
lencia, caracteristica do paganismo. "O individualismo, 
transunto do egoismo — dizia — tern como manifestacao 
habitual a revolta, como termo final o nihilismo ou a 
dissolucao, como regra o abandono de cada um a si mesmo, 
qual nonada independente, seu proprio centro, seu proprio 
fim, seu proprio chefe, seu proprio Deus". Enquanto isso 
o corporativismo, em completa antitese, respirando a ideo-
logia crista, a recumar de versiculo dos "Atos dos Aposto-
los" — multitudinis credentium erat cor unum et anima 
una — que faz baquear distincoes de classes, de sexo, de 
raca, de nascimento, de fortuna, o corporativismo, "alen-
tado no amor mutuo ou caridade, fonte inesgotavel de so-
ciabilidade e solidariedade entre os homens, fortes e fracos, 
sua formula pratica e a associagao, sob formas miiltiplas" 
e tem por divisa o "vae soli" dos textos evangelicos. 

Guiado por essa concepcao generosa, de um direito que 
se concretiza na vida em sociedade, e assim incessante-
mente evolve com o desdobrar dos fenomenos que dela 
brotam e se esbatem a reclamar solucao, ESTEVAM DE ALMEI
DA, numa outra memoravel oracao, pronunciada na soleni-
dade inaugural do Instituto dos Advogados de Sao Paulo, 
simbolizava o direito no "labor sem repouso de toda a 
nacao". O direito, a uniao para a vida, se faz a faina 
propria e especifica da nacao, como imperativo da sua 
finalidade e existencia, a exigir "fadigas, asperezas, res-
ponsabilidades", das quais "e o jurista o maior quinhoeiro" 
na tarefa ingente de sistematiza-lo, imprimir-lhe ordem, 
regularidade e disciplina. 

Mas trata-se de "labor sem repouso", porque ao sistema 
de leis, que "representa uma forma§ao definida ou uma 
situacao concreta, em certa correlacao com necessidades e 
aspiracoes de determinada epoca", a palavra morta dos 
Codigos, a envelhecerem-se como os homens, que os cria-
ram, se conjuga "a variabilidade vivida da psique do povo", 
que se exterioriza em aspiracoes insatisfeitas e conduz a 
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sua transformacao em realidade efetiva. A uma ordem 
social, outra ordem social. E uma vez concluido o processo 
formativo da nova ordem social, livre se deixa "o passo a 
outros que, em serie indefinida, se irao produzindo". 

Nesse acometimento sem treguas, porque e vida que 
nao cessa, mas avanca como os dias, sempre uniformes no 

tempo mas diversos na substancia, cabe aos juristas a fun-
cao de artifices principais e necessarios da continuidade 
pela transformacao "do direito aspiracional ou potencial 
em direito atual, legislado, concreto e coativo". "Sao eles 

que, profissionalmente, como orgaos da multidao social-
mente organizada — diz ESTEVAM DE ALMEIDA — lavram, 
consoante a tecnica propria, o bloco informe do direito em 
formacao, desenhando, marcando e acentuando suas dife-
renciacoes intimas, circunscrevendo a esfera e funcao das 
distintas instituicoes, descobrindo analogias e dissemelhan-
gas, limitando conceitos, preparando, em suma, a obra pos
terior legislative por forma que o autor ostensivo desta, o 
legislador, a encontra completamente terminada e mais nao 
tern a fazer do que reunir as pecas e por-lhe o selo de sua 

autpridade. Os juristas sao assim — conclui, abonando-se 
em DORADO — os escultores do Direito futuro e e por isso 

que, entre as fontes, embora indiretas, do Direito legislado, 
recenceia-se o Direito cientifico". 

Nesse passo, feito em louvor aos seus colegas do Insti

tuto, ESTEVAM DE ALMEIDA, inocentemente, porque nele re-

sidia a mais modesta das criaturas, debuxava na figura 

do jurista, atento a defesa e ao aperfeicoamento do orga-

nismo social, a propria imagem daquele que ele sempre 

foi em vida, observador meticuloso e honesto dos feno-

menos e suas repercussoes na sociedade, a apontar, apro-

fundando-se as raizes da sua ciencia e elevando-se ate onde 

pairam as verdades da filosofia, as transformacoes que se 

desencadeiam na ordem juridica, como convergencia das 

gerais aspiracoes que se delineavam em cores nitidas. 
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Nao se fale de suas advertencias no campo do direito 
de familia ou dos contratos, assinaladas aqui ou ali, inci-
dentemente, nas suas obras, mas reflita-se, especialmente, 
sobre a sua intuigao do problema social, que se avizinhava, 
a revelia consciente ou inconsciente dos responsaveis pela 

ordem juridica do pais. 

"A plutocracia neopaga — verberava o mestre — 
derrui a solidariedade, em todas as suas formas, pois que 
nela ergue-se avassalante o egoismo. E contra a pluto
cracia perfila-se o revolucionarismo, ora coletivista, o sin-
dicalismo, ora anarquista, o anarquismo". "A ameacar, 
pois, a civilizacao crista, defrontam-se duas tiranias rivais: 
a dos maus ricos, oligarquia capitalista, a dos maus pobres, 
anarquia proletaria". 

Ante o espetaculo ameacador, em que pousavam afli-
tos os olhos da alma, o sociologo, o filosofo, o jurista, pon-
do-se na posicao daqueles que sao "orgaos da multidao 
socialmente organizada" e "lavram, consoante a tecnica 
propria, o bloco informe do direito em formacao", de-
senhava, marcava e acentuava a obra legislativa por se 
fazer, remodelando institutos obsoletos, que se mostravam 
inadequados a composicao necessaria a convivencia juri
dica. Para suster a eclosao da tragedia, dever primeiro 
seria acautelarem-se os espiritos, iluminando-os, pela "ins-
trucao e a educacao, como operacoes que, queira ou nao 
queira, ha de realizar simultaneamente o mestre". Assim 
se havera de difundir profusamente o ensino popular nos 
diferentes graus, quer instruindo, para fazer conhecer, quer 
educando, de modo a assinalar com pontos luminosos a 
caminhada para o futuro. Essa seria a primeira manifes-
tacao da caridade intelectual, que comeca "pelo filho do 
povo, considerado, como o do rico, com direito a luz, que 
tanto deve descer aos mais baixos vales como subir aos 
mais altos cumes". 

Nao se limita a pregar a difusao da luz pelo ensino nas 
escolas, pelos livros, jornais e revistas, mas concita a que o 
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ordenamento juridico se va acomodando as transformagoes. 

"Que se nao omita, porem, mais u m aspecto da caridade 
intelectual" — diz. "Consiste ele em dirigir o progredi-
mento da justiga ou "abrir as almas a mais justiga". "Por 
outras palavras — prossegue — em fazer inscrever na cons-
ciencia coletiva, primeiro, e nos Codigos, depois, direitos 
novos, criados dia a dia". E completa a amantissima adver-
tencia, reproduzindo de pensador contemporaneo esta pon-
deragao: — "A caridade e infinita, em suas reivindicagoes, 
por isso que o amor nao tern limites. Nao lhe basta pensar 
e curar chagas, quer suprimi-las; reduzida ao primeiro 
mister, nao seria a caridade crista. 0 seu ministerio pre
ventive ela o exercita, fazendo crescer e progredir a justiga 
na humanidade, criando uma consciencia coletiva em seu 
favor, infiltrando nas almas um apelo a direitos novos, fa
zendo sentir seu mal ao infeliz, mas principalmente fazen-
do-o sentir a outros que nao ele, guiando a opiniao piiblica 
a reconhecer novos direitos de justiga a pessoas deles pri-
vados, trabalhando para a redagao dos Codigos futuros. 

Suscitando direitos novos, e a caridade forgosamente um 
instrumento de progresso: a justiga de hoje e a caridade 
de on tern; a caridade de hoje e a justiga de amanha". 

Tivesse o filosofo e jurista sido escutado e compreen-
dido, nao estariamos hoje, entre apavorados da anarquia, 
que se alastra com aplausos de autoridades publicas, e des-
prevenidos de recursos para restabelecer clima propicio a 
reformas humanas e cristas, a merce de demagogos desedu-
cados e inescrupulosos no exercicio de f ungoes destinadas aos 
homens bons, desejosos do bem de cada um e da coletividade. 

No campo do "ius conditum", como expositor ou inter-
prete, a operar sobre os principios e os textos, a obra de 
ESTEVAM DE ALMEIDA ai esta para consagra-lo, na expressao de 
FRANCISCO MORATO, "uma das mais solertes e brilhantes cere-

bragoes juridicas do nosso tempo". Nao lhe bastava desen-
tranhar do texto os principios, os conceitos gerais e disten-
de-los ate las suas conseqiiencias, mas os situava na tradigao, 
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na doutrina e na jurisprudencia, considerando-os no sistema, 
precavido sempre com as colisoes com outras normas, tanto 
de ordem piiblica como de ordem privada, mui especialmente 
"para que se nao despojem aquelas de sua lidima preeminen-
cia". Na preocupagao de exprimir em seus comentarios o 
pensamento que o texto lhe inoculava, nao somente o vertia 
para a linguagem dos ensinamentos mais recentes, mas 
ainda descia as minucias esclarecedoras, inclusive referen-
tes a significacao dos vocabulos, a extrair a sua acepgao 
aceita no oceano "de mil milhentos termos da linguagem 

juridica". 

Essa minucia corretiva sente-se a qualquer pagina do 
seu Direito de Familia. Assim, por exemplo, ao corrigir a 
grafia de "curatela". Ou esta outra, em que investiu contra 
CANDIDO DE FIGUEIREDO, RAFAEL CORREIA DA SILVA e FRANCO DE SA, 

amparado em FREUND e em BREAL ET BAILLY, para mandar se 
pronuncie binuba e se nao de a palavra acentuacao exdrii-

xula, por aqueles patrocinada. 

Houve quem divulgasse, e outros repetiram sem as de-
vidas cautelas, nao ser o direito processual civil "o mais 
acerado ponto da sua forte armadura de jurista". E m ver
dade, fora ele proprio, impelido por modestia inata e in-
vencivel, quem insinuara a noticia enganosa, ja desfeita, 
alias, por dileto discipulo seu, PAULO BARBOSA DE CAMPOS 

FILHO, que tanto se assemelha ao mestre em temperamento, 

tendencias, erudigao e cultura. 

Discorrendo em memoria de CAMM E O , que tambem se 

escusara como desconhecedor daquela e de outras disci-
plinas — "porque fora do direito administrativo ele era um 

ignorante" — em paginas cheias de ungao CALAMANDREI 

o galardoava como engenho universal, dominador de todo 

o ramo do saber juridico, apontando-lhe as obras consa-

gradas, assim de direito publico como privado, inclusive 

"preciosas monografias de direito processual civil, pre

cursors dos desenvolvimentos publicistas dessa disciplina", 
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a atestarem conhecimentos e experiencia que ninguem os 

tivera quanto ele. 
A ESTEVAM DE ALMEIDA aplicam-se como uma luva essas 

palavras. Era igualmente um engenho juridico universal, 
que abragava dominador todos os ramos do saber juridico, 
e mui particularmente o direito processual civil, cujas dou-
trina e tecnica ninguem melhor que ele conhecia e difun-

dira nos trabalhos de elaboragao do ante-projeto do Codigo 
do Processo Civil e Comercial do Estado de Sao Paulo bem 
como nas luminosas ligoes professadas na catedra dessa 
disciplina. 

Naqueles arduos e proficuos trabalhos prevaleceu so-
branceiro. Sua participagao, quase sempre decisiva, era 
entremeada de doutrina e experiencia, fiel a orientagao de 
que "o estudo ou a cultura redunda em verbalismo vao" se 
se nao inspirar na realidade, nas exigencias da vida. Inter-
vem no exame de todos os institutos, formulando-os, escla-
recendo-os, amputando-lhes exageros e arestas inadequadas, 
suprindo-lhes omissoes ou deficiencias, reparando enganos, 
assinalando-lhes as caracteristicas, as conexoes, as analo-
gias, a muitos imprimindo o cunho exclusivo da sua assidua 

frequencia aos estudos mais recentes, a cada passo mo-
delando-lhes a forma ao apuro da linguagem e da tecnica. 
No ante-projeto, podemos dizer, sem menoscabo a qualquer 

dos seus doutos elaboradores, dentre os quais se achavam 
renomeados mestres de processo, o papel de ESTEVAM DE 

ALMEIDA, em quem se concentravam as atengoes dos seus 
pares, se revestiu de irrecusavel preponderancia, nao apenas 
pela prudencia com que encarava os fenomenos processuais 
como, principalmente, pelas constantes e oportunas inova-
goes que sugeria a um sistema processual varias vezes 
secular. 

Alias, como processualista, comparado aos demais pro-
fessores da disciplina no pais, inclusive os preclaros AURE-
LIANO DE G U S M A O e FRANCISCO MORATO, desta Casa, ESTEVAM 

DE ALMEIDA poder-se-ia qualificar de revolucionario. Con-

quanto respeitoso da tradigao luso-brasileira, a cujos maio-
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res sempre recorria, dando-lhes relevo aos meritos, que a 
cada passo proclamava, se constituira ele, no mundo bra-
sileiro, o pregador das novas doutrinas que CHIOVENDA des-
vendara para os povos de lingua latina. "Verdades que, 
entao, comegavam a abrir caminho na aceitagao dos estu-
diosos — escreve PAULO BARBOSA DE CAMPOS FILHO — e que 
lograria, so ha pouco, formal consagragao, ja as expunha 
ESTEVAM DE ALMEIDA, no seu seguro e probo magisterio". 
Devorara tudo que sobre a disciplina se tinha produzido 
e se produzia, e familiarizara-se com CREMIEU e JAPIOT, 
SAREDO, SIMONCELI, FERRONE e CASTELARI, L A COLTNA e JOSE 

ALBERTO DOS REIS, MORTARA, ALFREDO ROCCO, CARNELUTTI e 

CHIOVENDA, distinguindo este ultimo por "singular e deci-

dida preferencia", so comparavel a que tributava ao nosso 
impecavel PAULA BATISTA. 

As prelegoes de ESTEVAM DE ALMEIDA — das quais se 
espera para logo ampla divulgagao por carinhosa inicia-
tiva do Instituto dos Advogados de Sao Paulo — conden-
savam, em sinteses realmente magistrais, os ensinamentos 
mais atualizados desse ramo do direito em esplendente 
florescimento, a cada dia repontando novas teorias, a se 
debaterem e a se aperfeigoarem. 

Ja nas prenocoes, abrangentes de varios capitulos — 
onde se expoem o conceito do interesse, o conflito de inte-
resse e sua composigao, o preceito, sangao e coacao, o pre-
ceito juridico, a obrigacao, o direito subjetivo, a relacao 
juridica, o ato ilicito, a realizacdo do preceito, a norma 
juridica instrumental e a material, aplicacao e eficdcia, 
a lide, a norma juridica processual, e quantos mais temas — 
reconhecem-se flagrantes a influencia das Lezioni, de CARNE
LUTTI, a largueza de vistas, despida de preconceitos, dos 

Principii de CHIOVENDA. Este, entretanto, predomina no 

livro seguinte, assim no conceito de direito processual civil, 

sua autonomia, concepcao do processo como relacao juri

dica, funcdo, evolucao e finalidade do processo, e em 

quantos outros paragrafos em que se distende. No estudo 
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da agao, um dos mais controvertidos do direito processual, 

passeia agil o pensamento sobre as varias teorias, das pri-
vatistas as publicistas, invocando os argumentos dos seus 
autores, acolhendo-os num ponto, noutro repelindo-os, para 
afinal concordar com ALFREDO ROCCO e JOSE ALBERTO DOS 

REIS, filiando-se, assim, a denominada teoria do direito 

abstrato de agir, a que vinte anos mais tarde se iriam 
enfileirar os mais eminentes processualistas brasileiros, 
inclusive os professores Luis EULALIO DE B U E N O VIDIGAL e 
ALFREDO BUZAID, para so mencionar os celebrados atuais 
mestres da mesma nossa Faculdade, em que ESTEVAM DE 
ALMEIDA pontificara. 

Quando nos detemos, os olhos e o pensamento, na obra 
desse corajoso, erudito, culto e probo processualista, no-
vamente nos lembramos do elogio a FEDERICO C A M M E O , O 

jurista italiano que teria sido, na proclamagao autorizada 
de CALAMANDREI, o precursor das teorias vitoriosas na pro-
cessualistica italiana. 

Tornou-se pacifico nos meios juridicos brasileiros, com 
repercussao de assentimento internacional, haver-se for-
mado entre nos, bafejada da orientagao cientifica e dos 
metodos de LIEBMAN, uma conceituada e radiante escola 
de direito processual — agora chamada "Escola Proces
sualista Brasileira" — onde vice jam e resplendem inii-
meros os luminares desse ramo juridico que, professando 
todos as teorias que revolucionaram a disciplina, com 
estudos e iniciativas contribuem para o seu aprimora-
mento. Pois bem, senhores, para nos, que ouvimos, apreen-
demos e aceitamos, na posigao de aluno anonimo no bienio 
de 24-25, a pregagao cientifica de ESTEVAM DE ALMEIDA, foi 
ele nao apenas lidimo precursor dessa Escola, de que se 

orgulham os juristas brasileiros, mas a sua raiz e o seu 
tronco, de onde, pujante e engalharada, hoje arvore fron-
dosa, despencam os frutos sazonados que nos dessedentam 
a necessidade de saber. 

Nas prelegoes sempre se divisam alguns aspectos da per-
sonalidade do professor que as prof ere: cultura, erudigao, 
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tendencias intelectuais, mas tambem a ideia que o move 

no exercicio do magisterio. » 
Se, referentemente aqueles, as aulas de ESTEVAM DE 

ALMEIDA reproduziam com precisao o jurista de que f alamos, 
isso sem embargo da simplicidade e concisao das exposi-
coes, por mais dificeis e controversos fossem os temas, no 
tocante aos segundos retratam com fidelidade a probidade 

com que desempenhava a tarefa de ensinar. 
Nao era orador, nao seduzia pela eloquencia. Nao atraia 

o aluno para a tribuna, que provoca aplausos espontaneos, 
de produtividade duvidosa. Ao contrario, a voz lhe saia 
delicadamente contrafeita, o bastante para ser ouvida, de-
sassociada de mimica, a modo de quem falava para um 
gravador que nao consentia cochilos nem enganos. Mas as 
palavras brotavam, cada qual, a ideia que encerravam e 
a frase escorreita, sem disfarces ou molduras, traduzia 
sempre um pensamento, a marcar um degrau e um elo para 
o pensamento que se formava na frase seguinte. Nesse tra-
balho nada se esperdigava, voz, palavra e pensamento exer-
ciam uma fungao seria, com destinatario certo — o aluno — 
e finalidade pratica — transmitir um ensinamento. No seu 
metodo tudo era concatenar de argumentos, uma especie de 
jogo logico, sem desvios, em busca de uma conclusao, que, 
ao ser obtida, trazia os contornos e a substantia definidos 
com a lucidez das figuras geometricas. Dispunha da ca-
tedra para o ensino da sua ciencia, que nao comporta rasgos 
ou efeitos emotivos, mas tao so insistente convite a medi-

tagao e ao raciocinio. 
Ai tendes, meus senhores, o professor que saudosos re-

cordamos, em tudo e por tudo sedutor. Queria e sabia en
sinar, e ensinava principalmente pensar no que ensinava, 
que era o melhor que se podia ensinar. Que mais se pcr-
mitiria almejar de um professor de direito? 

E agora, meus senhores, ao fazer ponto, que ja e tempo, 
vos convidamos a elevar o pensamento para o nosso home-
nageado, f azendo-lhe uma breve prece. 
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6 vos, que fostes todo bondade, e exclusivamente bon-
dade; e esposo, pai e amigo amantissimo; e cidadao, advo-
gado e mestre exemplares; e sabio e humilde; e fizestes da 
religiao e do direito os vossos ideais; 6 vos, ESTEVAM DE 

ALMEIDA, nos vos pedimos, estendei vossa bengao ao Insti
tuto dos Advogados de Sao Paulo e a vossa Faculdade de 
Direito, em nome dos quais vos dirigimos, iluminando os 
mogos e retemperando os velhos na defesa da civilizagao 
crista ameagada, para que desviem a nossa Patria extreme-
cida dos caminhos tortuosos a que a conduzem os seus 
inimigos. 



Antonio Ferreira Cesarino Junior. 

O Professor Antonio Ferreira Cesarino Junior, filho de 
Antonio Ferreira Cesarino e de D. Julia Cesarino, nasceu 
em Campinas, neste Estado, aos 16 de margo de 1906. 

Concluiu o curso secundario em 1923 no Ginasio do 
Estado de Campinas, ingressando na Faculdade de Direito 
da Universidade de Sao Paulo em 1924 onde colou grau em 
1928. No ano seguinte, apos concurso, foi nomeado pro
fessor de Historia do Colegio Estadual de Campinas. Fez 
ainda na Faculdade de Direito da USP O curso de doutora-
mento durante os anos de 1933 e 1934. E m outubro de 1938 
prestou concurso a catedra de Legislagao Social criada no 
ano anterior, nesta Faculdade. Classificado em primeiro 

lugar entre varios outros candidatos tomou posse a 8 de 
novembro, completando pois no corrente ano seu jubileu de 

prata de proficiente e dedicado exercicio na catedra que 
escolheu. 

E m 1948, apos concurso de titulos, foi nomeado pro
fessor da mesma disciplina na Faculdade de Ciencias Eco-
nomicas e Administrativas da USP, tornando-se professor ca-
tedratico por concurso de titulos e provas em 1960. 

E tambem professor de Direito do Trabalho da Fa
culdade de Direito da Universidade Catolica de Campinas 
e de Direito Civil da de Santos, e de Medicina Social e do 
Trabalho da Faculdade de Medicina de Sorocaba. 

Alem de suas atividades docentes e o Professor Cesa
rino Junior advogado militante, jurisconculto e medico, 

tendo se formado pela Escola Paulista de Medicina em 1952. 
Aliando o Direito a Medicina, caracterizaram-se suas ativi
dades pelo mais alto significado social. Fundou, em 1950, a 
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Sociedade Internacional de Direito Social (SIDDS), da qual 
foi eleito Presidente, tendo sido reeleito em 1954. Esta So
ciedade transformou-se, em 1958, em Bruxelas, na atual So
ciedade Internacional de Direito do Trabalho e da Seguran-
ga Social, da qual foi eleito Presidente Honorario. Fundou 
e foi Presidente do Instituto de Direito Social de Sao Paulo; 
foi Presidente dos I e II Congressos Brasileiros de Direito 
Social (Sao Paulo, 1941 e 1946) e da Semana de Previdencia 
e Assistencia Social (1944). E fundador e diretor do Insti
tuto de Direito Comparado do Trabalho e da Seguranga 
Social, da Faculdade de Direito da USP. Foi o idealizador 
e realizador da UNITRA — Universidade para o Trabalhador. 
Politicamente foi o fundador e primeiro Presidente national 
do Partido Democrata Cristao. 

Conhecendo e falando diversas linguas, frances ingles, 
espanhol, italiano, alemao e sueco, o Professor Cesarino 
Junior estendeu sua operosidade alem das fronteiras pa-
trias, conferenciando em alemao nas Faculdades de Direito 
de Heidelberg, Colonia e Minister, em espanhol na Fa
culdade de Direito de Caracas (Venezuela, 1955) e de Con
ception (Chile, 1957) e em ingles na Uniao Panamericana 
(Washington, 1953). 

Foi membro da I Conferencia Interamericana de Se
guranga Social (Santiago do Chile, 1942); Conselheiro bra-
sileiro na xxxni Conferencia Internacional do Trabalho 
(Genebra, 1950); membro da "International Bar Associa

tion" (Londres, 1950); Presidente do I Congresso Internatio

nal de Direito do Trabalho (Trieste, 1951); membro do 

I Congresso lbero-americano de Seguranga Social (Madrid, 

1951); Presidente do I Congresso Internacional de Direito 

Social (Sao Paulo, 1954); membro da 5.a Conferencia Inte

ramericana de Seguranga Social (Caracas, 1955); ainda, em 

1955, foi eleito Professor "honoris causa" da Faculdade de 

Direito da Universidade de Venezuela; foi Presidente Hono

rario do I Congresso Chileno de Direito Social (Conception, 

1957); Vice-Presidente do II Congresso Internacional de Di-
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reito Social (Bruxelas, 1958); membro honorario dos I e 
II Congressos Argentinos de Direito do Trabalho e da Se

guranga Social (Tucuman, 1960 e Cordoba, 1962); Delegado 
do Brasil a 46.a Conferencia Internacional do Trabalho (Ge-

nebra, 1962) e participou no corrente ano, do Congresso 
Internacional de Direito Social em Lyon (Franga). 

E membro atualmente, dentre outras, das seguintes so-

ciedades estrangeiras: Sociedade Internacional de Direito 
do Trabalho e da Seguranga Social (Presidente Honorario); 
Instituto de Direito do Trabalho das Faculdades de Direito 
de Santa Fe, Cordoba, La Plata e Tucuman (Argentina); da 
"American Foreign Law Association", Ann Arbour (Michi

gan) ; da Academia National de Ciencias Politicas e Sociais, 
(Venezuela); da "Academy of Human Rights" (Zurique); do 
Centro de Estudos Juridicos de Cuzco (Peru). 

Como medico especializou-se em Medicina do Trabalho 
e Medicina Preventiva; foi eleito membro honorario da "So-
ciete de Medicine et Hygiene du Travail" de Strasbourg 
(Franga); membro da "Industrial Medical Association" 
(Estados Unidos) e foi Presidente da "Sociedade de Me
dicina Social e do Trabalho" de Sao Paulo. Foi relator 
brasileiro do tema sobre Socializagao da Medicina, no 

IX Congresso do Colegio Internacional de Cirurgioes (Sao 
Paulo, 1954) e membro da delegagao governamental ao 

II Congresso Interamericano de Medicina do Trabalho, rea-

lizado no Rio de Janeiro, em 1952. Foi de 1959 a 1963 

membro do Conselho Regional de Medicina do Estado de 
Sao Paulo. 

Empreendeu o Professor Cesarino Junior iniimeras via-
gens culturais, representando brilhantemente a cultura bra-
sileira nos paises que visitou. E m 1953, convidado pelo 
Departamento do Estado, esteve por tres meses nos Estados 
Unidos, ficando dois meses no Departamento de Economia 
e Faculdade de Direito da Universidade de Wisconsin e um 
mes em visitas as Universidades de Washington, New York 
(Columbia), Chicago, Ann Arbour e Berkeley; em 1942 vi-
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sitou o Uruguay, Argentina e Chile; em 1950, Portugal, 

Espanha, Franga, Suiga, Italia, Belgica, Holanda, Inglaterra, 

Canada, Estados Unidos, Mexico e Panama; em 1951 Portu

gal, Espanha, Franga e Italia; em 1952, Holanda, Alemanha 

Ocidental, Austria e Suiga; em 1953, Peru, Cuba e Estados 

Unidos; em 1955, Venezuela; em 1957, Chile e Paraguai; 

em 1958, Suiga, Belgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, 

Suecia, Franga e Portugal; em 1960, Argentina; em 1962 

Argentina, Uruguai, Franga, Alemanha, Suiga e Peru; em 

1963, Franga, Suiga, e Alemanha. 

Bibliografia. 

Alem de centenas de artigos, cursos e conferencias, o 

Professor Cesarino Junior escreveu e publicou os seguintes 

livros: 

1. 0 Regime das Sociedades Anonimas no Brasil e sua Evolugao 
Historica, Saraiva *& Cia. Editores, Sao Paulo, 1935, esgotada. 

2. Natureza Juridica do Contrato Individual de Trabalho, A. Coelho 
Branco Filho, Editor, Rio de Janeiro, 1938, esgotada. 

3. Direito Processual do Trabalho, vol. VI do "Tratado de Direito 
Social Brasileiro", Livraria Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1942, 
esgotada. 

4. Direito Corporativo e Direito do Trabalho, solugoes praticas, 
1.° vol., Livraria Martins Editora, 1940, esgotada. 

5. Direito Corporativo e Direito do Trabalho, solucoes praticas, 
2.° vol., Livraria Martins Editora, Sao Paulo, 1942, esgotada. 

6. Sociedades Anonimas Estrangeiras, Saraiva & Cia. Editores, 1942, 
esgotada. 

7. Consolidagdo das Leis do Trabalho (anotada), Livraria Freitas 
Bastos, Rio de Janeiro, 4.a edicao, 1956, 2 vols. 

8. Higiene e Seguranga do Trabalho no Brasil, Sao Paulo, 1959. 

9. Seguro-Maternidade em Direito Comparado, Sao Paulo, 1960, 
Revista dos Tribunals Editora. 

10. Direito Social Brasileiro, Livraria Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 
2 volumes, 5.a edigao, 1963. 
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Livros publicados sob a diregao do Professor 

Cesarino Junior. 

1. Arquivos do Instituto de Direito Social, 14 vols., Sao Paulo, 1939 
a 1962. 

2. Semindrio de Legislagao Social, trabalhos de 1940, I.° volume, 
Empresa Grafica "Revista dos Tribunals", Sao Paulo. 

3. Semindrio de Legislagao Social, Trabalhos de 1941 e 1942, II vol., 
Imprensa Grafica do Estado, Sao Paulo. 

4. Revista de Direito Social, 5 vols., de 1941 a 1945. 

5. Anais do I Congresso Brasileiro de Direito Social, promovido pelo 
Instituto de Direito Social, Servico de Estatistica da Previdencia e do 
Trabalho, Ministerio do Trabalho, I volume, Imprensa Nacional, 1944, 
1945. 

6. Anales du Ier- Congres International de Droit Social, 3 vols., 
Empresa Grafica "Revista dos Tribunals", Sao Paulo, 1955. 

7. Curso de Medicina Social, publicado pela "Sociedade de Medicina 
Social e do Trabalho", Sao Paulo, 1955. 





IN MEMORIAM. 

Braz de Sousa Arruda. 

A 24 de junho de 1963, faleceu, com 68 anos de idade, 

o Prof. BRAZ DE SOUSA ARRUDA. Era dos mais conceitua-

dos mestres de direito internacional do nosso pais. Foi 

durante cerca de quarenta anos quem se incumbiu, com 

desvelo e carinho, do ensino desse direito na Universidade 
de Sao Paulo. 

Nasceu, aos 3 de fevereiro de 1895, na cidade de Campi

nas, onde seu pai, o ilustre Professor JOAO ARRUDA, era en tao 

Juiz de Direito. Depois dos estudos secundarios feitos em 

Ribeirao Preto e na cidade natal, cursou esta Faculdade 
onde colou grau em 1916. 

0 brilho e talento com que se dedicou aos estudos tes-

temunharam intense pendor para a vida universitaria. E m 

1919, ja como livre docente, se apresentava a concurso 

para as cadeiras de Direito Internacional Publico, Direito 

Internacional Privado e Direito Constitutional. Aprovado e 
classificado em primeiro lugar, fixou-se, por decreto de 

1925, na Cadeira de Direito Internacional Publico, que, 

desde entao, passou a reger. Era o decano dos professores 

universitarios brasileiros. 

Apesar de convocado com freqiiencia para fungoes pii-

blicas estranhas a vida universitaria, que por vezes chegou 

transitoriamente a exercer, preferia dedicar-se a ciencia de 
sua predilegao e a Escola, que governou com eficiencia 

durante largo periodo. 

Foi na qualidade de diretor da Faculdade de Direito 

e de membro do Conselho da Universidade de Sao Paulo 

3 
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que impulsionou o intercambio cientifico com o estran-
geiro, e, no que diz respeito mais de perto aos cultores do 
direito internacional, procurou vincula-los mutuamente a 
lagos estaveis de compreensao e de trabalho construtivo e 
fecundo. 

Presidiu a Comissao Orgnizadora do "n Congresso 
Hispano-Luso-Americano de Direito Internacional", cele-
brado nesta Capital de 2 a 12 de outubro de 1953, e na 
Escola da qual era dirigente. Foi, a seguir, presidente do 
Instituto e membro de seu Conselho Diretor. 

Deixou BRAZ DE SOUSA ARRUDA obra variada e numerosa. 
Nela se distingueiri duas partes principals. A primeira 
concerne a temas educacionais e pedagogicos, tais como 
O problema universitdrio, Sao Paulo, 1925, Acao social do 
Estado sobre a instrucao publica (Revista da Faculdade 

de Direito, vol. 21, 1913), O estudo do Direito no Brasil 
(Revista da Faculdade de Direito, vol. 32, 1936), A Fa
culdade de Direito, a Universidade e os problemas do en
sino (Revista da Faculdade de Direito, vol. 41, 1946). 

A segunda parte diz respeito a temas de natureza juri
dica. Escreveu sobre direito publico em geral, sobre fi-

nangas e economia: Diferenca entre direito administra-
tivo e ciencia da administracao, Estado de sitio e eleicoes 
(Revista de Direito, Rio de Janeiro, vol. 49, 1918), Deve o 
saldrio do operdrio ser proporcional a renda da terra e ao 
proveito do capital?, Prelecoes de Ciencia das Financas, 

(Sao Paulo, Linotecnica, 1937). Todavia, nao ha negar, a 
decisiva contribuigao de BRAZ DE SOUSA ARRUDA foi em re-

lagao ao direito das gentes, que, iniciada desde antes da 
primeira conflagragao mundial, nao cessou jamais de se 
ampliar e renovar. 

Quanto ao direito internacional, a obra de BRAZ DE 
SOUSA ARRUDA abrange, por sua vez, dois setores distintos. 
O primeiro e atinente aos cursos regulares que lhe com-
petia professar. Dai ter publicado ja em 1927, nesta Re
vista as Prelecoes de Direito Internacional Publico. Com-
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preendem elas quarenta e dois pontos. Versam assuntos 
que se estendem desde Nocao e Fundamento ate A America 
e o Direito Internacional e Orgaos Deliberativos e Judicid-

rios. E m 1938, a mesma Revista inclui a Estrutura do 
Direito Internacional (vol. 34). Trata-se de prelegoes feitas 

no Curso de Doutorado, que focalizam com mais amplitude 
temas estudados no Curso anterior bem como novos 
assuntos. Estas prelegoes foram reeditadas no volume nii-
mero 36 da Revista e concernente ao ano de 1941. 

O segundo setor do direito das gentes se refere a temas 
avulsos, tais como Danos por operacoes de guerra (Revista 
da Faculdade de Direito, vol. 22, 1914-1925), Progresso e 
futuro do direito internacional (vol. 23, 1926 e 1927), A 
Mulher na Diplomacia (vol. 27, 1931), Crueldade nas guer-
ras (vol. 37, 1942), Ruy Barbosa e o direito das gentes 
(vol. 40, 1945). O direito internacional e os progressos 
tecnicos (vol. 54, 1959). 

O ultimo congresso a que BRAZ DE SOUSA ARRUDA compa-

receu foram as "Jornadas de Derecho Internacional", pro-
movidas pela Associagao Argentina de Derecho Interna
cional e realizadas em Buenos Aires de 10 a 16 de setembro 
de 1960. 

Estava ultimamente escrevendo um novo Curso de 
Direito Internacional, ampliagao e atualizagao dos anterio-
res. A morte impediu BRAZ DE SOUSA ARRUDA de ultima-lo, 

cortando bruscamente a trajetoria de uma vida que foi, a 
rigor inteiramente consagrada ao ensino e a ciencia. 



Estrutura do Direito Internacional*. 

Braz de Sousa Arruda 

"O peyor officio que ha no mundo he ser autor de 
novidades que, muitas vezes, por alguns respeitos, nao con-
tentam a muitos homens, porque a cousa que se faz para 
contentar a muitos he a que descontentar a muitos". (DlOGO 
D E OOUTO, Soldado Pratieo, M.D.CCXC.) 

"E car a cousa he que aquel que se tern por sabedor 
redugua a sua mete aa humildade ne crea aquelles que pregam 
a uerdade, ca aquel que he sandeu, cree que he sabedor l. 

"International public law is the law of the international 
community, a turbulent, alive, constantly changing com
munity" 2. 

Nogao de Direito Internacional. 

Ja hoje nao existe pessimismo cinico sobre o Direito 

Internacional como no tempo em que falava sobre ele 

*. 0 trabalho que ora se publica nao e senao a parte inicial da 
Estrutura do Direito Internacional que o Prof. B R A Z D E S O U S A ARRUDA 
outrora redigira e pretendia por inteiro refundir e ampliar. A morte 
o impediu de levar a cabo esse intento. O que se vai ler, embora incom
plete, permite verificar o alcance e as proporcoes dessa obra, que desejava 
fosse o coroamento de uma vida dedicada a pesquisa e ao ensino. 

1. Orto do Esposo, v. 1, Rio de Janeiro, Instituto Nacional do 
Livro, 1956, p. 57. 

Texto inedito do fim do seculo xiv ou comego do xv. 
BERTTL M A L E R , em edigao do Ministerio da Educacao e Cultura. 
2. E D V A R D H A M B R O , A Case of Development of International Law 

through the international Court of Justice. Law and Politic in the 
World Community, University of California Press, 1953. 
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SAMUEL PUFFENDORF, Afirmava que outrora Deus se digna-
va falar aos reis pelos prof etas ou por visoes; hoje, dizia, co-
nhecemos os seus designios pelas circunstancias favoraveis 
em que nos coloca para estendermos as nossas fronteiras a 
custa dos nossos vizinhos; aproveitando essas ocasioes, nada 
mais fazemos do que obedecer a vontade divina. 

U m grande rei, FREDERICO II, O GRANDE, nas instrugoes 
para diregao da Academia dos mogos nobres, definia a 
fungao dos Professores do Direito Internacional: "0 mes
tre advertira a mocidade que o Direito das Gentes, care-
cendo de poder coercitivo, e um vao fantasma que os so-
beranos proclamam para melhor violar". 

Salientemos o pensamento de E M M A N U E L KANT, no seu 

trabalho Elements metaphysiques de la doctrina du droit. 
Assim fala o grande mestre da filosofia: "Quand on songe 
a la mechancete de la nature humaine, qui se montre a nu 
dans les libres relations des peuples entre eux (tandis que 
dans l'Etat civil elle est tres voilee par l'intervention du 
gouvernement), 11 y a lieu de s'etonner que le mot droit 
n'ait pas encore ete tout a fait banni de la politique de 
la guerre comme une expression pedantesque, et qu'il 
ne se soit pas trouve d'Etat assez hardi pour professer 
ouvertement cette doctrine. Car, jusqu'a present, on a tou-
jours cite bonnement, pour justifier une declaration de 

guerre, H U G O GROTIUS, PUFFENDORF, VATTEL et autres (tris-

tes consolateurs) quoique leurs code, redige dans un esprit 

philosophique ou diplomatique, n'ait ou ne puisse avoir 

la moindre force legale (puisque les Etats ne sont pas 

soumis, comme tels. a une contrainte exterieure et commu

ne); mais il est sans exemple qu'un Etat se soit de

cide, par des arguments appuyes sur des autorites aussi 

respectables, a se desister de ses pretentions. Toutefois cet 

hommage que chaque Etat rend a l'idee du droit (du moins 

en paroles) ne laisse pas de prouver qu'il y a dans l'homme 

une disposition morale, plus forte encore, quoiqu'elle som-

meille pour un temps, a se rendre maitre un jour du 
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mauvais principe qui est en lui (et qu'il ne peut nier). 

Autrement les Etats qui veulent se faire la guerre ne pro-

nonceraient jamais le mot droit, a moins que ce ne fut par 

ironie, et dans le sens ou l'entendait ce prince gaulois, en 

le definissant: "l'avantage que la nature a donne au plus 

fort de se faire obeir par le plus faible"3. 

Progredimos muito depois do grande filosofo da Paz 

Perpetua. 

GROCIO, O grande e genial mestre holandes, declara a 

sociabilidade inata no homem (Prolog., § 6), reafirmando 

precisamente o conceito enunciado por ARISTOTELES, e de

fine o Direito Natural "dictatum rectae rationis". 

Celebre e a passagem de GROCIO quando afirma que 

certas nogoes juridicas existiriam mesmo se admitissimos 

a inexistencia de Deus ("etiansi daremus non esse Deum"). 

E a Laicizacao do Direito Internacional, mas de forma 

superficial, pois GROCIO reconhece Deus como origem da 

lei natural. 

Ja antes o assunto foi tratado magistralmente por 

FRANCISCO SUAREZ (De legibus ac Deo legislatore, L. II, c. VI, 

§ 3), em que certamente se inspirou GROCIO. 

Ainda, mais recentemente, PHILLIMORE se refere a na-

tureza Divina do Direito (Divine Law). 

Mas GROCIO ainda sofre a influencia do seu tempo e 

justifica praticas barbaras que afirma serem permitidas 

pelo "jus gentium", conquanto contrarias ao "jus naturae". 

Hoje os progressos da tecnica aumentam cada vez mais 

a interdependencia entre os membros da comunidade inter

national e o Direito das Gentes se torna cada vez mais 

firme e mais efetivo. 

A moral e o direito sao dominios distintos e separados. 

3. E M M A N U E L K A N T , Mements metaphysiques de la doctrine du 

Droit, Traduit par Jules Barni. 
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A regra moral se refere a fatos psicologicos, o direito 
trata da conduta externa. 0 objeto da etica e espiritual e 
a sangao moral e interna. 

Ja dizia GROCIO: "Nam justitia securitatem affert 
conscientiae, in justitia tormenta ac laniatus, quales in ty-
rannorum pestoribus describit PLATO. Justitiam probat, 

injustitiam damnat proborum consensus. Quod vero maxi
m u m est, haec Deum inimicum, ilia faventem habet, qui 
judicia, sua ita post hanc vitam reservat, ut saepe eorum 
etiam in hac vita represented quod multis exemplis histo-
riae docent". 

Se a sangao do Direito Internacional fosse moral, che-
gariamos a conclusao de PUFFENDORF, no seu Elementa jn-
risprudentiae, ou de LORIMER, para quem, na realidade, nao 
existe absolutamente Direito Internacional Positivo porque 
nao e definido nem o fruto de uma autoridade superior, 
permanecendo nas maos dos Estados. 

O Direito Positivo (jus positum) e o estabelecido e o 
Direito Natural e u m Direito pressuposto, possivelmente 
nao e obra humana. 

O primeiro e obra humana e voluntaria (jus humanum; 
jus voluntarium). O criterio e o da efetividade. 

Dizer que o Direito Positivo deriva do Direito Natural 
esta em desacordo com a experiencia juridica. 

0 Direito Positivo e o Direito vivo, e o que obriga. 

A escravidao e contraria ao Direito Natural; no entanto 
foi uso comum em varios povos, justificado em varias 

epocas, nao podendo ser contraria ao Direito Internacional 
Positivo, cujo criterio e o uso geral, como dizia Chief 
Justice MARSHALL. A Corte Suprema dos Estados Unidos 
deu razao as reclamagoes espanholas e portuguesas, entre-
gando escravos aos seus legitimos proprietaries4. 

O Direito Internacional esta cheio de injustiga e desu-
manidade, mesmo em tempo de paz. 

4. Caso "The Antelope". 
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A regra juridica e obrigatoria porque e a expressao de 
uma ordem juridica, tornada efetiva pela forga de uma 
autoridade. A autoridade impoe o Direito, ameagando a 
maioria com uma coagao externa. 

0 consentimento comum e & expressao de um fato. O 
Direito pertence ao mundo das realidades empiricas e psi-
cologicas, e nao ao mundo abstrato dos valores. 

A Comunidade Internacional, mesmo anorganica tern, 
uma vontade e impoe sua autoridade. Nenhum Estado e 
"legibus solutus". A Comunidade Internacional impoe sua 
vontade. 

Afirmamos que o Direito se funda no consentimento 
comum (Common Consent), que se exprime, em ultima 
analise, pelo costume. 

Observemos que nos motivos informativos das decisoes 
se encontram fatores livres, alem da lei e do costume. Nao 
sao as fontes definidas que sao levadas em consideragao 
em casos concretos. Recorrem os que decidem da apli-
cagao do Direito ao que se denomina Principios Gerais de 
Direito, ideal juridico, Direito cientifico, Direito justo etc.. 

Quando o Estatuto da Corte se refere (no art. 38, c) aos 
principios gerais de Direito reconhecidos pelos povos civi-
lizados, tern em vista principios fundamentals comuns a 
civilizagao humana, reconhecidos pelos direitos internos 
dos varios paises, "verbi gratia", maximas processuais, 
regras sobre nulidades de contratos, direitos fundamen
tals da pessoa humana... O mesmo poderiamos dizer do 
art. 38 (na parte d) o que se quer ocultar e que a Corte 
cria direito, nao se limita a aplicd-lo. 

Na decisao judicial ha criagao de Direito. 

A Corte Internacional de Justiga, criada em Haia no 
Palacio da Paz, em 18 de abril de 1946, desempenha papel 
decisivo na formagao de Direito Internacional na atualidade. 

Esta doutrina e defensavel, mesmo em face do art. 59, 
segundo o qual a decisao da Corte e obrigatoria so para 
as partes em litigio. 
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A decisao e "res judicata" para as partes mas os mo-
tivos da decisao criam precedentes, cuja autoridade e in-

contestavel. 

A Corte interpreta os tratados e foi ela que fixou em 

1948 a natureza juridica da ONU5. 

0 Direito International e um conjunto de normas que 
regulam as relagoes internacionais. Refere-se, como ve-
remos, a normas juridicas que conferem a condigoes de 

fato o carater de atos licitos ou ilicitos. O ato ilicito nao 
e a violagao e nem a negagao do Direito. E u m comporta-
tamento humano definido pelo Direito como a condigao 
de uma coagao determinada pelo proprio Direito. 0 ato 
ilicito e seguido de uma coagao mas esta afeta, em regra, 
nao o autor do ato, mas sim outros individuos. 

0 Estado, conjunto de individuos, e responsavel por 
atos de seus orgaos: responsabilidade por atos ilicitos come-
tidos por terceiros. O carater de primitivismo e patente 
no Direito International6. 

Para nos, a teoria do Direito das Gentes tern por objeto 
o Direito Internacional Positivo. E, contudo, um pressu-
posto que a norma de Direito Positivo corresponde aos 
principios comuns, considerados como obrigatorios no 
mundo civilizado. 

0 Direito Internacional Positivo expressa as ideias 
dominantes em dado momento no mundo civilizado e sofre 
a influencia de uma evolugao historica. 

A aplicagao da norma depende de fato psicologico mas 
nao podemos aceitar a afirmagao "Lex facit regem", com 
CARDOSO, no Nature of Judicial Process, que reduz o Direito 

a sentengas isoladas. Isto nao quer dizer que considera-
mos o criterio da efetividade como inconcludente. Acima 
de regras imperativas, existem em toda ordem juridica 
principios estruturais que, sem serem obrigatorios sao efe-

5. Reparation des dommages, C.I.J., Recueil 1949, p. 178. 
6. LAUTERPACHT, The function of Law in the international com

munity, 406. KELSEN, R.C.A., iv, 131. 
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tivos. E porque podemos afirmar que a Constituigao ver-
dadeira nao e a escrita (nos Estados em que existe), mas 
sim a Constituigao viva. 

E o criterio da efetividade. 

H A N S KELSEN, the leading jurist of the time (ROSGOE 
POUND) , o chef e da Escola de Viena, o criador da teoria pura 
do Direito, a mais significativa e persuasiva, o mais alto 

desenvolvimento da Filosofia de Direito no seculo xx, diz 
muito bem: "Whatever is considered "just" in the sense 

of international morality has at least a tendency of be
coming International Law"7 

O Direito sofre a influencia da moral e nao se aper-
feigoa sem uma reforma no espirito dos homens: de nada 
vale reformar as leis se nao se reformam os costumes. 

Definicao de Direito Internacional. 

O Direito tern como escopo possibilitar a convivencia 
na coletividade. Ja dizia SANTO TOMAZ, repetindo SANTO 

AGOSTINHO: Pax est ordinata concordia. 

Se o Direito garante a paz, nao garante uma paz abso-
luta porque nao garante a ausencia de todo recurso a forga. 
Estabelece, ao contrario, o monopolio da forga em proveito 

da comunidade juridica. 

Hoje diz KELSEN, na sua Law and Peace in Internatio
nal Relations: "Law is essentialy an order for the promo
tion of Peace". 

O Direito Internacional regula as relagoes dentro da 
comunidade internacional. O grande PEDRO LESSA definia 

o Direito como conjunto organico das condigoes de vida e 
desenvolvimento de individuos e da sociedade, dependen-

tes da vontade humana e garantidas, ou que o deveriam ser, 
pela forga coercitiva do Estado. 

7. HANS KELSEN, Law and Peace in International Relations. 



— 39 — 

O Direito Internacional seria, portanto, u m conjunto 
organico das condigoes de vida e desenvolvimento dos 
Estados que compoem a comunidade internacional, con-
sideradas legalmente obrigatorias por estes Estados e san-
cionadas, ou que o deveriam ser, por uma forga coercitiva, 
isto e, pela forga coercitiva dos Estados da comunidade 
internacional. 

Definigao de Oppenheim. 

No seu Tratado de Direito Internacional, OPPENHEIM 
o define: "Law of nations or International Law (Droit 

des gens, Volkerrecht) is the name for the body of costu-
mary and conventional rules which are considered legally 
binding by civilised States in their intercourse with each 
other". 

Direito Internacional seria para ele este corpo de re-
gras costumeiras e convencionais, consideradas legalmente 
obrigatorias pelos Estados civilizados em suas relagoes re-
ciprocas. 

Hoje ja nao poderiamos afirmar que o Direito Inter
nacional regula unicamente as relagoes que se estabelecem 
entre os Estados da comunidade internacional. 

Outros autores, com pontos de vista diversos, concei-
tuam o Direito Internacional de forma diferente. 
O celebre Sir H E N R Y MAINE, na sua International Law 

(1883), diz: "0 Direito das Gentes e um sistema complexo 
composto com varios ingredientes. Consiste em principios 
gerais de direito, de justiga, que serviriam para conduta 

dos individuos num Estado de eqiiidade natural, e para 
conduta das nagoes, colegao de usos e costumes, opinioes, 
desenvolvimento do comercio e da civilizagao e um codigo 
de Direito Positivo". 

Hoje, JEAN L'HUILLIER define o Direito Internacional, 
no seu Elements de Droit International Public, Paris, 1950: 

"Le Droit International Public a pour objet de regler les 
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relations juridiques mutuelles d'un ensemble de colectivites 
independantes c'est-a-dire que ne sont pas soumises a une 
autorite politique commune". 

PODESTA COSTA8 diz: "El Derecho Internacional es el 
conjunto de normas que rijen las relaciones de los Estados 
entre si y tambien las de estas con ciertas entidades que, 
sin ser Estado poseen la personalidad juridica inter
nacional". 

De um ponto de vista inteiramente diferente, Luis LE 
F U R afirma: "E a determinagao da competencia das pes-
soas juridicas efetuada conforme o bem comum por uma 

autoridade e garantida eventualmente pela aplicagao de 
sangoes positivas"9. 

Para ele, o Direito tern caracteres essentials, a efeti-
vidade e a conformidade com a justiga, o que tern por con-
seqiiencia u m dualismo juridico, levando-nos a distinguir 

entre o Direito Natural ou Objetivo e o Direito Positivo. 

Nao nos podemos esquecer de definir o Direito e o 
Direito International de acordo com o eminente mestre 
VICENTE RAO, na sua obra O direito e a vida dos direitos. 

Comecemos pela Nocdo de Direito: "... e o direito 

um sistema de disciplina social fundado na natureza hu
mana que, estabelecendo, nas relagoes entre os homens, 
uma proporgao de reciprocidade nos poderes e nos deveres 
que lhes atribui, regula as condigoes existenciais e evolu-
cionais dos individuos e dos grupos sociais e, em conse-
qiiencia, da sociedade, mediante normas coercitivamente 
impostas pelo poder publico". 

Conceitua VICENTE RAO o Direito Internacional: " .bem 
se pode definir cientificamente o Direito Internacional 
como sendo um sistema de principios e de normas que, 
imposto pela consciencia geral, ou por forga de conven-
coes ou tratados, e sancionado pelas organizacoes consti-

8. Derecho Internacional Publico, 3.a ed. 1955. 
9. Essai d'une definition synthetique du Droit, Bulletin de la 

Societe de Legislation comparee. 
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tuidas entre os povos livres, regula as relagoes entre as 
nagoes, entre estas e as pessoas de nacionalidade diversa, 

ou entre estas pessoas, atribuindo-lhes uma reciprocidade 
de direitos e de obrigagoes e estabelecendo, por este modo, 
os meios existenciais e evolucionais da comunhao univer
sal, baseada no reconhecimento dos direitos fundamentals 
do homem e na seguranga da Paz". 

Definigao aceitavel. 

De um ponto de vista geral, podemos dizer que o 
Direito Internacional e um corpo de costumes, regras e 
principios reconhecidos como obrigatorios pelos Estados e 
outras pessoas internacionais nas suas relagoes reciprocas. 

O Direito Internacional regula as relagoes que se esta-
belecem dentro da comunidade internacional. 

Vejamos agora o ponto de vista sovietico. 

A teoria Sovietica do Direito Internacional sofreu 
transformagoes dramaticas atraves dos tempos. A doutri-

na e a pratica se entrelagam e se chocam diante da politica 
da Russia Sovietica. 

Nao vamos, no momento, examinar com H A N S KELSEN, 

no seu Direito Internacional Sovietico, estas transforma

goes porque isto nos levaria muito longe. Deixemos de 
parte o periodo de transigao que vai ate 1930. Nao acom-

panhemos as divergencias doutrinarias processadas entre 

1937 e 1950. Basta-nos uma clara nogao do que vem a ser 

hoje Direito Internacional Sovietico, ou Direito Interna-

nacional na opiniao atual da doutrina da U.R.S.S.. 

0 Direito pode ser definido: "A regra de conduta do 

povo como expressao da vontade da classe dirigente, orde-
nada ou sancionada pelo Estado e protegida pelo seu poder 
de mando para o fim de protegao, estreitamento e desen
volvimento de relagoes piiblicas, com vantagem para a 
classe dirigente". 
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O Direito Internacional atualmente e considerado u m a 
superestrutura da base economica socialista e capitalista. 

Futuramente a base socialista prevaleeera e entao 
surgira u m Direito Internacional Universal de carater so

cialista 10. 

De acordo com a politica sovietica existiriam tres tipos 
diferentes de Direito Internacional. Primeiro, u m sistema 
capitalista, que regula as relagoes entre os Estados capita-
listas; segundo, u m sistema socialista, que regula as rela
goes entre os Estados socialistas; e, finalmente, u m sistema 
c o m u m regulador das relagoes entre os Estados capitalis-
tas e socialistas. 

KOROVIN, que aderiu a esta orientagao, afirma que, entre 
estes sistemas de Direito International, pode haver iden-
tidade de regras: nao matar, nao furtar11. 

Este ponto-de-vista tern sido muito atacado. N u m a 

discussao da Academia de Ciencias Sociais do Comite 
Central do Partido Comunista da Russia Sovietica, junta-
mente com a divisao de Direito Internacional do Instituto 
Juridico da Academia de Ciencias da U.R.S.S., Moscou 1952, 

e m que participaram os maiores juristas, chegou-se a con-

clusao de que so existe u m sistema universal de Direito 
Internacional, com regras igualmente obrigatorias para os 
Estados socialistas e capitalistas. 

KOR O V I N confessou-se vencido e declarou que existe u m 
so sistema de Direito Internacional, baseado principalmente 
nos tratados internacionais. Acrescentou que as regras ge-
ralmente reconhecidas de Direito Internacional f azem parte 
da superestrutura socialista ou burguesa. 

KOROVI N enuncia u m a nova definigao de Direito Inter
national: colegao de regras que regulam as relagoes entre 
os Estados, protegidas por eles, desenvolvidas no curso da 

10. KQZHEVNIKOV, Nekotorye Voprosy Mezdunarodnovo Prava, o 
que vem a ser: Questoes de Direito Internacional. 

11. KOROVIN, Ob Obschepriznannyh Normah Mezdunarodnovo Prava. 
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cooperagao ou da luta, tendo por escopo a satisfagao das 

necessidades materials e espirituais no interesse das classes 

dominantes nos Estados. 

Atualmente podemos afirmar que a definigao de Di

reito International dominante na Russia Sovietica e a de 
VICHINSKY. 

Diz ele: "Direito Internacional e o conjunto de regras 

reguladoras das relagoes entre os Estados, seja no decurso 
de cooperagao ou de luta, como expressao da vontade das 

classes dirigenles dos Estados, asseguradas pela coagao 

individual ou coletiva dos Estados". 

0 Direito Internacional e suas regras tradicionais tern 
obrigatoriedade reconhecida pela doutrina juridica sovie
tica e baseiam a coexistencia entre os dois sistemas poli-

ticos do mundo. 

Cinco principios norteiam a politica Sovietica: 

1. respeito mutuo ao territorio e a soberania dos 

Estados; 

2. obrigagao de nao atacar outros Estados; 

3. nao-intervengao nos negocios internos dos outros 

Estados; 

4. igualdade internacional; 

5. coexistencia pacifica. 

Objeto. 

O conjunto de regras juridicas que regem a organizagao 
e as relagoes da sociedade internacional e que e o direito 
das gentes ou internacional. 

Vejamos, antes de mais nada, a origem da expressao 

Direito das Gentes. Foi ela empregada nos seculos xvi e 
xvn com dupla significagao. 

1. 0 Direito que todos os povos devem observar 
entre si (inter se), Direito que se impoe a eles e nao pode 
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ser modificado unilateralmente por um Estado que aja 
isoladamente. 

2. Conjunto das leis analogas em todas as nagoes 
(jus intra gentes). Estas leis podem ser modificadas como 
se fossem legislagao interna. 

Na primeira acepgao, foi usada a expressao Direito 
das Gentes quando o franees substituiu o latim: "droit 
des gens". 

Nos seculos xm e xiv a influencia da Franga na Ingla-
terra e enorme. SAO LUIS influenciou ja EDUARDO I. N O 

reino do HENRIQUE HI, e a lingua do direito escrito e, no 
de EDUARDO I, ja era a lingua dos Tribunals12. 

A obra celebre de VATTEL (1758) intitula-se: "Le droit 
des gens ou Vensemble des principes de la loi naturelle 
appliques a la conduite et aux affaires des nations e des 
souverains". 

A expressao Direito Internacional, nos fins do seculo 
XVIII, comega a predominar. Quem primeiro usou a expres
sao Direito Internacional (International Law) foi B E N T H A M 
em 1780, ao traduzir o trabalho celebre de ZOUCH, publicado 
em 1650: "Juris et judicis fecialis sive de jure inter gentes 
et quaestionum de eodem explicatio". 

Hoje predomina a expressao Direito Internacional con-
quanto alguns autores prefiram usar Direito das Gentes. 

Quanto ao objeto do Direito Internacional, trata ele: 

1. das regras que se impoem aos Estados nas suas 
relagoes reciprocas 

12. W I L L I A M STUBBS, Histoire constitutionnelle de I'Anglaterre. Li-

teratura: Sir H E R S H L A U T E R P A C H T , The development of I.L. by the Int. 

Court, 1958. R. J E N N I N G S , The Progress of I.L., B.Y.B., 1958, p. 334 

— 55. E D W A R D H A M B R O , A Case of Development of I.L. through the I. 

Court of Justice — University of California Press, 1953. II Diritto 
delta Energia Nucleare, Milano, 1961. Publicacao do Centro Interna-
zionale di Studi e Documentazione sulle comunita Europee. Problemes 
juridiques et administratifs de la protection dans l'emploi pacifique 
de l'energie nucleaire. — Actes officiels de la Conference Internationale 
tenue a Bruxelles du 5 ou 8 septembre 1960. Bruxelles — 1961. 
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2. regras relativas a constituigao e ao funcionamento 
das organizagoes internacionais, criadas pelos Estados. 

O Direito Internacional, como todo Direito, tem uma 
parte estavel e outra evolutiva. O Direito caracteriza-se 

essencialmente pela estabilidade. O dinamismo, no en-
tanto, e hoje elemento poderoso na coletividade in

ternacional. 

Deve-se a transformagao rapida do Direito das Gentes 
a varios fatores. E m primeiro lugar, aumenta o niimero 
dos Estados independentes dentro da coletividade interna
cional. Estes Estados sao de nivel cultural muito diverso. 
Expande-se, portanto, quantitativamente e qualitativamente 

a comunidade internacional. 

No Direito Internacional classico, so eram sujeitos os 
Estados civilizados. Hoje surgiram as organizagoes inter
nacionais. 

A ONU e verdadeiro sistema solar, que agrupa niimero 
enorme de organizagoes especializadas. Estas organizagoes 
sao instrumentos de cooperagao entre seus membros. 
Instrumentos de trabalho, as organizagoes internacionais 
tem personalidade juridica. 

3. Os individuos eram consider ados objeto do Di

reito Internacional, os Estados os sujeitos. 

Hoje, o Direito Internacional se ocupa do estatuto ju

ridico do individuo, mesmo no Estado de sua nacionalidade. 
E m 1919, e criada a Organizagao Internacional do Trabalho; 
em 1945, a Carta das Nacoes Unidas inscreve no seu texto 

a protegao do direito do homem. 

4, Os progressos tecnicos e cientificos fazem surgir 

novos problemas no campo do Direito Internacional. Para 
este aspecto do Direito das Gentes ja chamei a atengao em 
trabalho publicado na Revista da Faculdade de Direito. 

0 que caracteriza a nossa epoca e vivermos em uma 
civilizagao tecnica. Novas fontes de energia, conquista dos 

espagos celestes, controle dos fatores metereologicos e cli-

4 
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matologicos, verdadeiras revolugoes cientificas e tecnicas 
que exigem revisao de conceito. A energia atomica, a con-
quista dos espagos celestes, a televisao t6m influencia di-
reta no campo internacional. 

E impossivel imaginar o que sera a televisao dentro 
de dez anos. Foram necessarios cinco seculos para que a 
imprensa se transformasse com progressos detisivos (rota-
tiva etc.). Esperemos a cor, o relevo, os sons do universo, 
a ligagao do mundo conhecido ao desconhecido. 

Caracteristicas do Direito Internacional. 

Em regra, o Direito existe nos quadros do Estado, em 
uma sociedade onde o mando e exercido por u m Poder 

Supremo, ao qual estao submetidos os individuos a quem 
se aplica o Direito. 

E uma sociedade em que existe um Poder Supremo, a 
Soberania ou Poder incontrastavel de querer coertitiva-
mente e de fixar as competencias. 

E m conseqiiencia: 

1. 0 Direito elaborado pelo legislador impoem-se a 
todos. 

2. O respeito ao Direito e assegurado pelos tribu
nals, cujas decisoes aplicam e interpretam o Direito. 

3. A sangao de Direito e assegurada pela autoridade 
piiblica por meio de varias formas de coagao. 

4. O uso da forga material e proibido aos particulares; 
o Estado tem o monopolio da forga. 

No Direito Internacional que se aplica essencialmente 
as relagoes entre os Estados, nao existe autoridade supe
rior organizada na sociedade internacional. 

Os Estados sao soberanos e a sociedade internacional 
e composta de Estados soberanos. 
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Temos: 

1. que a elaboragao de Direito se faz pela acao de 
Estados porque nao existe autoridade legislativa superior. 

2. A intervengao de juiz pressupoe um acordo dos 

Estados interessados. 

3. A sangao de Direito e imperfeita: nao existe, em 
regra, sangao penal e a sangao e assegurada pelos proprios 

Estados. 
4. 0 Direito de usar a forga e reconhecido aos Esta

dos e o Estado forte esta em condigoes de assegurar mais 

o Direito do que o Estado fraco. 

E por isto que na O N U existe — e nao poderia deixar 

de existir — a preeminencia de Grandes Potencias. 
As condigoes de formagao e de aplicagao do Direito 

sao diferentes na vida internacional e na sociedade etatica. 

Temos que salientar ainda que o elemento politico 

atua muito na aplicagao das regras de Direito Inte-

nacional. 
A armadura tecnica do Direito Internacional e fraca 

e, muitas vezes, os elementos extra-juridicos tornam a sua 

aplicagao precaria. 
Muitos autores, como AUSTIN, consideram o Direito 

Internacional como um conjunto de regras morais, o que 

nao e verdade. 
Os Estados e as organizagoes internacionais conside-

ram-se obrigados juridicamente e nao simplesmente por 

normas morais. 

Evolucao das relagoes internacionais. 

Temos que salientar que, em cada periodo historico, 

as relagoes de poder se enquadram em u m sistema: 

a) mando de um — Roma; 

b) mando de ninguem — equilibrio; 
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c) de varios — diretorio das Grandes Potencias; 

d) mando de dois — mundo bipolarizado (Russia, 
America do Norte). 

Quando o ator universal se impoe* eonverte-se em um 
sistema politico de base constitutional, firmado na coope
ragao entre os antigos atores. 

No caso do sistema de "liberum veto", um dos atores 
possui uma arma definitiva (bomba atomica — Os sinos 
de Nagasaki* de PAULO NAGAI). 

Enquanto houver Estados independentes* havera dis-
tingao entre questoes juridicas e politicas. 

A tecnica juridica nunca podera substituir a diploma-
cia. A base normal da politica. externa e o ajuste conti-
nuo dos interesses politicos e nao se trata de pleitos que 
terminem em uma Sentenca13. 

Dai se conclui que a diplomacia da estrategia e a 
estrategia da diplomacia sao inseparaveis. 

A base da diplomacia e a transagao na negociacao: 
"II faut negocier et toujours negocier", como dizia TAL

LEYRAND. 

Nas suas origens, a diplomacia desenvolve-se em um 
mundo homogeneo, onde, pela negociagao, se consegue a 
guerra limitada. Negociar em vez de lutar e sempre pos-
sivel quando a guerra nao e total. Esta so se resolve com 
a rendicao incondicional e a condenagao dos vencidos. 

Nao e so a guerra de agressao que e punida, mas 
tambem a guerra perdida14. 

0 mesmo sustenta WIN S T O N CHURCHILL15. 

Sera a GNU ordem juridica? 

0 Direito nao e certo, nao e perfeito, mas existe e 
disso temos consciencia. 

13. MORGHENTHAU, Diplomacy, Yale Law Journal, 1945. 
14. Marechal MONTGOMERY. 

15. N. VI, p. 631. The second World War. 
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Que uma norma juridica tenha so uma significagao, 

que haja uma unica interpretagao, certa e segura, e pura 

ficcao para manter a ilusao da seguranga social. 

Somente em uma organizagao internacional e possivel 

a seguranga juridica, como na ONU. 

A O N U e a aspiragao maxima do genero humano na 
construgao de um sistema que estabelega a paz e a justiga 
entre os homens e as nagoes; "Law is essentialy an order 

for the promotion of peace"16. 

Pressupostos sociologicos do Direito Internacional. 

I. 

Comunidade Internacional. 

A existencia do Direito das Gentes pressupoe uma 
Comunidade Internacional. Esta e uma realidade sociolo
gical composta de Estados, ligados por interesses materials 
e espirituais. 

E de sua natureza que o D.I. nao se aplique diretamente 
aos individuos. Isto nao significa que estes, excepeional-
mente, nao possam ser sujeitos do Direito das Gentes. 

Se nao existisse uma Comunidade Internacional, nao 
existiria o Direito que lhe e proprio. 

Com os progresses da tecnica, cada vez mais se conso-
lida a Comunidade International, pelo entrelacamento dos 
interesses comuns, interesses hamanos. 

0 D.I. garante hoje, nao so os interesses politicos dos 
Estados, mas tambem os interesses espirituais. 

Isto fica bem claro quando se estuda a posigao inter

nacional da Cidade do Vatican©. 

16. KELsm, The Law of V.N.. 
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A Constituigao da Organizagao Internacional do Tra
balho e outra demonstragao de que o Direito das Gentes 
moderno evolui no sentido de modificar a doutrina tra-
dicional que afirma que somente os Estados tomam parte 

a© processo de criagao das normas internacionais e que 
somente os interesses dos Estados sao diretamente repre-
sentados na esfera internacional. 

De acordo com a Carta, a Organizagao das Nagoes 
Unidas e uma organizagao de Estados. A Organizagao 
International do Trabalho obedece a principios diferentes. 

II. 

Estados soberanos. 

Esta Comunidade Internacional e composta de Estados 
independentes ou soberanos. A soberania nao e u m mito, 
mas representa alguma coisa de real. 

Se o D.I. se funda, como Direito da Comunidade 
International, na existencia de Estados soberanos, devemos 
definir o Estado soberano com notas que estao fora do 

eampo juridico. Assim poderemos afirmar que o Estado 
soberano e uma comunidade que se governa plenamente a 
si mesma e e independente de outros Estados. 

"Souveranitat ist der Sachverhalt, das Staaten von den 
In ihrem Substrat zur sozialen Gesamtheit zusammengesch-
lossenen Einzelmenschen als deren bzw. deren Gesamtheit 
Drgan (im untechnischen Sinne) namlich als Normenquelle 
mmd evtl. auch (so vor allem im Volkerrecht) als Normena-

dressat eines Rechtes geschaffen bzw. anerkannt werden, 
m d dass dann die Staaten hinaindtlich der Schaffung 
dieses Rechtes auf Grund jener allgemeinen Kompetenz, 
jenes Zurechnungsprozesses fur sich nun ihrerseite nicht 
auch wieder eine andere juristische Person, sondern nur 
sich selbst bzw. zumindestens auch sich selbst (ihre Mitbe-
teiligung) fur die Schaffung des Rechtes gelten lassen, und 
dass die Staaten hinsichtlich der Geltung jenes Rechtes 



— 51 — 

(insonderheit des Volkerrechts) auf Grund jener ge-
nerellen Kompetenz, jenes Zurechnungsprozesses, weder 
die Einzelmenschen, noch fiir sich eine andere juristische 

Person, sondern nur sich selbst bzw. auch sich selbst als 
Normenadressaten, Zurechnungspunkte fiir die subjektiven 

Rechte und Pflichten jenes objektiven Rechtes gelten lasse. 
Kurs: Souveranitat hat der Staat, insofern und insoweit er 

Zurechnungs-Endpunkt ist"1718. 

Esta moxinifada mostra bem o que e a filosofia alema, 

tao bem espelhada na pega O Jovem Telemaco. 

0 essencial da doutrina de KNUB B E N e a frase: "nao a 
propria soberania, mas a competencia, isto e, a competen-
cia sobre a soberania, e o essencial e o criterio da distingao 
do Estado diante de tudo que nao seja estatal". 

E competencia sobre a competencia simples que cabe 
ao Estado soberano. 

Veja-se sobre soberania, com muito proveito, o curso 
de KOROWICZ19. 

17 K N U B B E N , Die Subjekte des Volkerrechts, 173. 

18. K N U B B E N , OS sujeitos do Direito das Gentes. 

"A Soberania e u m conjunto de fatos por forca do qual Estados 
serao criados e reconhecidos pelos individuos agrupados, no seu substrato, 
em uma comunidade social (em sentido nao tecnico) como orgao dos 
mesmos e da sua comunidade, isto e: como fonte de normas e, even-
tualmente, tambem (assim, sobretudo, o Direito das Gentes) como 
destinatario de normas de u m direito e que, em conseqiiencia, os Estados, 
quanto a criagao deste direito, devido aquela competencia geral, aquele 
processo de imputacao, reconhecem doravante como valido para si mes
mos e nao para outra pessoa juridica, mas exclusivamente tambem 
para si proprio (sua co-participagao), e que os Estados, quanto a 
validade daquele Direito (particularmente dos Direitos das Gentes), 
se consideram por forca daquela competencia geral, daquele processo 
de imputacao, destinatarios das normas, isto e, ponto de imputacao dos 
direitos e deveres subjetivos daquele Direito objetivo, nem os individuos, 
nem outra pessoa juridica, mas tao somente eles proprios, tambem eles 
proprios. N u m a palavra: o Estado e soberano, desde que e ate onde 
e ponto final de imputacao" 

19. R.C.A., vol. 102 e sua bibliografia. 
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Ja dissemos e repetimos, a soberania nao e hoje um 
fantasma, mas sim uma realidade, como salienta muito 
bem V A N KLEFFENS20. 

Historicamente a nogao e antiga, o nome e que e mo-
demo. A nogao vem do Direito Romano. Liber et libertas: 

Liber autem populus est qui nullius alterius populi potes-
tati est subjectus. — Paulo, Dig. XLIX. E a nogao aceita 
por GROCIO, De Jure 1,F,C2 §2. 

E a soberania absoluta. A soberania relativa e con
ceito da Igreja e de BODIN, que a limita pela lei divina e o 
Direito Natural. A doutrina de BODIN e a que prevalece 
hoje na restrigao do Direito Internacional que foi criado 
pelo proprio Estado. 

III. 

Intercurso. 

O intercurso e uma condigao sem a qual nao existiria 
uma familia de nagoes. 

0 D.I. originou-se da interdependencia de interesses 
dentro da comunidade internacional. 

O Direito das Gentes origina-se das necessidades da 
vida que influem, tambem, no seu desenvolvimento. 

0 comercio internacional foi, a principio, unicamente 
limitado aos poderes piiblicos. Incrementou-se, em seguida, 
o trafego mercantil, origem de muitas normas do D.I.. 

As relagoes culturais aumentam dia a dia. Assim 
temos, de um lado, relagoes oficiais, de outro, relagoes 
privadas entre os povos. As relagoes internacionais sao as 
que compreendem todos os contatos efetivos dentro da co
munidade humana. 

Estas relagoes internacionais derivam de necessidades 
permanentes da humanidade. 

20. R.C.A., vol. 82. 
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IV. 

Interesses humanos. 

0 D.I. tende a regular nao so as relagoes de Estados, 
mas sim as que se estabelecem dentro da comunidade 

humana. 
0 fundamento da obrigagao de obedecer ao Direito 

esta fora do campo do Direito. A base e moral porque o 
problema do carater obrigatorio do D.I. e um. aspecto do 
problema do carater obrigatorio do Direito em geral, su-
bordinado ao problema da obrigagao em geral. E u m pro
blema etico. 

"S'opposer a la violation des obligations morales 
attachees a l'idee d'humanite, tel est le but du droit 
international public", como dizia HOLZENDORF nos seus 
Elements. 

A Carta das Nagoes Unidas repetidamente trata da ga-
rantia dos direitos humano e das liberdades fundamentals21. 

Nao se pode dizer hoje que, de acordo com a Carta, 
um Estado pode tratar os seus cidadaos, de modo a des-
respeitar os direitos humanos. 

Quando estudarmos a influencia dos progressos da 
tecnica na transformagao do D.I., verificaremos que ela 
atua no sentido do entrelagamento dos interesses humanos. 
Discutiremos entao o problema palpitante do progresso 

moral e do progresso tecnico. 

V. 

Principios gerais do Direito. 

0 D.I. desenvolve-se com base em principios morais, 
psicologicos e juridicos coincidentes, conseqiiencia da iden-
tidade da natureza humana. 

21. Predmbulo e arts. 1 (3), 55, 62 (2), 68, 76. 
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A Declaracao Universal dos Direitos Humanos, apro-
vada pela Assembleia Geral da ONU a 10 de dezembro de 
1948, no art. 1, afirma que todos os seres humanos nascem 
livres e iguais quanto a dignidade e o Direito, sendo dota-
dos de razao e consciencia. 

A positivacdo do Direito Natural sao os principios 
gerais do Direito do art. 38 do Estatuto do Tribunal Inter
nacional. 

A identidade da natureza humana tem como conse-
qiiencia o reconhecimento de valores comuns universais. 
E o reconhecimento de um valor espiritual para o Direito 
das Gentes. 

A Carta das Nagoes Unidas e o Direito Internacional Geral. 

I. 

Tera a Carta das Nacoes Unidas abolido o Direito 
International Geral? Se examinarmos o assunto, de acordo 
com KELSEN22, admitindo a validade simultanea de varias 
ordens normativas, podemos chegar a mais de uma solugao. 

Primeira solucao: 

A Carta e um tratado celebrado por Estados na base 
do D.I.P.. E, portanto, D.I. Particular, obrigatorio no quadro 
do D.I.P., somente para os Estados Membros. 

Segunda solucao: 

A Carta, art. 2 § 6, estendeu sua esfera de agao e apli
cagao aos Estados nao membros da Organizagao, o que nao 
e novidade em D.I.23. 

E, assim, se a Carta aboliu o D.I.P., nao tem mais razao 
o principio de que o tratado so e obrigatorio entre as partes. 

22. (a) The Law of u.N., p. 770 ss. 
23. VERDROSS, VoUeerrecht, p. 145, KUNZ, A.J., XLI 1947, 119 ss. 



— 55 — 

Tera sido intengao dos Estados criadores da O N U 
abolir o D.I.P.? 

Se examinarmos acuradamente a Carta, verificaremos 
que regula apenas parte das relagoes entre os seus mem
bros; quanto aos nao membros, so ha referenda a manu-

tengao da paz e da seguranga. 
Dai se presume claramente a continuagao Integra da 

validade do D.I.P.. 
Ainda mais claramente fica confirmada esta tese com 

a leitura do Predmbulo da Carta e do Estatuto da Corte 
que, de conformidade com o art. 92, e parte integrante 

da Carta. 
Sao, assim, fontes reconhecidas, alem dos tratados, os 

costumes e os principios gerais do Direito reconhecidos 

pelos povos civilizados. 
As decisoes judiciais art. 38, do Estatuto, e a doutrina 

sao fontes subsidiarias. Fica, assim, provada a continuagao 
da validade do D.I.P.. 

Como a clausula do art. 2 § 6 e norma obrigatoria para 
os Estados nao membros, foi ela uma criagao revolucio-
ndria, como diz KUNZ24, O que se da, tambem, no art. 103, 
da Carta. 

Quanto aos direitos dados pela Carta aos Estados nao 
membros, nao ha colisao com o D.I.P.. 

Veja-se o trabalho magnifico de EDUARDO JIMENEZ de 
ARECHAGA25. 

A Corte Internacional ja se pronunciou admitindo que 

as estipulagoes em favor de terceiros Estados nao so podem 
ser invocados diretamente por seus beneficiarios, mas con-
ferem direitos definitivos e irrevogaveis em seu favor, en-
quanto nao levianamente presumidos26. 

24. A.J. cit.. 
25. A.J., vol. 50 n.° 2, abril 1956. 
26. RIPERT. 417, R. 1 A. 595, 1933, Francoz, Rev. Dir. Publico 1932, 

p. 743. Estuda: precedente do caso das Zonas Livres. Caso do tra
tado de Paz de 8 de Outubro 1824 entre o Brasil e a Argentina. Inde-
pendencia do Uruguai, v. PEREIRA PINTO, Apontamentos. 
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O fundamento legal da estipulagao em favor de ter-
ceiros e a regra "pacta sunt servanda". 

Sera a estipulagao em favor de terceiro um principio 
geral de Direito (art. 38, do Estatuto) ? 

Houve controversia no caso das zonas livres. A Carta 
nao reconheceu a necessidade de transportar o principio 
para o D.I.. Mas isso foi em 1930. Hoje a regra "alter 
stipular nemo potest" esta superada, e um fantasma27-

O resultado e o mesmo28. 

Hoje a estipulagao em favor de terceiro e um principio 
geral do Direito, como salienta, com razao, ARECHAGA29. 

Hoje, enfim, nao se pode mais duvidar que os tratados 
nao conferem direitos ou obrigacoes a terceiros Estados. 
E facil verificar30. 

II. 

A Carta e lex specialis. No caso do art. 51 a legitima 
defesa assume um carater de guerra, limitada pelas nor
mas de D.I.P.. 

E m 3 de novembro de 1950, houve uma orientagao 
revolucionaria: a Assembleia Geral reeomenda aos mem

bros as niedidas de seguranga coletiva, quando o c. s. nao 
pode ou deixa de agir: 

"A/1481 .... FAssemblee Generale examiner a imme-
diatement la question a fin de faire aux membres les re
commendations appropriees sur les mesures collectives a 
prendre, y compris s'il s'agit d'une rupture de la paix en 
vue d'un acte d'agression, 1'emploi de la force armee. ." 

27 D E PAGE, Traite de Droit Civil, v. n, p. 607, PLANIOL, Traite 

U, p. 123. 
28. CORBIN, Contracts for the Benefit of third Persons. 
29. 46 Law Quarterly Review. 
30. H A M B E O , Law and Polities, p. 250. 
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As Recomendagoes. 

Sao eficazes, mesmo que se considerem so de efeito 

politico e psicologico e nao juridico. 
Nao concordamos com KELSEN que nao considera as 

normas sem sangao como juridicas. 

Caso contrario, as disposigoes do art. 2 § 4 seriam lex 
imperfecta para os membros permanentes do c. s.. Nao 

teriam base juridica. 

No caso, os Estados membros agem diseritionaria-

mente, limitados pelo D.I.P.. 
Este e base e, alem de preencher lacunas, concorre para 

a transformagao do direito da Carta. 

Historia do Direito Internacional. 

OPPENHEIM, O insigne internacionalista e saudoso pro
fessor da Universidade de Cambridge, ao estudar a His
toria do Direito International31, afirma que o Direito das 

Gentes, considerado como um Direito entre Estados so

beranos e iguais, baseado no consentimento comum desses 

Estados, e produto da moderna civilizagao crista e tem 
apenas uns 400 anos de idade32. Essa e, parece-me, a 
teoria verdadeira. As origens do Direito Internacional, 

contudo, sao antiquissimas, sao os usos e costumes adotados 
pelas nagoes antigas nas suas relagoes externas. Parece 

pouco provavel que a ideia de uma Familia de Nagoes 
surgisse no limitado horizonte mental do mundo antigo. 

Cada nagao tinha seus deuses, sua lingua e sua mora-

lidade proprias. 

0 estrangeiro era considerado inimigo. Nao havia 

entao interesses internacionais que ligassem, com vinculo 

31. Vol. l, p. 48. 
32. AXEL MOLLER, Int. Law, p. 7, 11, 44. 
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inquebrantavel, os Estados numa comunhao international. 
Entravam, contudo, as nagoes antigas em relagoes umas 
com as outras, faziam a guerra, celebravam a paz, envia-
vam embaixadores, aliavam-se e tais atos davam nasci-
mento, esta claro, a usos e costumes. 

E essa a remota origem do Direito Internacional, mas 

esses costumes, conquanto uniformes e interessantes para o 
Direito das Gentes, nao poderiam ainda constituir o Direito 

Internacional, tal como e concebido modernamente. O 
Direito Internacional pressupoe, como ensina AXEL MOLLER, 
a existencia de varios Estados independentes, com certo 
nivel uniforme de civilizacao, ligados entre si em uma 
comunhao internacional. 

Opinioes divergentes. 

De modo contrario pensam eminentes internacionalis-
tas33. O Barao KORFF, no curso que fez em 1923 na Aca
demia de Direito Internacional de Haia, sustenta tese 
contraria a de OPPENHEIM. Afirma que modernas inves-
tigagoes historicas provam que o mundo antigo conhe-
cia perfeitamente o sentido das relagoes internacionais e 

aplicava um sistema de instituigoes muito desenvolvidas 
e firmemente estabelecidas. Apela para as leis de H A M M U 
RABI, os Papiros Egipcios, as Tdbuas Babilonicas e Assirias, 
para sustentar a sua tese. E tira a conclusao de que o 
Direito Internacional e antiquissimo, e uma conseqiien-
cia de toda a civilizagao34. E a velha tese de MONTES-

33. W . B E A C H L A W R E N C E , Commentaire sur les Elements du Droit 

Int. de Wheaton (1868), p. 99. 

34. De grande utilidade para os que querem ter uma ideia exata 
dos fatos historicos e a consulta da monumental obra de B U R E T D E 
L O N G C H A M P S , Tableaux Chronologiques (MDCCCXXI) e F. L A U R E N T — 

Etudes sur I'histoire de VHumanite (18 vols.). Tenho, contudo, para 
mim que a Historia, longe de ser " . testis temporum, lux veritatis, 
vitae memoria, magistra vitae..." a que se refere CfCERO (De Oratore, 
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QUIEU36. Depois de afirmar que o Direito das Gentes e na-
turalmente fundado sobre os principios de que as Nagoes 
devem fazer na paz o maximo de bem possivel e na guerra 
o minimo de mal possivel, sem prejudicar os seus verdadei-
ros interesses, afirma o genial escritor franees: "Todas as 

nagoes tem um Direito das Gentes e os proprios Iroqueses, 
que comem os seus prisioneiros, o tem. Enviam e recebem 
embaixadas; conhecem os direitos da guerra e da paz; o 
mal e que esse Direito das Gentes nao e fundado sobre ver-
dadeiros principios". 

Atribui KORFF a opiniao contraria a sua a ignorancia das 

civilizagoes antigas por parte dos internacionalistas do Se-

culo xix. Estas, segundo ele so, foram estudadas e ensi-

nadas modernamente por CHYBICHOWSKY, VINOGRADOFF, Ros-
TOVTZEFF e outros. 

Aponta casos para provar a antiguidade do Direito 

Internacional e de suas regras, sancionadas pela religiao. 

Considera, por exemplo, uma descoberta de S U M M E R , 

de 4 mil anos antes de Cristo, e diz que recentemente se 

descobriu um tratado, assinado pelo rei ENTEMENA, regu-

lando as fronteiras entre o seu reino de Lagash e o reino 
vizinho de Ummah. 

Por esse tratado, foi designado um arbitro, o rei MISILIN 

DE KUSH. Eis ai o arbitramento. Recorre a Historia do 

Egito. RAM S E S II concluiu em 1820 A.C. u m tratado com 

o rei vencido dos Hititas, Hausilite, no qual aparece um 

lib. II, cap. 36), e melhor caracterizada por G I B B O N quando diz: 
"History which is, indeed, little more than the register of the crimes, 
follies, and misfortunes of Mankind." (V.t. NITTI, La Dem. I, p. 90). 
Decline and fall of the Rom. Empire, ch. 3. NITTI (La Democratic, I, 
p. 82) mostra o absurdo de se dizer que a Historia e a mestra da 
vida. Sendo o estudo da Historia de grande auxilio para o Direito Int., 
consultar-se-a com vantagem, para a politica europeia: A. D E B I D O U N 
Histoire Diplomatique de VEurope. SEIGNOBOS, Histoire Politique de 
I'Europe contemporaine. 

35. De VEsprit des Lois, L.l. I., cap. ill. 
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sistema perfeitamente regulado e complicado de extradigao 
de refugiados politicos. 

Ora, ninguem nega essas afirmagoes: o que se con-
testa e a existencia entre os antigos de um Direito das 
Gentes, tal como e modernamente considerado. 

De opiniao semelhante a de KORFF e NIPPOLD. 

Opiniao de Nippold. 

No curso professado pelo grande internacionalista 
suisso NIPPOLD, na Academia de Direito Internacional de 
Haia (1924), podemos acompanhar a sua argumentagao. 

Afirma que o Direito Internacional deve ser estudado 
sem preconceito, "sub specie aeternitatis", pois e um Di
reito que existiu em todos os tempos e no seio de todas as 
civilizagoes. Afirma com KORFF a antiguidade do Direito 
Internacional e que ele era conhecido pelas antigas povoa-
goes da Africa. 

E contesta, alem disto, que o Direito Internacional 
seja um produto da raga branca. 0 japones UKITA tambem 
diz que, se dermos credito aos historiadores europeus, a 
Historia da Humanidade seria a historia da raga branca. 

Segundo o historiador TAKAHASHI, O Japao, antes de 
ter relagao com os europeus, ja conhecia o Direito Inter
national e aplicava suas regras. O mesmo se poderia 
dizer da China, segundo W . MARTIN (China Kodai Ban-
koku Koho). 

Conclui NIPPOLD dizendo que a primeira ligao a tirar 

do estudo da Historia do Direito Internacional e uma ligao 
de modestia. O patrimonio que nos legaram as antigas 
civilizagoes e imenso e nao devemos despreza-lo. 

Se o Direito Internacional deve muito a Moral Crista, 

diz ele, nao devemos esquecer que nos estados budistas se 
faz notar, quando se trata da Historia da Europa, que as 
guerras sao mais numerosas nos Estados cristao. Com 
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efeito, o Japao, durante 250 anos, e ate a chegada dos es-
trangeiros, gozou de uma paz ininterrupta. Mas mitiga a 
sua opiniao, dizendo que o cristianismo e uma religiao tao 
pacifica como o budismo e que nao se deve culpar nenhuma 
destas religioes pelos erros dos homens de Estado e da 
grande politica ou pelas lacunas do Direito das Gentes. 

Conclusao. 

KORFF e NIPPOLD, segundo creio, nao estao com a ver

dade. 0 Direito das Gentes e um produto da Moral Crista, 
como dissemos atras, acompanhando OPPENHEIM. Regras 
isoladas que regem relagoes entre os povos nao constituem, 
ainda, o Direito Internacional, Direito que regula relagoes 

de uma "Familia de Nagoes". 

Antiguidade. 

Como dissemos anteriormente, na antiguidade nao en-

contramos o Direito Internacional tal como e concebido 

modernamente, pois e um produto da civilizagao crista e 

tem apenas 400 anos de existencia. Mas ja entao vamos 

encontrar os usos e costumes que mais tarde viriam a formar 

o Direito das Gentes. 

Desde o principio dos tempos historicos, o homem teve 

de entrar em relagao com. os seus semelhantes. 

Divididos em tribos, cuja grande lei era o isolamento, 

feinham os povos primitivos de entrar fatalmente em con-

tato com os outros, pelo menos nas relagoes belicas. U m a 

tribo guerreava com outra, f aziam-se tratados para celebrar 

a paz, eram as vezes enviados embaixadores, cuja inviola-

bilidade era sancionada pela religiao. lam, esta claro, sur-

gindo dessas relagoes alguns usos e, nos casos identicos, 

procediam esses povos da mesma forma, de tal sorte que 

5 
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esses usos se transformavam paulatinamente em costumes 
internacionais. 

E essa a remota origem do Direito das Gentes. 

Vejamos quais eram esses costumes entre os povos mais 
importantes da antiguidade. 

Os judeus. 

Tratemos, em primeiro lugar, dos judeus. Apesar de 
serem monoteistas e de muito mais elevada moralidade e 
civilizagao que os seus vizinhos, os judeus nao tiveram 

grande influencia no desenvolvimento do Direito Interna

cional. Desprezando as outras nagoes, o povo eleito nao 

podia considera-las como iguais. Apenas, no modo por que 

tratavam os estrangeiros, mostravam os judeus o seu ele-

vado nivel moral. Examinando-se alguns textos da Biblia, 

ve-se que, com os escravos estrangeiros, eram mais brandos 

que todos os povos da antiguidade. 

No Exodo (xii — 20, 26 e 27), encontramos os seguintes 

preceitos: "O que ferir o seu escravo ou a sua escrava 

com uma vara, e eles lhes morrerem nas suas maos, sera 

culpado deste crime". "Se alguem ferir o olho do escravo 

ou da escrava e os deixar cego de um dos olhos, os deixara 
livres pelo olho que lhe tirou". 

No Deuteronomio (x — 19) se nos deparam os textos 

ordenando: "amai os peregrinos, porque tambem vos fostes 

estrangeiros na terra do Egito". 

No Levitico (19, 33 e 34) se preceitua: "Se algum fo-

rasteiro habitar na vossa terra e morar entre vos, nao o 

impropereis; mas esteja entre vos, como se fosse natural; 

e o amareis como a vos mesmos. Porque tambem vos fostes 

estrangeiros na terra do Egito". E, ainda: "Seja entre vos 

igual a Justiga, ou delinqiiisse o forasteiro, ou o com-

patriota". 
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Nas suas relagoes belicas, faziam os judeus uma dis-
tingao interessante, assinalada por OPPENHEIM, entre os 
inimigos capitals e os simples inimigos36. 

Com os seus inimigos capitals, os Amalecitas, por 
exemplo, eram de uma crueldade extraordinaria37- Veja-se" 
Reis (1-15) — "Vai, pois, agora e fere a Amalec, e destroi 
tudo o que ele tiver. Nao lhes perdoes a eles, e nem cobices 
coisa alguma sua: mas mata desde o homem ate a mulher 
e o menino, e o que e de mama, o boi e a ovelha e o camelo 

e a ovelha". 

No mesmo livro, versiculo x e seguintes, vemos SAMUEL, 
por ordem de Deus, repreender a SAUL por nao o ter obede-
cido, fazendo passar a fio de espada os pecadores de Amalec. 
E logo em seguida vemos S A M U E L matar a AGAG: "xxxn 
— E disse SAMUEL: trazei-me a AGAG rei de Amalec. E 
foi-lhe apresentado AGAG, que era muito gordo e todo tre-

mendo. E AGAG disse: assim me separa a morte amarga? 
— xxxm — E disse SAMUEL: assim como a tua espada tirou 

os filhos as maes, assim perdera a tua mae entre as mulhe-

res os seus filhos. E SAMUEL O dividiu em quartos diante 

do senhor em Galgala"38. 

"n — Reis (12 — 31): E trazendo os seus moradores, 
os mandou serrar, e que passassem por cima deles carroga 

ferrada: e que os fizessem em pedagos a cutelo e os bo-

tassem em fornos de cozer tijolos: assim o fez com todas as 

36. Duo Bellorum genere apud hebraeos: Quoedam Dei precepto 
necessaria, quoedam sponte suscepta. Primi generis Deo indicta, ut in 
Amalecitas, Chananeos... devotas gentes (Amalech-Agag Dictionariwm 
Historicum Criticum — Calmet e Gallico in Latinum translatum. A 
Joanni D. Mansi Venetiis — MDCCXLVII). 

37. EMILIO FERRIERE, LOS mitos de la Biblia, explica o mito de 

Lot e suas filhas como uma ficgao odiosa para atacar os amonitas e 
moabitas (p. 164). £ o mesmo FERRIERE que explica pelo odio inter
nacional entre israelitas e cananeus a maldigao de Canaan. 

38. O horrivel castigo contra Amalec vem descrito belamente por 
SOARES, Bahiense, Progynasma Litterario, p. 613, M D C C X X X V I L 
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cidades dos amonitas: e voltou DAVID com todo o exercito 
para Jerusalem". 

Quando entravam em luta com povos de que nao eram 
mortais inimigos, procediam mais humanamente do que as 
outras nagoes da epoca. Assim, no Deuteronomio, encon-
tramos as leis da guerra: 

1) "Se saindo a fazer guerra contra teus inimigos e, 
tendo visto a sua cavalaria e as suas carrogas, achares que 
o exercito contrario e mais numeroso do que o teu, nao o 
temeras: porque contigo esta o Senhor teu Deus, que te 
tirou da terra do Egito. 

2) E quando estiver perto de se dar a batalha, o pon-
tifice se pora na frente do exercito e falara assim ao povo: 

3) ouve, 6 Israel, vos estais hoje para combater contra 
os vossos inimigos nao se atemorize o vosso coragao, nao 
temais, nao recueis, nem lhes tenhais medo; 

4) porque o senhor vosso Deus esta no meio de vos e 
ele pelejara por vos contra os vossos inimigos, para vos 
livrar do perigo; 

5) os oficiais, tambem cada um da frente do seu corpo, 
dirao, gritando, ouvindo o exercito: Ha algum homem que 
tenha edificado uma casa nova e nao tenha ainda estreiado? 
Va-se e torne para a sua casa: nao suceda que ele morra no 
combate e outro a estreie; 

6) ha algum homem que tenha plantado numa vinha e 
ainda nao a tenha feito comum, para que todos possam 

comer dela? Va-se e torne para sua casa: nao suceda que 
ele morra na peleja, e faga outro o que a ele lhe tocava; 

7) ha alguem que se tenha desposado com uma mulher 
e todavia a nao tenha ainda em seu poder? Va-se e torne 
para sua casa: nao suceda que ele morra na batalha e algum 
outro a tome; 

8) ditas estas coisas, acrescentarao eles e dirao ao povo 
o seguinte: Ha algum medroso e de coragao timido? Va-se 
e volte para sua easa: para nao fazer desmaiar os coragoes 
de seus irmaos, assim como ele esta assustado de medo. 
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9) E logo que os oficiais do exercito se calarem e 
acabarem de falar, cada um preparara os seus esquadroes 

para a batalha. 

10) Quando te chegares para combater uma cidade, 

primeiramente lhe ofereceras a paz. 

11) Se ela aceitar e te abrir as portas, todo o povo 
que houver nela sera salvo e te ficara sujeito, pagando 

tributo. 

12) Mas se nao quizer aceitar as condigoes e comegar 

a fazer a guerra contra ti, ataca-la-as. 

13) E quando o Senhor teu Deus te houver entregado 

as maos, passaras ao fio da espada todos os varoes que 

nela haja. 

14) Reservando as mulheres e os meninos, os animals 
e tudo o mais que se achar na cidade. Distribuiras o esbulho 
todo pelo exercito e sustentar-te-as dos despojos de teus 
inimigos que o Senhor teu Deus te tiver dado. 

15) Assim e que has de fazer a todas as cidades que 

estiverem muito longe de ti e nao sao daquelas que has de 

receber em possessao. 

16) Quanto aquelas cidades, porem, que te hao de ser 
dadas, nenhum absolutamente deixaras com vida. 

17) Mas os passaras todos a fio de espada, convem a 
saber, aos hetheus, e aos amorrheus, e aos cananeus, aos 

ferezeus, e aos heveus e aos jebuseus, assim como o Senhor 
teu Deus te mandou. 

18) Para que nao suceda que vos ensinem a cometer 

todas as abominagoes que eles mesmos fizeram a seus deuses 
e venhais a pecar contra o Senhor vosso Deus. 

19) Quando te detiveres muito tempo no sitio de uma 
cidade, e a tiveres cercado com maquinas para a tomares, 
nao cortaras as arvores de cujo fruto se pode comer, nem 
deves deitar abaixo a golpes de machado os arvoredos do 
pais circunvizinho: porque isto sao paus, e nao homens, 
nem podem aumentar o niimero de teus inimigos. 
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20) Mas se houver algumas arvores que nao sejam fru-
tiferas, mas silvestres e boas para outros usos, corta-as e 
engenha delas maquinas, ate que tomes a cidade que peleja 
contra ti". 

Compare-se o procedimento dos judeus com o dos outros 
povos antigos e mesmo dos tempos modernos. 

E verdade, como diz NITTI (Dem. 2, p. 281), que nenhum 
povo agiu tanto sobre a civilizagao moral do mundo como 
os hebreus: deles e o nosso Deus e deles, tambem, a nossa 
criagao religiosa, o Cristianismo. Ainda dos hebreus nos 
veiu a sua criagao moral, o socialismo. Este povo insigni-
ficante que nunca conheceu o repouso, atormentado, perse-
guido, cada vez mais forte depois da ruina, cada vez maior 
depois das perseguigoes, e o que a civilizagao produziu de 
mais admiravel. E nao so a maior gloria da civilizagao 
moral, como tambem uma das suas maiores forgas de pro-
pulsao e de vida. 

A superioridade dos judeus sobre os outros povos e ma-
nifesta, e dai o antisemitismo. 

Quase tudo que ha de mais elevado na nossa civilizagao, 
na nossa moral, o sentimento de justiga e os mais sabios 
ideais de fraternidade humana, tudo isto e de origem 

hebraica39. 

A guerra foi a relagao normal entre os povos da anti
guidade. Fazia-se ela de uma maneira crudelissima. 
Lembremos o modo por que os assirios tratavam os ven-
cidos. Diz ALBERT MALET40: " O S assirios eram impiedosos 
para com os vencidos. Infligiam-lhes os mais atrozes su-
plicios: furavam-lhes os olhos, cortavam-lhes o nariz, as 
orelhas, e os labios, arrancavam-lhes a barba e as unhas 
©u, ainda, os empalavam e os esfolavam vivos. Elevavam 
trofeus com cabecas cortadas. Atiravam os cadaveres as 
bestas feras". 

39. CLOVIS BEVILAQUA, Estudos Juridicos, p. 60-1. 

40. L'Antiquite, p. 56. 



— 67 — 

Vangloriavam-se os reis destes atos de selvageria: de 
dois matei um, diz ASSURBANIPAL, e levei os sobreviventes 

como escravos. Construi uma piramide diante da porta da 
cidade. Esfolei vivos alguns dos chefes da revolta e estendi 
suas peles sobre esta piramide. Outros foram emparedados 
vivos, outros empalados etc.. Sobre as ruinas a minha fisio-
nomia expandiu-se, na satisfagao do meu odio encontrei o 
meu console 

Os deuses da antiguidade eram sanguinarios. O deus 
caldeu ou assirio era um senhor exigente e sanguinario, 
deuses dos seus povos como ISTAR, em Ninive, ou MARDUK, 
em Babilonia. Para eles, os estrangeiros eram os inimigos41. 

Lembremos uma inscrigao de ASSURBANIPAL: "OS ho

mens cuja boca tramara complos, contra ASSUR e contra 
mim, tiveram a lingua arrancada etc. Fazendo estas coisas, 
regosijei o coragao dos deuses". 

Faziam excepcao na antiguidade os persas. Vencedores 
foram sempre doceis e clementes para com os vencidos. 
Lembremos a bondade e a extrema generosidade de GIRO42. 

Assim mesmo, podemos dizer que, sendo a guerra a 
forma normal das relagoes entre os povos da antiguidade, 
ela serviu de ponto de uniao para as civilizagoes. 

O comercio era insignificante e nao ligava os povos 
como atualmente. E por uma longa serie de guerras que se 
penetraram as duas civilizagoes, a do Nilo e a do Eufrates. 

Se o problema da paz internacional e, antes de tudo, 
moral, dependendo da perfeigao da alma humana,43 po
demos considerar o Decalogo a magna carta da humanidade 
civilizada. 

O Cristianismo iria contribuir no futuro para realizar 
os ideais de paz e amor entre os homens. Tornando-se re-

41. Sobre a origem do sacrificio, leia-se E. 0. JA M E S , Origins of 
sacrifice. A Study in Comparative Religion. 

42. M A L E T , citado, p. 122. 

43. MOLLER, Cours de I'Academie de Droit International de la 
Haye. 
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ligiao universal, o eristianismo funde os principios mono-
teistas da religiao mais sever a da antiguidade com o cosmo-
politismo grego, obtido atraves da unidade do Imperio 
Romano: temos entao a "Pax Romana". 

Estava reservado ao Cristianismo tornar as nagoes 
conscientes do seu fim politico comum e, em combate de 
alguns milhares de anos, pela evolugao aperfeigoadora da 
humanidade, estabelecer o fundamento do Direito Interna
cional e da Paz mundial. 

Diz muito bem J. MILLER44 que a agao de propaganda 
intelectual e moral da Igreja crista pela paz e importantis-
sima, ao lado do desejo constante de multiplicar as insti-

tuicoes pacificas. Este trabalho de propaganda e valiosis-
simo. So os ignorantes ou os de ma fe negarao a importan-

cia extraordinaria dela. 

WE L L S , na sua linda obra Faillite de la Democratic, 
salienta a necessidade e a importancia de uma propaganda 
pacifista, como veremos mais tarde. E preciso, realmente, 
criarmos uma atmosfera psicologica sinceramente pacifista. 

0 Direito Internacional nasceu, a principio, no solo 
catolico, e obra dos mestres espanhois do Direito Natural, 
fundado na sabedoria de ARISTOTELES e no trabalho filoso-
fico de SANTO AGOSTTNHO e de SAO T H O M A S DE AQUINO. Mas, 

depois de GROCIO, sua formagao foi feita quase exclusiva-
mente pelos protestantes. 

Realmente, todo movimento pacifista contemporaneo 
foi inspirado pelos protestantes ingleses e americanos. Nao 
desprezando, conquanto menor, a importancia da Igreja 
Ortodoxa, que teve no seu seio DOSTOIEWSKY e TOLSTOI, 
somos forgados a reconhecer a agao formidavel das diver-
sas seitas protestantes. Vejam-se a respeito as paginas elo-

qiientes escritas sobre a politica inglesa nas fndias pelos 
protestantes a Pio ix, e lembrem-se da agao de DAVID 
URQUHART, inspirador da petigao do Sinodo Patriarcal dos 

44. Oeuvres des Eglises pour la Paix. 
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Bispos armenios de Constantinopla ao Concilio do Va-
ticano45. 

Ainda hodiernamente causam admiragao os ideais mes-
sianicos (Isaias, n — 2-4): "Em nos liltimos dias estara 
preparado o monte da casa do Senhor no cume dos Montes 
e se elevara sobre os outeiros, e concorrerao a ele todas 
as gentes. 

E irao muitos Povos e dirao: vinde e subamos ao monte 
do Senhor e a Casa do Deus de Jaco e ele nos ensinara os 
seus caminhos e nos andaremos pelas suas veredas: porque 
de Siao saira a Lei e de Jerusalem a palavra do Senhor. 

E julgara as nagoes e argiiira a muitos povos: e das 
suas espadas forjarao relhas de arados, e das suas langas 
foices; nao levantara a espada uma nagao contra outra na-
gao, nem dai por diante se adestrarao mais para guerra". 

Os gregos. 

As nagoes, ou melhor, as cidades gregas, independentes 

e, ao mesmo tempo, interdependentes, dao-nos o primeiro 

exemplo de um Direito baseado no consentimento comum, 

que regula as relagoes reciprocas dos Estados soberanos46. 

Antes da conquista macedonica, encontramos a Grecia 

dividida em uma porgao de cidades independentes. Mas 

os gregos nao se podiam esquecer de que tinham a mesma 

lingua, a mesma raga, adoravam os mesmos deuses, eram 

animados por identicos ideais de civilizagao. Por isso eram 

essas cidades independentes ou soberanas, interindependen-

tes, formando uma comunhao internacional, uma verdadeira 

"Familia de Nagoes". 

45. DAVID URQUHART, Some Chapters in the life of a Victorian 
Knight-errant of justice and liberty, by GERTRUDE ROBINSON, Oxford, 
1920. 

46. CATELLANI, Dir. Int., p. 15; OPPENHEIM, I, § 39. 
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Conquanto crueis nas guerras com os barbaros, obser-
vavam entre si regras restritas de proceder e tinham usos 
internacionais muito brandos e humanos. 

Reconheceram sempre a Santidade dos contratos e se 
observarmos que a religiao era tudo na antiguidade, conclui-
remos que uma regra baseada em uma sangao religiosa 
estava muito mais garantida ate do que atualmente quando 
certos governos declaram os tratados "trapos de papel". 

Como faz notar NIPPOLD, confundiam-se outrora o Direito 

e a Moral, mas essa confusao era menos nociva do que a 
invengao de um Direito Internacional amoral47. 

Ao lado das Federagoes politicas gregas como a Liga 
anfictionica, desenvolveu-se o belo Instituto do Arbitra-
mento4s. As praticas guerreiras, entre os gregos, eram 
brandas e nao se fazia a guerra sem previa declaragao. 

Pela neutralizagao de certas pessoas e lugares, contribui 
a Grecia para tornar a guerra menos desumana. Nao conhe-
cem os gregos o cortejo triunfal dos orientals e dos romanos, 
nem os trofeus tornados no campo de batalha e que perpe-
tuam a lembranga da guerra. 

O modo de guerra dos helenos e muito mais civili
zado do que o dos outros povos da antiguidade. Salienta 
J. MOLLER49, que, em relagao aos orientals e aos judeus, a 
concepgao grega da justiga e da guerra internacional jus-
tifica e representa um grande progresso. Os gregos nao 
conhecem inimigos de Deus, no sentido oriental. Quanto 
ao destino dos povos, adotam de antemao a formula de 
FREDERICO SCHILLER: "A historia e o Tribunal do Mundo". 

47 A esse proposito, diz G U M P L O W I C Z : "A Moral e a propria 
vida e a fonte de Direito. O que hoje e Direito, ontem foi Moral, dai 
toda a moralidade tender a tornar-se Direito. A moralidade e o 
Direito que domina na vontade popular". (Dr. Pollit., Fil. 3). Nao 
e outra a licao de A X E L M O L L E R : "Like all other law, International 
Law rests, in the last instance, upon an ethical basis", (I, p. 65). 

48. TOD, International Arbitration amongst the Greeks (1913). 
RA L S T O N , International Arbitration from Athens to Locarno (1929). 

49. Curso de Haya, vol. 31. 
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Este ponto de vista e favorecido pelo fato de reinar entre 
os Estados gregos uma inconstancia perpetua da fortuna 
militar. Uma tirania fundada unicamente na forga das 
armas nao se podia prolongar muito tempo50. 

A classe sacerdotal nao era favoravel as guerras. A 
sacerdotiza THEANO51, cinco seculos antes de Cristo, na epoca 

da guerra de Peloponeso, recebe oficialmente a ordem de 
pronunciar formulas de maldigao. Mas responde com 

dignidade: "Sou sacerdotisa para abengoar, e nao para 
amaldigoar". 

Praticaram as cidades gregas a extradicao de crimi-
nosos. Mesmo quanto aos estrangeiros, deram o exemplo 
instituigoes tendentes a protege-los. Lembremos os pro-
xenos, guardas da hospitalidade, e os tribunals para es
trangeiros. 

Nao nos devemos esquecer do cosmopolitismo grego. 
SOCRATES ja dizia: "Sou um cidadao do mundo"; e, quatro 

seculos antes de Cristo, SOPOCLES coloca na boca de sua 
Antigone a lei fundamental do amor ao proximo. 

Roma. 

Passemos a Roma. Por mais longe que investiguemos 
as instituigoes romanas, encontraremos uns sacerdotes, os 
Feciales, incumbidos de dirigir as relagoes de Roma com os 

50. Mesmo com os outros povos, os gregos eram relativamente 
brandos na guerra. Exemplo, a generosidade de A L E X A N D R E em relacao 
a PORO (Histoire Universelle — trad, de L'ANGLOIS par une Societe de 
Gens de Lettres, Amsterdam et a Leipzig — chez Arks fee et Merkus 
— MDCCLI, vol. XIII, p. 70) • Se notamos este procedimento de ALEXANDRE, 

nao podemos deixar, tambem, de nos referir a A S O K A — V. NITTI, Dem. 
I, p. 321. 

51. Theano, sacerdotisa do tempo de Agraule — P L U T A R Q U E — 
Les vies des hommes illustres, tomo II, p. 263 (Alcibiades). 

Sobre Alcibiades: JUSTINUS, Lib. 5.°, cap. 8, Xenophonte Histo. 
G.L.i., Thueidides, lib. 5.5.7.8. 
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outros povos, aplicando um direito divino e sagrado, um 

"Jus Sacrale e Jus Feciale"52. 

Devemos distinguir nas relagoes de Roma com os outros 
povos dois casos principals: 

1) Roma tinha tratado com o povo estrangeiro; 
2) Roma nao tinha com ele tratado algum; 

Na primeira hipotese, as relagoes eram minuciosamenle 

reguladas pelo Direito. 

Com o correr dos tempos, foi tal a quantidade de estran

geiros em Roma, que se formou para eles o "Jus Gentium", 

aplicado pelo "Praetor Peregrinus". 

Os tratados de Roma com os outros povos eram: 

1) de amizade (amicitia); 

2) de hospitalidade (hospitium); 

3) de alianca (foedus). 

As vezes nos tratados se combinava que qualquer dii-
vida posterior seria decidida por arbitros, os recuperatores. 

Quando nao havia tratado de alianga, dominava o arbi-
trio. A pessoa que entrasse no territorio romano era escra-
vizada e, assim, o romano que penetrasse no territorio es
trangeiro era reduzido, tambem, a escravidao (exceto os 
embaixadores). Quando voltavam novamente a patria, 
entretanto, os escravos se tornavam livres pelos "Jus 
Postliminii". 

A guerra era uma instituigao legal, com regras precisas. 
As justas causas de guerras eram: 

1) a violagao do dominio romano; 

2) a violagao dos embaixadores; 

51. AcciOLY, § 47, Histor. Univ. par une societe de Gens de Lettres, 
MDCCXLVii, p. 43 e 49, t. vin. E m TITO LIVIO, L. I., cap. 25, vem 

particularidades interessantes sobre as atribuigoes dos feciais. Refere-se 
a decisao entre Roma e Alba, por meio dos Hordcios e Curidcios, bem 
como ao tratado entao celebrado, modelo dos futuros tratados, que 
seriam celebrados pela cidade Eterna. 
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3) a violagao dos tratados; 

4) o auxilio aos inimigos de Roma. 

E somente comegavam a guerra os romanos, se satis-

fagoes nao fossem dadas a Roma. 

A guerra era sempre crudelissima52. Terminava: 

1) por tratado de paz; 

2) pela "Deditio", e 

3) pela "Occupatio". 

"Ad instar" da "proxenia", existia em Roma o patro-
nato, em virtude de que determinados estrangeiros ou povos 
tinham um defensor das suas pretensoes legitimas em um 

cidadao romano. 

O patrono de t6da a Sicilia era CICERO. 

Finalmente CARACALLA aplicou a todos os habitantes do 
Imperio o Direito Romano. 

Como veremos mais tarde, o Direito Romano, a razao 
escrita, muito influiu no desenvolvimento do Direito In
ternacional. 

Nao podemos dizer, contudo, que em Roma existisse 
um Direito Internacional como o concebemos moderna-
mente53. O mesmo podemos dizer da Grecia. Na Grecia, 

o Direito Internacional tinha uma aplicagao restrita: as 

Anfictionias uniao para defesa dos seus interesses comuns, 
dao-nos o exemplo de uma verdadeira Familia de Nagoes. 

Roma era u m Imperio do Mundo (World Empire). E 

necessario para a existencia do Direito Internacional uma 

base de costumes comuns e concepgoes juridicas comuns. 

52. 0 proprio CESAR nao primava pela bondade. Apontaremos 
o seu procedimento no cerco da Alessia e para com Vercingetorix. 
Mesmo com os heroicos herminios procedeu ferozmente, como narra 
M A N O E L FARIA e SOUZA, na sua Historia del Reyno de Portugal (En 

Bruxelas, MDCCXXX, cap. x, p. 71), obra interessantissima e digna de 
meditada leitura. NITTI, La Dim. I. p. 366. 

53. SEFERIADES, Cours, t. 34, p. 228. A X E L MOLLER, p. 13. 
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Diz muito bem DIENA54 que uma sociedade de Estados, 
o que denominamos Comunhao Juridica Internacional, so 
se forma quando existe uma pluralidade de Estados que 
entram em relagoes reciprocas, submetem-se a certas nor
mas e tem uma comunhao de ideias morais e juridicas, isto 
e, o que se denomina "consciencia juridica comum". 

A Idade Media. 

Variam muito os historiadores na determinagao das 
epocas historicas. Alguns prolongam a Idade Media ate a 

renascenga das letras e das artes, outros ate a queda do 
feudalismo. Podemos, se atendermos imicamente ao desen

volvimento intelectual, limita-la por SANTO AGOSTINHO e 
BOECIO, de um lado, por BACON e DESCARTES, de outro (domi-
nio da Escolastica). 

Nao errariamos se a prolongassemos ate a Reforma ou, 
ainda, ate quase o fim do Seculo xv, em que sao fatos no-

taveis o desabamento do Imperio do Oriente, a conquista 

de Granada, a invengao da tipografia, a uniao da Bretanha, 

o ultimo grande feudo, a Franga, o descobrimento da Ame

rica e o nascimento de LUTERO. 

Adota-se vulgarmente a seguinte divisao da Historia: 

Antiguidade, desde os mais remotos tempos ate a queda de 

Roma em 476; Idade Media, de 476 a 1453 (tomada de Cons-

tantinopla); Idade Moderna, de 1453 a 1789 (Revolugao 

Francesa); e, Idade Contemporanea, de 1789 ate hoje. 

Como ensina KORFF, OS historiadores costumam dividir 

a Idade Media em dois periodos: 

1. do Seculo v ao x, ou "Idades Sombrias" (Dar-
kages) e, 

2. do xi ao xvi. 

54. Derecho Internacional Publico, 1932, p. 7. 
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Roma era um Imperio do Mundo (World Empire) que 
absorvia todos os povos antigos. Dificilmente poderiam os 
romanos conceber um Direito destinado a regular relagoes 
de Estados soberanos, pois estes nao existiam. 

A religiao crista ainda veio aumentar a unidade do 
Imperio (momentaneamente). As coisas continuaram neste 
pe mesmo depois da divisao do Imperio (395). 

E m 476, da-se a queda de Roma55 e R O M U L U S AUGUSTU-

LUS, o ultimo imperador, e substituido pelo chefe barbaro 
ODOACRO, quando comega a Idade Media. 

Os barbaros invadem o Imperio. Nas Galias surge o 
Reino dos Francos, com CLODOVEU, em 476. Vencido ODOACRO 
por TEODORICO, 473, forma-se na Italia o reino dos Ostrogodos. 

E m 456, o reino dos Visigodos e estabelecido na Espanha. 
Os vandalos formaram um reino na Africa, com Cartago 
por capital. Os saxoes tomaram fe na Bretanha em 449. 

Estes povos, que repartiam entre si o Imperio, eram 
barbaros e nao estavam em condigoes de assimilar a cultura 
dos vencidos. 

Muitos anos foram precisos para que se erguessem a 
um nivel moral e intelectual proximo do romano. 

Adotaram a religiao crista e a civilizagao romana, mas 
dificilmente poderiam pretender tornar-se romanos. 

Ha exagero, contudo, por parte daqueles que afirmam 
ter a cultura romana desaparecido inteiramente. Germens 
de cultura subsistiam aqui e ali, escolas e homens notaveis 
mantinham a tradigao da cultura antiga. Lembremos so

mente BOECIO e a Escola de Ravena, que atravessou todo 
esse periodo de obscurantismo e, foi como que o ponto de 

partida da celebre escola de Bolonha (CLOVIS BEVILAQUA, 

Estudos Juridicos, p. 81). 

Realmente, depois da queda do Imperio do Otidente e 
durante os governos de Odoacro e dos Ostrogodos, a instru-
gao manteve-se ainda ordenada, como ensina FEDERIGO CICCA-

55. Dialogos de varia historia, PEDRO DE M A R I Z — MDCCXLIX. 
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GLIONE, na sua excelente Historia do Direito Italiano, o 
mesmo acontecendo com a reconquista de JUSTINIANO. 

Deixando de parte as minucias, podemos dizer que nas 
provincias bisantinas da Italia, alem de escolas que pode-
remos dizer secundarias, existiam as superiores para o 
ensino do Direito: Roma e Ravena. 

A escola de Roma foi continuagao da famosa Escola 
existente em Roma durante o Imperio e mantinha a mesma 
organizagao. 

A escola de Ravena surgiu certamente depois de JUSTI
NIANO, sendo impossivel precisar a epoca do seu nascimento. 

Discute-se ainda muito sobre a origem da Universidade 
de Bolonha56. Parece-nos indubitavel, contudo, que a Escola 
de Bolonha nada mais e do que transformagao da de 
Ravena57. 

E m 800, CARLOS M A G N O restabeleceu novamente a uni-
dade e foi coroado Imperador Romano pelo Papa Leao n. 

56. G. M A N A O O R D A , Storia delta scuola in Italia, Palermo, 1914. 

57. Veja-se FEDERICO CICCAGLIONE, Manuals di storia del Diritto 
Italiano. TARLAZZI, La Scuola di Diritto Romano in Ravenna, ed in 

Bologna. RlCCl, Origini dello studio ravennato. RIVALTA, Disoorso 

sopra la scuola delle leggi romane in Ravenna ed il collegio dei giure-

consulti ravennati. Ravenna, 1888. SCHUPPER, Le Universitd ed il 

diritto, nel. vol. ill dell'Opera: Gli albori delta vita italiana, Milano, 

1891. La scuola di Roma e la questione in irneriana, in Memorie della 

R. Accademia dei Licei, 1897. SARTI, De Claris Archigymnasii bononien-

sis professoribus a saeculo xi usque ad saeculwm xrv, Bonaniae, 1769-

1772, n. ed. Bologna, 1889. MALAGOLA, Monografie storiche sullo studio 

bolognese, in Bologna 1888. CHIAPPELLI, Lo studio bolognese nelle sue 

origini e nei suoi rapporti con la scienza preirneriana, Pistoia, 1888. 

GLORIA, Autografo di Irnerio e origine delle Universitd di Bologna, 

Padova, 1888. TAMASSIA, Bologna e le scuole imperiali di diritto, in 

Archivio giuridico, 1888. PATELTA, La scuola giuridiea constanUnopo-

litana del secolo xi e la scuola di Bologna, negli studii storico-giuridici 

offerti a F. Schupfer, Torino, 1898. ZACHARIA V O N LINGENTHAL, II 

diritto romano nella bassa Italia e la scuola giuridiea di Bologna, in 

Rendiconti del R. Instituto Lombardo, 1885. RrviER, L'Universite de 

Bologne et la premiere renaissance juridique, em Nouvelle Revue histo-

rique, 1888. 
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O Imperio Franco durou pouco, pois em 845, pelo tra
tado de Verdun, se fracionou em tres partes, que foram o 
embriao de onde mais tarde se formariam as diversas na
goes europeias. 

Na Idade Media, poderia ter-se formado u m Direito 
Internacional perfeito, como observa SEFERIADES, mas isso, 
infelizmente, nao aconteceu58. 

Nos Seculos XV e XVI. 

Nos Seculos xv e xvi, o Direito das Gentes torna-se 
indispensavel na Europa. Nesse pequeno continente, surgiu 
uma multidao de Estados absolutamente independentes. 
Com o desenvolvimento extraordinario do comercio naquela 

epoca, estabeleceram-se relagoes entre os povos. Era indis
pensavel que um Direito aparecesse para regular essas 

relagoes. 

Fatores que influiram no desenvolvimento do Direito 
Internacional nessa epoca. 

Ensina OPPENHEIM que em tal epoca sete fatos influiram 

grandemente no desenvolvimento do Direito Internacional. 
Vejamos quais foram: 

1. Os civilislas e canonistas. 

0 renascimento do estudo do Direito Romano, com 
IRNERIO, os glosadores e posiglosadores, que reputavam este 
Direito, o Direito por excelencia, a "Ratio Scripta" nao po
deria deixar de influir grandemente na formagao de u m 

Direito que se criava nessa epoca. Como a ciencia grega, 

o Direito Romano desaparecera so aparentemente da Europa. 

Com a invasao dos barbaros, povos ignorantes e devido ao 

58. V. AXEL MOLLER, p. 13. 

6 
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proselitismo de uma nova religiao, a filosofia grega, a 
ciencia helenica transportou-se para a Asia. Numerosos 
sabios e filosofos gregos refugiaram-se na Corte Persa, e 
formou-se no Oriente importante micleo intelectual que flo-
resceu principalmente em Bagda, enquanto baixava o nivel 
mental europeu. Mais tarde, quando os arabes, derraman-
do-se pelo Norte da Africa, se apoderaram da Espanha e 
vieram ameagar toda a Europa, que naturalmente domi-
nariam, se os guerreiros de CARLOS M A G N O nao os tivessem 
detido em Tours, trouxeram todo o tesouro da filosofia e 

da ciencia dos gregos e, assim, determinaram uma revo-
lugao no mundo, fomentaram a renascenga, fizeram com 
que os modernos conhecessem as obras antigas: as cienti-
ficas, sobretudo de Alexandria, e as filosofias da Grecia. 

Por esse modo se estabeleceu ou, antes, se restabeleceu a 

unidade do pensamento cientifico e filosofico59. 

E m relagao ao Direito, observa CLOVIS BEVILAQUA, as 

coisas se passaram de outro modo, mas o resultado foi o 

mesmo. O Direito Romano sempre dominou na Europa 

como lei. Nao foi elemento posto a margem, atirado fora 

por algum tempo e descoberto por povos de outra origem 

que novamente o restituiram a Europa. Hoje a lenda da 

descoberta de um exemplar das Pandectas em Amalfi, ao 

tempo de LOTARIO II, esta completamente desmoralizada 

depois dos estudos de SAVIGNY sobre a Historia do Direito 
Romano na Idade Media60. 

E de notar que os civilistas consideravam o Direito 

Romano o Direito do mundo civilizado e tratavam de 

varias materias internacionais, comenta o Corpus Juris. 

Os canonistas, por sua vez, discorreram sobre a guerra, 

procurando abranda-la, torna-la mais humana61. 

59. CLOVIS BEVILAQUA, Estudos Juridicos, p. 74. 

60. CLOVIS BEVILAQUA, Estudos Juridicos. SAVIGNY, Hist, du Dr. 

Rom. au Moyen Age, trad. Guenoux, 1830. 
61. LAFAYETTE — §§ 10 e 11. 
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2. As colegoes de leis maritimas. 

No Seculo vin, comegou o comercio maritimo a desen-
volver-se e apareceram costumes maritimos, reunidos em 
corpos de leis. As mais notaveis dessas leis maritimas 
foram o Consolato del mare (sec. xiv) de Barcelona; as 
leis de Oleron (sec. xm); a lei Rhodia (sec. vin ou ix); as 

leis de Wisby (sec. xiv), da ilha de Gothland na Suecia. 
Destas leis, a mais importante e o Consulado do mar (LA
TA YETTE, p. 21). 

3. As ligas de cidades. 0 terceiro fator foram as 
ligas de cidades para protegao de seu comercio. A prin
cipal delas e a Liga Hansedtica62. 

4. As embaixadas permanentes. 

5. Os exercitos permanentes. 

6. A renascenga e a Reforma. 

Diz muito bem OPPENHEIM (1 — 60) que a renascenga 
das ciencias e das artes no Seculo xv, juntamente com a 
ressurreigao do conhecimento da antiguidade, reviveu os 
ideais filosoficos e esteticos da vida grega e os transferiu 
para a moderna. Surgiu a convicgao de que os principios 
cristaos deveriam ser observados tanto em materia national 
como internacional. De outro, lado, a reforma pos fim 
a supremacia do Papa sobre o mundo civilizado. 

Os Estados protestantes nao poderiam reconhecer mais 
o poder arbitral do Papa. Se e verdade que o Codigo da 
Etica Crista coDtido no Novo Testamento serve como regra 
de proceder nas relagoes internacionais e como ponto de 

referenda para se saber se um procedimento e justo ou 
injusto, conforme ensina DAVIS63, pode-se calcular a in-
fluencia extraordinaria da Reforma, considerada por CALVO 
como um dos mais notaveis acontecimentos da Historia do 

mundo. 

62. BUTLER and MACCOBY, p. 24. 

63. International Law, p. 28. 
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Ensina NITTI64 que os homens que vivem na nossa civi
lizagao obedecem as mesmas paixoes e seguem em parte os 
mesmos instintos que os seus antepassados. Somente as 
ideias morais e os sentimentos de ordem elevada determi-
nam grandes movimentos da humanidade e contribuem 
para o seu aperfeigoamento. 

Interpretagoes arbitrarias de hipoteses cientificas, como 
o transformismo, a evolugao, a hereditariedade das quali-
dades adquiridas, durante muito tempo entretiveram as 
ilusoes mais absurdas. O que ha de melhor em nos, o que 
atenua a violencia dos instintos, das paixoes, e apenas o 
fruto das grandes concepgoes morais e religiosas. O proprio 
socialismo nao pode implantar-se solidamente senao nos 
paises penetrados do espirito de Israel e da Civilizagao 

crista. 
Esta influencia extraordinaria da Reforma no Direito 

Internacional sera por nos estudada detalhadamente em 
tempo oportuno. 

Conquanto GROCIO procurasse remontar o Direito das 
Gentes aos gregos e romanos, autores modernos nao aceitam 
tal tese. 0 sonho de dominagao universal, acalentado pela 
Roma antiga, era a negagao do Direito Internacional. 

A Igreja herdou de Roma65 o desejo da unidade, aspi-
rando organizar a Monarquia Universal. 

64. La Democratic, 1933, p. 12. 

65. VIRGILIO (Eneida, I, 278; rv, 227, 231; VI, 851-853) procla-

mava o destino de Roma: exercer uma soberania a qual os deuses 
nao impuseram nenhum limite, no espaco e no tempo. D A N T E , seguindo 

o poeta, proclamava a missao de Roma divina e sua historia um milagre 

da Providencia. O prestigio de Roma era tal que BARTOLO taxava de 

heretico quem duvidava que o imperador da Alemanha fosse imperador 

do mundo. Sendo a cidade eterna sede do Imperio Universal, devia 

o proprio Cristo ser considerado romano (Div. Com., Purg. 102). De 

Monarchia II, 4 e NlTTl, (La Dim., 2.°, p. 277) descreve magistralmente a 

luta entre a Igreja Catolica e o Estado. Mostra o grande escritor 
que a Igreja de Roma, onde tudo se vende (DANTE, Par. xvn, 51), 

nunca deixou de sonhar com a dominagao universal. E m uma demo-
cracia, o regime da separagao da Igreja e do Estado e o unico meio 
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A Igreja cedeu mesmo a tentagao de reivindicar o reino 
deste mundo, ideia repelida por Cristo (S. M A T H E U S — 48). 

Apontemos os Papas. GREGORIO VII condena o poder 
temporal dos Principes (Epistolae, Lib. vin, i — 21), sendo 
o papado o Sol e a realeza a Lua; o sacerdocio tendo sido 
instituido por "ordinationem divinam" e a realeza por 
"extorsionem humanam", o poder sacerdotal e superior ao 

civil, como a alma ao corpo. Durante toda a Idade Media, 
a Igreja trabalhou por obter o predominio dessa tese teocra-

tica da unidade do mundo66. 
Triunfasse a Igreja e o Direito Internacional nao po-

deria se desenvolver sob sua influencia, como observa 
FAUCHILLE (vol. i, p. 73). 0 absolutismo eclesiastico e ainda 
muito mais perigoso do que o leigo, pois se funda na von

tade insondavel de Deus, e nao conhece limites. 

A unidade desejada pela Igreja e incompativel com o 
Direito Internacional, e a Igreja era no fundo inimiga das 
Nagoes. Estas se constituiram gragas a Reforma, quando os 
principes se opuzeram as pretengoes dos Papas. A Reforma 
estabelecendo a autoridade da Escritura Santa, concorreu 
para excitar a atividade intelectual do povo e para sua 
instrugao, bem como para o aparecimento das literaturas 
nationals. A reforma foi que fez penetrar na vida moral 
dos povos no seculo xvi as ideias de liberdade religiosa e de 
liberdade politica. Dela se originam todas as liberdades 
modernas67-

de existirem os dois poderes sem conflitos permanentes. 0 conflito 
historico entre a Igreja e o Estado so pode ser solucionado pela 
separagao completa e com a liberdade religiosa plena, absoluta, irres-
trita. Sempre que o catolicismo dominou soberanamente, abafou a 
liberdade e impediu o progresso economico e social (p. 279). Nao nos 
devemos esquecer nunca de que 'Topposition fondamentale entre catho-
licisme et democratic, entre catholicisme et liberte ne disparaitra 
jamais..." (NITTI, La Dim., 2.°, p. 284). 

66. L A U R E N T , Etudes sur I'histoire de Vhumaniti, tomo vi, p. 109. 
67. Les grandes democraties modernes sont nees dans des pays 

de civilisation chretienne; mais dans des pays ou le catholicisme s'etait 
attenue, ou il ne dirigeait plus avec autorite l'fitat, chez des popula-
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M A X BOEGNER68 diz que, constituidas as nagoes, devido a 

Reforma, a ciencia do Direito das Gentes data do Se

culo xvi. Somente entao, os Estados secularizados se tor-

nam sujeitos de Direito, e as relagoes multiplas que sua 

coexistencia no seio de uma mesma comunhao humana os 

obriga a estabelecer entre si, na plenitude de sua soberania, 

dao ao Direito Internacional o objeto sem o qual ele nao 

poderia existir. GROCIO recebeu, como em geral os reforma-

dos das provincials unidas, uma forte cultura biblica. Assim 

recorre, na sua argumentagao, a autoridade divina e cita 

frequentemente a Biblia. Os sucessores de GROCIO nos Se

culos xvn e xvin, ZOUCH, PUFFENDORF, BARBEYRAC, BURLAMA-

QUI, W O L F , WATTEL, todos sao protestantes e durante dois 

seculos o Direito Internacional aparece, como salienta 

BOEGNER, como sendo uma ciencia reformada. 

Entre todos estes internacionalistas protestantes existe 

a convicgao de que os deveres internacionais sao uma cate-

tions qui, sous l'effet du protestantisme, s'etaient eloignees du catho
licisme (NITTI, La Dimocratie, vol. II, p. 247). "Dans les pays d'Europe 
et d'Amerique, presque tous les grands mouvements politiques qui ont 
determine la formation des democraties modernes, sont sortis des luttes 
religieuses contre l'eglise catholique, et ils ont pris naissance souvent 
dans des pays protestants" (id. p. 249). 

Esta e a tese do grande NITTI, que mostra que o fator religioso 
desempenhou grande papel no nascimento da democracia, sendo sempre 
u m movimento exterior ao catolicismo e mesmo contrario a ele (p. 249 
e 254). D a mesma forma o Budismo, na sua essentia antes uma 
filosofia que uma religiao, rebaixa o nivel da vida, alimenta nas almas 
u m quietismo morbido, e, conquanto tenha u m a moral altissima, nao 
contribui de forma alguma para a emancipagao humana (p. 249). 

"On peut dire que le principe de la liberte moderne, liberte de 
penser, de se reunir, de discuter, d'avoir une opinion, de la divulguer 
et de l'enseigner — liberte substantielle de l'individu, independente de 
I'fitat et de PlSglise, ont peut dire que cette liberte n'est venue que 
de la reforme protestante, et que seul l'esprit de la reforme protestante 
a fait surgir en Amerique la premiere grande republique et la premiere 
constitution vraiment democratique". (NITTI, La Dim. 2.°, p. 270). 

68. M A X B O E G N E R , Cours VI, p. 262. 
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goria dos deveres cristaos. A atuagao pacifica dos refor-
mados foi constante atraves dos tempos. 

LUTERO detestava a guerra. ERASMO e CALVINO foram pa-
cifistas e este condena a guerra como coisa horrivel e contra 
a natureza, uma enormidade. CALVINO formula claramente 
as leis da guerra, e diz que um povo, levado a uma guerra 
de defesa, nao deve esquecer nunca a solidariedade humana 
e que todos somos irmaos (Opera, p. 619). Toda crueldade 
deve ser evitada, respeitadas tambem as arvores e tudo que 
serve de alimentagao ao povo. A guerra para CALVINO nao 
se estende aos nao combatentes, cujas vidas devem ser res
peitadas. Os Quakers desejavam transportar os preceitos 
de JESUS CRISTO relativos ao perdao das ofensas, a nao re-
sistencia, a paz, para o dominio das relagoes internacionais. 

Entre eles se salientam WILIAM P E N N e ANTONIO BENEZET. 

A organizagao internacional teve como pioneiros sempre 
homens imbuidos nos principios da Reforma. Sintetizando 
o magnifico curso na Academia de Direito Internacional de 
Haia, em 1925, em que tratou da influencia da Reforma sobre 
o desenvolvimento de Direito Internacional, M A X BOEGNER, 
pastor da Igreja reformada da Franga, assim se expressa: 
"Ainsi s'est exercee depuis le xvieme siecle, ainsi s'exerce 
encore aujourd'hui sur le developpement du droit interna

tional l'influence des Eglises de la Reforme. Parce qu'elle 
est, non pas une Reforme entreprise et achevee en un 

moment dans l'histoire, mais un mouvement, un esprit qui 
porte en lui une force inepuisable de croissance, de renou-

vellement et d'approfondissement. La Reforme apres avoir 

rendu possible et soutenu de tout son effort la formation 

de nations independentes, devait necessairement decouvrir 

la sauvegarde de cette independence dans une societe des 

nations garantissant a chacune le respect de ses droits 

essentiels. Elle continuera dans l'avenir, par fidelite aux 

grands principes de l'Evangile du Christ, a rendre la coope

ration des peuples dans un commum labeur pour fonder 

la vie internationale, dans tous les domaines, sur la recon-
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naissance de la valeur sacree de la personne humaine et des 

exigences de la solidarite"69. 

7. Os projetos de paz perpetua70. 

Deles nos ocuparemos mais tarde. Por agora adverti-

remos somente que nao sao puras quimeras. ROUSSEAU, no 

"Jugement sur la paix perpetuelle", — salienta, sobre o 
projeto de SULLY, que o seu primeiro autor e HENRIQUE IV, 

que nada tinha de insensato, e SULLY, que estava longe de 

ser u m visionario. 0 sistema era apenas bom demais para 

ser adotado: ". . ce qui est utile au public ne s'introduit 

guere que par la force, attendu que les interets particuliers 

y sont presque toujours opposes". (Oeuvres politiques de 

J. J. ROUSSEAU, vol. 3.°, ed. 1821). 

Poderiamos dividir a historia do Direito Internacional 

de diversas formas, segundo criterios varios. Limitar-

nos-emos, porem a estudar a evolugao de Direito das Gentes 

nos seguintes periodos: 

do seculo xvi ate fins do seculo xvni; 

do seculo xvm ate a guerra do 1914; 

desta ate hoje, abrangendo a segunda conflagragao 

mundial. 

O Direito Internacional forma-se no continente euro-

peu quando se constituem os Estados modernos. 

Como veremos a consolidagao dos Estados nationals 
deve-se a Luis xi, de Franga, HENRIQUE VIII, da Inglaterra, 

e FERNANDO DE ARAGAO, da Espanha. 

69. JACQUES DUMAS, Les Origines Chritiennes du pacifisme con-

temporain (Paris, 1914). N. WEISS, La Dimocratie et le Protestan-

tisme (Paris, 1924). 

70. OPPENHEIM, I, § 42, n. 7, p. 61. 



— 85 — 

Literatura. 

TAUBE, Les origines de Varbitrage international, R.C.A., t. 62 
V A N KAN, Droit de la paix, R.C.A., t. 66. 

Do Seculo XVI ate fins do Seculo XVIII. 

Surge, entao, a oportunidade para a criagao do Direito 

Internacional moderno. 
A estrutura politica medieval transforma-se comple-

tamente. As coletividades politicas libertam-se da supre-
macia do Papa e do Imperador. 

Ja nos referimos ao papel desempenhado na Franga 
por Luis xi, na Inglaterra por HENRIQUE VIII e FERNANDO 

DE ARAGAO, na Espanha. 
"Le Roi de France est Empereur en son Royaume. 

Le Roi n'a point de souverain dans les choses temporelles". 
E a afirmagao do poder politico supremo do Principe. 

Ao mesmo tempo, formam-se nos Estados nationals linguas 
e literaturas diversas. 

Na Idade Media, a lingua era linica, a latina. Comega 
entao o particularismo das linguas como afirmagao de 
individualismo politico. E o que se da hoje na Noruega, 
na Irlanda e em Israel. 

Como dissemos anteriormente, a formagao dos Estados 
nationals e impulsionada pela Reforma. 

Concentra-se o poder politico. 
Cada vez mais se cristaliza a ideia de um poder insti-

tuido, inerente a ideia do Estado. 
A base territorial torna-se importante para caracteri-

zar o Estado. 
Com a concentragao do poder, o Principe encarna o 

Estado. 

71. MACHIAVEL, O principe. 
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O Principe e onipotente e pode mesmo tirar a vida de 
seus siiditos, sem justa causa ou qualquer forma de juizo. 

No trabalho de MIGNET, Antonio Perez et Philippe II, 
temos uma carta do confessor de PHILIPPE II, DIEGO DE 

CHAVES, sobre a morte de ESGOVEDO. 
"Segundo minha opiniao sobre as leis, o Principe se

cular que tem poder sobre a vida dos seus siiditos, assim 
como pode tirar a vida deles por meio de julgamento re
gular, pode faze-lo sem justa causa e sem nenhuma forma-
lidade. Deve-se acreditar que a ordem dada pelo Principe 
e sempre justa". 

Identifica-se o interesse do Principe e o interesse do 
Estado. 

No capitulo xiv do Principe, MACHIAVEL diz que o 
Principe deve dedicar-se a guerra, pois a personalidade do 
Principe se mede por seu valor militar. 

A familia do Principe se identifica com o Estado e dai 
politicas dinasticas e numerosas guerras. Sao as guerras 
de sucessao, como a da sucessao de Espanha. 

Surge entao a nogao de soberania do Estado. E m 
1576, BODIN, nos Seis Livros da Republica, langa a teoria 
da soberania. 

No tempo de BODIN, a guerra civil enfraquecera muito 
o poder na Franga e ele se preocupou com a necessidade 
de reforgar o poder para assegurar a ordem. 

Apresenta entao a doutrina da soberania, "summa po-
testas" ou "majestas". 

A doutrina da soberania aceita impede o desenvol
vimento do Direito das Gentes. Esta ideia de soberania 
ainda e acentuada no Leviathan de HOBBES. 

A doutrina caracteriza-se pelo aparecimento dos teo-
logos espanhois, VITORIA e SUAREZ. Procuram conciliar a 
concepgao crista da unidade do genero humano com o fato 
historico da distribuigao do poder entre os Estados sobe
ranos, mesmo com o conceito aristotelico que ve no Estado 
uma comunidade perfeita e a forma mais elevada das so
ciedades humanas. 
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Na Idade Media, SAO T O M A S DE AQUINO escreve sobre a 
paz e sobre a guerra. 

Preocupados em dar indicagoes liteis aos diretores de 
consciencia dos Grandes, principalmente a coroa espa-
nhola, nos Seculos xv e xvi, os teologos espanhois exami-
nam problemas internacionais e salientam que os reis, con-
quanto onipotentes, nao tem um poder arbitrario. 

Vitoria. 

VITORIA, que viveu de 1480 a 1546, era um dominicano 

espanhol, que ensinou em Salamanca. Suas ligoes, reco-
lhidas pelo seus alunos e publicadas depois de sua morte, 
tratam de problemas internacionais com grande visao. 

No trabalho De indis noviter inventis, determina os 
direitos e os deveres espanhois em relagao aos selvagens 
do Novo Mundo. 

No De jure belli hispanorum in barbaros, enumera os 

casos e o modo de luta armada contra os indios da America. 

Rejeita VITORIA O conceito medieval do Direito Inter
nacional. Nao admite um titulo de dominagao universal 

do Imperador, nem que os espanhois tenham poder sobre 

os indios em virtude da Bula Pontificia Inter caetera. 

Considera os indios, apesar de nao-cristaos, como parte 

da sociedade humana universal que existe entre os cristaos 

e os nao-cristaos; desta sociedade natural resultam os di

reitos, notadamente de comercio, de imigragao etc... 

Suarez. 

O jesuita SUAREZ viveu de 1548 a 1616 e ensinou em 
Coimbra. Escreveu o trabalho De legibus ac Deo legisla
tors O trabalho de SUAREZ engloba o conjunto do pro
blema das leis e do Direito Natural e da uma definigao de 
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Direito Internacional, escoimada de elementos religiosos e 
valida ainda hoje: "Conquanto cada cidade independente, 
cada reino, constitua em si uma comunidade perfeita e 
formada por seus membros, nenhuma destas comunidades 
deixa de fazer parte do conjunto que e o genero humano. 
Jamais estas comunidades podem separadamente bas-
tar-se a si mesmas, sem ter necessidade do auxilio das 
outras, de onde a uniao, seja para aumentar o bem-estar, 
seja por utilidade ou por uma necessidade moral". 

Dai se conclui que a ligagao entre as comunidades nao 
deriva do Direito Natural mas resulta das consideragoes 
sociologicas. 

Diz SUAREZ: "por este motivo tem necessidade de algum 

Direito que as reja convenientemente neste genero de re
lagoes e de sociedade". 

Aparece, portanto, o Direito como conseqiiencia de re
lagoes que se estabelecem necessariamente entre as coleti-
vidades distintas que fazem parte de uma sociedade maior. 

Vemos, assim, o elemento utilitario ligado ao principio 
etico, que funda o Direito na crenga de uma harmonia ne-
cessaria de interesses. 

Gentilis, Grocio, De Martens. 

Outros escritores tratam dos problemas do Direito 
Internacional, principalmente escritores protestantes. 

Tratando de estudar o Estado, BODIN examina os pro
blemas referentes aos tratados, territorio, guerra etc., utili-
zando-se de dados fornecidos pela pratica. 

ALBERIGO GENTILIS (1552-1608), de origem italiana, per-
tence ao niimero dos escritores protestantes. Filho de pai 
protestante que se exilou na Inglaterra. Professor em 
Oxford, foi advogado dos espanhois perante os tribunals de 
presas ingleses. 

Estudou os problemas de um ponto de vista pratico e 
escreveu em 1588 o De Jure Belli, onde estuda o problema 
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da legitimidade da guerra, servindo-se da pratica do seu 
tempo. E, por conseguinte, um positivista porque se baseia 
nas regras efetivamente aplicadas pelos Estados em suas 
relagoes. 

Outros escritores partem de consideragoes filosoficas 
na busca da regra internacional. 

Vejamos o maior de todos, H U G O GROCIO. 
Nascido'na Holanda, em 1583 (Delft), fez seus estudos 

em Leyde e, mais tarde, em Orleans. Foi poeta, filosofo, 

polemista, humanista e jurista. A principio, envolveu-se 
nas lutas religiosas, combatendo os calvinistas e a predes-
tinagao. Preso em 1619, quando BARNEVELDT foi decapitado, 
foi condenado a prisao perpetua. Dois anos mais tarde, 
evadiu-se espetacularmente em uma caixa de livros, pre-
parada por sua mulher. Refugiou-se na Franga, onde per-
maneceu ate 1631, data da morte de MAURICIO DE NASSAU. 
E m 1634, torna-se embaixador da Suecia em Paris, vol-
tando a Suecia em 1645. Morreu em um naufragio, em-
Rostock (1645). 

E m 1604, escreve o De Jure Praedae, consulta redigida 
para a Companhia das Indias. 

Mais tarde, um capitulo do De Jure Praedae, o Mare 
Liberum (o mar livre), foi utilizado para protestar contra 
a pretensao da Gra-Bretanha que queria impedir aos ho-
landeses a pesca no mar do Norte. GROCIO afirma que o 
mar e um bem comum a todos, que deveria estar aberto 
a todos, que o alto mar e livre. 

Esta doutrina nao estava de acordo com a pratica da 
epoca e so triunfaria no Seculo xvm. 

A obra capital de GROCIO, escrita na Franga e publi-
cada em 1625, e o De Jure Belli et Pads (Do Direito da 
guerra e da paz), dedicada a Luis xm e que teve extraordi-
nario sucesso. Escrito em latim, o livro de GROCIO teve 

numerosas edigoes e, no Seculo xvin, foi traduzido por 
BARBEYRAC. 

O De Juri Belli e a obra que maior importancia teve 
depois da Biblia. Encontra-se nela a nogao de Direito 



— 90 — 

Natural que tamanha importancia teve na formagao do 
Direito das Gentes. Por isso e que GROCIO e denominado 
Pai do Direito Internacional e Pai do Direito Natural. 

A nogao do Direito Natural vem do Direito Romano 
pois o "jus civile" e um sistema de Direito estreitamente 
ligado a organizagao politica de Roma. 

Para estender as relagoes juridicas a outros que nao os 
cidadaos romanos, imaginaram a existencia de principios 
que limitassem a conduta dos homens, baseados na natu-
reza do homem, ser rational e social, nao vinculados a uma 
forma politica. Estes principios impoem-se aos homens 
porque o homem e um ser rational e social. Esta nogao do 
Direito Natural permitiu aos romanos ampliar um sistema 
juridico alem do Direito aplicado aos cidadaos romanos. 
Quando se fala em "jus gentium" quer-se significar que 
este e, de certo modo, o "jus naturale", o Direito Natural 
aplicado aos que nao eram os cidadaos romanos. 

Na Idade Media, Santo T H O M A Z DE AQUINO ensina que 
o Direito Natural e a parte da Lei Divina que a razao 
humana pode descobrir. 

Esta ideia de que, fora da existencia de uma sociedade 
politica, existem principios obrigatorios foi aplicada as re
lagoes dos Estados. 

Com a influencia do Direito Romano que se fez sentir 
na Renascenga, considera-se que o Direito Romano e a 
Ratio scripta. 

O efeito do grande tratado de GROCIO foi profundo. 
Assim, na Paz de Westfalia, os seus principios foram reco
nhecidos e tornaram-se verdadeiramente o fundamento da 
nova ordem na Europa, estabelecida em 1648, pelos tratados 
de Osnabruck e Munster. 

No fim do Seculo xvi ja De Jure Belli et Pads foi tra-
duzido para varias linguas e, no Seculo xvm, ja 45 varias 

edigoes latinas haviam aparecido. 
GROCIO admite a influencia de seus precursores, prin-

cipalmente GENTILIS. GROCIO, como seus predecessores, 
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acredita que existe u m Direito da natureza universal e 
imutavel. 

Como o Direito da natureza se aplica aos Estados e a 
individuos, podemos concluir que GROCIO considera o Di
reito Internacional como aplicavel nao somente aos Estados 
mas tambem aos individuos. 

Ao contrario de HOBBES que sustenta que nao existe 

u m padrao universal de justiga e que a utilidade e o que 
caracteriza a lei, GROCIO afirma a existencia de uma justiga 

divina e uma essentia moral na natureza das coisas. 
As relagoes internacionais sao para GROCIO sujeitas ao 

Direito da natureza e tambem governadas pelo "jus 
gentium", estabelecido pelo consenso da comunidade das 

nagoes. 
Separa assim GROCIO O Direito natural do "jus gen

tium". Este que, para os romanos, era o "common law" 
das Nagoes, tornou-se para GROCIO u m corpo de normas 
costumeiras oriundas do tacito consentimento dos Estados 
membros da comunidade internacional. 

Ricardo Zouche (1590-1660). 

Outros autores encontramos no Seculo xvn, entre eles 
RICARDO ZOUCHE, que succedeu a GENTILIS como professor 

em Oxford. 
25 anos depois de GROCIO publicar o de Jure Belli et 

Pads, ZOUCHE escreve o seu Jus et Judicium Feciale, Sive 

Jus Inter Gentes, considerado o primeiro manual de Di
reito Internacional, na opiniao de GEORGES SCELLE. 

Conquanto ZOUCHE nao negue a existencia do Direito 

Natural, salienta, entretanto, a importancia dos preceden-
tes originados do intercurso entre os Estados, verdadeira-

mente o alicerce do Direito das Gentes. 
Podemos classifica-lo com GENTILIS como um dos fun-

dadores da escola positivista do Direito Internacional que 

72. Cf. Fondateurs du Droit International, p. 322. 
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considera a pratica dos Estados nas suas relagoes reci-
procas como a verdadeira fonte de Direito Internacional. 

Nao nos esquegamos de que foi ZOUCHE O primeiro a 
distinguir claramente o Direito da guerra e o Direito da 
paz, dando ao ultimo uma preeminencia patente e decisiva. 

As tres escolas do Direito Internacional. 

Da distingao entre Direito Natural, tratado por GROCIO 
e os teologos espanhois, e o Direito Positivo ou Costumeiro 
de GENTILIS e ZOUCHE, surgiram as tres escolas de Direito 
Internacional. 

Sao elas a Naturalista, a Positivista e a Ecletica ou 
Grociana. 

A primeira e conhecida, tambem, como escola do Di
reito Natural; a segunda como escola Historica e a terceira, 
como dissemos, Ecletica (HERCHEY, The Essentials of Inter
national Public Law and Organization, p. 72). 

73. OPPENHEIM-LAUTERPACHT, p. 90. 
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Direito Internacional Privado, unificacao 
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da Universidade de Ci§ncias BconOmicas e 
Sociais de S. Gallen (Suissa). Professor As-
sistente da Faculdade de Ci§ncias Juridicas 

do Rio de Janeiro. 

O Direito Internacional Privado trata de fatos ou re
lagoes de direito privado na medida em que estes tiverem 
conexao com mais de uma ordem juridica. Esses fatos ou 
relagoes internacionais devem sujeitar-se a um dos direitos 
em questao, ficando em geral excluida, por razoes teoricas 
e praticas, a aplicagao simultanea de dois ou mais direitos. 
0 D.I.P. cumpre a sua tarefa por meio das assim chamadas 
"regras de colisao ou conflito", i.e. de normas que deter-
minam a lei aplicavel na base de um certo criterio. Este 
criterio, denominado "circunstahcia de conexao", e um ele-
mento da relagao, considerado determinante por efetuar a 
aplicagao da lei adequada1. Assim e adotada atualmente, 
para os contratos internacionais de compra e venda, a lei 
do pais onde o vendedor for domiciliado ou residente, por 
ser ele quem faz a prestagao caracteristica (o fornecimento 
da mercadoria) e quem sustenta, em primeiro lugar, o onus 
do contrato; vide o art. 3 da Convengao de Haia sobre a 
lei aplicavel a contratos de carater internacional de compra 
e venda de moveis, de 15 de junho de 1955. 

1. Determinar a ligagao idonea, certa, justa, entre relacao e norma 
de direito significa apreciar, julgar, e isto e que faz da regra de 
conflito u m a norma de direito, da tecnica de aplicar leis estrangeiras 
a ciencia do D.I.P. 

7 
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Ao D.I.P. compete fungao international; visto a "plu-
ralidade legislativa espacial"2, trata-se cada vez de deter-
minar e aplicar3 uma das diversas or dens juridicas coexis-
tentes. Porem, a fungao internacional nao corresponde 
uma origem internacional das normas de conflito: a sua 
fonte e national, estadual. So existe Direito Internacional 
Privado frances, portugues, brasileiro, etc., e a dita tarefa 
pode ser cumprida somente do ponto de vista de um pais, 
de uma ordem juridica, salvo normas de conflito criadas 
por tratados internacionais, tais como as Convengoes de 
Haia sobre o direito da familia, de 1902; de Havana sobre 
o D.I.P. em geral (Codigo Bustamante de 1928), de Genebra 
sobre cambial e cheque, de 1930/31; de Haia sobre a 
compra e venda, ja citada. Nestes casos existe "Direito de 
Conflito" convencional ou comum, o qual, todavia, vigora 
nos Estados contratantes como direito estadual, national, 

apesar da sua fungao e fonte internacionais. 

Um fato internacional pode ser regulado diretamente, 
sem intermedio de normas de conflito e sem aplicagao de 
direito estrangeiro; isto no piano national bem como no 
piano internacional. No piano national intervem as "nor
mas materials com elementos estrangeiros ou internacio
nais", de uso geral para a condigao dos estrangeiros, apli-
cadas tambem no direito das companhias e sociedades co-
mertiais4 e noutras partes do direito comercial e civil. No 
piano internacional existem tratados que regulam direta-

2. HAROLDO VALLADAO, Direito Internacional Privado, Direito Uni-

forme e Direito Comparado, in Revista "Ciencias Juridicas" do Instituto 
Clovis Bevilaqua, Fortaleza 1961, p. 119 s., 148. 

3. Ou "incorporar", vide W E R N E R NIEDERER, Einfuehrung in die 

allgemeinen Lehren des internationalen Privatreohts (Introducao a 
teoria do D.I.P.), Zurique 1956, p. 137 nota 10, — ou "imitar", segundo 
as teses de A M ! L C A R D E CASTRO, D.I.P., Rio de Janeiro 1956, vol. I p. 308. 

4. P. ex., o art. 711 do Codigo suico das Obrigacoes exige que 
o conselho administrador da sociedade anonima se componha na sua 
maioria de pessoas de nacionalidade e domicilio suigos, podendo o 
governo dispensar desta exigencia no caso de "holdings" estrangeiras. 
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mente relagoes privadas internacionais, sem intercalar 
normas de conflito. Estes casos sao, porem, raros, e a sua 
manipulagao e dificil — vide, p. ex., as convengoes sobre a 
propriedade imaterial e os novos tratados bilaterais esti-
pulando indenizagao para nacionalizagoes de bens estran
geiros. Tais normas linicas, materials, sejam elas nationals 
ou internacionais, nao fazem parte do Direito de Conflito, 
mas sim do D.I.P. num sentido mais amplo5. 

0 Direito de Conflito reconhece-se como medida de 
emergencia6, como metodo defeituoso para dominar as di-
vergencias que separam as ordens juridicas, para contem-
poranizar o melhor possivel a "contrariedade dos preceitos 
juridicos" (VALLADAO). A S normas de conflito nationals ja 
nao garantem a "harmonia das sentengas" por serein (po-
tencialmente) diferentes de Estado a Estado; por isso, a 
sua intervengao — em vez de aproximar as legislagoes 
umas as outras — junta aos conflitos causados pela di-
versidade das normas materials outros conflitos mais, a 
saber os causados pela diversidade das proprias normas 
de conflito. A sua existencia se justifica unicamente pelo 
desejo de saber, do ponto de vista de um so direito, qual 
das diferentes ordens juridicas seja aplicavel ao fato (ou 
a relagao) internacional. Este desejo imperativo e por-
tanto a "ratio legis" da norma de conflito. 

As normas de conflito convencionais, criadas por tra
tados, sao capazes de produzir aquela harmonia das sen
tengas, pois o caso vai ser julgado segundo a mesma lei 

(indicada pela norma de conflito), independentemente do 
lugar do julgamento. Todavia, os elementos das normas 
de conflito arriscam-se a ser interpretados diferentemente 
de foro a foro7, o que faz com que a sua aplicagao uniforme 

5. As relacoes deste tipo de direito uniforme com o D.I.P. sao 
aprofundadamente discutidas na citada obra de H. VALLADAO, p. 124 s. 

6. A D O L F F. SCHNITZER, Handbuch des IPR (Manual do D.I.P.), 

Basilea 1957, 4.a ed. vol. I, p. 57. 
7. Resolveu-se, por isto, a qualifica-los no tratado mesmo, ou a 

indicar nele a lei competente para a qualificagao, vide p. ex. a Con-
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nao esteja posta a salvo e sempre ha o perigo de surgirem 

divergencias na determinagao do direito aplicavel conforme 

o lugar da sua efetuagao. 

0 problema da interpretagao ou qualificagao e outras 

dificuldades especificas, bem como o constatar que a inter-

vengao de normas de conflito complica a apreciagao dos 

fatos internacionais, levam a que a uniformizagao das nor

mas de conflito ("Kollisionsrechtsvereinheitlichung") so

mente seja aspirada quando a unificagao das normas ma

terials ("Sachrechtsvereinheitlichung") nao for possivel8. 

Este meio direto para alcangar o Direito Uniforme, o me-

todo da "uniform legislation", tambem e imperfeito, sendo 

que a igualdade das normas pode se perder por atos ulterio-

res dos Estados contratantes, perigo que subsiste enquanto a 

jurisdigao sobre as materias compete a eles. Alem disso, 

vengao de Haia sobre os conflitos entre a "lex patriae" e a "lex 
domicilii" (chamada Convengao do "renvoi", da remissao), de 15-6-1955, 
art. 5; Convengao europeia sobre conflitos do domicilio, celebrada em 
Paris em 13-12-1955, Protocolo ao art. 30. 

8. Resulta porem dos estudos de B E R N H A R D C. A U B I N , Europaeisches 
Einheitsrecht oder intereuropaeische Rechtsharmonie? (Direito uniforme 
europeu ou harmonia de direito intereuropeu?), em K O N R A D ZWEIGERT, 
Europaeische Zusammenarbeit im Rechtswesen (Colaboragao europeia 
no campo de direito), Tuebingen 1955, p. 45 s., 54 nota 12, que existem 
fatos internacionais (especialmente no direito da familia e das suces-
soes) com "centro de gravidade" na esfera nacional, de maneira que 
para eles so o metodo da unificagao das normas de conflito da resul-
tados adequados. A unificagao das normas materials deve respeitar 
as diversidades de ordem etica-juridica, o "legitimo acento indigena" 
das instituigoes nacionais e limitar-se as materias "nacionalmente indi-
ferentes", idoneas a unificar. Neste sentido, V A L L A D A O , op. dt. p. 131, 
sublinha que o direito uniforme pode compreender apenas certos assun
tos. E R N E S T O CORDEIRO A L V A R E Z e ZWEIGERT, Die Rechtsvergleichung 

im Dienste der europaeischen Rechtsvereinheitlichung (O direito com-
parado servindo a unificagao do direito europeu), Rabels Zeitschrift 
fuer auslaendisches und internationales Privatrecht, Tuebingen/Berlim 
1951, vol. 16, p. 387 s., 389, ja tinham verificado que sao alcangaveis 
a unificagao das normas materials em primeiro lugar os fatos ou mate
rias com preponderancia do conteudo economico. Quanto ao Mercado 
Comum Europeu isto procede. 
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salvo a identidade das normas materials uniformes nos 
Estados contratantes, podem surgir divergencias de inter-
pretagao, tanto no campo de unificagao direta como na-
quele de unificagao indireta, por meio de normas de con
flito. As conseqiiencias aqui, porem, vao ser menos graves, 
baseando-se as sentengas, independentemente de foro, no 
mesmo texto (da norma material unificada)9. As normas 
de conflito sao superfluas quando as normas materials 

coincidem. 

A uniformizagao do direito — por via direta ou indi
reta — tem o maior sucesso onde e o mais urgente e onde 
intervem o menos possivel em tradigoes juridicas, a saber 

no direito da propriedade imaterial, da viagao, da letra de 
cambio e do cheque, da compra e venda e do comercio e m 
geral. Os resultados obtidos sao devidos, em grande es-
cala, aos esforgos dos institutos cientificos e das organi
zagoes de direito internacional, a saber ao "Institut de 
Droit International", a "International L a w Association", ao 
"Instituto Internazionale del Diritto Privato", a "Confe
rencia de D.LP.", de Haia, e a outros gremios10. 

De resto, a historia do direito privado demonstra11 que 
a unificagao ou uniformizagao das leis particulares reali-
za-se somente sob circunstancias especiais de carater espi-
ritual, politico ou economico: foram frutos das ideias do 
direito natural e do Estado national as grandes codifi-
cagoes nos seculos xvni e xix — Allgemeines Preussisches 
Landrecht, Code civil frangais, Oesterreichisches Allgemei

nes Buergerliches Gesetzbuch, Codice civile italiano; os 

codigos civis alemao e suigo (Buergerliches Gesetzbuch, 

9. Combate-se as divergencias de interpretagao em ohrigar os 
Estados contratantes a fazerem relatorios sobre a sua jurisdigao na 
materia, em instituir tribunals interestaduais, etc.. 

10. Vide, sobre os movimentos uniformizadores, V A L L A D A O , op. cit. 
p. 131 s.. 

11. SCHNITZER, De la diversiti et de I'unification du droit, Basilea 
1946, p. 43 s.; VALLADAO p. 181. 



— 98 — 

Zivilgesetzbuch) foram condicionados pela criagao de um 

Estado federal; o Codigo de Comercio alemao (Handels-

gesetzbuch), de 1861, resultou da Uniao alfandegaria alema, 

o projeto franco-italiano de um Codigo das Obrigagoes, de 

1927, e a colaboragao dos Estados da Europa nordica no 

campo de direito privado baseiam-se no fundamento co

m u m do Code civil resp. da tradigao do direito germanico. 

A cooperagao dos Estados Benelux deu-se pela sua comu

nidade cultural de vizinhanga. 

Sao sobretudo razoes extra-juridicas que estimulam 

detisivamente a unificagao do direito; sob a influencia 

delas, somente, os protetores das ordens juridicas se tornam 

dispostos a desviar-se das sagradas regras hereditarias 

do direito civil, a abandonar os "arquetipos juridicos" 

(Zweigert) e a consentir a uniformizagao no piano inter

regional, internacional ou, ultimamente, supra-national. 

Quais as caracteristicas da supranacionalidade em 

relagao ao D.I.P. e a unificagao do direito? Ultrapassando 

a esfera da simples internacionalidade — na qual a criagao 

de normas de conflito, de normas materials com elementos 

internacionais ou de normas materials uniformes efetua-se 

por tratados estatais e no proprio texto deles — o novo 

metodo para ensaiar a harmonia dos direitos ou das sen-

tengas consiste em instituir, pelo tratado, uma autoridade 

superestatal, la qual fica conferida a tarefa de resolver o 

problema. A esta autoridade compete regular os fatos de 

natureza internacional privada, seja de modo indireto, me-

diante normas de conflito supranacionais, seja de modo 

direto, mediante normas materials supranacionais, seja 

ordenada a uniformizagao das leis nationals por via tradi

tional. Qualquer que seja o modo escolhido, a atividade 

legislativa da autoridade supra-national ordenadora juri

dica ("uebernationale Rechtsbefehlsstelle", SCHNITZER) e 

capaz de propulsionar enormemente a unificagao do direito 
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e de impedir, alias, a decomposigao posterior deste estado 
de coisas, i.e. do Direito Uniforme estabelecido12. 

A Comunidade Economica Europeia tem a finalidade 
de instalar na Europa uma entidade economica (mais tarde 
politica), abolindo as restrigoes alfandegarias e outras que 
impegam a livre competigao. 0 "Mercado Comum" e o 
primeiro objetivo da Convengao de Roma de 25 de margo 
de 1957, em vigor desde 1.° de Janeiro de 195813. Foram 

causas extrajuridicas, da economia europeia que produ-
ziram esta formagao que ainda nao e confederagao, mas 
sim, uma comunidade dos Estados contratantes (ou mem
bros), formagao esta que aspira, alem de a outros alvos, 
a unificagao de direito civil particular. O impulso veio do 
lado economico e nao do juridico. Enquanto era proposta 
por eminentes juristas alemaes14, no apos-guerra, a uniao 
europeia de direito privado, o que se realizou e a Comu
nidade Europeia Economica. 

Vamos brevemente examinar o teor do Tratado (ou 
Estatuto) de Roma para saber em que escala o Mercado 

Comum Europeu propoe e proporciona o Direito civil 
uniforme. 

Segundo o artigo 3, letra h, a atividade da CEE com-
preende a adaptagao (ou aproximagao) das leis particula-

12. A criagao institucional de normas supraestaduais nao deve 
ser confundida com a tentativa dos "internacionalistas" de deduzir tais 
disposigoes do direito das gentes — concepgao irreal de superdireito, 
vide OSCAR TENORIO, D.I.P., Rio de Janeiro 1962, 7.a ed., vol. I, n.° 260, 

p. 185. 
13. Ver o art. 2 — Simultaneamente com a CEE foi fundada a 

E U R A T O M , Comunidade Europeia Atomica, enquanto a Uniao Mineira, 
Comunidade Europeia de Carvao e Ago, data do ano de 1951. Estas 
duas organizagoes tem mais o carater de unioes administrativas, ao 
inves da CEE cujas finalidades sao principalmente legislativas; ver 
W O H L P A R T H , Europaeisches Recht, Von der Befugnis der Organe der 
EWG zur Rechtsetzung (Direito Europeu, Da competencia legislativa 
dos orgaos da C E E ) , Jahrbuch fuer internacionales Recht, Goettingen 
1960, vol. 9, p. 12 s., 13. 

14. A saber ZWEIGERT e A U B I N , ver as publicagoes citadas na 
nota 8. 
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res (dos Estados membros) na extensao que o for necessa-
rio para o devido funcionamento do Mercado Comum. 
Veja-se que um fator do comercio exterior serve de medida 
para a "adaptagao ou aproximagao"15 das leis, fator este 
que e menos um fato do que um desejo. O primado da 
Economia sobre o Direito nao podia ser mais acentuado 
do que por esta subordinagao: a adaptagao das leis, a 
determinagao e limitagao das materias a serem adaptadas, 
dependem das exigencias e do bom funcionamento do 
Mercado Comum. Jamais a uniformizagao de normas de 
direito deve ter sido tao extremamente ligada a uma nogao 
de avaliagao ("Ermessensbegriff"), a um dado empirico, 
ate mesmo a um postulado, como aqui, no Tratado de Roma. 

Verificamos, por um lado, a falta de determinagao em 
alto grau quanto as categorias a serem adaptadas: direito 
material e de conflito, direito publico e privado, direito 
social, direito administrativo, e (caso seja preciso) inclu
sive direito constitutional; as prescrigoes sobre alfandega, 
sobre condigao dos estrangeiros e impostos; direito das 
pessoas, dos contratos e obrigagoes, das companhias e socie
dades comerciais, da concorrencia e dos "trusts" — resu-
mindo, em conjunto, o direito da economia no mais amplo 
senso; por outro lado, para a adaptagao destas materias, 
u m criterio que somente pode ser concretizado por meio 
de metodos cientificos, sobretudo da estatistica. O "de
vido funcionamento do Mercado Comum" e um ideal a 
ser diariamente realizado, em condigoes flutuantes. E ver
dade que o Estatuto da CEE, na segunda parte (sobre os 
fundamentos da Comunidade) e na terceira parte (sobre a 
politica da Comunidade), estipula detalhadamehte o que 
deve ser feito para alcangar o alvo e quais sao os meios 

a disposigao. Porem, as conseqiiencias desta atividade pu-
ramente economica sobre as ordens juridicas dos Estados 
membros sao altamente incertas, e temos que constatar 
que o Mercado Comum Europeu preve a unificagao do 

15. Sobre estas nogoes vide adiante. 
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direito em setores e numa extensdo mais ou menos 

desconhecidos. 
Tanto mais importante a tarefa dos orgaos da CEE, 

aos quais ficou concedida, "ipso facto", vasta liberdade de 
movimento, conforme a circunscrigao sumaria das leis a 
serem adaptadas ou aproximadas. A sua apreciagao e pra-
ticamente ilimitada16. Arbitrariedade podera ser julgada 
pelo tribunal da Comunidade, por meio do assim denomi-
nado "controle das normas" (art. 17 do Estatuto), mas di
ficilmente seria confirmada. Justifica-se, portanto, a opi

niao que, em relagao a fungao dos orgaos da CEE no campo 

da adaptagao do direito, as habituais garantias constitu
tionals fazem falta, ao menos ate certo ponto. Devia ser 
instaurada jurisdigao competente para revisar livremente 
esta atividade legislativa, como procede, conforme o art. 172, 
quanto aos "regulamentos", mas nao quanto as "diretrizes". 

Quais os orgaos incumbidos da adaptagao ou aproxi-
magao das leis, e qual o respectivo procedimento ? Dis-

poem sobre a materia os artigos 100 a 102. 
O art. 100 confere ao Conselho dos Ministros a compe

tencia de unanimemente decretar, por proposta da Comis-
sao, diretrizes sobre a adaptagao das disposigoes legais e 
administrativas dos Estados membros, contanto que estas 
disposigoes se referiram imediatamente a instituigao ou ao 
funcionamento do Mercado Comum17 

O fato de ser exigida a unanimidade e de o Conselho 
se compor de representantes dos governos (vide o art. 146), 
podia levar a conclusao de que seja necessario o consen

timento de todos os Estados membros, i.e. que, por isso, 
estar-se-ia tratando de nada mais do que simples interna-
cionalidade18. Todavia, o funcionamento dos orgaos da 

16. WOHLFARTH, op. dt., p. 15. 
17 Tem que ser ouvidos a Assembleia (o "Parlamento Europeu") 

e o Comite Economico-Social, sendo os orgaos fiscalizadores e consultores. 
18. Assim, quanto ao Conselho dos Ministros, JAENICKE, Der 

uebernationale Charakter der E W G (O carater supranacional da C E E ) , 
Zeitschrift fuer auslaendisches oeffentliches Recht und Voelkerrecht, 
Koeln/Berlim 1958, vol. 19, p. 153 s., 171/72. 
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Comunidade, segundo o seu Estatuto, difere tao fundamen-
talmente da conclusao de u m tratado estadual, que esta 
fora de duvidas a supranacionalidade do procedimento uni-
ficador de direito privado na CEE 19. 

O art. 101 preve consultas da Comissao com os Estados 
membros para adaptar ou harmonizar as leis e disposigoes 
concernentes as condigoes da competigao. Pressuposto que 
a divergencia das leis e disposigoes causasse deformagao 

do Mercado Comum e que as consultas nao remediassem, o 
Conselho, por proposta da Comissao, tomara as medidas 
adequadas. Desta vez, a capacidade de agao e maior; 
nao so podem ser decretadas diretrizes, mas sim aplicados 
quaisquer outros meios previstos no Estatuto, a saber: re-
comendagoes, avisos, decisoes, e ate regulamentos20. E, 

alem disso, no campo de aplicabilidade do art. 101, desde 
o 1,° de Janeiro de 1962, reina o principio da maioria (qua-
lificada): o Conselho toma as ditas resolugoes com 12 (ou 
mais) dos 17 votos, o que sublinha a supranacionalidade do 
processo de adaptagao de direito. 

O art. 102, finalmente, trata do caso em que um Estado 
membro intente modificar a sua legislagao de modo a cau-
sar deformagao do Mercado Comum. Compete a Comissao 
tomar as providencias idoneas para evitar tal conseqiien-
cia contraria aos fins da CEE. 

Verificamos, neste breve exame do Estatuto de Roma, 
que, com ele, existe a possibilidade de adaptar ou apro-
ximar as leis dos Estados membros, inclusive as leis civis, 

19. Vide W O H L F A R T H , Direito Europeu, p. 21, 29 s., 32: legislagao 
pelo Conselho, apesar do "carater contratual" das suas resolugoes. 
JAENICKE, tambem, afirma, no resultado, o carater supranacional da 
CEE. 

20. A diretriz, como o regulamento e a decisao, liga, sem porem, 
ao inves destes dois, ter forga legisladora direta. Ela so obriga aos 
Estados membros a editar prescrigoes (particulares) conformes, defi-
nindo a finalidade da modificagao legislativa, mas deixando a sua 
realizagao aos Estados, vide o art. 189. 
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por ato de autoridade supranational, seja a adaptagao ou 
aproximagao somente recomendada aos Estados, seja ela 
ordenada — por diretriz, deixando a execugao aos Esta
dos (esta a maneira mais indicada); ou seja ela realizada 
diretamente — por via de regulamento, criando assim "ipso 

hire" direito supraestadual21. 

Perguntando-nos qual o tipo de normas criadas ou a 

criar pela unificagao do direito privado no seio da CEE, 

voltamos ao objeto geral do nosso ensaio. 

Os regulamentos do Conselho dos Ministros, quando 
tiverem esta finalidade, instituirao normas materials (su
pranacionais), eventualmente regras de processo civil (i.e. 
de competencia), raras vezes normas de conflito22. As di
retrizes (meio primario da adaptagao do direito), sendo 
ordens aos Estados membros para modificarem as dispo
sigoes estatais divergentes, tambem nao contem, em geral, 
normas de conflito. Caso contiverem normas materials 
sera somente no sentido de padrao, conforme a "ratio 

legis" da modificagao ordenada. 

Temos ainda que definir a nogao ja tantas vezes usada 
da "adaptagao" ou "aproximagao" ("rapprochement", 
"Angleichung") do direito, quer dizer destaca-la da "uni
ficagao" ou "uniformizagao", expressoes habituais no di
reito internacional. Exprime-se nisso que a CEE nao julga 
necessaria a igualdade das normas estatais, a identidade 
das leis nationals, mas so, em virtude da sua finalidade 
economica, a concordancia das regulamentagoes no efeito. 
Por isso, usa-se a nogao de adaptagao, aproximagao das 

21. Fica previsto e prescrito, alem disso, no Estatuto da CEE, 
art. 220, a unificagao das leis em distintas materias mediante conven-
goes entre os Estados membros, i.e. no piano da simples internaciona-
lidade. 

22. Lembre-se de que, no caso do Mercado Comum, a materia e 
econoimica e "nacionalmente indiferente", sendo por isso em primeiro 
lugar campo de aplicagao da unificagao direta, material; vide nota 8 
e, p.ex., o Primeiro Regulamento de Execugao relativo aos art. 85 
e 86 sobre carteis- decretado pelo Conselho em 30-12-1961. 
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normas particulares. No mesmo sentido o art. 56, cifra 2, 
por exemplo, fala da "coordenagao" das legislagoes dos 
Estados membros sobre a condigao dos estrangeiros, o 
art. 99 da "harmonizagao" das leis do imposto, o art. 54, 
cifra 3 letra c, simplesmente da eliminagao de procedi-
mentos e praticas administrativos contrarios a liberdade de 
transito e permanencia. Coordenagao e harmonizagao 
indicam a tarefa, adaptagao ou aproximagao o meio a 
aplicar. 

E possivel, o Conselho dos Ministros recomendar aos 

Estados membros a promulgagao de leis nationals identi-
cas, o que — se fizerem — sera louvavel; normalmente, 
porem, tal uniformidade e considerada dispensavel — re-
mincia sabia em consideragao das divergencias existentes 
e das dificuldades da unificagao do direito23. Aproxima
gao ou adaptagao, nao unificagao do direito, e o resumo 
da CEE para o nosso tenia. 

As normas adaptadas ou aproximadas sao capazes de 
continuar a divergir quanto ao seu teor e ate seu objeto, 
sendo possivel que o mesmo alvo possa ser alcangado por 
vias legislativas bastante diferentes. Todavia, tal estado 
das coisas, ainda que satisfizesse a grosso modo as fina-
lidades da CEE, nao corresponderia ao postulado de legis
lagoes conformes; este lema, alem de ser condicionado 
pelas exigencias economicas, contem um momento juridico, 
a saber: o momento em que os Estados membros integra-
lizem o Mercado Comum com meios homogeneos. As 
normas nationals a serem adaptadas ou aproximadas, de-

23. Isto menos em relagao aos Estados fundadores da CEE: em 
cinco deles (Franga, Italia, Belgica, Paises-Baixos, Luxemburgo) assim 
como em partes da Alemanha, esta ou estava em vigor, numa ou noutra 
forma, o Codigo civil de Napoleao — tambem, ate 1946, na Grecia, 
associada a CEE. N a Belgica foi ate promulgado novamente, em lingua 
holandesa, em 30-12-1961. Fundamento de muitas ordens juridicas 
europeias era o direito romano que vigorava na Alemanha ate o ano 1900, 
como "direito comum". — A entrada da Gra-Bretanha no Mercado 
Comum, porem, suscitaria problemas juridicos, visto que o sistema 
continental de direito confrontar-se-ia com o "case law" anglo-americano. 
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veriam, ao menos, fazer parte de instituigoes similares, 
sendo que, de outra forma, provocar-se-iam conflitos de 
qualificagao e de competencia. 

Mesmo assim, com a interpretagao "juridica" de adapta
gao ou aproximagao de direito, surgirao na pratica colisoes 
de leis que so desaparecerao com textos uniformes. A 
menor divergencia pode necessitar da aplicagao de normas 
de conflito, e apenas a plena unificagao do direito dispen-
sara do D.I.P.24. 

Para evitar divergencias, do melhor modo possivel, o 

art. 177 do Tratado de Roma obriga os tribunals nationals 
de ultima instancia a submeter ao Tribunal da Comu
nidade, as questoes de interpretagao que se apresentarem 
em relagao ao Estatuto, aos atos dos orgaos, etc. O futuro 
dira se este procedimento de decisoes previas basta para 
manter a "conformidade" do direito 2S, e se esta satisfaz as 
exigencias do Mercado Comum Europeu ou se, em seu 
lugar, e indispensavel a unificagao do direito, o Direito 

Uniforme26. 

24. Vide VALLADAO, p. 121. 

25. Rechtseinheitlichkeit, em lugar de Rechtseinheit, para citar os 
comentarios oficiais alemaes ao art. 177 e W A L T E R STRAUSS, Fragen 

der Rechtsangleichung im Rahmen der europaeischen Gemeinschaften 
(Questoes da adaptagao do direito nas Comunidades europeias), 
Frankfurt/Main, 1959, p. 18/19. 

26. R E N E DAVID, Die Zukunft der europaeischen Rechtsordnungen: 

Vereinheitlichung oder Harmonisierung? (O futuro das ordens juri
dicas europeias: Unificagao ou harmonizagao?), em ZWEIGERT, Cola-
boragao europiia no campo do direito, (citado na nota 8), p. 1, 10 s., 
prognostica, quanto a evolugao do direito na Europa, uma consciencia 
coletiva parecida ao "Common Law", seguida, num periodo posterior, 
da unidade do direito. 



Los Derechos exclusivos del Estado, 

sobre los productos naturales de su 

plataforma*. 

Alfredo Eiseriberg 
Professor Adjunto de Direito Internacional 

Publico na Faculdade de Direito de 
Montevideo. 

Derechos Exclusivos — Esta expresion solo corresponde 
a lo estatuido en el parrafo 2 del Art. 2 e la Convention 
sobre Plataforma Continental. Nadie puede emprender 
exploration y/o explotacion de los recursos naturales de la 
plataforma continental sin el consentimiento del Estado 
ribereno, aiin en el caso de que el Estado no emprenda esas 
actividades. 

Ante todo es preeiso distinguir esta exclusividad de 
derechos, con la preconizada al discutirse el parrafo pri-
mero del mismo art.. En efecto, en el art. 68 del proyecto 
de la Comision de Derecho Internacional de las Naciones 
Unidas, se hablaba de que el Estado ribereno tenia "de
rechos de soberania", pero solo en el ejercicio para el 
proposito de explorar y explotar sus recursos naturales. 
En esta redaction, que quedo en definitiva incorporada a 
la Convention, se trasluce la inequivoca determination de 
la Mayoria, de no conceder soberania, como lo proponian 
las delegaciones de Mexico y Argentina, sobre la plata
forma, y por onde, sobre sus recursos naturales, sin limi-

* Tese apresentada as "II Jornadas Uruguaio-Brasileiras de 
Direito Comparado", realizadas na Faculdade de Direito da Universi
dade de Sao Paulo. 
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taciones de ninguna especie. La formula es transaccional, 
y a ella se lego tras largo debate, y cambios importantes 
de argumentos y de position de parte de Estados vital-
mente interesados en la cuestion. El proyecto original de 
la C.D.I.N.U. admitia derechos de "autoridad y control" sobre 
la plataforma continental de parte del Estado ribereno, 
(por influjo de la proclama Truman). Pero esas locucioUes 
podian llevar a pensar que eran expresion de soberania 
"per se". De alii el cambio, otorgar derechos de soberania, 
pero precisamente delimitados: solo y nada mas que para 
exploration y/o explotacion de los recursos de la plataforma. 

En la Cuarta Comision, que en Ginebra estudio el 

punto, se aprobo, por 21 votos contra 20 y 27 abstenciones, 

la emienda de los E.E.U.U.1 que sustituia "de soberania", 

por "exclusivos". Lo que se quizo con esta enmienda 10 

manifesto la delegado de ese pais, Sra. W H I T E M A N : 

"Con el objeto de poner de manifiesto que las 
aguas situadas encima de la plataforma continen
tal no quedan afectadas en absoluto, la delegation 
de los Estados Unidos desearia que se suprimieran 
las palabras "de soberania", aiin quando esta de 
acuerdo en que se conserve la palabra "derechos". 

En el plenario, la delegation norteamericana voto fi-

nalmente la proposition hindii, volviendo a "derechos de 
soberania"2. Proposition esta aprobada en definitiva, por 
51 votos contra 14 y 6 abstenciones. Para GARCIA AMADOR, 

de Cuba, que actuo como portavoz oficioso de la tendencia 

de la C.D.I.N.U., la proyeccion de competencia del Estado 

ribereno sobre la plataforma era rigurosamente especiali-

zada, pero al mismo tiempo de caracter soberano3. 

1. Doc. C4/L.31. 
2. Doc. of., Vol. II p. 15 y 16. 
3. CARLOS CARBAJAL, La Plataforma Continental en la Conferencia 

de Genebra. Montevideo 1959, p. 66. 
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En suma, en cuanto a la naturaleza juridica de los 
derechos del Estado ribereno o costero sobre la plataforma 
continental, la soberania ha sido distinguida de los de
rechos soberanos. En cuanto a la soberania, tesis preco-

nizada por la mayoria de los Estados latino-americanos, 
en su aspecto negativo, es el rechazo de las pretenciones 
de otros Estados de intervenir en el ejercicio de sus fun-
ciones por parte de un Estado4. Aunque etimologicamente 
equivalga a un grado de superioridad5, en el ambito inter
nacional, es "... independencia sujeta a Derecho" 6. Impli-
ca, no solo el ejercicio de derechos en que el Estado se 
evidencia dueiio territorial, sino que, actuando, goza, en 

tal actuation, de los derechos y privilegios internacionales 
de orden publico del Estado soberano7- No por ello ha de 
confundirse con la extension de un derecho territorial, desde 
que tanto este ultimo como la soberania, son del ser del 
Estado. La soberania se traduce, normalmente en un hacer, 

o en un impedir hacer a los demas Estados, en su ambito 

de action, de acuerdo al Derecho. 

Los derechos soberanos, en cambio, tesis de la mayoria, 

si bien incluyen todas las potestades que pudieren ser ne-

cessarias al Estado costero para utilizar la plataforma, como 

el otorgamiento de concesiones, la legislation para prevenir 

o reprimir las infracciones a esas leyes, son expresamente 

limitados y caracterizados en su contenido y alcance. De 

alii que su interpretation sea estricta. Los derechos exclu

sivos aparecen entonces como caracterizacion de eses de

rechos de soberania, como atributo. 

4. S. H O F F M A N N , Organisations Internationales et Pouvoirs Politi-
ques des Etats. Paris 1954, p. 12. 

5. JASPAR, Stoats. Annates de Droit et Sciences Politiques, Belgique 
t. x, n.° 42 p. 408. 

6. H. BRIGGS, Powers Politics and International Organisation 
A.J.I.L., v. 39, 1945, p. 664. 

7. A. RAESTAD, Souveraineti et D. Int. (1936), 17 R.D.I., p. 54. 
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a), a que alcanza la exclusividad — La exclusividad 
es entendida en el sentido de que se necesita, en todos los 
casos, haya o no actividad del Estado ribereno en ese sen
tido, la manifestation expressa inequivoca, del estado ri
bereno para explorar o explotar, o aiin reivindicar la pla
taforma. Esta redaction, debida al delegado argentino in
troduce una verdadera gradation, pues ante todo, la re
vindication parece prever el caso de explotacion de la pla
taforma por parte de otro Estado que el costero, en cuyo 

no puede valerse de ese hecho para nada. No debe olvi-
darse que el parrafo 3 del art. 2 expresa que para nada 
afectan a los derechos del ribereno la falta de declaration 

expresa y/o de ocupacion real o ficta. Tales derechos son 
independientes por completo de toda expresion formal. 
Sen, de la esencia misma del Estado costero, por la position 

que ocupa respecto de la Plataforma. Ambas nociones 
sirven para descartar, de una vez y para siempre, la equi-
vocada tesis, sostenida ambiguamente por la doctrina 
inglesa, o al menos parte de la misma, de que la plataforma 
continental, mas alia de las aguas territoriales, consideradas 
en su mas minima expresion, era "res nullius"8. En cuanto 
a la exploration, es previa como etapa, a la explotacion. 
No deja de ser significativo el interes del proponente, 

por quanto fue uno de los propugnadores mas tenaces de 
la tesis de la soberania total del Estado ribereno sobre la 
Plataforma. 

Los Productos Naturales: — Este es el punto crucial. 
Pues es solo para su explotacion que el Estado costero tiene 
derechos exclusivos. 

No parece necesario referirse a los recursos minerales 
y otros recursos no vivos del lecho del mar y del subsuelo. 
El parrafo 4 del art. 2 de la Convention es suficiente-
mente claro y explicito, y por lo demas no se plantean ver-

8. Vease. C. HURST en Collected papers, 1950, pp. 51-61 y c/s. 
con esta tesis OPPENHEIM — LAUTERPACH 7.a ed., v. 1 pp. 576-8 et.. 

8 
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daderos problemas en cuanto a su alcance. Pero en 
cambio, si se plantean problemas, y de suma importancia 
sobre la segunda parte de dicho parrafo, en cuanto po-
dria afectar, en ciertas interpretaciones, ciertos tipos -de 
pesoa verdaderamente importantes, en especial modo para 
los paises latinoamericanos. 

Dice en su segunda parte el parrafo 4 del Art. 2, 

refiriendose a lo que se entiende por "recursos naturales": 

" .Dicha expresion comprende, asimismo, 
los organismos vivos, pertenecientes a especies se-
dentarias, es decir, aquelles que en el periodo de 
explotacion estan inmoviles en el lecho del mar o 
en su subsuelo, o solo pueden moverse en cons-
tante contacto fisico con dicho lecho y subsuelo". 

En verdad, la C.D.I.N.U. fue siempre consecuente con la 
tesis de que las llamadas pesquerias sedentarias, pues su 
relation con el lecho del mar es de carater permanente. 
Asi, las ostras, corales, etc. entrarian en la definition sin 
verdadero problema de interpretation o extension. El de-
legado australiano seiialo, en Comision, que entrarian en 
esa definition de especies sedentarias: el coral, las espon-
jas, las ostras, con inclusion de las perliferas, las madreper-
las, la turbinella sagrada dela India y de Ceilan, el trocure 
y las plantas9. 

Fundamental aparece, en cambio, el tramite de una 
enmienda con junta preconizada en la Comision por Austra
lia, Ceilan, Federation Malaya, India, Noruega y Reino 
Unido. En ella, no se comprendian en las especies seden
tarias, en forma expresa, los "crustaceos y las especies que 
nadan en las aguas". A pesar de que Mexico propuso, en 
enmienda oral suprimir las palabras "los crustaceos "y", 
la proposition, con ese agregado, fue aprobada en Comision 
por 41 votos contra 11 y 17 abstenciones. Pero en el Plena-

9. T. vi, pp. 67 y 68. 
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rio de la Conferencia, El Salvador propuso se votara 
separadamente sobre las palabras "crustaceos "y" del 
parrafo 4. Y la Conferencia, por 42 votos contra 22 y 66 
abstenciones rechazo tales palabras. Per otra parte, Reino 
Unido propuso similar criterio con las palabras "las espe
cies natatorias no estan comprendidas en la anterior 

definition": 

**.. .para eliminar una fuente posible de fu-

turas desavenencias 
... pues cabe concebir que llegue a incluirse 

en su significado a los crustaceos natatorios"10. 

Estas palabras fueron eliminadas por 43 votos contra 
14 y 9 abstenciones. 

Ante todo, en cuanto a los crustaceos, y las especies na
tatorias, es preciso senalar que de la tramitacion surge, a 
nuestro entender, que la supresion se debio a la voluntad 
de la Conferencia de que esas especies podian integrar las 
especies sedentarias, siempre que se diesen los presupues-
tos basicos de su caracterizacion. Aiin mas, con un cri

terio rigoroso, hasta podria sostenerse que las entendio 
comprendidas, a 10 menos en los crustaceos, por su propia 

naturaleza. De ningiin modo podra aceptarse la tesis sos-
tenida por la Sra. GUTTERIDGE de que la elimination de estos 
terminos fue hecha porque aparecian como superfluos11. 
Nada permite suponer ese a traves del contexto de dis-

cusion y votaciones en el plenario. Mas aiin. La inter

pretation sin violencias, y sin extremos, da el resultado 
contrario. Mas peregrina es la acepcion que cree encon-
trar la delegado de E.E.U.U. Sra. W H I T E M A N , de que la 
interpretation que prima es la del proponente, Australia, 
que sostenia que la elimination se debio a ser superflua su 
inclusion12. Cabe preguntarse porque no se tomo mas bien 

10. v. II p. 16. 
11. En B. Y-B.I.L. 1959 p. 118. 

12. En A.J.I.L. 1958 p. 638. 
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como proponente al de la elimination, primero Mexico y 
luego El Salvador, este ultimo con exito en el Plenario. 
No parece dificil la respuesta, sobre todo conociendo la 
opinion sustentada por estos paises. Para ellos, los crusta
ceos son parte de los recursos naturales de la plataforma. 

En verdad la formula final y consagrada tiene un ca-

racter temporal en cuanto se refiere al periodo de explota
cion, pero este ha de ser determinado por los tecnicos. La 
interpretation de la Comision de que seria el momento en 
que fuesen las especies, susceptibles de explotacion, y no el 
momento mismo de la pesca, no puede ser tornado como 
absoluto aunque es un indice persuasivo. La movilidad 
se refiere solamente, desde luego, al constante contacto 
fisico con el lecho del mar. Esa constantia no impide que 
el crustaceo se desplace en grandes distancias. No por ello 
se agota la problematica, pero es preciso expresar que en 
esta materia se hace necesario dar la prioridad a los cien-
tificos, y luego interpretar juridicamente sus resultados. 
Sin dejar de hacer notar que constante no es permanente, 
e implica la posibilitad de un desplazamiento por cualquier 
medio y en cualquier forma, bastando el contacto regular 
en el tiempo con el lecho. No necesitamos subrayar la 
importancia de esta interpretation que creemos es la 

correcta. 



Zona de Pesca*. 

Gilda Maciel Correct Meyer Russomano 
Catedr&tica de Dir. Internacional Publico e 
Livre-Docente de Dir. Internacional Privado, 
da Faculdade de Direito de Pelotas, da 

Universidade do R. G. do Sul. 

A Conferencia sobre Direitos do Mar, convocada pela 
ONU, em 1.958, que se realizou em Genebra de 24 de feve-
reiro a 27 de abril, foi proveitosa, no sentido de que a 
maior parte dos problemas focados permitiu que os Esta
dos participantes da Conferencia chegassem a acordo e 
entendimento. 

Basta acentuar que, nessa oportunidade, foram subs-
critas convengoes relevantes na vida international1. U m 
ponto, no entanto, nao foi resolvido: exatamente, aquele 
que se referia a largura do mar territorial e a criagao da 
zona de pesca. 

Foi, precisamente, para o estudo desses dois proble
mas que a ONU convocou a II Conferencia sobre Direitos do 
Mar, realizada de 21 de margo a 26 de abril de 1.960, 
tambem em Genebra. 

No seio dessa Conferencia, estabeleceu-se, claramente, 
de initio, que os Estados ocupavam posigoes antipodas e 

* Exposigao feita em 6 de junho de 1963, durante as II Jornadas 
Uruguaio-Brasileiras de Direito Comparado, na Faculdade de Direito 
da Universidade de Sao Paulo, como Relatora do Brasil. 

1. Convengao sobre o Mar Territorial e a Zona Contigua; Con
vengao sobre o Alto Mar; Convengao sobre a Pesca e a Conservagao 
dos Recursos Vivos do Alto Mar e Convengao sobre a Plataforma 
Continental. 
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que se manteriam nossas posigoes, intransigentemente, por 
motivos de ordem politica e economica. 

Dessa forma, o debate — atraves do qual eram pro-
curadas formulas juridicas para o problema, ate hoje inso-
liivel, da extensao uniforme do mar territorial e criagao da 
zona de pesca — foi colocado em bases estritamente poli-
licas e economicas, nao obtendo exito a final. 

No seio da Comissao, os trabalhos se desenvolveram 
em torno de sucessivas proposigoes. 

A primeira partiu da Uniao Sovietica. A grande po-
tencia euroasiatica — refletindo, em sua proposigao, seu 
direito interno, que fixa o mar territorial em doze milhas 
maritimas — afirmou a conveniencia de se atribuir, aos 
diferentes Estados, o direito de fixagao da faixa do mar 
territorial ate aquele limite mdximo de doze milhas. 

Por outro lado, a proposta sovietica assegurava, 
tambem, aos Estados que fixassem seu mar territorial em 
limite inferior a doze milhas, a prorrogativa de estabelecer 
uma zona de pesca, alem do mar territorial. E m nenhuma 
hipotese, entretanto, o mar territorial, acrescido da zona 
de pesca, poderia ultrapassar o total do doze milhas. 

Essa proposta foi apresentada em 21 de margo de 1.960. 
Na mesma data, o Mexico ofereceu proposigao distinta, 
bastante mais complexa, mantendo o limite maximo de 
doze milhas para o mar territorial, mas fazendo a zona 
de pesca variar, quanto a sua extensao, de acordo com o 
limite do mar territorial estabelecido: isto e, quanto maior 
a faixa do mar territorial, menor a zona de pesca, oscilando 
essa fixagao entre doze e dezoito milhas maritimas. 

A proposta mexicana despertou algum interesse, so-
frendo, posteriormente, emendas con juntas, sugeridas pela 
Arabia Saudita, Etiopia, Gana, Indonesia e outros paises 
asiaticos, africanos e americanos. 

Nao vingaria, no entanto, a proposta mexicana; nem 
vingariam, igualmente, as emendas a ela oferecidas, por-
quanto o debate se travou, de comego, entre os Estados 
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Unidos da America do Norte e o Canada, na defesa de suas 
proposigoes, divergentes entre si e, sobretudo, frontalmente, 
em oposigao a tese sovietica. 

A sugestao dos Estados Unidos estabelecia o limite 
maximo, para o mar territorial, de seis milhas, ao qual se 
acrescentaria uma zona exterior (ou zona de pesca) ate o 
limite de mais seis milhas, formando, assim, a distancia 
total de doze milhas da costa, sobre as quais o Estado exer-

ceria seu poder politico e economico. 
Sobre as seis primeiras milhas (mar territorial), a so

berania seria plena; sobre as milhas restantes, constitutivas 
da zona de pesca, os poder es do Estado teriam a mesma 
qualificagao dos poderes exercidos sobre o mar territorial, 
apenas, no que se referisse a pesca e a exploragao dos re
cursos vivos do mar. 

Mas — e ai estava um ponto que foi, altamente, cri-
ticado — a proposigao norteamericana pretendia o reco
nhecimento dos chamados "direitos historicos de pesca", 
em favor dos paises que, pelo menos ha cinco anos, con-
tados de Janeiro de 1.958, praticassem, habitualmente, a 
pesca em aguas que seriam atingidas pelas novas dis

posigoes. 
0 Canada, mais habilmente, se limitava a sugerir que o 

mar territorial fosse estabelecido, no maximo, em seis 
milhas e que a zona de pesca contigua ao mar territorial 
pudesse ser estendida ate o maximo de doze milhas, con-
tadas da linha de base. Portanto, seis milhas de mar ter
ritorial e mais seis milhas de zona de pesca, sem qual
quer consideragao ou referenda aos chamados "direitos 
historicos". 

A Uniao Sovietica foi observadora habil da discussao 
entre os delegados canandenses e norteamericanos, nao per-
dendo a oportunidade, posteriormente, de aproveitar os 
argumentos usados por ambos, contra as proposigoes em 
atrito, quando Canada o Estados Unidos ofereceram a con
sideragao da Conferencia uma nova proposigao, redigida 
em conjunto, datada de 8 de abril . 
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Mantiveram-se as duas potencias ocidentais, em parte, 
na sua posigao originaria, adotando a tese das seis milhas 
de mar territorial, acrescida, no maximo, de mais seis 
milhas de zona de pesca. Quanto aos "direitos historicos", 
aceitarem o reconhecimento do direito adquirido pelos 
Estados que, antes de Janeiro de 1.958, ha mais de cinco 
anos, pescavam em aguas atingidas pela delimitagao da 
zona de pesca. Mas, tais "direitos historicos" (que a dele-
gagao russa ironizou, pelo pequeno tempo marcado para 
sua constituigao) somente seriam exercidos pelo espago de 
dez anos, contados a partir de 31 de outubro de 1.960, isto 

e, ate 31 de outubro de 1.970. 

A fixagao do mar territorial em seis milhas, apenas, 
resultava, e claro, de motivos de estrategia militar e tinha. 
pois, conteiido politico: era preciso, sobretudo, examinar o 
problema quanto as suas conseqiiencias sobre os estreitos. 

O reconhecimento desses estranhos "direitos historicos 
de- pesca", adquiridos em um quinqiienio de exploragao 
pesqueira, era uma atitude vinculada a interesses econo-
micos de certos paises, nos quais grandes empresas haviam 
invertido somas apreciaveis no desenvolvimento e amplia-
gao de suas indiistrias e nao se poderiam ver privados da 

pesca em determinadas aguas, abruptamente, por forga da 

convengao que viesse a ser adotada. 

Nos trabalhos da Comissao, a proposta conjunta do 

Canada e dos Estados Unidos foi aprovada2. 

Apesar de obter "quorum" de aprovagao perante a 

Comissao, o resultado, repetido em plenario, levaria a re-

jeigao da proposta, porquanto, nessa segunda votagao, seria 

exigido "quorum" mais elevado. 

Para evita-lo, a diplomacia ocidental desenvolveu 

intensa atividade e, inclusive, nas vesperas da votagao em 

2. A proposta conjunto Canada-Estados Unidos, entre oitenta e 
oito votos, obteve quarenta e tres manifestagoes favoraveis e vinte e 
tres contrarias, seguidas de doze abstengoes. 
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plenario, parecia assentada a vitoria do ponto de vista 
ocidental, segundo se anunciou. 

Essas boas perspectivas se robusteceram ainda mais 
com a apresentagao de pequenas emendas acrescidas a pro
posigao canadense e norteamericana, apresentadas por 
intermedio do Embaixador GILBERTO AMADO, Delegado do 
Brasil. 

Nao obstante, no ultimo ato, a proposigao foi rejeitada. 
Bastaria que um linico Estado se houvesse abstido para 
que a proposigao estivesse vitoriosa. Dois paises latino-
americanos, entretanto, discordando da maioria das nagoes 
do nosso continente, votaram contra ela e, assim melan-

colicamente, a conferencia chegou ao seu ponto final, sem 
que houvesse sido possivel qualquer entendimento a pro-
posito do seu temario3. 

Qual a posigao que o Brasil, naturalmente, deveria sus-
tentar, no debate travado em Genebra, durante a n Con
ferencia sobre Direitos do Mar? 

Nossa tradigao consiste em fixar em tres milhas o mar 
territorial. Nao obstante, para chegarmos a uma solugao 
internacional do problema, aceitavamos sua prorrogagao 

ate o limite maximo de seis milhas, bem como a criagao 
de uma zona de pesca contigua ao mar territorial, ate o 

limite de mais seis milhas. 

Nossos interesses politicos, no caso, encarados do 
ponto de vista estritamente national, eram irrelevantes e 
nossos interesses economicos tambem de pequena monta. 

Esses pontos foram esclarecidos, com precisao, pelo Embai
xador GILBERTO AMADO, no seu primeiro discurso perante a 

Conferencia. 

A fixagao da zona de pesca, para nos, contudo, nao 
deveria ser superior a doze milhas. Medida dessa natu

reza nao nos traria vantagens. Na regiao do norte e do 
nordeste, a pesca industrialmente mais valiosa — segundo 

3. O Chile e o Equador votaram contra. 
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as informagoes de que dispomos — e, sobretudo, a do atum 
e esse tipo de pescado so se encontra em mar alto, aproxi-
madamente, a duzentas milhas da costa. E m compensagao, 
essa medida poderia criar, para o Brasil, eventuais difi-
culdades na zona meridional, onde se encontra a maior 
parte da frota pesqueira do Brasil (de Sao Paulo ao Rio 
Grande do Sul) e na qual a pesca se realiza em aguas pro-
ximas ao litoral. 

Foi esse o motivo por que o Brasil, no initio dos tra
balhos, se inclinou pela proposta do Canada e, em grande 
parte, dos Estados Unidos, votando pela mesma, com as 
emendas posteriormente oferecidas. 

0 exame critico da conferencia que conclusao nos 
oferece? 

A conclusao e a seguinte: 
Embora se procurasse dar ao problema e ao debate 

aspecto puramente juridico, os delegados governamentais 
estavam conduzidos, essencialmente, por motivos politicos 
e economicos. 

As nagoes ocidentais concordavam em ampliar o mar 
territorial ate seis milhas ,apos as quais seriam contadas 
mais seis milhas de zona de pesca, com o intuito de salvar 
o problema dos estreitos e o direito de passagem, em caso 
de conflito, dos navios neutros. 

A Uniao Sovietica e seus satelites, porem, firmados 
na tradigao local de doze milhas, sustentavam o principio, 
aparentemente mais juridico, de que seis e seis sao doze 
milhas e de que, portanto, o mais louvavel seria a fixagao 
do mar territorial ate o limite maximo desse total, a criterio 
dos Estados, 

Os motivos politicos, como quase sempre acontece, 
quase nao vieram a tona, nos trabalhos da Conferencia, 
mas estiveram presentes em todo o seu desenrolar. 

Tanto assim que a Conferencia nao fez o que poderia 
ter feito: salvar a reuniao promovida pela ONU, prestigian-
do-a e dando um passo adiante no trato dos problemas 

do mar. 
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Estavam em xeque e em choque duas questoes, enca-
radas em conjunto, mas que poderiam, tambem, ser enca-
radas separadamente: o mar territorial e a zona de pesca. 

A primeira questao, em essentia, era politica; mas, a 
segunda era economica. 

Na impossibilidade de uma solugao simultdnea, talvez 
fosse possivel, para essas duas questoes, uma solugao su-

cessiva. 

As propostas da Uniao Sovietica, do Canada e dos 
Estados Unidos coincidiam em ponto (e isso passou desa-
percebido, nos debates): — esse ponto era a fixagao da zona 

de pesca em doze milhas. 

Desse modo, embora sem se fixar o mar territorial, 

seria possivel fixar-se a zona de pesca e isso seria a solugao 
partial dos problemas contidos na agenda da Conferencia. 
0 problema politico da fixagao do limite do mar territorial 
ficaria confiado a uma fase posterior da vida internacional, 
quando se realizasse a in Conferencia sobre Direitos do Mar. 

Se se procurassem solugoes puramente juridicas — sem 
prejuizo, e claro, dos interesses politicos e economicos que 
se movimentam no piano internacional — esse teria sido 

o caminho seguido, segundo nos parece. 

De todo o exposto, depreende-se, como nao existe di
reito constituido sobre a zona de pesca, que a nossa con
clusao visa, apenas, a recomendar. 

Antes de tudo, a recomendagao que consideramos 

essencial e no sentido de assinalar a distingao entre o pro
blema do mar territorial (questao politica) do problema 
da zona de pesca (questao economica). 

Assim, quando se reabrirem os debates internacionais, 
essas duas questoes quiga possam ser formuladas, em con
junto, mas sucessivamente. 

Se assim se fizer, e isso sugerimos, chegar-se-a, talvez, 

mais facilmente, ao acordo desejado, onde acordo ja houve, 
implicitamente, permanecendo na pauta dos estudos e tra-
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balhos da ONU aquilo que ainda se espera, no piano inter
nacional, como conseqiiencia da conciliagao dos interesses 
e dos espiritos. 

E m sintese: 

1) 0 problema da fixagao da zona de pesca — por sua 
importancia — deve constituir, mais uma vez, objeto do 
estudo dos organismos internacionais; 

2) No piano regional sulamericano, esse problema, em 
especial, podera merecer a atengao de paises que - como 
o Uruguai e o Brasil — possuem interesses comuns a res

peito da exploragao da pesca e que, ao longo de sua his
toria, aprenderam a encontrar as solugoes almejadas dentro 
dos principios transcendentais da convivencia continental. 
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SUMARIO: 1. As empresas de armazens gerais. 2. O 

deposito e o recibo das mercadorias. 3. O exame e veri-

ficagdo das mercadorias depositadas. 4. A substituicdo 

do recibo pelo conhecimento de deposito e o "warrant". 

5. O conhecimento do deposito. 6. O "warrant". 7 Os 

efeitos da emissdo dos titulos armazeneiros. 8. 0 que i 

o "warrant" 9. A garantia da propriedade da merca-

doria. 10. A responsabiUdade da empresa. 11. Os direitos 

de terceiros sobre a mercadoria warrantada. 12. A 

aquisigao das mercadorias sem os titulos. 

1. As empresas de armazens gerais. 

A exploragao industrial de armazens gerais e exercida 
livremente no Brasil por qualquer empresa que se orga
nize de conformidade com a Lei n.° 1.102, de 21 de no-
vembro de 1903, constituida por pessoas naturais ou juri
dicas aptas para o exercicio do comercio. 

Tem a empresa de armazens gerais por objeto: 

a) receber e prover a custodia e conservagao de mer
cadorias, nationals ou estrangeiras, que lhe forem entre-
gues em deposito; 

b) emitir, quando pedido pelos depositantes, dois 
titulos unidos, mas separaveis a vontade, especiais titulos 



— 122 — 

de comercio, denominados, um — conhecimento de depo
sito, e "warrant" o outro. 

Para que possa funcionar, a empresa de armazens 
gerais devera arquivar na Junta Comercial do Estado em 
que tiver sede, ou no Departamento National da Indiistria 
e Comercio no Distrito Federal, os documentos comproba-
torios de sua constituigao legal, mais o regulamento interno 
de seus armazens e salas de vendas piiblicas e a tarifa 
remuneratoria do deposito e outros servigos, dando-lhes a 
publicidade de estilo. 

Os armazens gerais entrarao em funcionamento sob a 
fiscalizagao da Junta Comercial, no Estado de Sao Paulo 
e dos demais Estados. 

2. O deposito e o recibo das mercadorias. 

Celebra-se, entre o dono das mercadorias e a empresa 
de armazens gerais, o contrato de deposito; e este con-
trato, nos termos do art. 281 do Codigo Comercial, fica 
perfeito pela tradigao real da coisa depositada, provando-
se por escrito assinado pelo depositario. 

Por isso, e de conformidade com o disposto no art. 6.° 
da Lei n.° 1.102, das mercadorias, confiadas a sua guarda, 
a empresa passara recibo, declarando neste a natureza, 

niimero e marcas, fazendo pesar, medir ou contar, no ato 
do recebimento, as que forem suscetiveis de peso, medida ou 
conta. 

No verso desse recibo a empresa anotara as retiradas 
parciais das mercadorias, durante o deposito. 

3. O exame e verificagao das mercadorias depositadas. 

Permite o art. 9 de Lei n.° 1.102 aos interessados, como 
e natural, proceder ao exame e verificagao das mercadorias, 
quando lhes aprouver. Essa verificagao nao pode absolu-
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tamente ser dificultada, mas antes facilitada pela empresa, 
sem embargo de que, no regulamento interno do armazem, 
possam ser indicadas as horas para esse fim. Isso, a bem 
de ordem do servigo, de molde a evitar mal entendidos e 
confusoes. 

Depositando-se as mercadorias, em regra, para serem 
vendidas, e natural que os pretendentes compradores quei-
ram examina-las. Mais ainda que se propunham a con-
fronta-las com as amostras, como acontece, por exemplo, 
com o cafe. Essas amostras podem ate ser expostas no 

proprio armazem, como a lei preve; mas em regra perma-
necem em poder dos donos ou de seus comissarios. 

4. A substituigao do recibo pelo conhecimento de 
deposito e o "warrant". 

0 recibo podera ter vigencia duradoura ou transitoria, 
na medida das conveniencias do dono das mercadorias 
depositadas, Permitira, como ja se disse, a retirada par
tial, uma ou mais vezes, mediante anotagao em seu verso, 
restituindo-se com a retirada total do deposito. 

Nao obstante, faculta o § linico do art. 6.° a quem 

tiver o direito de livre disposigao das mercadorias, subsli-
tuir aquele recibo pelos dois titulos unidos, ja referidos, 

mas separaveis a vontade — o conhecimento do deposito 
e o "warrant". 

Essa substituigao podera tornar-se necessaria ao dono 
das mercadorias, que, nao querendo dispor delas no mo^ 
men to, a fim de aguardar outro que lhe seja mais propicio, 
todavia deseje fazer operagoes de credito, que sejam de 
sua conveniencia. 

O recibo e documento comprobatorio do deposito, 
simplesmente. Nao e negociavel por via de endosso. Se
gundo tem decidido a jurisprudencia o recibo nao pode 
ser passado a ordem, nao pode ser transferido por endosso, 
porque nao representa a mercadoria, nao circula em nome 



— 124 — 

e lugar dela. Nao pode a empresa entregar a mercadoria 

senao ao depositario e dono dela, ou por quem o represente 

devidamente, por mandato ou por cessao e transferencia de 

direitos sobre ela. 

De resto, a mercadoria depositada no armazem geral, 

mediante simples recibo, e suscetivel de penhora em agao 

executiva contra seu dono; e arrecadavel em falencia, se 

ele for comerciante, e a falencia vier a ser-lhe decretada, o 

que — desde logo se saliente — nao podera acontecer desde 

que o recibo seja substituido pelo conhecimento de depo

sito e pelo "warrant". 

5. O conhecimento de deposito. 

E o conhecimento de deposito equivalente ao recibo da 

mercadoria recolhida ao armazem geral e nele descrita 

pormenorizadamente, indicando-se-lhe natureza, quanti-

dade, nome usado no comercio, peso, estado do envoltorio, 

marcas e outras referencias que lhe estabelegam a identi-

dade. E titulo a ordem, a que se acha apenso, como seu 

complemento, e com os mesmos requisitos, o respectivo 

"warrant", que tambem e titulo a ordem. 

O conhecimento de deposito comprova a propriedade 

da mercadoria, que seu titular podera transferir por meio 

de endosso, langado no seu verso, em formula como esta: 

"Entregue-se a mercadoria constante deste titulo a X, a 

quem o transfiro, para todos os efeitos", seguida da data e 

assinatura. Basta ate a simples assinatura. Basta esta, 

porque, pelo disposto no § 1.° do art. 18, o endosso pode 

ser branco, caso em que conferira ao portador do titulo 

os direitos de cessionario dele a da mercadoria depositada 

e nele descrita. 
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6. O "warrant". 

E o "warrant" anexo ao conhecimento e dele separa-
vel, quando for conveniente separa-los. A palavra, que o 
designa, e inglesa; em rigor, significa "garantia". E titulo 
por via do qual o dono da mercadoria depositada podera 
fazer operagao de credito em estabelecimento bancario, 
ou mesmo com particular, endossando-lhe o respectivo 
titulo. 

O endosso dos titulos unidos confere ao cessionario, 
diz o § 2.° do art. 18 "o direito de livre disposigao da 
mercadoria depositada"; mas o do "warrant", separado do 
conhecimento de deposito, "o direito de penhor sobre a 
mesma mercadoria" e o endosso do conhecimento a fa
culdade de dispor da mercadoria, salvo os direitos do 
credor, portador do "warrant". Assim, endossado o conhe

cimento do deposito, com o respectivo "warrant" unido, o 

endossatario adquire a plena propriedade da mercadoria 
depositada; endossado o conhecimento de deposito, sem 
que o acompanhe o respectivo "warrant", o endossatario 

tera a propriedade da mercadoria, mas sujeita ao paga-
mento da divida eonstituida para com o portador do 

"warrant". 

Para este efeito, determina o art. 19 que, no primeiro 
endosso do "warrant" se declarara a importancia do cre
dito garantido pelo penhor da mercadoria, a taxa dos juros 

e a data do vencimento. 

Como cautela, a fim de se nao transferer, pelo endos
so, o conhecimento de deposito, sob a alegagao de, por 
exemplo, ter sido inutilizado o "warrant", manda o texto 

que se transcrevam no verso do conhecimento de deposito 

as declaragoes constantes do endosso do "warrant", o que 

se nao deve perder de vista, por sua importancia. 

A emissao do conhecimento de deposito e do "warrant" 
produz efeitos consideraveis, que lhes emprestam a natu-

9 
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reza, que de sua emissao lhes resultam, convertendo-os em 
titulos de credito. 

7. Os efeitos da emissao dos titulos armazeneiros. 

Pela so emissao dos titulos armazeneiros, e assim 
podem ser designados — o conhecimento do deposito e 
o "warrant", as mercadorias, por eles representadas e neles 
descritas, ficarao imunes de agao ou pretensao de terceiros. 

"Emitidos os titulos de que trata o art. 15" — prescreve 
o art. 17 — os generos e mercadorias nao poderao sofrer. 

embargo, 
penhora, 
sequestra, 

ou qualquer outro embarago que prejudique a sua livre 
e plena disposigao, salvo nos casos do art. 27". 

Este art. 27 se refere a hipotese e processo de perda 
dos dois titulos em conjunto, ou de um e outro separada-
mente, de molde a assegurar-lhe direitos de seus respecti-
vos e legitimos titulares. 

8. O que e o "warrant". 

O "warrant", como ficou exposto, nao e o titulo de 
propriedade das mercadorias depositadas no armazem geral 
cuja empresa o expediu. O titulo de propriedade e o 
conhecimento de deposito. O "warrant" e documento 
comprobatorio de divida assumida pelo proprietario do 
conhecimento de deposito, ou seu endossatario em branco 
ou em preto, para com o endossatario ou portador do 
"warrant", garantida com o penhor das mercadorias de

positadas. 
Tem-se no "warrant", portanto, documento de divida 

pignoraticia; e, como tal, ele se caracteriza, para seu pro
prietario ou portador, como autentico titulo de credito. 
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9. A garantia da propriedade da mercadoria. 

Quem se proponha negociar as mercadorias deposita-
das em armazem geral, por via dos titulos expedidos por 
este, devera exigir que os dois titulos — o conhecimento 
de deposito e o "warrant" lhe sejam entregues unidos, o 

"warrant" sem endosso e o conhecimento de deposito devi-
damente endossado pelo respectivo proprietario, a fim de, 
ao termo do deposito, retirar a mercadoria ou reformar 
os titulos. 

"A mercadoria depositada", diz o art. 21, "sera reti
rada do armazem geral contra a entrega do conhecimento 
de deposito e do "warrant" correspondente, liberta pelo 
pagamento do principal e juros da divida, se foi negociado". 

Permite todavia o art. 22 ao portador do conhecimento 
de deposito retirar a mercadoria, "antes da divida constante 

do "warrant", consignando no armazem geral o principal e 

juros ate o vencimento e pagando os impostos fiscais, arrna-

zenagens vencidas e mais despesas". 

Far-se-a essa consignacao de conformidade com a ano-
tagao, feita no proprio conhecimento de deposito das con

digoes do endosso do "warrant", assinada pelo endossatario 
deste. 

Nao obstante, e e expresso o art. 23, o portador do 

"warrant" que, no dia do vencimento, nao for pago, e que 

nao achar consignada no armazem geral a importancia de 

seu credito e juros, devera interpor o respectivo protesto 

nos prazos e pela forma aplicavel ao protesto das letras de 

cambio, no caso de nao pagamento. 

10. A responsabilidade da empresa. 

Pelo disposto no art. 11, a empresa de armazens gerais 
responde: 
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1.°, pela guarda, conservagao e pronta e fiel entrega 
das mercadorias que tiverem recebido em deposito, sob 
pena de serem presos os empresarios, gerentes, superin-
tendes ou administradores, sempre que nao efetuarem 
aquela entrega dentro de 24 horas, depois que judicial-
mente forem requeridas. 

Cessa a responsabilidade nos casos de avarias ou vicios 
provenientes da natureza ou acondicionamento das merca
dorias, e de forga maior, salvo convengao com os deposi-
tantes de indenizagao, mediante taxa combinada, dos pre-
juizos acontecidos as mercadorias por avarias, vicios intrin-
secos e mesmo por forga maior. 

Essa convengao para ter efeitos contra terceiros, devera 
constar dos titulos. 

2.°, por culpa, fraude ou dolo de seus empregados e 
prepostos e pelos furtos acontecidos aos generos e merca
dorias, dentro dos armazens. 

A indenizagao sera correspondente ao preco das merca
dorias em bom estado, no lugar e no tempo em que deve-
riam ser entregues. 

O direito a indenizagao prescreve em tres meses, a 
contar do dia em que as mercadorias foram ou deviam ser 
entregues. 

11. Os direitos de terceiros sobre a mercadoria warrantada. 

Terceiros somente poderao invocar relativamente a 
mercadoria depositada em armazem geral seu direito de 
propriedade sobre elas. Se, em verdade, em materia de 
coisas moveis, a posse vale titulo, e evidente que o depo
sito delas efetuado por terceiro, milita em prol da pro
priedade deste. 

Mas tambem, e essa hipotese nao e freqiiente, mas po
dera oeorrer, nada impedira que terceiro venha a alegar 
que as coisas depositadas sao de sua propriedade e foram 
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furtadas, por apropriagao indebita. B e m e de ver entre-
tanto que esse problema somente podera ser suscitado e m 
agao propria de reivindicagao, para a qual deverao ser 
citados todos os interessados e na qual se proferira sen-
tenga julgando a questao. 

Afora essa perspectiva, nenhuma outra se tem contra 
a legitimidade do deposito e dos titulos expedidos. 

12. A aquisigao das mercadorias sem os titulos. 

Transferida a propriedade das mercadorias armaze-
nadas, pelo endosso do respectivo conhecimento de depo

sito, elas serao inegociaveis, pois que os titulos as repre-

sentam, para todos os efeitos de direito, assim aquele como, 
de certo modo, o respectivo "warrant". 

Para que elas se transfiram, e essential a transferen-

cia da propriedade daqueles dois titulos. 
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sidade de Sao Paulo. 

I. 

Para que povo, para que pais, teriam sido escritas as 
Constituigoes republicanas do Brasil? Para os Estados 
Unidos da America? Para a Inglaterra? Para a Franga? 
Ou, talvez, para o Congo, o Cambodge ou a Tanganica? 0 
certo e que elas nao tem nenhuma aparencia de leis con-
feccionadas, "sob medida", para a nossa Terra. 

Si alguem atentar, exclusivamente, para o que elas 
apresentam de essencial — desprezando as disposigoes de 
legislagao ordinaria, que as sobrecarregam e afeiam — po
deria ser levado a pensar que foram escritas para um pais 
imaginario, idealisado pela fantasia de uma escola de 
teoricos. Realmente, nao refletem nem siquer o que ha 
de permanente em todas as sociedades humanas. Sao 
construgoes artificials do espirito, desde os alicerces ate a 
cupula. Sao "seres de razao", como diriam os filosofos. 
Constituem, sem diivida (sobretudo a primeira Constituigao 
republicana), sistemas logicos e magestosos, impressionan-
tes por sua coerencia e harmonia, mas inferidos de prin
cipios firmados a priori, ou, melhor, dos decantados e 
obsoletos dogmas da "Deusa Razao". 

* fiste trabalho foi escrito muito antes da Revolugao de Margo. 
A necessidade de recorrer as armas para salvar o Brasil veio confirmar 
as criticas feitas nestas paginas. 
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E evidente que esses principios ou dogmas nao foram 
inventados pelos sonhadores brasileiros. 

Ja se disse que os ideais de Lenine tinham o cheiro da 
terra da Russia. Nao nos interessa, agora, verificar a exa-
tidao dessa tese. O que nos interessa e saber que ninguem, 
certamente, jamais sentiu o perfume da terra brasileira, 
nos ideais de nossas Constituigoes republicanas. De nossa 
Terra, esses ideais nao tem nada. Nao se radicam em 
nossas coisas, em nossas realidades. Nao brotam de nossas 
tradigoes e nao refletem nossa cultura. Sao frutos exoticos, 
que outros meios e outros climas geraram e amadureceram. 

Por que motivos teriam sido transplantados para o 
Brasil tais dogmas forasteiros? A historia da cabal res-
posta a esta pergunta. 

Foi na Europa — nao somente na veneravel Universi
dade de Coimbra, mas tambem nas cortes de Lisboa e nos 
centros culturais de Paris e de Londres — que se formou 
o espirito de nossas primeiras geragoes de estadistas. 
Luzes, inspiragao, rumos, era no Velho Mundo que os estru-
turadores do Estado brasileiro os foram buscar. 

Os tres Andradas — JOSE BONIFACIO, ANTONIO CARLOS, 

MARTIM FRANCISCO — FEIJO, CAMPOS VERGUEIRO, LEDO, JOSE 

CLEMENTE, BARATA, COUTINHO, HIPPOLITO DA COSTA, CAYRU, 

QUELUZ, MARICA, EVARISTO, CARAVELLAS, BAEPENDY, SAO LEO-

POLDO, ABRANTES, VASCONCELLOS, M O N T E ALEGRE, OLINDA e 

tantos outros, arautos de nossa independencia politica e 
doutrinadores de nossa ordenagao constitutional, todos eles, 
sem excegao nenhuma, receberam o batismo indelevel do 
pensamento europeu. 

Ora, o pensamento europeu, precisamente nessa epoca, 
estava em efervescencia. O Velho Mundo vivia u m mo
mento crucial de sua historia. As classes dominantes, com 
suas concepgoes da vida e do homem, cediam seu lugar a 
burguesia vitoriosa e resplandecente. As novas ideias de 
uma era nova fascinavam os espiritos. U m a atitude dife-
rente diante do destino, um conceito revolucionario de 
sociedade e de politica, uma revalorizagao do homem em 
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condigoes ineditas de existencia, incendiavam, com fulgores 
ate entao desconhecidos, os antigos quadros das tradigoes 
europeias. Tudo ia mudar. Tudo ja estava em plena 
transformagao. Filosofos e politicos se uniam na pregagao 
dos principios do pensamento burgues. 

Era o liberalismo que se implantava. So se ouvia 
falar nos "direitos do homem e do cidadao", nas "garantias 
das liberdades individuals". As leis proclamadas como 
perfeitas eram as do grande codigo da excelsa natureza. 
Na esteira luminosa dos enciclopedistas, afirmava-se que o 
homem nasce livre e que, em conseqiiencia, e titular de 
direitos originarios e inatos, inalteraveis e imprescritiveis. 
Afirmava-se, tambem, que a sociedade e criagao voluntaria 
do homem e resulta de um contrato. 0 principio politico 
fundamental se exprimia na celebre formula: "Todo o 
poder vem do povo". A pergunta de como ha de o poder 
vir do povo, respondia-se por meio do sufragio universal e 
dos partidos politicos. Sobre qual era a missao do Go-
verno, sustentava-se que outra nao devia ser sinao a de 
garantir as liberdades individuals, segundo a formula do 
"Laissez faire, laissez passer". E para que os Governos 
nao se excedessem no exercicio de suas fungoes, preconiza-
va-se a divisao do Poder em tres Poderes distintos: Poder 
Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciario. 

Tais ideias e as que delas decorriam, formando, em 
conjunto, a doutrina burguesa do liberalismo, foram as 
ideias consagradas nas Constituigoes brasileiras. Nossos 
organizadores politicos, nossos constitucionalistas, nossos 
parlamentares constituintes, virando as costas para a sua 
Patria, deixaram-se deslumbrar pelos modelos da Europa 
e dos Estados Unidos da America, e, depois, impuzeram ao 
Brasil ordenagoes constitutionals de outros paises, que 
pouco ou nada tinham de comum com o nosso. 

Comegaram por dar a nossa Terra um nome que nao 

lhe serve, um noine que contraria sua verdade historica e 
que nada mais e do que a copia servil de um nome estran-
geiro: o de Estados Unidos do Brasil. 
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II. 

Para atender aos interesses da classe burguesa, as 
ideias do liberalismo soldaram-se ao conceito de demo-
cracia. Firmou-se, em muitos paises, a convicgao de que 
nao ha democracia sem liberalismo. De acordo com a 
mentalidade dessa classe, as ideias do liberalismo erigi-
ram-se em "tabiis": nao podem mais ser tocadas, sem que 
a democracia seja profanada. Inimigo da democracia, 
passou a ser todo aquele que ousasse idealizar uma demo
cracia mais perfeita, uma democracia que nao empregasse 
os metodos politicos do liberalismo. 

E m conseqiiencia, a democracia tornou-se um regime 
de pressupostos, de preconceitos e de ficgoes. 

Veja-se o que acontece no Brasil. 

No Brasil, ate hoje, assoalha-se, por exemplo, como se 
fossem principios sacrossantos e verdades eternas, que os 
partidos politicos canalizam a opiniao piiblica; que o su-
fragio universal assegura a representagao do povo no Go-
verno, e que o parlamento representa a Nagao. 

Nao ha, nao pode haver, na politica de nossa Terra, 
inverdades mais flagrantes do que essas. 

Os partidos politicos brasileiros, observados nao em tese, 
nao em doutrina, nao em abstrato, mas em concreto, isto e, 
em seu real funcionamento, sao meras siglas, simples rotu-
los, vasias embalagens, sem nenhum conteiido doutrinario e 
programatico, incapazes, portanto, de orientar a opiniao 
de quem quer que seja, sobre os problemas nationals. 
Servem apenas de instrumento, para o registro de candi
dates no tribunal competente. 

Partidos politicos do tipo dos nossos nao sao orgaos 
naturais da sociedade. Nao sao produtos das exigencias 
comuns da vida humana. E m nada se prendem ao drama 
quotidiano do cidadao. Nada dizem a alma popular. U m 
sindicato ou um clube de futebol e, no sentimento do povo, 
muito mais importante do que um partido. 
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Os brasileiros, como se sabe, nao se deixam conduzir 
por partidos, mas por chefes, por lideres e tambem por 
ideais. E m eleigao recente para o Poder Executivo, um 
candidato, registrado por um dos menores partidos paulis-
tas, derrotou, nas urnas, o candidato do Governo, que era 
apoiado pela coligagao das nove mais poderosas agremia-
goes partidarias do Estado. 

Tal e a realidade. Mas permanece, persiste, sobrevive 
a ficgao de que o partido canaliza a opiniao piiblica. E 
quem menosprezar os partidos estara profanando um 
"tabii" da democracia. 

0 sufragio universal, por sua vez, so vale para eleger 
os chamados "representantes do povo". Mas, longe de 
assegurar a representagao do povo no Governo, nem siquer 
assegura, de maneira nenhuma, que os eleitos representem 
seus proprios eleitores. Pois, de fato, os eleitos nao os 
representam, nem os podem representar. 

Como adiante demonstraremos, o sufragio universal 
faz tabula raza de tudo quanto divide a sociedade em 
grupos de interesse ou em corpos sociais, e desconsidera, 
por completo, a desigualdade das condigoes em que vivem 
os homens. E uma especie de masseira ou amassadeira, 
onde todas as diferengas humanas sao confundidas, e onde 
o povo, que os imperativos naturais da existencia divide 
em corpos sociais distintos, e desfigurado e transformado 
em massa. Isto ja e mais do que suficiente para inutilizar 
o sufragio universal como processo produtor da represen
tagao politica. 

Nao sendo representante de nenhum corpo social deter-
minado, o eleito e tido, por ficgao, como representante de 
toda a Nagao. E o que expressamente declarava a Consti
tuigao francesa de 1791: "os representantes nomeados nos 
departamentos nao serao representantes de um determinado 
departamento, mas da nagao inteira" (Titulo in, Cap. I, 
Segao in, Art. 7). 

Alias, bem antes dessa Constituigao francesa, BURKE, 
em sua celebre mensagem de 1774, enviada a seus eleitores 
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<de Bristol, ja sustentava que os representantes politicos nao 
sao mandatarios de seu colegio eleitoral, e que so devem 
representar a Nagao. 

BLACKSTONE afirmava: "Cada membro, embora esco-
Ihido num distrito particular, uma vez eleito ( ) serve 
todo o reino". Da mesma opiniao, e SIDNEY: "Nao e de 

Kent, ou de Sussex (...), mas de toda a nagao, que os 
membros escolhidos naquelas localidades sao enviados a 

servir no Parlamento". 
0 eleito e tido, pois, como representante de toda a 

Nagao... Mas como ha-de ele ser representante de toda a 
Nagao, se nem, ao menos, pode ele ser representante do 

pequeno circulo de seus proprios eleitores? Como em ver
dade, podera ele ser defensor de dez, de vinte, de trinta 
mil interesses, individuals e diferentes? Si for diligente e 
ativo, fara o que puder; mas, por mais que faga, deixara, 
quer queira ou nao, em completo abandono, a quasi tota-
lidade de seus proprios eleitores. E e por este motivo que 
o povo manifesta frieza pela eleigao de deputados e 

senadores. 
U m ou outro eleitor, ao depositar sua cedula na uma, 

talvez tenha a ilusao de estar influindo nos destinos da 
Patria. Os demais, porem, os que constituem a grande 
massa eleitoral, nao tem impressao nenhuma. Votam, 
porque a lei fixa pena para quem nao votar, mas votam 
em branco, ou votam sem saber em quem estao votando, ou 
votam num amigo, ou votam no amigo de um amigo, ou 
votam por dinheiro. 

Pode, o povo, e certo, no dia do pleito, durante algumas 
horas, devanear e fantasiar-se de soberano. Mas ja no 
mesmo dia, ao cair da noite, uma vez fechadas as urnas, 
que povo sera tao imbecil a ponto de acreditar, que, tendo 
votado, esteja ele no governo? Podera o homem da rua, 
que retorna a sua casa e a seu reles ramerrao, continuar 
envergando sua fantasia de soberano? Podera ele crer, 
realmente, que o "representante do povo" e, de fato, o seu 
representante? 
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Por imposigao do proprio regime, que e essencialmente 
voltado para as questoes eleitorais, o que geralmente acon-
tece e que os chamados "representantes do povo", uma vez 
sentados em suas cadeiras parlamentares, olvidam as razoes 
superiores pelas quais foram eleitos, e se alheiam dos auten-
cos interesses do povo. Nao e por mal, que assim agem. 
E m muitos casos, nao tinham os referidos "representantes", 
antes de serem eleitos, a intengao de proceder dessa ma-

neira. Mas as contingencias do regime, as obrigagoes que 
lhes sao impostas por causa do sufragio universal, e que os 
levam a tal comportamento. 

Que fazem, entao, os "representantes do povo"? Tra-
balham, e trabalham muito. Mas o que contrista e aflige 
a Nacao e que seu trabalho e daqueles que nao trazem, em 
regra. nenhum proveitp ao Pais. Por que? Todos o sabem. 
Sem quasi tempo para mais nada, os parlamentares sao 
forgados, por exigencias do regime de sufragio universal, a 
se dedicarem, de corpo e alma, mesmo contra a sua von
tade, as tramas e aos conchavos dos diretorios de partido 
e aos rasteiros misteres, de que depende a conquista de 
votos. 

Por todos os meios a seu alcance, procuram cativar 
cabos eleitorais, chefes de empresa, prefeitos, proprieta
ries de jornais, de estagoes de radio e televisao. Subsi-
diam diretorios municipals de seus partidos. Viajam, para 
realizar comicios, para pronunciar conferencias, para rece-
ber homenagens, para estabelecer contatos. Tornam-se o 
que se convencionou chamar "cabides de empregos". 
Enviam centenas de cartas, cartoes, telegramas, contendo 
promessas, felicitagoes, pesames. Cortejam personalidades 
da politica e das finangas. Comparecem a um sem niimero 
de banquetes. Fazem-se, as vezes, procuradores obedientes 
de quem lhes financiou a campanha, e patrocinam projetos 
de lei que lhes sao recomendados. Nao raro, na ansia de ver 
aumentado seu prestigio eleitoral, laboriosamente inventam 
proposigoes legislativas, que agitam e seduzem a ingenua 

consciencia popular. 
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Nao perdem ocasiao de diminuir ou amesquinhar seus 
concorrentes, aos olhos do eleitorado. E estao sempre preo-
cupados com os golpes que lhes podem desferir seus adver
saries. Sobretudo, vivem atormentados com as tramoias e 
artimanhas, que lhes sao preparadas por seus proprios 
correligionarios. 

Assoberbante, sem diivida, e o trabalho comum de um 
deputado, em regime de sufragio universal. Mas, que lucra 
a Nagao com esse tipo de trabalho? 

Havera sempre, e claro, batendo-se nas comissoes e no 
plenario das Camaras, com cega e comovente obstinagao, 
uma meia diizia de deputados, integralmente absorvidos 
pelos verdadeiros problemas do Pais. Mas ninguem se iluda 
com o heroico esforgo desses denodados parlamentares. 

Nada ou quasi nada conseguirao de positivo. 

Tudo conspira contra eles. Dentro e fora do Parla-
mento, sao considerados, pelos donos do regime, uns catoes 
estorvantes, candidos trambolhos idealistas, que a menta-
lidade dos supostos democratas de hoje imediatamente dis-
crimina, e que a maquina politica do liberalismo separa, 
afasta e anula. 

Nao e destes, nao e de honra e competencia, que vive 
o regime. O de que o regime precisa e de quem saiba 
conquistar votos. E a conquista de votos, na inhumana 
amassadeira do sufragio universal, nao depende nem da 
competencia e nem da honestidade dos candidatos. 

Alias, muitos sao os nossos "legisladores" que nao sabem 
o que e uma lei. Nunca abriram um codigo, nunca viram 
a Constituigao da Repiiblica. E m compensagao, vivem 

corroidos por afligoes eleitoreiras e por outras afligoes, de 
que nao e bom falar. E e deles que nascem as leis. Sao 
eles, a fonte do direito. . 

Ficgoes e mais ficgoes, quimeras e mais quimeras... 
Tao falsa, tao ilegitima, tao mentirosa e essa postiga fonte 

do direito, que o parlamento national, embora despejando, 
sem remissao, sobre o Pais indefeso, a sua irreprimivel e 
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danosa lava legislativa, nao soube, em mais de dezesete 
anos de atividade, nem siquer definir as reformas de base, 
que o Brasil vem reclamando. 

Inventados para servir aos interesses comerciais da 
burguesia, "legisladores" como os do nosso Pais, eleitos por 
sufragio universal, nao mereceram nem mesmo a confianga 
dos primeiros grandes idealizadores do liberalismo. Sempre 
fracassaram. E, por exemplo, o que nos revela MONTES
QUIEU, em seu livro celebre, O Espirito das Leis, erigido 
em biblia dos liberals: "A maior parte dos legisladores 

tem sido composta de homens de espirito estreito, que o 
acaso colocou a testa dos outros, e quasi somente consulta-
ram os seus preconceitos e as suas fantasias. Parece que 
eles desconheceram a grandeza e a dignidade de seu papel". 
ROUSSEAU, por sua vez, nao quer saber de deputados, e 
afirma no Conirato Social: "a vontade geral nao se repre-
senta ( . . ) . Toda Lei que o povo em pessoa nao ratificou„ 
e nula; nao e uma lei". 

No Brasil, ja PEDRO LESSA, em discurso de paraninfo, 

pronunciado em 1906, dizia a seus alunos da Faculdade de 
Direito de Sao Paulo: "os encargos de legislar e executar 

as leis sao conferidos, nao aos que deram prova de maior 
capacidade, mas por uma especie de selegao inversa, em 
que a mais condenavel abdicagao do povo, a mais egoistica 
e indecorosa suspeita dos governos e as mesquinhas emula-

goes dos politicos profissionais, geram em regra a vitoria 
dos menos idoneos intelectual e moralmente". 

E leiam-se os jornais de agora! Nao pode haver 
depoimento mais expressivo e mais desolador sobre a poli
tica parlamentar brasileira, do que a que se contem no 
simples noticiario da nossa imprensa categorizada. E nao 
ha dia em que essa mesma imprensa nao caustique, com 
virulencia insopitavel, a atividade negativa de nossos "le
gisladores" e de nosso Parlamento. 

0 proprio povo acaba percebendo o papel de tolo, que 
esta desempenhando na tragi-comedia dos partidos poll-
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ticos e do sufragio universal. E m conseqiiencia, torna-se 
cetico e um pouco cinico. Quando nao vota por amizade 
ou por dinheiro, vota por troga. E, com malicia, comega a 
escolher os candidatos mais engragados, mais fargantes, 
mais pandegos. Vota sem consideracao pela competencia 
ou incompetencia dos candidatos. Vota em quem da me-
lhores "shows" em praga piiblica ou na televisao. Desis-
tindo de formar orgaos legislatives dignos, o povo busca 
substitui-los pelo circo. Nao e por outro motivo que um 

bode, em Pernambuco, e um rinoceronte, em Sao Paulo, ja 

foram eleitos "legisladores". 

Tal e a realidade. Mas permanece, persiste, sobrevive 
a ficgao de que o sufragio universal coloca o povo no 

Governo. E quem manifestar diividas sobre as virtudes 

desse processo eleitoral estara profanando um "tabii" da 

democracia. 

Quanto ao proprio Parlamento, tornado em seu todo, 

basta lembrar que ele se compoe dos mencionados "repre

sentantes do povo", eleitos pelo ardil do enganador su

fragio universal. No Parlamento, segundo a doutrina fa-

bulosa da liberal democracia, e onde o povo deveria estar, 

para ser Governo. Mas onde ele nao esta, evidentemente. 

E o Parlamento se constitui em cupula do castelo mitologico 

do liberalismo. 

Esta e, tambem, a realidade. Mas, ainda uma vez, 

permanece, persiste, sobrevive uma ficgao: a de que o 

Parlamento representa a Nagao. E quem se recusar a crer 

nesse sofisma estara profanando mais um "tabii" da 

democracia. 

III. 

As tres mencionadas ficgoes, e outras semelhantes, sao 

os "tabiis" que compoem os fundamentos doutrinarios do 

regime politico brasileiro. 
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Nao representam nada de real. Sao meras palavras, 
meras afirmagoes. Nao passam de frases feitas, de "cha-
voes", de "slogans". Sao mitos, sao quimeras. 

Mas sao mitos ou quimeras com forga encantatoria e 
grande poder de sedugao. 

Tudo, alias, na liberal democracia, e assim. Tudo e 
quimera. Mas tao grande e o prestigio dessas quimeras, 
que passam a categoria de dogmas. 

Sobre tais dogmas, erguem-se as instituigoes. E as 
instituigoes, desligadas da realidade, vao formar um pais 
artificial, uma super-estrutura fantasmagorica, que nada 
tem a ver com a estrutura natural da Nagao. 

O Pais real, o Pais onde estao os nossos lares e os 
nossos centros de vida, e onde lutamos pelo pao de cada 
dia e pelos ideais de nossos coragoes, o Pais onde estao 
nossas igrejas e nossos cemiterios, o Pais que amamos e 
que e a nossa Patria, e pelo qual somos capazes de morrer, 
esse Pais ficou submerso sob uma avalanche de formulas 
legais, que uma vesga e tortuosa politica teima em manter, 
mas nas quais o grande povo ja nao pode mais confiar. 

Avesso a realidade, o edificio do liberalismo e uma 
quimera. Fundada em mentiras, a democracia brasileira 
e um manto de irrisao. Na verdade, ela nao e democracia. 

SERTILLANGES advertia que "toda quimera e nociva na 
pratica social, porque a quimera nos torna avessos a rea
lidade, convida-nos a demoli-la; e uma vez feitas as demo-
ligoes, nao podendo erguer edificios novos, que o solo se 
recusa a suportar, nos nos vemos obrigados a habitar as 
luinas" (Socialisme et Christianisme: Le socialisme et la 
reforme economique, II, 2). 

IV. 

Os efeitos do liberalismo no Brasil nao se fizeram espe-
rar. As mistificacoes primeiras do regime geraram outras 
mistificagoes. 
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A mentira e fecunda. Si as instituigoes mentem, a 
mentira torna-se habito e norma. Eis porque, sem demora, 
nas praticas politicas e nao politicas de nosso Pais floresceu 
a impostura. 

Duas "verdades" comegaram a existir, relativamente a 
todas essas praticas: uma verdade verdadeira, que os li
berals fingem desconhecer, e uma "verdade" mentirosa, 
que os mesmos liberals proclamam e fingem aceitar. Assim 

e que ha, por exemplo, uma verdade verdadeira e uma 
"verdade" mentirosa sobre os nossos partidos politicos, 

sobre os nossos metodos eleitorais, sobre a significagao de 
nosso Parlamento. 

Ao mesmo tempo em que se apregoam as excelencias 
de eleigoes livres, o dinheiro, soberano absoluto no imperio 
da burguesia, anula essa liberdade, e faz-se o grande 
eleitor. Ao mesmo tempo em que se exalta a democracia 
representativa, realizam-se pleitos eleitorais pelo sistema da 

amassadeira, isto e, do sufragio universal, que desfigura o 
povo. transformando-o em massa, e que impossibilita a real 
representagao dos cidadaos no Governo. 

Ao mesmo tempo em que se enaltecem as virtudes do 
Parlamento, entrega-se a mais alta, a mais delicada, a mais 

dificil das atividades juridicas, qual seja, a de fazer a lei, 

a homens vulgares e ignorantes, que recebem o insigne e 
augusto nome de legisladores. 

De falsidade em falsidade, o regime criou um falso 
pais, que nao se confunde, em absoluto, com nosso Brasil 
verdadeiro. Esse falso pais se tornou o campo ideal da 
demagogia. Converteu-se, como nao podia deixar de ser, 
em reino da irresponsabilidade. E, finalmente, fez-se 
tambem o imperio da corrupgao. 

Nesse falso pais, como por magia do demonio, desa-

brochou toda a escoria social. Animaram-se os desonestos. 
Estimularam-se os inescrupulosos, os afoitos, os vigaristas. 

Incentivaram-se os intra joes, que ostentam honestidade, 

10 
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mas somente para melhor ludibriar os incautos. E entao, 
ocupando postos-chave, comegaram a ser vistas figuras des-
presiveis de ladinos, de safados, de venais. 

Na esfera da politica, como nas demais esferas, amorte-
ceu-se ou morreu o sentimento da moralidade. O suborno 
se fez sistema e rotina. Hoje,* tudo tem prego e tudo pode 
ser comprado. Nao causam mais escandalo, nem espanto, 
as torpezas cometidas a custa da Nagao. Negociatas sao 
realizadas a sombra dos gabinetes presidenciais, nas ante-
-salas dos ministerios, nos corredores das Camaras. 0 con-
trabando e praticado as escancaras, com anuencia tacita 
dos politicos, inclusive o contrabando de armas, que sao 
introduzidas no Pais a servigo de bem conhecidos grupos 
subversivos, pregoeiros da destruigao national. 

No Parlamento, bancadas suspeitas se formam, atentas 
a infames instrucoes alienigenas. Das leis emanadas hoje 
das Camaras, quais serao as puras e sinceras? Quantas as 
que resultam de escusas e sinistras confabulagoes ? 

Com isto, o verdadeiro Brasil, que e o Brasil honrado, 
altivo e digno, esta sendo desfigurado por um regime que 

o esmaga e submerge. 

Como efeito inevitavel deste estado de coisas, reti-
ram-se nao raro, da vida piiblica, os homens bons. Reti-
ram-se, freqiientemente, os melhores, os mais liicidos, os 
mais puros, precisamente os homens de quem o Pais mais 
precisa. E que, realmente, nao parece haver lugar proprio 
para eles, nos quadros do Governo. Que poderiam fazer, 
em meio da impostura? Se quizessem interferir na marcha 
dos acontecimentos, teriam logo que desistir de seu intento, 
por nao sentirem possibilidade de compreensao para seus 
propositos, e porque nao seriam nem siquer ouvidos. So 
lama lhes seria atirada ao rosto. Se se quizessem opor a 

* Repetimos: este trabalho foi escrito muito antes da Revolugao 
de Margo. A Revolucao visou banir, da vida nacional, precisamente os 
erros calamitosos que aqui se apontam. 



— 143 — 

degringolada moral da Nagao, a gargalhada dos politiquei-
ros os gelaria. Depois, a avalanche da turba-multa, da 
massa ignara, os desintegraria, sob o rolo compressor do 
sufragio universal. 

Quem teve olhos para ver, assistiu, nos liltimos pleitos 
eleitorais, a sistematica e dura derrota de quasi todos os 
candidatos mais idoneos, mais capazes e mais competentes. 

Assim e, inexoravelmente, o que sucede na liberal de
mocracia. 0 regime abafa, repele e reduz ao silencio um 
niimero cada vez maior dos que se negam a participar da 

indecencia, da tramoia e do roubo. Conseqiientemente, em 
cada eleigao, o Brasil piora. 

A Nagao verdadeira assiste, aflita, ao retraimento for-
gado de suas elites morais e de sua aristocracia intelectual. 

Nas vagas que se abrem, nos lugares que ficam vazios, 
aboletam-se os que nada tem a dar e nada a perder, porque 
sao os aventureiros, os malandros, os desavergonhados, os 
trapaceiros, os larapios. 

Demolidora de nossas tradigoes, dissolvente das altas 
virtudes de nossa raga, a falsa democracia, que nos foi 
imposta, esta levando o Brasil a devassidao e a ruina. 

Desalento e tristeza se apoderam dos que amam, em 
verdade, a sua Terra. E os setores inconspurcaveis do Pais 

vao sendo invadidos por uma onda crescente de inquie-
tagao, de sobresalto e de angiistia. 

Toda razao teve OLIVEIRA VIANA, quando escreveu em 

seu livro Problemas de Politica Objetiva: "0 presente re

gime nao deu satisfagao as nossas aspiragoes democraticas 

e liberals: nenhuma delas conseguiu ter realidade dentro 

da organizagao politica vigente. Estamos todos descrentes 

dela: todos sentimos que precisamos sair dela para outra 

cousa, para uma nova forma de governo". 

Exatamente da mesma opiniao, e ALBERTO TORRES, em 

seu livro Organizagao Nacional. 
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V. 

Para uma nova forma de governo. . 

Mas convengamo-nos, desde logo, de que modificagoes 
superficiais nada resolveriam. Volta ao parlamentarismo, 
delegagao de poderes, adocao do sistema eleitoral por dis-
tritos e outras providencias semelhantes poderao amainar, 
talvez, as molestias do regime, mas, de fato, nao passam de 
paliativos, que nao atingem, nem de longe, o cerne do pro
blema. 0 mal e profundo e exige um remedio heroieo. 

Parece, porem, que se estagnaram os principios consti
tutionals do mundo livre. Parece que se paralizaram as 
faculdades imaginativas dos constituintes, nao so do Brasil, 

mas de todas as Nagoes Unidas. Mentalidades crepuscula-
res insistem em carregar o cadaver de ideias mortas. 

Enquanto u m mundo cheio de vida e denso de ideias-
forga se agita e freme atras da cortina de ferro, para aquem 
da cortina de ferro, o que existe e o vacuo. 

E m seu monumental Tratado de Ciencia Politica, 

GEORGE BURDEAU escreve: "Na idade da desagregagao do 
atomo, estamos, ainda, no piano constitutional, a praticar 
as tecnicas mais arcaicas. Esse conformismo, que se con-
sidera habitualmente como caracteristico das sociedades 
primitivas, constitui u m dos fatores mais ativos da crise de 
que sofrem as instituigoes democraticas". 

Que nos cumpre fazer, apos tais verificagoes? Cumpre-
nos, antes de mais nada, perder o medo dos mitos. Ja e 
tempo de abrirmos os olhos para a realidade, e de refor-
mularmos, em termos legitimos, a democracia do Brasil. 

Para isto, e preciso ter a coragem de ser simplesmente 
verdadeiro. No imperio da mentira, a verdade, muitas 
vezes, assusta e amedronta. Mas, que havemos de fazer? 
Continuar pactuando com a mentira? Comoda atitude esta, 
sem diivida, mas indigna do ser humano. Nao foi para 
pactuar com a mentira, que a vida foi dada aos homens. 
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Ora, em materia constitutional, a primeira verdade a 
ser proclamada, nos dias de hoje, e a seguinte: Democra
cia liberal nao e democracia. 

A democracia liberal foi, num momento da historia, 
um sonho de democracia. Podemos mesmo dizer que foi 
um Undo sonho. . Mas esse sonho, que desempenhou re-
levante papel dentro de seu ciclo cultural (dentro do ciclo 
cultural a cujo fim estamos assistindo), demonstrou nao 
corresponder a nada de real. Nao como sonho, mas como 
politica, o liberalismo fracassou, e nao podia deixar de 
fracassar, porque nao passa de uma quimera. Impossivel, 

pois, continuar confundindo liberalismo com democracia. 
Sejamos claros: que e a democracia? 

VI. 

Democracia e o regime politico que assegura a perma-
nente penetragao e influencia da vontade dos governados 
nas decisoes legislativas dos governantes. 

Essa penetragao e influencia — essa participagao — 
se faz por meio da representagao politica. 

Nao ha verdadeira democracia sem autentica repre
sentagao politica. E nao ha autentica representagao poli
tica, se esta nao assegura a permanente penetragao e in
fluencia da vontade dos cidadaos nas leis promulgadas 
pelo governo. 

O desafio dos tempos modernos aos constitucionalistas 
dos povos livres do mundo esta na seguinte pergunta: Qual 
e a formula constitucional de uma autentica representagao 
politica? 

Esta e, sem diivida, a pergunta crucial feita aos consti

tucionalistas de nossa era. E nao e possivel dar-lhe res-
posta, com honestidade, sem antes fixar, com rigorosa pre-

cisao, seu exato sentido. A resposta a tal pergunta — a 
resposta verdadeira, justa, desapaixonada, e nao a resposta 
interesseira ou demagogica — so podera ser dada depois 
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de se ter dado resposta a estas outras: E m que consiste 
uma autentica representagao politica? Qual e a natureza 
dessa representagao? Seria a representagao politica uma 
especie de representagao juridica? 

Para a unanimidade dos doutrinadores liberals, a re
presentagao politica nao tem a natureza da representagao 
juridica. Segundo eles, tal representagao nao possui, em 
verdade, os caracteristicos da representagao regulada pelo 
Direito Civil. Quando tais doutrinadores qualificam a re
presentagao com o adjetivo politica, e precisamente porque 
desejam advertir que nao se estao referindo a nenhuma 
especie de representagao juridica, isto e, que nao se estao 

referindo a uma relagao ligada ao instituto privatistico do 
mandato. Na terminologia liberal, dizer representagao 
politica e dizer que o termo representagao nao esta sendo 
empregado em seu sentido originario e tecnico, mas que 
designa um outro instituto, que nao tem nome proprio. 

E por que motivos a representagao politica, na con-
cepgao liberal, nao tem a natureza da representagao juri
dica? Por tres motivos muito simples. 

0 primeiro esta em que os parlamentares, segundo os 
liberals, nao sao mandatarios de seus eleitores, nao se vin-
culam, por nenhum mandato, a seus colegios eleitorais, nao 

sendo obrigados, pois, a se sujeitarem as vontades e instru-
coes de quem os elegeu. 

A Constituigao francesa de 1791, referindo-se aos repre
sentantes da Nagao, preceituava taxativamente: "nao lhes 
podera ser dado nenhum mandato". As Constituigoes li
berals modernas adotam, tacita ou expressamente, a mesma 
orientagao. Assim e que a Constituigao italiana, em seu 
artigo 67, estabelece: "Cada membro do Parlamento re-
presenta a Nagao e exerce as suas fungoes sem vinculo de 
mandato". 

De acordo com a doutrina liberal, a vontade da Nagao 
nao e anterior a vontade dos parlamentares, porque a Nagao 
nao tem uma vontade independente da vontade das pes
soas, e nao se pode manifestar por si. E m conseqiiencia, 
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nao pode a Nagao, segundo o liberalismo, dizer aos parla
mentares o que ela quer. E, realmente, ela nao o faz, 
afirmam os liberals, pois o que sucede e precisamente o 
inverso. A vontade dos parlamentares e que se erige em 
vontade national. 

BURKE, em sua ja citada mensagem de 1774, doutrinava 
nos seguintes termos: "Exprimir uma opiniao e o direito 
de todo homem; a dos eleitores e uma opiniao que pesa e 

que deve ser respeitada, e que u m representante deve estar 
sempre pronto a ouvir, e que ele devera sempre ponderar 
com grande atengao. Mas instrugoes imperativas, mandatos 

aos quais o membro (da Camara dos Comuns) deve expressa 
e cegamente obedecer, em razao dos quais deve votar, e em 

favor dos quais deve discutir (....), essas sao coisas total-
mente desconhecidas pelas leis desta terra". 

Como bem assinala CARRE DE MALBERG, em sua Contri-

buigao a Teoria Geral do Estado, a palavra "representagao", 
no Direito Constitutional dos liberals, mudou de sentido: 
nao designa mais, como primitivamente, uma certa relagao 
entre o parlamentar e seus mandantes; exprime, isto sim, a 
ideia de que foi dado a determinados cidadaos, o poder 
de querer e de decidir pela Nagao. "A assembleia dos 
deputados representa a nagao, porque ela tem o poder de 
querer por ela". "O representante quer pela nagao". 

0 segundo motivo pelo qual a representagao politica, 
na concepgao liberal, nao tem a natureza da representagao 
juridica, e consequencia direta do primeiro. U m a vez fir-
mado o principio de que os parlamentares nao sao manda-
tarios, em sentido juridico, segue-se necessariamente que 
eles nao tem qualquer obrigagao de prestar contas, nao res
pondent, perante sens eleitores, por suas agoes ou absten-

goes, nao sao responsdveis ou responsabilizdveis pelo 

que fizerem ou deixarem de fazer, na qualidade de par

lamentares. 

Finalmente, o terceiro motivo esta em que a concepgao 

liberal da representagao politica nega aos eleitores o poder 
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de revogar o mandato, poder este que e um direito incon-
teste e uma garantia normal do mandante, nas relagoes 
juridicas comuns. 

Sem o vinculo do mandato, sem a responsabilidade 
juridica do mandatario, sem o poder do mandante de re
vogar o mandato, e bem claro que a representagao politica 
dos liberals nao apresenta nenhum trago da representagao 
juridica. 

E nada tendo da representagao juridica, sera legitimo 
chama-la de representagao? 

Respondem os liberals que a sua representagao politica 
pode legitimamente ser chamada de representagao por dois 
motivos: 1. por analogia entre ela e a representagao juri
dica; 2. pela intengao orientadora da liberal democracia. 

Examinemos, em poucas palavras, estes dois motivos. 

Havera, realmente, analogia entre a representagao po
litica liberal e a representagao juridica? Sim, respondem 

os doutrinadores liberals, essa analogia existe. E argumen-
tam da seguinte maneira. 

O fato de nao estar o legislador ligado por mandato a 
seus eleitores nao significa que nao esteja ligado por cousa 
nenhuma. E m verdade, o parlamentar esta preso ao pro-
grama de seu partido. file e eleito para um determinado 
fim: para propugnar pela vitoria das medidas anunciadas 
nesse programa. Tal fim ou objetivo, em razao da qual 
sua eleigao e realizada, nao confere, e certo, a missao do 
parlamentar, a natureza de um mandato, em sentido 
proprio, mas, na opiniao dos doutrinadores do liberalismo. 

faz, dessa missao, algo de semelhante a um mandato. 

Pode o parlamentar, nao ha diivida, libertar-se da dis

ciplina partidaria, e agir em desacordo com o programa 

de seu partido. Como ja verificamos, o parlamentar, se
gundo a doutrina liberal, nao deve contas a seu eleitorado, 

nem e responsabilizavel por seus atos. Mas, embora nao 

havendo responsabilidade juridica do parlamentar, existe, 
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o que os doutrinadores do liberalismo chamam de respon
sabilidade politica. Pode o parlamentar rebelde sofrer 

sangoes diversas, como a censura de seus chefes e lideres, 
e ate a expulsao de seu partido. Essa responsabilidade 

politicas na teoria dos mesmos doutrinadores, nao deixa de 
ter uma certa semelhanga com a responsabilidade juridica., 

Quanto ao poder de revogagao do "mandato" do par
lamentar, proseguem esses doutrinadores, e incontestavel 

que o eleitorado nao tem tal faculdade, se esta for conside-

rada pelo prisma do Direito Civil. Mas, na pratica, a nao 
reeleigao do parlamentar equivale a revogagao de seu 

"mandato". 

Ha, pois, analogia, concluem os defensores do libera
lismo, entre a representagao politica liberal e a represen

tagao juridica. 

E evidente que tudo isso nao passa de pura fantasia. 
Na pratica, essa analogia nao existe em absoluto. Para 

estabelece-la, os liberals se fundam no principio teorico de 
que os votos sao dados aos candidatos em razao dos pro-
gramas de seus respectivos partidos, e de que o parlamen
tar, uma vez eleito, esta preso a esse programa. A expe
riencia demonstra que, ao menos no Brasil, nada disso se 

verifica. 

Quantos serao, em verdade, os iluminados eleitores 
que conhecem os programas dos partidos brasileiros, que 
os estudaram e os compararam uns aos outros, e que, afinal, 
escolheram aquele que lhes pareceu ser o melhor? Nenhum 
ou quasi nenhum, certamente. 

Os votos sao dados aos candidatos, nao por causa dos 

inexpressivos, iniiteis e desconhecidos programas de seus 
respectivos partidos, mas por quaisquer outros motivos, 
como ja verificamos. E os proprios deputados, salvo ra-
rissimas excegoes, ficariam estarrecidos si fossem chama
dos a ordem pelo fato de nao estarem defendendo o 
programa do partido sob cuja legenda se elegeram, e per-
guntariam fatalmente: "Que programa?". 
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Mas a representagao politica liberal, de acordo com 
seus doutrinadores, deve ser tida como representagao, nao 
so em virtude da referida analogia, mas tambem (e, talvez, 
principalmente) por forga da intengao, que orienta e anima 
o regime liberal democratico. Que intengao sera essa? 

0 regime liberal democratico e qualificado de repre-
sentativo, os deputados e senadores sao chamados represen
tantes e mandatdrios, e a missao dos parlamentares e deno-
minado mandato porque, em tal regime, entende-se que os 
parlamentares se devem portar como se fossem realmente 

representantes e mandatarios, como se a sua missao tivesse 
a natureza do mandato, cumprindo-lhes cuidar, em conse-
qiiencia, nao de seus proprios interesses, mas dos interes
ses da Nagao, definidos como tais nos respectivos programas 
partidarios. 

Os proprios liberals sao os primeiros a sustentar que 
os deputados e senadores nao sao mandatarios, porque nao 
se lhes pode dar nenhum mandate Nao sao, portanto, tais 
deputados e senadores, verdadeiros representantes. Entre-
tanto, insistem esses liberals em qualificar o regime de 
representativo. Por que? Porque, evidentemente, dese-
jam os liberals, com o poder sugestivo de uma palavra, 
conseguir na pratica o que, na doutrina, nao conseguiram. 
Que os parlamentares se conduzam como representantes! 
Que sua agao parlamentar vise somente o que lhes parecem 
ser os interesses da Nagao representada! 

Para os liberals, dizer que o regime e representativo e 
firmar, acima de tudo, um preceito de dever, um principio 
moral. A palavra representagao e por eles mantida por 
um motivo deontologico, e designa o que deve ser ou o que 
deveria ser, simbolizando, portanto, um ideal politico. 

E m suma, o regime liberal democratico e dito repre
sentativo, porque tem a intengao de ser representativo. 

Que havemos de concluir de tudo quanto se vem de 
expor? Concluiremos, simplesmente, que a representagao 
politica do liberalismo nao e uma autentica representagao. 

Como, em verdade, considera-la representagao autentica? 
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Dizem aqueles que sao interessados em chamar de re
presentativo o regime liberal democratico, que ela e repre
sentagao por analogia. . Dizem que ela e representagao 
porque anseia ser representagao. . A nos nos parece que, 

se ela so e representagao por analogia, ela nao passa de 
metdfora de representagao; e que, se ela so e representagao 

porque anseia ser representagao, ela nao e mais do que 
uma esperanga de representagao. Logo, no fundo das 

coisas, ela nao e nada de representagao. 

Mas cheguemos ao fim de nosso raciocinio. Se a re
presentagao politica no regime liberal democratico nao e 
representagao autentica, tal regime nao e um regime auten-

ticamente representativo. Nao sendo um regime autenti-

camente representativo, a chamada liberal democracia nao 
e um autentico regime democratico. 

Ha, e certo, quem considere a pseudo-representagao 
politica obtida por sufragio universal uma ficgao juridica, 
nao no sentido pejorativo de ardil, embuste, falsificagao. 
mas no sentido classico da fictio juris, considerada como 
um estratagema legitimo e necessario da tecnica juridica, 
empregado para resolver um problema de ordem social, 
que, de outro modo, nao pode ser solucionado. Ela seria 
uma ficcao juridica no mesmo sentido em que e ficgao 
juridica o principio legitimo e necessario de que "todos 
conhecem a lei". 

Nao cremos, entretanto, que a pseuda-representagao 
politica obtida por sufragio universal possa, a justo titulo, 
ser considerada uma fictio juris. E nao o cremos porque 
uma ficgao, na esfera do direito, so pode ser considerada 
uma fictio juris quando se verificam duas condigoes. A 
primeira e a circunstancia de nao ser possivel, por moti
vos de relevante interesse social, substituir o direito-ficgao 
pelo simples reconhecimento da realidade. A segunda e a 

circunstancia de ser plenamente atingido, pelo direito-

ficgao, o fim de relevante interesse social, que determinou 

a sua criagao. 
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A ficgao, por exemplo, de que "todos conhecem a lei" 
e, tipicamente, uma fictio juris. Por que? Porque, em pri
meiro lugar, a desordem se implantaria na sociedade se 
ela fosse substituida pela simples aceitagao da realidade, 
isto e, pela aceitagao de que muitos nao conhecem a lei. 
Pois, se tal realidade fosse aceita, bastaria a alegagao da 
ignorancia da lei para livrar de responsabilidade os que a 
violassem. E porque, em segundo lugar, tal ficgao atinge 
plenamente seu fim de relevante interesse social, fim este 
que determinou sua criagao, e que e o de permitir que os 
violadores da lei possam ser responsabilizados pelo mal a 
que deram causa, e forgados a cumprir a lei que violaram, 
ou a reparar o dano de que foram autores. 

Ora, tudo indica que a ficgao da representagao politica 
sufragistica deve ser substituida, precisamente em razao 
de relevante interesse social, por uma representagao real, 
isto e, por uma representagao que nao seja, apenas, uma 

representagao por intengao ou por ideal, mas que seja re
presentagao de fato. 

O ideal de ser um regime representativo, a liberal demo
cracia jamais o alcangou. A intengao, esperanga ou sonho 
da liberal democracia nunca passou de intengao, esperanga 

ou sonho, e, isto mesmo, somente nas cabegas dos grandes 
idealistas do liberalismo. Na pratica, ao menos no Brasil, 

(e, evidentemente, em muitos outros paises tambem), a 

chamada representagao politica, criada pela amassadeira 

do sufragio universal, redundou no mais estrondoso fra-

casso, como ja demonstramos em outra parte deste 

trabalho. 

E claro, portanto, que, ao menos no Brasil (para so 
falar de nosso Pais), a representagao politica sufragistica 
nao pode ser considerada uma fictio juris. Ela e uma 
ficgao, sim, mas nao uma ficgao de direito, nao uma ficgao 
juridica, no alto sentido desta expressao. Ela e uma ficgao 
simples e comum, ou seja, uma farsa, uma mentira, uma 
mistificagao, que, iludindo, enganando, embaindo povo e 
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Nagao, e causa direta da degringolada politica de nossa 

Terra. 

Pois, o de que precisamos, no Brasil, em materia de 

representagao politica, nao e, certamente, uma ficgao de 

mandato e uma ficgao de responsabilidade. A referida 

degringolada se origina precisamente no fato de nao serem, 

os nossos "representantes politicos", representantes de 

cousa nenhuma, isto e, de nao serem mandatarios, de nao 

terem mandato, de poderem fazer o que bem quizerem, e 

de nao serem responsaveis. 

Responsabilidade! E responsabilidade juridica! Eis 

do que carece a nossa politica. 

Logo, o de que precisamos e de uma representagao 

politica que seja juridica. Nossa representagao politica 

hd-de ser uma representagao juridica com fins politicos. 

Ou, mais claramente, uma representagao juridica com fins 

legislativos. E nisto que consiste uma autentica represen

tagao politica. 

0 eminente KELSEN, com todo o seu saber e sua velha 

experiencia de constitucionalista, adverte: "Para estabele-

cer uma verdadeira relagao de representagao, nao basta 

que o representante seja nomeado ou eleito pelo represen-

tado. E necessario que o representante esteja juridicamente 

obrigado a executar a vontade do representado, e que o 

cumprimento dessa obrigagao seja garantido juridicamente" 

(Teoria Geral do Direito e do Estado). 

Fora dai, neste terreno, tudo e ilusao e falsidade. 

E agora, uma vez verificados os fatos e fixada a dou

trina mais consentanea com a realidade, parece-nos estar-

mos em condigoes de procurar, com seguranga, a formula 

constitutional de uma autentica representagao politica para 

o Brasil. 
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VII. 

Si quizermos, com sinceridade d'alma, que o Brasil 
seja um Pais democratico, somos forgados a empreender a 
procura dessa formula. 

Qual e a formula Constitutional brasileira de uma 
autentica representagao politica? 

Observemos, antes de mais nada, que as Nagoes tem 
uma constituigao natural, que nao e prudente substituir 
por estruturagoes artificials. U m a Constituigao nao deve 
ser inventada. Nao deve ser imposta de cima para baixo,. 
impingindo ao Pais uma ordem qualquer. Mas, pelo con-

trario, deve brotar, espontaneamente, de baixo para cima,. 
refletindo a ordem propria das coisas. 

O Brasil e uma realidade, e nao uma fantasia. E uma 
realidade, que nao pode ser contrafeita por mitos cons
titutionals. 

Lembremos, desde logo, que o Brasil nao e, propria-
mente, uma federagao, si tomarmos a palavra "federagao" 
em seu sentido etimologico. Realmente, nosso Pais nao 

resulta de nenhuma alianga entre Estados, originariamente 
independentes. Ele se constituiu por atos de bravura de 
seus filhos, que conquistaram seus dominios, e pela habi-
lidade de seus embaixadores, que fixaram os seus limites 
em tratados internacionais. 

Pela vastidao de seu territorio, que mede oito milhoes 
e meio de quilometros quadrados, e pela unidade de seu povo,. 
que fala a mesma lingua, tem as mesmas tradigoes e nutre 
o mesmo sentimento de amor pela Patria comum, o Brasil 
apresenta todos os caracteristicos de um vasto Imperio. 

Isto, alias, e o que ensinava, em 1911, com sua imensa 
autoridade, o insigne mestre JOAO MENDES JUNIOR, em seu 
artigo A idda de Imperio, cuja conclusao e a seguinte: 
"Nos fomos um imperio desde a chegada de D. Joao VI 
ao Rio de Janeiro em 1808; continuamos um imperio com 
a denominagao de Reino Unido em 1815; proclamamos so-
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lenemente a nossa qualidade de imperio em 1822 e em 1824 
com a Constituigao da Monarquia; mantivemos e mantemos 
a nossa qualidade de imperio, em plena republica, com a 
Constituigao de 24 de Fevereiro de 1891". (Revista da Fa
culdade de Direito de Sao Paulo, Ano de 1911, Vol. xix). 

As celulas politicas desse Imperio sao os Municipios. 

Pois bem. E dentro dos Municipios que os brasileiros 
tecem sua vida quotidiana. 

Mas o que devemos salientar, desde logo, e que o povo 
de cada Municipio nao constitui u m simples agregado ma

terial de individuos, e sim uma comunidade organizada, 
um organismo social. 

Nao ha nisto, evidentemente, nenhuma novidade. E 
uma verdade trivial, essa, mas e uma verdade basica, a 
qual nao se tem dedicado a devida atengao. As proprias 
leis a tem ignorado. Nossa legislagao eleitoral, por exemplo, 

desconhece todas as diferenciagoes, que caracterizam essa 
multifaria sociedade. Ao le-la, ter-se-ia a impressao de 
que tal legislagao foi feita para um grupo social absolu-

tamente uno e homogeneo. 

Ora, como e sabido, so foram homogeneas e unas as 

sociedades humanas mais primitivas. E m suas origens, e 

certo, a sociedade se reduzia a familia, e era, portanto, u m 

so todo, pequeno e simples. Mas essa simplicidade logo 

desapareceu, porque a evolugao da sociedade se fez, como 

era inevitavel, pelo processo chamado de integragao, que 

consiste na diferenciagdo progressiva das partes e respecti-

vas fungoes do corpo em evolugao, e na progressiva coorde

nagao dessas mesmas partes e dessas mesmas fungoes. 

Mal tem initio a evolugao da sociedade, e ja o grupo 

originario se torna pletorico, e a cisao se impoe. Outras 

cisoes e outras mais se vao seguindo. Multiplicam-se os 

grupos, que passam a formar, em conjunto, pela coorde

nagao das partes, uma sociedade cada vez mais ampla e 
mais heterogenea. 
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O fato e que desaparece, por completo, a primitiva 
homogeneidade, e que aumenta, pouco a pouco, a comple-
xidade social. Quanto mais evoluida e uma sociedade, 
mais numerosas e mais diferenciadas sao as suas partes. 

Eis porque diziamos que o povo de cada Municipio 
constitui uma comunidade ou u m organismo social. E 
um povo mais f eito de grupos humanos do que de indivi
duos humanos. E um povo vivendo dentro de suas fami-
lias, suas escolas, suas universidades, suas associagoes de 
cultura, seus clubes de esporte, seus gremios de recreagao, 
suas associagoes profissionais, seus orgaos de classe, suas 
sociedades agricolas, industrials e mercantis, suas institui
goes de caridade, suas ordens, suas confrarias, suas con-

gregagoes, suas igrejas. 
Cada grupo tem um encargo social. Cada grupo tem 

uma fungao especial a exercer dentro do todo, porque se 
formou para realizar uma determinada ideia e atingir um 
determinado objetivo. Cada grupo tem sua vida e sua inti-
midade, seus anseios e seus problemas. E cada grupo tem 
proprio sistema de convivencia e seu proprio governo. Para 
a exata compreensao da estrutura da sociedade, esta e, como 
logo verificaremos, uma observagao de capital importancia. 

Para melhor visao de conjunto do panorama social, 
poderiamos, talvez, dividir os grupos nas seis classes 
seguintes: 

Grupos domesticos, sendo cada um constituido por uma 
familia, compreendendo marido e mulher, pais e filhos, e 
por todos quantos residam no domicilio familiar e se achem 
sujeitos a disciplina domestica. 

Grupos culturais, que se dividem em grupos de cultura 
intelectual, como a escola ou uma academia de ciencias, e 
em grupos de cultura fisica, como um clube de tenis ou 
uma academia de ginastica. 

Grupos economicos, como um sindicato, uma associagao 
de empregados e de empregadores, uma associagao de 
defesa da agricultura, uma sociedade mercantil. 
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Grupos religiosos, compreendendo as igrejas e as asso
ciagoes religiosas. 

Grupos recreativos, como uma sociedade dangante. 
Todos estes grupos vivem dentro do grupo politico, ou 

melhor, dentro de grupos politicos hierarquizados (Muni
cipios, Estados, Uniao), dos quais adiante iremos tratar. 

VIII. 

Ora, neste ponto de nossa dissertagao, nao constitui 
truismo dizer que nao ha sociedade sem direito. Cada 
grupo social — seja a familia, a escola, o sindicato, a so
ciedade mercantil, o clube, a igreja — ha de possuir, por
tanto, a sua ordenagao juridica interna. 

Essa ordenagao confere ao grupo a forma condizente 
com os fins em razao dos quais o grupo se formou. E ela 
a garantia de uma ordem sem a qual o grupo nao podera 

atingir os bens desejados por todos aquel es que se agru-
param. Eis porque uma sociedade mercantil tem um con-
trato social; um gremio, seus estatutos; uma academia de 
letras, seu regimento interne. 

Nao e demais lembrar que os grupos sao fontes ine-
xauriveis de normas. E nao so de normas juridicas, mas, 
tambem, de outras especies de normas. As normas que 
regem nossa existencia quotidiana e que dirigem nossos 

passos a cada momento do dia, nao sao, em geral, manda-
mentos juridicos. Sao usos e costumes, sao praticas habi-
tuais, sao modas nascidas da propria vida, ou seja, nas-
cidas nos grupos, onde nossa vida se processa. E e enorme, 
efetivamente, essa espontanea floragao normativa. 

Nao raro, os interesses, em razao dos quais os grupos 
se constituem, so podem ser convenientemente protegidos 
si estiverem amparados, nao apenas pelas ordenagoes inter-
nas dos grupos, mas tambem pela lei. Entao, o grupo 
passa a querer essa lei. Anseia por ela. E comega a tra-
balhar para obte-la. Redigira o competente projeto e pro-

11 
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curara dar-lhe a mais eloqiiente das justificagoes. Batera 
as portas dos Poderes Piiblicos, para demonstrar a justiga 
de sua pretensao, e para solicitar que seu projeto seja en-
caminhado aos orgaos legislatives. Enviara comissoes a 
Camara e ao Senado. Fara pedidos a meio mundo. 

Desta maneira, os grupos atuam sobre o Governo. 
influenciam-no, com ele colaboram, exercendo o que os 
constitucionalistas ingleses denominam pressure from 
without. E m virtude de sua propria natureza, sempre 

tendem a fazer pressao sobre os Poderes Piiblicos e a ser 
centros de irradiagao normativa. E m conseqiiencia, consti-

tuem-se matrizes e mananciais das ordenagoes juridicas da 
Nagao. 

Eis porque a sociedade, considerada em seu todo, se 
apresenta, a nossos olhos, como u m imenso campo, onde 
desabrocham ordenagoes em todos os setores. 

Compete aos Governos, evidentemente, atender ou nao 
aos apelos legislatives dos referidos centros. Mas, si medi-

tarmos sobre o papel desses centros, como grupos de pressao 

sobre os Poderes Piiblicos, como produtores de normas e 

inspiradores de leis, nao poderemos deixar de reconhecer 

que tais grupos sao, em verdade, fontes profundas e auten-

ticas da ordenagao juridica national. 

Esse pluralismo de fontes verdadeiras do direito e uma 

das realidades primordiais das sociedades humanas em 

geral. 

Frizemos com deliberada insistencia: esse pluralismo 

e uma realidade. Nao e uma hipotese, uma teoria. uma 

tese. E, isto sim, uma realidade objetiva, que nao resulta 

da opiniao ou da vontade de quem quer que seja, e que 

nem mesmo depende dos regimes politicos. E uma reali

dade tao real como a propria vida dos homens. Esse plu
ralismo existe: eis tudo. 

Causa assombro nao terem nossos constituintes dado 

a menor importancia a essa indefectivel realidade. 
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A atual Constituigao brasileira a desconhece por 
complete Dispoe sobre a organizagao national como se a 
sociedade brasileira nao tivesse estrutura grupalista. Para 
ela, povo e massa popular. Nada mais. Apegada ao mito 
do povo uno, adotou o sufragio universal, como processo 
para produzir o regime representativo. 

O povo nao sendo massa, aconteceu, no Brasil como 
alhures, o que era inevitavel: o sufragio universal, longe 
de produzir um verdadeiro regime representativo, abriu 

um abismo entre o povo e o governo. 

IX. 

Dissemos que a democracia e o regime que assegura 
a permanente penetragao da vontade dos governados nas 
decisoes legislativas dos governantes. 

E evidente que vontade dos governados nao significa 
vontade da "massa". Repetimos que "massa" e uma das 
ficgoes do liberalismo, ficgao esta que deu origem a amas-
sadeira do sufragio universal e a todas as suas funestas 
conseqiiencias. 

E evidente, tambem, que vontade dos governados nao 

significa vontade deste ou daquele governado, por mais 
respeitavel que esta vontade seja. Si a expressao vontade 
dos governados pudesse ser entendida como a vontade iso-
lada deste ou daquele, a definigao de democracia seria 

muito mais uma definigao de ditadura, porque a ditadura se 
caracteriza, precisamente, por ser uma forma de governo 
que impoe a todos a vontade de determinados individuos. 

A expressao vontade dos governados, usada na defi
nigao de democracia, significa: vontade ORGANIZADA dos go
vernados. E vontade organizada dos governados significa: 
vontade dos governados expressa por seus ORGAOS legitimos, 
em cada caso de ordenagao legislativa. 

E que orgaos serao mais legitimos, para exprimir tal 
vontade, do que aqueles dentro dos quais se processa, ine-
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lutavelmente, a vida quotidiana dos governados? Que 
orgaos serao mais legitimos do que os grupos sociais, que 
espontaneamente germinam e medram na sociedade, como 
natural resultado das exigencias da vida? 

A vontade dos governados, numa autentica democra
cia, nao e uma abstragao, uma formula 6ca, u m recurso da 
demagogia. Numa autentica democracia, numa democracia 
fundada na realidade das cousas, e nao em mentiras ou 
mitos, a vontade dos governados nao e uma quimerica e 
impossivel vontade national, mas, sim, em cada caso de 
ordenagao legislativa, e a vontade do grupo social, ou dos 
grupos sociais, a que a nova ordenagao interessa. 

No caso, por exemplo, de um projeto de lei sobre a 
carreira universitaria, a expressao vontade dos governados 
significa, simplesmente, vontade dos grupos de governados 
aos quais a carreira universitaria diz respeito. 

X. 

A pergunta que aqui se coloca e a seguinte: Como se 
faria, no Brasil, a permanente penetragao da vontade dos 
grupos sociais nas decisoes legislativas dos governantes? 

Ninguem pense que a solugao deste problema esteja 
no ressurgimento, em nossa Terra, da Camara Corporativa, 
ja experimentada em outros paises. 

A Camara Corporativa e uma experiencia fracassada. 
E, mesmo, uma experiencia que nao podia deixar de fra-
cassar. Semelhantemente a Camara Liberal, a Camara Cor
porativa possui em si propria os germes de sua destruigao. 
Tambem ela, e uma Camara-Babel. O motivo de sua 
inviabilidade parece-nos evidente. 

Na Camara Corporativa, havera sempre, no estudo e 
debate de cada caso. uma minoria, representante de uma 
determinada categoria de atividade, defendendo, com co
nhecimento de causa, os interesses particulares e proprios 
de um grupo social, e discutindo os problemas relativos a 
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tais interesses com uma maioria que nada entende deles, 
porque e uma maioria que representa as outras categorias 
de atividade. E claro que uma tal Camara esta fadada ao 
fracasso. 

Entao, qual a resposta a pergunta formulada? 

Diante da questao crucial da democracia, nao quei-
ramos procrastinar. A resposta e a seguinte: O unico 
meio de se fazer a permanente penetragao da vontade dos 

grupos sociais nas decisoes legislativas do Governo, e o de 
se conferir a esses grupos a iniciativa das leis que lhe dizem 

respeito. 

Tais grupos, ja o demonstramos, sao fontes profundas 

e autenticas do direito. Deve caber-lhes, pois, a iniciativa 

da lei. 

Mas, como proceder, para que os grupos sociais tenham 

essa iniciativa? 

Para que isto se realize, e preciso, antes de tudo, que a 

Constituigao brasileira deixe de lado o mito do povo uno, 
do povo massa, e reconhega a natural organizagao da so
ciedade, isto e, a natural divisao do povo em grupos domes-
ticos, culturais, economicos, recreativos e religiosos. 

E m seguida, e preciso que a lei discrimine as diversas 
categorias de atividades, exercidas pelos grupos dessas 
cinco classes. 

Finalmente, e preciso que o Poder Publico declare 

quais as associagoes que serao consideradas representantes 
dos grupos, em cada categoria de atividade. Estas associa-
coes-representantes poderiam receber o nome classico de 
Corporagoes. 

Por tal sistema, haveria Corporagoes Domesticas, como 
a Corporagao dos Chefes de Familia; Corporagoes Culturais, 
como a Corporagao do Ensino Primario, a Corporagao das 
Letras e das Artes, a Corporagao dos Esportes; Corporagoes 
Economicas, como a Corporagao dos Trabalhadores Rurais, 
a Corporagao dos Medicos, a Corporagao do Credito; Corpo-
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ragoes Recreativas, como a Corporagao do Turismo; e Corpo
ragoes Religiosas, como a Corporagao da Igreja Catolica, a 
Corporagao dos Espiritas. 

As Corporagoes nao seriam, evidentemente, orgaos do 
Poder Publico. A lei limitar-se-ia a fixar o piano funda
mental da orgnizagao e hierarquia corporativa, respeitado 
o principio da autonomia das Corporagoes. 

As Corporagoes, em nome dos grupos que representa-
tassem, e que teriam iniciativa das leis relativas a esses 
grupos. Recolheriam as sugestoes legislativas, que lhes 
fossem enviadas, e as submeteriam a estudo, dentro da 
propria Corporagao. Depois, sendo caso, preparariam os 
projetos de lei e respectivas justificagoes. 

Finalmente, designariam e contratariam Procuradores, 
que teriam todos os poderes do mandato juridico, para o 
fim especial de apresentar, instruir e defender tais proje
tos, no orgao legislativo do Estado. 

Cada projeto seria sustentado pelo seu proprio defen
sor (ou defensores), especialmente contratado para fazer a 

sua def esa, na qualidade de Procurador de uma Corporagao. 

XI. 

Interrompemos aqui nossa exposigao sobre o papel dos 
grupos sociais na elaboragao da lei, para fazer referenda 
a uma outra realidade estrutural da sociedade brasileira. 

E chegado o momento, em verdade, de lembrar que o 
pluralismo dos grupos e das ordenagoes se verifica na uni
dade de um so todo. Miiltiplos sao os grupos, mas todos 

eles pertencentes a uma so sociedade. Miiltiplas as orde
nagoes, mas todas elas submetidas a mesma ordem juridica. 

Esse todo e a sociedade politica brasileira, dotada de 
sua propria ordenagao. 

Qualquer sociedade politica e tambem um grupo so
cial: e o grupo social que engloba os demais. Uma nota 
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especifica, porem, a diferencia dos outros grupos. En
quanto os outros grupos visam, exclusivamente, seus obje-
tivos particulares, a sociedade politica deve ter por fim 

garantir a ordem juridica necessaria, para que os grupos 

e os seres humanos, de que ela se compoe, melhor se possam 

aproximar dos seus particulares objetivos. 

A ordem juridica e o que se chama bem comum. No-
temos, de passagem, que nenhum outro bem merece o nome 

classico de bem comum. A ordem juridica e, em verdade, 

o linico bem rigorosamente comum, ou seja, o unico bem 

que todos os participantes da sociedade desejam necessd-
riamente, e que nenhum pode dispensar. Podera um partici-
pante da sociedade dispensar quaisquer outros bens sociais: 
amizades, assistencia, comercio, escola, agua encanada, cal-
camento nas ruas, luz eletrica, gaz combustivel, telefone, etc.. 
Mas todo aquele que disser: "Quero viver em sociedade", 
estara manifestando o desejo de viver em conformidade 

com uma ordem juridica. Por que? Porque, sem os outros 
bens sociais, pode a sociedade subsistir; sem ordem juridica. 
a sociedade e impossivel. 

Ora, para a sociedade politica, o bem comum e fim. 
Para os outros grupos sociais, o bem comum e o meio de que 
precisam para atingir seus fins particulares. 

Mas, a ideia da ordem juridica nao se apresenta a todos 
os espiritos de um modo uniforme: aos indiferentes, essa 
ideia nao preocupa; para os ignorantes, ela e um misterio; 
e para os outros, tal ideia nao tem sempre contornos preci-

sos, nem surge nos espiritos com linhas nitidas. Muitas 
vezes, ela nao e uma ideia, mas uma infinidade de ideias, e 
o que e mais grave, uma infinidade de ideias em movimento, 
a procura de u m modelo. que nunca se afirma e sempre sc 
renova. Muitas vezes, tambem, longe de ser u m todo per-
feito e acabado, e uma ideia fragmentada em elementos 
esparsos pelas consciencias individuals, porque poucos 
serao os componentes da sociedade politica que estejam 
em condigoes de ter uma visao global da ordem. 
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Dia por dia, alteram-se as condigoes e as circunstan-
cias sociais. Os imprevistos e os imponderaveis transfor-
mam, cada momento, as situagoes do Pais. E a exuberan-
cia da vida cria, sem cessar, novidades imprevistas. 

Todo esse movimento se verifica, nao ha diivida, em 

determinados sentidos, mas o sentido do movimento social 

exige, para ser percebido e compreendido, um alto mirante, 

do qual o olhar do observador abrace o conjunto global dos 
fenomenos sociais. 

Impossivel, pois, entregar aos grupos (que sao associa
goes particulares) a iniciativa das leis concernentes ao 
bem comum. 

Destas leis, a iniciativa ha de pertencer ao Governo da 
Nagao. 

A fungao do Governo e encarnar as mais profundas 
aspiragoes da Nagao e suprir as imperfeigoes da compreen-
sao coletiva. Compete-lhe dar solugao as questoes sobre as 
quais nao existe, ainda, opiniao geral manifestada. Compe
te-lhe ser a voz daqueles juizos normativos necessarios, 
que se obstinam em permanecer, por tempo indeterminado, 

no mundo oculto das representagoes subjetivas. Compe
te-lhe dar precisao aos anseios difusos da coletividade, e 
sistematizar os ideais dispersos. Compete-lhe definir com 
clareza os fins sociais e, prevendo o de que a sociedade vai 
precisar, instruir os espiritos para suscitar o desabrocha-
mento dos juizos, que o futuro vai exigir. Compete-lhe 

discernir o momento em que as normas vigorantes come-
gam a caducar, e as condigoes a reclamar nova regulamen-
tagao, e tomar medidas prudentes, a fim de evitar que o 

eterno conflito entre a ordem estabelecida e os imperativos 
da eqiiidade degenere em desordem. Compete-lhe compelir 
a sociedade a ser, na realidade, o que ela confusamente quer 
ser. Compete-lhe, enfim, descobrir e proclamar um piano 
de agao, dando forma e consistencia a ordem constitutional. 

Deve, pois, o Governo ter autonomia para a escolha de 
suas vias. Pela natureza das cousas e por todos os titu-
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los, o Presidente da Repiiblica ha de ter a mais ampla 
iniciativa da lei. 

XII. 

0 projeto de lei, gerado numa Corporagao ou produzido 
pelo Presidente da Repiiblica, deve dar entrada no orgao 
legislativo do Estado. 

Que orgao seria este? 

Gomecemos por conferir-lhe um nome. Chamemo-lo 

Senado Nacional. 

O Senado Nacional seria o orgao incumbido da elabo-
ragao das leis nationals. De tal trabalho, so nao lhe per-
tenceria a iniciativa dos projetos, porque o Senado, eviden-
temente, nao e fonte de direito. 

A sua fungao seria rigorosamente tecnica. Ao Senado, 
competeria, pois, manifestar-se sobre a constitucionalidade, 
a legalidade, a conveniencia e a oportunidade dos projetos, 
que lhe fossem submetidos. Tambem de sua competencia, 
seria dar forma conveniente e redagao correta aos projetos 
aprovados. E poderia incumbir-se, ainda, de outras fun
goes, como as de tomar as contas do Primeiro Ministro; 
autorizar emprestimos externos, referendar tratados e con-
vengoes internacionais; confirmar ou revogar o estado de 
sitio, e autorizar a sua prorrogagao; dar parecer sobre desa-
propriagoes e sobre alienagao ou concessao de terras pii-

blicas com grande area. 

No Senado, funcionariam Departamentos ou Conselhos 
altamente especializados nas questoes brasileiras. Pode
riam ser aproveitadas, por um tal Senado, organizagoes ja 
existentes, como, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatistica e o Conselho Nacional de Economia. 

Para o esclarecimento dos assuntos em estudo, poderia 
o Senado requisitar das autoridades publicas e pedir a 

entidades particulares, todas as informagoes e, mesmo, a 
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colaboragao e assistencia de que tivesse necessidade, inclu
sive o depoimento pessoal de Ministros de Estado. 

Deveriam os Senadores ter reputagao ilibada e notavel 
saber. Deveriam ser, alem do mais, cidadaos que hajam 
demonstrado, por titulos, obras e vida, exceptional devo-
tamento e prudencia, no trato da coisa piiblica. 

E m beneficio de sua independencia, deveriam os Se
nadores ser funcionarios vitalicios, como os Magistrados e 
os Ministros do Tribunal de Contas. No exercicio de suas 
fungoes, seriam inviolaveis por suas opinioes, palavras e 
votos. Mas estariam impedidos de exercer qualquer ativi
dade polilica. 

Sua designagao poderia ser feita pelo sistema do senso 
alto, e so depender do voto do Colegio Eleitoral, que iremos 
descrever adiante. Os antigos Presidentes da Repiiblica 
poderiam ser membros natos do Senado. 

A tramitagao dos projetos pelo Senado seria acompa-
nhada por Procuradores da Repiiblica e por Procuradores 
das Corporagoes. A lei proveria, tanto uns como outros, de 
amplos meios e recursos, para a defesa dos projetos de cujo 
patrocinio estivessem incumbidos, ou para a impugnagao da-
queles que fossem julgados prejudiciais as entidades que re-
presentassem. 

Os Procuradores das Corporagoes seriam contratados, 
em cada caso, pelas proprias Corporagoes, sempre que elas 
o quizessem, para defender ou para impugnar proposigoes 
em curso no Senado. 

Consequentemente, tais Procuradores nada teriam de 
parecido com os deputados da liberal democracia, eleitos 
por sufragio universal. Nao seriam representantes por me-
tafora ou por ficgao. Seriam, isto sim, representantes 

autenticos, com mandato estrito e com rigorosa responsabi

lidade juridica. 
Dos projetos entrados no Senado, far-se-ia a mais 

ampla publicidade. De seu andamento, a Imprensa Oficial 

daria noticia. 
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U m a vez aprovado, o projeto seria enviado ao Presi

dente da Repiiblica, para sangao e promulgagao. 

XIII. 

Queremos insistir em alguns pontos. 
A lei nao e produto de origem incerta e nao sabida. 

A lei tem suas fontes, e estas fontes sao perfeitamente 
conhecidas. Porque, entao, nao se ha de captar a lei nas 
suas proprias fontes? Porque havemos de nos obstinar em 
faze-la descer de aereos Parlamentos, onde ela nao tem, 
nem pode ter, suas matrizes verdadeiras? 

O que parece natural e que, somente as referidas fontes, 
pertenga a iniciativa da lei. Que a iniciativa da lei pertenga 
as Corporagoes e ao Poder Executivo. 

Impossivel esquecer, tambem, que a elaboragao legis-
lativa e trabalho eminentemente tecnico. De todas as ati-
vidades ligadas ao Direito, talvez seja esta, como ja foi dito, 
a mais subtil e dificil. Imperfeita e de conseqiiencias da-
nosas, sera, forgosamente, tal elaboragao, si entregue a 
Camaras leigas, sobretudo quando estas, irresistivelmente 
desviadas dos objetivos da Nagao, acham-se dominadas por 

interesses eleitorais. 
Tudo indica, portanto que a elaboragao das leis deva 

ser confiada a um tranquilo, estavel e grave orgao tecnico, 

isento de injungoes politicas. 
Nesse orgao, a que chamamos Senado, a representacao 

politica, ou seja, a representagao das Corporagoes, se faria 
como se faz a representagao das partes, nos Tribunals de 
Justiga: por meio de Procuradores com mandato definido e 
e com responsabilidade juridica, especialmente contratados 
pelas proprias fontes da lei, para a defesa ou para a impug-
nagao dos projetos em andamento. Desta maneira, a repre
sentagao politica deixaria de ser uma farsa, e seria uma 
representagao autentica, ou seja, uma representagao Juridico-
-politica. 
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Ao lado de tal orgao tecnico, parece de prudencia, 
atendendo a indole do povo brasileiro, a manutengao de 
uma Camara de Deputados, embora sem poder legislative 

XIV. 

Tribuna livre, orgao fiscalizador da politica brasileira, 
e tambem valvula de seguranga das paixoes represadas 
dos homens piiblicos, a Camara dos Deputados passaria a 
ser, por excelencia, a instituigao da vigilancia nacional. 

Embora sem poder legislativo, altas e nobres seriam 
suas fungoes. 

A Camara dos Deputados, competeria enviar represen-
tagoes ao Primeiro Ministro, relativas a gestao dos ne-
gocios piiblicos. Competer-lhe-ia, ainda, a critica dos pro
jetos em tramitagao no Senado, o julgamento da politica 
externa do Governo, a deniincia de irregularidades na exe
cugao das leis e na administragao publica, e a revelagao 
de anseios populares sobre medidas de interesse publico. A 
ela seria dirigida, no comego de cada exercicio, a mensagem 
presidential sobre a situagao do Pais. De seu voto, depen-
deria a permissao necessaria para que o Presidente e o Vice-
Presidente se ausentem do Brasil. 

Poderiam os deputados, em niimero de um ou dois 
por milhao de habitantes, ser eleitos pelo sufragio das 
Camaras Municipals. Gozariam de plenas imunidades. 
E teriam livre acesso a todas as repartigos piiblicas. 

XV 

Nesse Estado realista, como se faria a escolha do Pre

sidente da Repiiblica? 
Nao queiramos, para esta questao tambem, inventar 

solugoes e formulas milagrosas. De novo, e a propria 
realidade, e ela somente, que nos deve dar resposta a essa 
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pergunta. Alias, eloqiiente e a ligao da experiencia sobre 
a escolha dos governantes. 

0 que se tem verificado, em nosso Pais, e que, nas 
esferas da Uniao e dos Estados, so a eleicao dos chefes 
do Poder Executivo (Presidente da Repiiblica e Governa-
dores) tem o condao de interessar verdadeiramente o povo. 
As eleigoes de deputados e senadores, salvo casos excepcio-
nais, deixam o povo indiferente. 

A cedula unica, empregada nos liltimos pleitos, pos esta 

verdade em total evidencia. Os eleitores, utilizando-se de 
uma so cedula, onde figuraram os nomes dos candidatos 
ao Poder Executivo e dos candidatos ao Poder Legislativo, 
votaram massigamente nos primeiros e abstiveram-se, em 
alta porcentagem, de votar nos segundos. 

Observagao de capital importancia e a de que mesmo 
aqueles eleitores que votaram em candidatos a deputado, 
nao parecem, em sua maioria, ter levado em conta que 
estavam escolhendo legisladores. Pois, os deputados mais 
votados, salvo uma ou outra excepgao, nunca haviam de-
monstrado, nunca haviam dado prova de sua competencia 
na arte de legislar, enquanto que muitos candidatos der-
rotados eram sumidades nessa materia. Que significa isto? 
Parece-nos que isto significa, simplesmente, que o povo, 
desiludido e descrente, quando vota em deputado, vota de 
qualquer maneira e por qualquer motivo, sem consideragao 
pelo valor do candidato. 

As razoes deste fato sao obvias. Sera preciso tornar 
a menciona-las? As razoes do desinteresse do eleitorado 
pela pela eleigao dos parlamentares reduzem-se, afinal, a 
uma so: o completo desprestigio do Parlamento. 0 povo 
ja sabe (principalmente nas areas mais conscientes e "poli-
tizadas" do Pais) que o Parlamento nao representa a Nagao. 
O povo ja compreendeu que a eleigao de representantes por 
meio do sufragio universal nao passa de um engodo para 
ludibria-lo e para dar-lhe a impressao de que o regime e 
representativo e democratico. Natural, portanto, o seu 
despreso por tal eleigao. 



— 170 — 

Ao mesmo tempo em que manifesta esse despreso, o 
povo se inflama pela campanha eleitoral para a chefia do 
Poder Executivo. O eleitor vota com paixao em seu can
didato a Presidente da Repiiblica. Vota com fe, com amor 
pelo Brasil. 

Qual sera o motivo desta radical mudanga de atitude? 
Cremos que e o seguinte. 

Na eleigao de parlamentares, trata-se de eleger repre
sentantes, que nunca serao verdadeiros representantes. Na 
eleigao do Presidente da Repiiblica, trata-se de eleger o 
Chefe da Nagao, que realmente sera Chefe da Nagao. 

Na eleigao de parlamentares esta em jogo a represen
tagao politica. Na eleigao do Presidente da Repiiblica, esta 
em jogo a chefia do Pais. Na primeira, os fins almejados 
nao sao atingidos, uma vez que a representagao, decor-
rente de tal eleigao, nao e mais do que uma farsa. Na 
segunda, alcanga-se em cheio o objetivo visado, uma vez 
que o eleito sera, efetivamente, o Presidente da Repiiblica. 

Na eleigao de parlamentares, tudo e ficgao, quimera, 
mentira. Na eleigao do Presidente da Repiiblica, tudo e 

o que e. Eis a diferenga. 

E essa diferenga e o que determina as atitudes diferen
tes do eleitorado. Que importa ao eleitorado o nome, a 
figura, a qualidade dos deputados que comporao a Camara? 
O eleitorado sabe, por forga de uma longa experiencia, que 
a Camara nao ira cumprir, por impossibilidade absoluta, 
seu dever de representagao nacional. Mas ao eleitorado 
interessa, de maneira essencial, o homem que vai ser, ver-
dadeiramente, o Chefe da Nagao. 

Dessas observagoes, concluiremos o que a evidencia 
dos fatos nos forga a concluir. Concluiremos que o su
fragio universal processo inidoneo para a escolha de repre
sentantes e de legisladores — e, sem diivida, com o livre 
funcionamento dos partidos o processo natural para a es
colha do Presidente da Repiiblica e dos demais chefes do 
Poder Executivo (Governadores e Prefeitos). 
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Tal processo fracassa enquanto meio de assegurar a 
representagao politica, porque esta so se pode ef etivar, como 
e claro, num regime sensivel a polifonia social. Mas e eficaz 

enquanto processo para a escolha do Chefe da Nagao, 
porque este nao tem por missao representor a Nagao, mas 
dirigi-la, e, sendo um so, tem que ser Presidente, sem dis-
tingao, de todos os brasileiros. 

Para os fins da representagao nacional, a Nagao pre-

cisa ser considerada em toda a sua multifdria realidade. 
Para os fins da chefia nacional, a Nagao precisa ser con

siderada em sua grandiosa unidade. Eis porque o sufragio 

universal nao resolve o problema da representagao nacio

nal, mas da solugao ao da escolha do Presidente da 
Repiiblica. 

Nao se retire do povo o direito e a alegria de eleger o 

Chefe da Nagao! Nao se deem ouvidos aos que desejam 
passar esse direito ao Parlamento Nacional! Podera o 

povo, e certo, enganar-se uma vez ou outra, e nao eleger o 
melhor. Mas ter-se-a enganado de boa fe, desejando o bem 
de seu Pais. 0 Parlamento, entretanto, nunca disperdiga-

ria seu tempo, meditando sobre qual seria o melhor para o 
Brasil: elegeria sempre aquele que atendesse aos interesses 

eleitorais das bancadas majoritarias, fosse ele o melhor ou 
o pior. 

E curioso verificar que aqueles que nao confiam no 

povo para a eleigao do Presidente da Repiiblica, e que 

apregoam a necessidade de realiza-la por meio do Parla

mento, querem o sufragio universal para a eleigao dos re

presentantes do povo. 

O regime que adotasse estas ideias afastaria definiti-

vamente o povo de seu Governo. Porque o Presidente da 

Repiiblica, criado em conchavos politicos, deixaria de ser 

o chefe querido do povo. E os "representantes do povo", 

produzidos por meios inidoneos, nao seriam representantes 
de cousa nenhuma. 
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XVI. 

Na democracia cujos lineamentos estamos tragando, 
qualquer u m do povo pode ser candidato a Presidente da 
Repiiblica. Basta que satisfaga os requisites legais e se 
inscreva no Tribunal Superior de Justiga Eleitoral. 

Terminado o prazo de inscrigao, convocar-se-ia o Colegio 
Eleitoral, a que ja fizemos referenda e que adiante descre-

veremos, para que se manifeste, por simples afirmagao ou 
negagao, sobre a idoneidade e aptidao de cada candidato. 
Ao sufragio universal da Nagao, somente seriam apresen-
tados os candidatos aprovados nesse exame. 

Salta aos olhos a necessidade de uma tal selegae Nao 
e possivel abandonar o povo das fabricas e dos campos, e 

os habitantes das vastidoes incultas do territorio national, 
a merce de aventureiros e demagogos. E, acima de tudo, 
todas as cautelas precisam ser tomadas para defender o 
Brasil contra candidatos impostores, que fagam da miseria 
de nossas populacoes, a materia prima de sua labia, posta 
a servigo de causas anti-nacionais. 

Logo apos sua posse, o Presidente da Repiiblica no-
mearia seu Primeiro Ministre 

O Estado Brasileiro, como e obvio, compreende a Nagao 
e seu Governo. O Presidente da Repiiblica seria o Chefe 
do Estado, com os encargos e prerrogativas marcados na 
Constituigao. O Primeiro Ministro e o Chefe do Governo, 
com a responsabilidade da administragao nacional. 

A ambos caberia a suprema obrigagao de prover tudo 
quanto fosse litil ou se fizesse necessario ao bem estar, 
cultura, progresso e seguranga da Nagao. A ambos in-
cumbiria criar e manter, em beneficio de todos, condigoes 
de existencia digna e tranqtiila. 

Ao Presidente competeria representar o Brasil perante 
os Estados estrangeiros; celebrar tratados e convengoes 
internacionais; exercer o comando supremo das Forgas 
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Armadas; declarar guerra e fazer a paz; permitir que forgas 
estrangeiras transitem pelo territorio do Pais, ou nele per-
manegam temporariamente; substituir o Primeiro Ministro 
quando, a seu juizo, as circunstancias o aconselharem; 
enviar mensagens ao Senado Nacional, apresentando os 
projetos de lei do Poder Executivo; sancionar e promulgar 
as leis nationals; vetar; enviar ao Senado Nacional, em 
cada exercicio, a proposta de orgamento do exercicio se
guinte; remeter mensagem a Camara dos Deputados, por 
ocasiao da abertura dos trabalhos anuais, dando conta da 
situagao do Pais; nomear os Governadores dos Territorios; 
decretar, prorrogar ou suspender o estado de sitio; decretar 
a intervengao do Governo Nacional nos Estados; dar per-
missao a brasileiros para que possam aceitar, de governo 
estrangeiro, comissao, emprego ou pensao; conceder indullo 
e comutar penas. 

0 Primeiro Ministro, por sua vez, seria o chefe da 
administragao piiblica e, por via de conseqiiencia, o res-
ponsavel direto pela politica interna do Governo. Caber-
lhe-ia, a titulo de atribuigoes principals, nomear e demitir, 
com aprovagao do Presidente da Repiiblica, os Ministros 
das diversas Pastas; presidir as reunioes ministeriais; acei
tar, com os respectivos titulares, o piano de agao de cada 
Ministerio; despachar regularmente nas Pastas ministeriais; 
sugerir ao Presidente as leis exigidas pela administragao 
piiblica; expedir regulamentos para a fiel execugao das 
leis; criar, extinguir e prover os cargos piiblicos nacionais, 
e fixar-lhes os vencimentos; nomear e demitir, com apro

vagao do Presidente, o Prefeito da Capital da Repiiblica; 
superintender os servigos de policia; fixar o salario mi-
nimo; sugerir ao Presidente os meios de solver a divida 
piiblica nacional; enviar ao Presidente, e m cada exercicio, 
a proposta de orgamento do exercicio seguinte; prestar, ao 
Senado Nacional, dentro dos tres primeiros meses de cada 
exercicio, as contas relativas ao exercicio anterior. 

B e m claras sao as vantagens de u m a tal divisao de 

competencias. 

12 
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Nao sendo responsavel direto pela administragao pii
blica, o Presidente ficaria a salvo das criticas violentas da 

oposigao e das acusagoes, muitas vezes apaixonadas, de 
seus adversarios politicos. Sobretudo em momentos de crise 

nacional e de agitagoes populares, essa discriminagao de 
fungoes se revelaria de grande utilidade. Para pacificar 

os animos e evitar conturbagoes maiores, buscando atender, 
quem sabe, a representagoes da Camara dos Deputados e a 

manifestagoes da imprensa, poderia o Presidente, ante o 
clamor publico, substituir seu Primeiro Ministro por outro, 

cujos propositos, talvez melhor se afinassem com os recla-
mos generalizados. Por meio de tal medida, conseguiria, 

provavelmente, sem violencias e opressoes, tranquilizar a 
Nacao e estabilizar o regime. 

XVII. 

O Colegio Eleitoral da Repiiblica, a que ja nos refe-
rimos duas vezes, constituiria um corpo selecionado de 
eleitores, com duas incumbencias: a de eleger os Senadores 
Nationals e a de se manifestar, com um "sim" ou um "nao", 
sobre a idoneidade e aptidao de cada candidato a presi-
dencia da Repiiblica. 

Uma grave dificuldade aqui se apresenta, a desafiar a 
argiicia dos constitucionalistas. Que processo seria o mais 
adequado, o mais eficaz, para a formagao desse Colegio de 
tao alta responsabilidade? 

A designagao de legisladores — de legisladores que 
meregam, de fato, este titulo — e missao que nao deve ser 
entregue a qualquer eleitorado. Como pode o vulgo, a 
grande massa popular do sufragio universal, amorfa, des-
caracterizada, indefinida, discernir e apontar os cidadaos 

aptos a ditar as normas da convivencia social? Tal mister 
exige uma cultura especializada. Fazer a lei nao e para 
qualquer um, como todos sabem. Mas nao e para qualquer 
um, tambem, escolher os que hao de faze-la. 
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Por outro lado, essa escolha de legisladores nao pode 
ser operagao complicada, de dificil execugao, com afanosas 

diligencias, a demandar prazos dilatados. Nao, ela ha de 
ser simples, para consecugao rapida e tempestiva de seus 

objetivos, em beneficio da regularidade das fungoes do 
Senado. 

Mas que meios e metodos devem ser empregados para 
formar, com rigoroso criterio e conveniente simplicidade, 
o Colegio Eleitoral dos Senadores? 

Poder-se-ia invocar, talvez, a titulo de sugestao, o sis
tema adotado no Tribunal do Juri, para a formagao do 

Conselho de Sentenga. Como se sabe, nesse Tribunal, o 
Juiz Presidente organiza, anualmente, sob sua responsabi
lidade, uma longa lista de jurados, cujo niimero varia 
segundo a maior ou menor populagao da comarca. Dentre 
os assim alistados, sorteiam-se os vinte e um cidadaos, que 

irao compor o Tribunal, e dos quais sete constituirao o 

Conselho de Sentenga, em cada sessao de julgamente 

Por associagao de ideias, nao seria de se pensar, quem 
sabe, num Colegio Eleitoral em dois graus? No primeiro 
grau, ter-se-ia um amplo circulo de eleitores, com quinze 

ou vinte mil elementos, prudentemente selecionados e alis
tados pelos Tribunals Eleitorais, dentre os homens bons de 
cada Estado. A tais eleitores competeria eleger os compo-

nentes do Colegio Eleitoral do segundo grau. Estes, entao, 

formando um circulo fechado de mil ou dois mil elementos, 
espalhados por todo o territorio nacional, e que teriam a 
insigne incumbencia de eleger os Senadores . 

Acontece, porem, que o processo fundado em listas, 
como as que acabam de ser mencionadas, processo perfei-
tamente adequado ao Tribunal do Juri, nao e proprio para 
a Constituigao do Colegio Eleitoral. 

Adequado ao Tribunal do Juri, sim, porque, nesse Tri
bunal, o que se quer e que o Conselho de Sentenga seja 
composto de homens bons, mas homens comuns, isto e, de 
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homens da luta pela vida, considerados apenas como simples 
participantes do corriqueiro drama, que e a existencia 
quotidian a. 

Na formagao do Colegio Eleitoral, todavia, as exigencias 

sao muito maiores. Neste orgao, o que se quer e que o 
corpo de eleitores nao seja apenas um conjunto idoneo de 
participantes do referido drama, mas que seja isto e muito 
mais do que isto. 0 que se quer e que o Colegio Eleitoral 
seja composto de pessoas que dedicaram grande parte de 
sua existencia aos problemas do povo, as indagagoes das 

ciencias sociais, aos misteres da verdadeira politica, as 
questoes da lei e da jurisprudencia. So tais pessoas, evi-
dentemente, e que tem competencia para saber quem possui 
a rara aptidao de legislar. 

Que sao muitas, essas pessoas, num pais como o nosso, 
ninguem poe em diivida. Mas como escolhe-las, como alis-
ta-las, como congrega-las, para formar o grupo forgosa-
mente limitado Eleitoral, que passaria a ser o Colegio da 

Repiiblica? 

A nos nos parece que a realidade das cousas coloca 
em nossas maos uma solugao simples do problema. 

Nao sendo possivel, como e obvio, convocar para o 
Colegio Eleitoral todos os cidadaos que estariam em con
digoes de pertencer a ele, parece natural considerar como 
a ele pertencentes os cidadaos que exercem, por titulos ofi-
cialmente reconhecidos, profissoes estritamente relaciona-
das com as fungoes dos proprios Senadores. 

Ora, exercem tais profissoes os especialistas em ciencias 
sociais, como, por exemplo, os especialistas em Ciencia do 
Estado e em Direito Constitutional, em Ciencia das Finan-
gas e em Economia Politica, os sociologos e os historiadores, 
os jurisconsultos e os filosofos do Direito. 

Dentre esses elementos, poderiam pertencer ao Colegio 
os portadores de titulos conquistados em concursos oficiais 
ou obtidos por meritos, em carreiras devotadas as suas res-
pectivas especialidades. 
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Quem sao eles? Sao os professores efetivos em curso 

superior oficial de ciencias sociais, os desembargadores dos 

Tribunals de Justiga e os ministros do Supremo Tribunal. 

Muitas outras pessoas, evidentemente, estariam, tam

bem, em condigoes de participar do Colegio Eleitoral. Mas 

havera algum meio pratico, algum processo idoneo, para 

escolhe-las? 

Se abertas estiverem as portas dessa agremiagao, para 

o ingresso de quaisquer personalidades, uma conseqiiencia 
sera inevitavel: nada conseguira impedir, na selegao 

de seus membros, a ingerencia e predominancia de nefas-
tas influencias politicas — e a instituigao fugira de sua 

autentica finalidade. Porque ali se apresentarao, fatal-
mente, cidadaos prestigiosos, portadores de "altos" titulos, 

mas titulos sem nenhum valor para a consecugao dos obje-

tivos do Colegio Eleitoral. Havera quem ainda se queira 
iludir com a pureza da politica humana? 

Porque nao considerar como representantes de toda a 

classe dos que podem ser membros do Colegio Eleitoral da 
Repiiblica os catedraticos de ciencias sociais e os magistra-
dos de sua segunda e de ultima instancia? 

0 argumento extraordinariamente importante em favor 
de tal tese e o de que esses profissionais ja fizeram a prova, 

que seria de se exigir do cidadao que devesse participar do 
Colegio Eleitoral. De fato, em concursos piiblicos oficiais 
e na faina quotidiana de suas existencias, cada u m deles, 
individualmente, ja revelou sua competencia vocational e 
seu amor as questoes sociais. Por conseguinte, cada um 
deles ja esta naturalmente selecionado para o Colegio 
Eleitoral, sem necessidade de mais provas. 

O sistema aqui preconizado tera seus defeitos. Mas 
que sistema nao os tera? 0 que se pergunta e se outro 
melhor existe. E m caso afirmativo, seja ele adotado, para 
a composigao do Colegio Eleitoral da Repiiblica. 
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XVIII. 

De que tipo seria o Estado que acabamos de descrever? 

Tal Estado seria um Estado Orgdnico ou Estado Insti-
tucional, porque estaria formado dos orgaos, corpos ou 
instituigoes de que a sociedade espontaneamente se compoe. 
Mas um Estado Institutional inedito, absolutamente inedito, 
uma vez que seria: 

O Estado Corporativo sem Camara Corpora
tiva, o Estado da Democracia Quasi Direta, 

pois, nele, a iniciativa da lei caberia diretamente aos orgaos 

e corpos naturais de que se constitui o povo. 

Tal Estado jamais poderia ser taxado de "super-estru-
tura". Por que? Porque sua estrutura seria a propria 
estrutura da Nagao. 

Como nenhum outro, em verdade, ele seria, de fato, o 
que o Estado deve ser. Que deve ser o Estado? 

O Estado define-se: Nagao com um Governo institu-
cionalizado. 

Tera chegado a categoria de Estado, toda Nagao que 
haja institucionalizado juridicamente o seu Governo. E 
Estado, a Nagao cujo Governo nao e um homem, um chefe, 
um ditador, e sim uma instituigao juridica e permanente, 
na qual os governantes sao agentes transitorios. Tal e o 
conceito rigoroso de Estado, inferido da historia universal 
das Nagoes. 

Mas o que cumpre salientar, neste fim de dissertagao, 
e que o Estado, antes de tudo, e a Nagao. E a Nagao e uma 
realidade que nao deve ser contrafeita por mitos constitu
tionals. Nao pode, pois, o Estado ser mascara afivelada ao 
rosto da Nagao. Nao pode ser super-estrutura, erguida por 
cima da estrutura nacional. Nao pode ser invengao, fan
tasia, artificio. 
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O Estado Corporativo, cujos lineamentos esbogamos 

nestas paginas, seria constituido pela Nagao. A Nagao seria 
a materia de que esse Estado e feito — nao a Nagao desfi-
gurada, deformada, massificada, nao uma Nagao fantasma, 
e sim a Nagao como ela £, na realidade; a Nagao autentica, 
viva e verdadeira, feita de povo, e nao de massa, e estrutu-
rada, portanto, com as instituigoes, os corpos, os orgaos, 
onde tem curso, por designios superiores, a existencia na
tural dos homens. 
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O Governo dos Estados Unidos do Brasil convencionou, 
em Protocolo assinado a 20 de abril do corrente ano, que 
a Representagao Comercial do Governo da Uniao das Re-

piiblicas Socialistas Sovieticas, ao exercer atividade mer
cantil em territorio brasileiro, gozara das seguintes imuni-
dades, isengoes e privilegios: 

1.°) "A Representagao Comercial da cidade do 
Rio de Janeiro gozara dos mesmos privilegios 
e imunidades concedidas as instalagoes das 
Missoes Diplomaticas estrangeiras no Brasil" 
(art. l.°); 

2.°) "O Chefe da Representagao Comercial (o 
Representante Comercial), seus dois suplen-
tes e demais funcionarios da mesma, que 
constarem da "Lista Diplomatica", gozarao 
dos mesmos privilegios e imunidades que, se
gundo o "Direito International", sao conce-
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didos aos funcionarios da Embaixada da 
U.R.S.S. no Brasil" (art. 2.°); 

3.°) "A Representagao Comercial nao estara su-
jeita as leis e regulamentos sobre o registro 
comercial" (art. 1.°); e 

4.°) "A execugao das sentengas juridicas relati-
vas as transagoes de que seja parte a Repre
sentagao Comercial podera incidir sobre 
todos os bens do Estado Sovietico no Brasil, 

particularmente sobre os bens, direitos e inte
resses oriundos das transagoes efetuadas ou 

garantidas pela Representagao Comercial. 
Nao incidira, porem, sobre os bens perten-
centes as Organizagoes mencionadas no § 4.° 
do art. 4.°, que nao houverem participado de 
transagao garantida pela Representagao Co
mercial. Segundo a praxe internacional, 

nao serao objeto de procedimento judicial, 
de qualquer natureza, os bens e locais des-
tinados exclusivamente ao funcionamento, 
no Brasil, da Embaixada da Representagao 
Comercial e dos Consulados Sovieticos, bem 
como os moveis e pertences neles situados" 
(art. 5.°). 

Os artigos acima foram transcritos do Protocolo publi-
cado no "Diario do Comercio" de 18 de maio do corrente 
ano, Sao Paulo. 

Torna-se imprescindivel um exame preliminar e acura-
do das legislacoes sovietica e brasileira e dos principios e 
regras que regem o comercio exterior no piano interna
cional, a fim de que se possa, com a necessaria seguranga 
e indispensavel fundamentagao juridica, concluir sobre a 
legalidade e eficacia dessas concessoes constantes do refe-
rido Protocolo, bem como da capacidade constitutional do 
agente executivo federal brasileiro para faze-las, valen-
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do-se, ainda, do instrumento de que se utilizou. E o que 
se passa, agora, a verificar: 

I. O Estado Socialista Russo. 

O golpe revolucionario dos Sovietes instaurou na Russia, 
em novembro de 1917, um novo tipo de governo ditatorial, 
que veio a se institucionalizar meses depois, com a publi-
cagao, em 10 de julho de 1918, da primeira Constituigao 
da Repiiblica Sovietica Federativa da Russia (R.S.F.S.R.). 

O novo regime que passou a vigorar caracterizou-se, 
desde o initio, pelas profundas e radicals transformagoes 

efetivadas na vida social, economica, politica e juridica do 
pais, consequencia natural dos principios ideologicos mar-
xistas-leninistas inspiradores da insurreigao recem-vito-
riosa. Nao se verificou, por isso, mera substituigao de 
homens, grupos ou partidos politicos no comando das for-
gas governamentais, sem o comprometimento dos rumos 
doutrinarios que se vinham imprimindo aos negocios do 
Estado. Operou-se, ao contrario, uma inteira subversao 
dos antigos valores, com o predominio de novos conceitos 
oriundos de uma mentalidade informada pelos postulados 

filosoficos do materialismo historice 

Sao unanimes os juristas sovieticos em assinalar que, 

desde aquele momento, e ainda em meio dos escombros do 

Imperio Russo, que sogobrara tambem em consequencia 

das crises provenientes das derrotas militares sofridas na 

primeira guerra mundial, cuidou-se, desde logo, de erigir 

o Novo Estado em miiltipla atividade de intenso dina-

mismo revolucionario. No conturbado e confuso horizon te 

daquele doloroso apos-guerra, os Sovietes galgaram, assim, 

o poder com o firme e inequivoco proposito de realizar um 

programa de agao governamental rigorosamente preesta-
belecido, em que os objetivos se colimavam e se sucediam 
numa perfeita ordenagao transformadora. 
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DRAGOMIR ISSAKOVITCH indicou, dessa maneira, as etapas 
initials: 

"L'etablissement des Soviets, dont la base etait imposee 
par les evenements du commencement de 1905 est la neces
sity logique determinee par la destruction de la machine 
gouvernementale. L'organisation gouvernementale de l'etat 
capitaliste, au moment ou le proletariat prend, le pouvoir 
doit etre brisee et remplacee par l'organisation nouvelle 

sortis du proletariat meme, par laquelle doit etre exercee 
la volonte formulee par la notion juridique: la dictature 
du proletariat. Max et Engels dans le preface a la guerre 

civile en France disaient: "La classe ouvriere ne peut se 
borner a s'emparer d'une machine gouvernementale toute 
faite et la mettre en mouvement pour ses propres buts. La 

revolution proletarienne ne doit pas, comme on l'a fait 
jusqu'a present, transmettre la machine militaire bureau-
cratique d'une main dans une autre, mais la briser". Briser 
cette machine, la demolir, tel est le but pratique et immediat 

de la construction sovietique. Lenine, s'appugant sur la 
theorie marxiste et sur Vexperience historique disait: "La 
revolution proletarienne est impossible sans la destruction 
violente de la machine gouvernementale bourgeoise et sans 

son remplacement par une nouvelle du peuple, de la majo
rity du peuple ouvrier et paysan" (LENINE, L'Etat et La 

Revolution Proletarienne, p. 21). 

Precisou, a seguir, os fins em mira: 

"Voila la tdche directe du systeme sovietique: la des

truction du systeme gouvernemental capitaliste et la substi
tution d'un systeme nouveau: le soviet. Voila Videe generate 
constructrice dans la creation du nouvel ordre gouverne
mental. La revolution d'octobre n'avait pas pour but de 
transferer simplement la machine gouvernementale entre 
les mains du proletariat, mais de la briser, de la detruire, 
pour qu'elle puisse apres la recreer, la rebatir d'apres sa 
propre conception, sortie de la theorie generate socialiste. 
Or, la consequence immediate de la conquete du pouvoir 
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par la classe proletarienne, c'est la destruction de l'Etat 
capitaliste, la destruction de l'appareil gouvernemental, et 
la substitution d'un nouvel appareil, sorti de la force pro
letarienne, capable de realiser la dictature du proletariat, 
capable d'unifier la force proletarienne et de la mettre en 
marche. 

La theorie marxiste a preconise la necessite de la des
truction de la machine de l'Etat et la constitution du pro
letariat dans la classe dominante, au moyen de la dicta
ture du proletariat, mais la theorie ne dit rien sur la forme 
de l'organisation ulterieure" (p. 21). 

Esses ensinamentos encontram-se no livro Le Pouvoir 
Central et le Systeme Electoral de la Russie Sovietique, 
editado e m Paris, no ano de 1927. 

Os acontecimentos que, entao, se verificaram foram 
apontados por A N D R E I Y. V I S H I N S K Y na sua conhecida obra 

sobre The Law of the Soviet State, N e w York, 1948, como 

prova de superioridade do regime sovietico sobre o parla
mentar. Nesse sentido, afirmou: 

"The experience of the Paris C o m m u n e of 1871, of the 
Russian Soviets in 1905, and of the great October Socialist 
Revolution (which during the twenty-one years of its exis

tence has built a gigantic new socialist state of workers 
and peasants and a new culture, has produced all the con
ditions for the manifold development of toiling humanity's 
spiritual forces of creation, has raised the material well-
being of the popular masses to a great height, and has 
brought up a whole generation of new Soviet people) ser

ves as the best proof of all the advantages of the Soviet 

system over the parliamentary system. This is why the 

proletarian revolution does not strive to improve the bour

geois-democratic and in particular the parliamentary-state 

machinery, but shatters it with the iron hand of an upsur
ging proletariat and replaces it a new socialist state — 

the state of the Soviets" (p. 74): 
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Coube, no entanto, a primeira Constituigao de 1918 
estabelecer, de modo mais preciso, os objetivos a serein 
atingidos pelo Estado Socialista russo. Determinou, por 
isso, no seu Capitulo II, art. 3.°: 

1.°) a socializagao da terra, declarada proprie
dade nacional, suprimindo, dessa maneira, a 
proprie dade privada ; 

2.°) a nacionalizagao dos bosques, do subsolo, 
das aguas, tornando, ao mesmo tempo, 

tambem propriedade do Governo, todos os 

rebanhos e todo o material existente nas 
propriedades e empresas agricolas, que 
tambem passaram a integrar o patrimonio 
estatal; 

3.°) a inspegao das fabricas, das minas, das es-
tradas de ferro e outros meios de transporte 
e produgao, como primeiro passo para a ple

na transferencia de sua propriedade para a 

Repiiblica dos Sovietes; 

4.°) a anulagao dos emprestimos feitos pelo anti-

go Governo e particulares aos proprietdrios 

de terra e d burguesia, considerando tal pro-

videncia como um primeiro golpe contra o 

capital internacional e formal garantia de 

que os Sovietes continuarao a agir desse 

modo ate a vitoria completa do proletariado 

internacional e sua libertagao do jugo do 

Capital; 

5.°) a transferencia da propriedade de todos os 

Bancos, seus pertences e haveres para o 

Estado, como uma das condigoes de liber

tagao das massas trabalhadoras do jugo do 
Capital; 
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6.°) a instituigao do trabalho geral obrigatorio 
como meio de suprimir os elementos parasi-
tarios da sociedade e organizar a vida eco
nomica do pais; e 

7.°) o armamento dos trabalhadores, a formagao 
de um Exercito vermelho socialista de ope-
rdrios e camponeses e o desarmamento com-
pleto das classes possuidoras. 

Fixados, dessa forma, os supremos fins do Estado So
cialista, a Constituigao passou a organizar o poder publico, 
como meio habil e capaz para realiza-los. 

Como havia ponderado ISSAKOVITCH, a teoria marxista 
preconizara "a necessidade da destruigao da maquina do 
Estado" mas nada acrescentara sobre "a forma da organi

zagao ulterior". Os juristas sovieticos tiveram, assim, de 
se valer dos principios gerais para estruturar o novo apare-

lhamento estatal, utilizando-se, ao mesmo tempo, da pro

pria experiencia, haurida no contato das realidades ambien-
tes e subordinada aos imperativos do momento. 

Isso nao impediu, porem, que pudessem, desde logo, 

registrar alguns tragos definidores da nova teoria de Estado, 

que se formulava em esbogo. Duas tonicas fundamentals 

ficaram marcadas, justamente porque surgiam em decla-

lado conflito com a classica doutrina ocidental. Trata-

va-se da "concentragao do poder" e da "extrema liberdade" 

que se lhe outorgava para agir segundo os ditames de sua 

propria vontade, empenhada na consecugao dos fins esta

tais a serem atingidos por quaisquer meios ou formas. 

Mostraram-se, alias, unanimes os juristas sovieticos no 

repelir o sistema da divisao de poderes, que apontavam 

como tecnica empregada pela burguesia para o enfraque-

cimento do Estado, a fim de que pudesse melhor sujeita-lo 

aos interesses da sociedade capitalista, sempre empenhada 

na espoliagao da classe proletaria. 
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Desejando contrariar esse resultado e com o intuito de 
fortalecer os Sovietes, empenharam-se, por isso, em asse-
gurar a maior unidade possivel a agao estatal. E tao longe 
foram nesse intuito que, mediante extremada concentragao 
do poder publico, realizaram nova modalidade de governo 
ditatorial. Esta circunstancia nao escapou a PEREZ SERRANO 
que, no Ideario Bolchevista, Madrid, 1920, a menciona 
nesses termos: 

". . ni la separation entre Legislativo y Ejecutivo, ni la 
implantation de un regimen al uso occidental (parlamen-

tario, verbigracia), resultan posibles en un sistema basado 

en el principio (transitorio, pero de duration no prevista) 
de la dictadura proletaria; como tampoco la pulcra demar-

cacion entre la esfera politica y economica, o, en otro orden, 
entre orbitas central y locales de poder. No se trata, pues, 

de un retoque a la ideologia juridica traditional, ni de un 

cambio menudo en los metodos de producir y aplicar el 
derecho; se trata de una revolucion en el sentido de hondura 
y ansia superadora que la palabra evoca". 

Importante destacar que este sentido unitario impri-
miu, todavia, marcante organicidade aos fins do Estado, 
que passou, por sua vez, a ter maior expressao economica 
do que politica. Esta mudanga determinou relevantes con-
seqiiencias e deve ser realgada para que se possa compreen-
der, com exatidao, o sentido autentico dos desenvolvimen-

tos e transformagoes posteriores havidas nas atividades 
governamentais russas. MIRKINE-GUETZEVITCH, no seu es-
tudo sobre La Theorie Generate de L'Etat Sovietique, Paris, 
1928, explica o ocorrido: 

"La doctrine sovietique primitive s'etait declaree soli-
daire de la conception marxiste des fonctions de l'Etat: si 
le materialisme historique ni la valeur intrinseque du 
Droit et de l'Etat, — si tout le processus historique 
se reduit a un phenomene ecomique, "le gouvernement 
des individus, — selon Engels, est remplace par la ge-
rance des choses et par l'organisation des moyens de 
la production". Ainsi que l'ecrivait Lenine, l'Etat co-
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nuniste se distingue par une grande simplification des 
fonctions gouvernementales, il est depouille de tous ses 
elements politiques, il cree une organisation purement eco-
nomique, dirigee par "les ouvriers, les surveillants, les 
comptables". Primaute du caractere politique (qui evoque 
dans un certain sens le proudhonisme) — tel etait le point 
de vue officiel du bolchevisme primitif, en ce qui concerne 
la conception juridique de l'Etat. La reglementation minu-

tieuse et rigoureuse de tous les aspects de la vie, l'etatisme 
outrancier du gouvernement sovietique evoquent le regime 
absolutiste du xvme siecle. Get Etat qui renonce peu a peu 

a la suppression de l'initiative privee, et qui est defendu par 
une armee et par une police politique aussi puissante que 
vigilante, — est un exemple de la primaute absolue des 

elements politiques sur les elements economiques. Nous 

nous heurtons ici a la profonde contradiction qui existe 

entre la theorie de l'Etat sovietique et la legislation pra

tique. Cette theorie avait ete cree en vue d'un Etat forme 

"d'ouvriers, de surveillants, de comptables", mais la legis

lation pratique, c'est-d-dire, la vie a cree un organisme 

politique hypertrophic, qui domine entierement I'appareil 
economique. En etudiant le droit public sovietique, il faut 
se rappeler sans cesse ces divergences profondes entre 
l'ideologie et la pratique; la theorie annonce la disparition 
de l'Etat politique au n o m de la technique economique, — 
en pratique, I'idee du pouvoir domine entierement le vieux 
dogme de l'organisation economique". 

Nao e diverso e ensinamento de LINARES Q U I N T A N A : 

"Se ha denominado con razdn Estado econdmico total 

a la organizacion sovietica rusa, ya que en ella se opera la 
economizacidn del Estado, por la que se otorgan a este 

exclusivas funciones econdmicas de dominacidn. Es decir, 
que el Estado, de sujeto politico trasfdrmase en sujeto eco
ndmico. "El Estado sovietico -r- afirma Sampay — es con-
cebido como una suprema comunidad de production y a 
quien mueve la fe en la omnipotencia de la tecnica dirigida 



— 189 — 

conforme a una economia planificada" (Derecho Constitu-

cional Sovietico, Buenos Aires, 1946, p. 30). 

II. Sentido da Evolugao Economica Bolchevista. 

Mostra-se inconteste a afirmativa de que a expressao 
economica domina a fisionomia do novo Estado sovietico. 
Este o motivo que recomenda se observem as etapas do 
desenvolvimento economico russo, a fim de que se precisem 
melhor os fins precipuos visados pelo poder estatal. 

O governo sovietico, que se instituiu em conseqiiencia 
da vitoria do movimento revolucionario de outubro, teve 
de se deparar, desde os primeiros instantes, com iniimeros 
e variados problemas que lhe absorveram completamente a 
atengao e atividade. A nova ordem foi, porem, aos poucos 
se consolidando, de modo a tornar-se possivel um escalona-
mento mais nitido das etapas a serem objetivadas. 

0 fim da guerra trouxe, tambem para a Russia, varias 
e complexas questoes que se formularam no campo da sua 
politica exterior. E os efeitos, por si mesmos graves, da 
revolugao interna, aumentaram ainda mais como resultante 

do bloqueio que lhe foi imposto pelo Conselho Supremo dos 
Aliados. Nao pode, por isso, a confusa e quase anarquica 
situacao politica interna, que padecia os reflexos de uma 

quase insuperavel crise economico-social, contar para a sua 
solucao com quaisquer possiveis auxilios externos. Teve 
a Russia bloqueada de encontrar, por si mesma, os rumos 

que a livrassem de suas dificuldades. Conseguiu, contudo, 
consolidar e fortalecer, passo a passo, o seu extraordina-
rio poder politico, fazendo com que o Partido Comunista 
— como bloco unitario de pensamento e agao, — superasse 
os miiltiplos e heterogeneos Sovietes na orientagao e co-
mando do governo revolucionario. 

A experiencia demonstrou, ao mesmo tempo, que, sem 
a concentragao do poder politico nas maos do Partido Co
munista, tornavam-se inexequiveis as profundas reformas 

13 
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de carater economico, previstas na primeira Constituigao, 
as quais visavam a socializar o aparelhamento e os meios 
de produgao. Comprovou-se, outrossim, a imperiosa ne
cessidade de se prescrever uma rigorosa e metodica plani-
ficagao para as atividades estatais. 

Decorridos cerca de quatro anos da vitoria bolchevista, 
LENINE pronunciou memoravel discurso, no x.° Congresso 
do Partido Comunista, realizado em 8 de margo de 1921. 
Propos, apos profundo e realista balango da situagao russa, 
das atividades do Governo e do Partido, as novas metas 
que se revelavam indispensaveis ao pleno exito da recons-

trugao empreendida. Este Congresso, sob sua inspiragao 
tomou tres importantissimas resolugoes. A primeira rela-

tiva ia "unidade do Partido", a segunda sobre o "desvio 

sindicalista e anarquista dentro do Partido Comunista" e, 
finalmente, a terceira referente a denominada "nova poli
tica economica" — NEP. 

A ultima decisao interessa ao presente estudo porque a 
NEP pode ser considerada o primeiro ponto fixo e organico 
da posterior evolugao economica bolchevista. A NEP signi-

ficou importante alteragao de rumo e deu resultados de re-
levo, embora se tivesse anunciado o seu carater transitorio. 

Foi em virtude da NEP que se permitiu, de certa forma, 
o reinicio do comercio privado, autorizando-se ainda os 

particulares reabrirem pequenas empresas industrials. Isso 

se deu porque a NEP substituiu o vigente "regime de con-

tribuigao por quotas" por um "novo regime de impdsto em 

especie". Como o volume deste imposto era menor do 

que o das quotas, apos o seu pagamento restavam ainda 

produtos e mercadorias em poder do contribuinte, que teve 

permissao para comerciar com essas sobras havidas. Ao 

proper a instituigao da NEP, reconheceu LENINE que "a 

principio, a liberdade de venda se traduziria em uma certa 

reanimagao do capitalismo dentro do pais". 0 lider co

munista justificou, dessa forma, a sua proposigao: 
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"Nao havia porem motivo para ter medo a isto. Le

nine entendia que uma certa liberdade de circulagao de 
mercadorias estimularia o interesse economico do campo-
nes, incrementaria a produtividade do seu trabalho e ele-
varia rapidamente o rendimento da agricultura; que sobre 
esta base se restauraria a industria do Estado e se desalo-
jaria o capital privado; que depois de acumular forgas e 

recursos, se poderia criar uma potente industria, base eco
nomica para o socialismo, e logo depois passar decidida-

mente a ofensiva, para destruir os restos do capitalismo 
dentro do pais" (Historia do Partido Comunista da u.R.s.s., 
Editorial Vitoria Ltd.a., Rio de Janeiro, 1945, p. 359). 

O historiador oficial, no compendio acima referido, 
aprovado pelo Comite Central do Partido Comunista, assim 

se refere a nova politica economica: 

"A mudanga para a NEP fortaleceu consideravelmente 
a alianga entre os operarios e os camponeses, sobre uma 

nova base. Aumentaram a potencia e a fortaleza da di
tadura do proletariade Liqiiidou-se quase totalmente o 
banditismo dos "kulaks." Depois da aboligao do sistema 

de quotas, os camponeses medios ajudaram o Poder So
vietico a lutar contra aqueles bandos. O Poder Sovietico 
conservava nas suas maos todas as posigoes de diregdo da 
Economia nacional: a grande industria, os transportes, os 
bancos, a terra, o comercio interno e externo. O Partido 
conseguiu mudar decisivamente a frente economica. Ma-

nifestaram-se os primeiros exitos no campo da industria 
e dos transportes. Iniciou-se um avango, lento no comego, 
e certo, porem indubitavel, no terreno da Economia. Os 
operarios e os camponeses sentiam e viam que o Partido 
estava em bom caminho" (p. 363). 

Mui valiosa esta declaragao: 

"Neste periodo (inicio da NEP), O elo fundamental da 
cadeia de tare fas que se apresentavam ao Partido era o 
comercio. Sem resolver este problema era impossivel de-
senvolver o intercambio de mercadorias entre a cidade e o 
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campo, era impossivel fortalecer a alianga economica entre 
os operarios e os camponeses, era impossivel levantar a 
economia rural e tirar do marasmo a industria. 

Naquele momento, o comercio sovietico era ainda muito 
debit. O aparelho comercial era muito fraco, os comunis-
tas nao tinham habitos comerciais, ainda nao conheciam 
a fun do o inimigo — "nepman", nem tinham aprendido a 

lutar contra ele. Os comerciantes privados, os "nepman", 
aproveitando-se da debilidade do comercio sovietico, se 
apoderaram do comercio dos artigos manufaturados e de 
outras mercadorias de facil colocagae O problema da 
organizagao de um comercio de Estado e de um comercio 
cooperativo adquiria uma imensa importancia" (p. 364). 

Os responsaveis por esta nova politica economica russa 
proclamaram, desde quando a estabeleceram, o seu carater 
eminentemente transacional e tdtico. Faziam empenho em 
esclarecer que esta nova politica correspondia tdo-sd a um 

imperativo momentdneo. 

A passageira referenda ao comercio exterior bolche
vista, feita pelo historiador oficial em sua apreciagao dos 
resultados da NEP, nao poderia, de fato, ter maior enfase. 

A Russia estava apenas reiniciando suas ligagoes com o 
exterior. O Conselho Supremo dos Aliados somente em 
Janeiro de 1920 levantara o bloqueio militar, consentindo-
lhe retomasse, dai por diante, o contato comercial com os 
demais paises. As fortes crises e enormes dificuldades 
internas nao lhe possibilitavam, contudo, imprimisse maior 
expansao as suas atividades no comercio internacional. 

Eram ate mesmo raros e incipientes os preceitos legais que 

re referiam a materia comercial. 

A primeira Constituigao atribuira, no art. 49, letra "i", 
de um modo vago, competencia ao Congresso dos Sovietes 
e ao Comite Central Executivo para estipular "convenios 
aduaneiros e comerciais e acordos financeiros". E, no 
art. 43, instituira o "Comissariado do Povo para o Comercio 

e Industria". 
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Antes, porem, segundo FREUND, u m decreto de 28 de 

abril de 1918 ja teria estabelecido que: 

"Tout le commerce exterieur est monopolise. Les 

marches commerciaux d'achat et de vente de toutes sortes 
de produits avec les Etats etrangers et des etablissements 
de commerce a l'etranger ne seront traites qu'au nom de 
la Republique Russe par des organes specialment autorises 
a cet effet. Toutes affaires commerciales avec l'etranger 

concernant l'importation et l'exportation, en dehors de ces 
organes, sont interdites" (Journal de Droit International, 

1934, p. 10). 

Ha, todavia, datada de 13 de margo de 1922, uma reso-
lugao do Comite Central Executivo, declarando "o comer
cio exterior monopdlio do Estado" (SANTA PINTER, Sistema 

del Derecho Sovietico, Buenos Aires, 1957, p. 56). 

Limitou-se a segunda Constituigao Sovietica, de 6 de 
julho de 1923, a dar competencia, no art. 1.°, letra "g", aos 
orgaos supremos da Uniao das Repiiblicas Socialistas So-
vieticas para "dirigir o comercio exterior e determinar o 

regime do interior". 
Estabeleceu, ainda, no art. 37, que o Comissario Po

pular do Comercio Exterior integrava o Conselho dos Co-
missarios do Povo, orgao executivo do Comite Central 

da Uniao. 
Classificou, no art. 50, o Comissariado do Comercio 

Exterior dentre os Comissariados Gerais, linicos para todo 

o territorio da Uniao. Colocou-o, assim, ao lado dos Comis
sariados para Assuntos Estrangeiros, Guerra e Marinha, 

Vias e Comunicagoes e Correios e Telegrafos. 

Patenteia-se, dessa maneira, a grande importancia que 
ja se estava comegando a conceder ao Comissariado do 
Comercio Exterior, elevado a categoria de orgao linico, 
com exercicio em todo o territorio da Uniao. 

Pode-se pretender que a morte de LENINE, em Janeiro 
de 1924, marque o fim da primeira etapa da revolugao 

socialista russa. 
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Desde entao, ate que STALIN, atraves do completo domi-
nio do Partido Comunista Russo, se apodere do Governo 
Sovietico, surgem os primeiros indicios de novas e profun-
das transformagoes revolucionarias. 

Iria se verificar o fortalecimento do Estado em todas 
as suas atividades e, principalmente, no setor economico, 
onde se deveria, de novo, suplantar a iniciativa e a agao 
privadas. 

Com esse intuito, o XIII.0 Congresso do Partido, reali-
zado em maio de 1924, aprovou "a criagao do Comissariado 
do Povo para o Comercio Interior e propos a todos os 
organismos comerciais a tarefa de dominar o mercado e 
desalojar da drbita comercial o capital privado" (Historia 
do P. C, p. 378). 

Discutiu-se longamente a maneira de como se deveria 
proceder e perquiriu-se da possibilidade do definitivo esta-
belecimento de uma economia socializada, focalizando-se, 
ainda, a hipotese de um regresso, embora partial, ao sis
tema capitalista economico. Venceu o proposito de se edi-
ficar uma economia socialista. Assim a referida Historia 
do Partido Comunista registra o decidido: 

"Sim — respondia o Partido — o Pais Sovietico pode 
e deve edificar uma Economia Socialista, pois existem nele 
todos os elementos necessarios para isto, para construir 
uma Economia Socialista e para edificar uma sociedade 
socialista completa. E m outubro de 1917 a classe operaria 
venceu o capitalismo no terreno politico, instaurando sua 
ditadura politica. De entao para ca, o Poder Sovietico 
tomou todas as medidas necessarias para destruir a poten-
cia economica do capitalismo e criar as condigoes indis-
pensaveis para edificar uma economia nacional de tipo 
socialista. A expropriagao dos capitalistas e latifundiarios, 
a conversao das terras, fabricas e empresas industrials, 
bancos e vias de comunicagao, em propriedade de todo o 
povo; a implantagao da nova politica economica; a orga
nizagao de uma industria socialista do Estado; a aplicagao 
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do piano cooperativo de LENINE: eis ai as medidas adota-
das pelo Poder Sovietico. A tarefa fundamental, agora, 
consiste em desenvolver por todo o pais a obra de edifi-
cagao de uma nova Economia, da Economia Socialista, 
dando tambem assim o tiro de misericdrdia no capitalismo 
no terreno economico" (p. 382). 

0 Estado passou nesse intuito a interferir e a contro-
lar, de modo direto, tambem o Comercio Interne A pro
pria Constituigao foi reformada, em 24 de outubro de 1924, 

tendo se modificado os seus arts. 37 e 64, em que se substi-
tuiu o "Comissariado do Povo para o Abastecimento" pelo 
"Comissariado do Povo para o Comercio Interno" (MIRKI-
NE-GUETZEVITCH, opus cit., p. 170). 

No desejo, sem diivida, de tornar mais completo e de-
cisivo o controle estatal, o Comite Central Executivo e o 
Conselho dos Comissarios do Povo resolveram, em 18 de 
novembro de 1925, reunir o Comissariado do Povo do Co

mercio Interior e o Comissariado do Povo do Comercio 
Exterior em novo orgao: o Comissariado do Povo para o 
Comercio Exterior e Interior da Uniao das U.R.S.S. (MIRKINE-
GUETZEVITCH, opus cit., p. 174). 

Caracterizaram o xiv.° Congresso do Partido, em de-
zembro de 1925, a violenta luta politica interna pela eli-
minagao do trotskismo e o vigoroso afa pela industriali-
zagao socialista do pais. Os comunistas haviam compreen-

dido, enfim, que so mediante um acelerado processo indus
trial conseguiriam atingir maior grau de desenvolvimento 

economico. 

Por volta de 1927 ja se faziam sentir, de maneira ni-

tida, os resultados da nova orientagao, cuja consequencia 

estava sendo, tambem, o progressivo e marcante aniquila-

mento do setor economico privado. O historiador oficial 
refere-se, dessa forma, a este periodo: 

"O setor socialista da industria crescia rapidamente a 
expensas do setor privado, aumentando de 81 por cento 
em 1924-1925, ate 86 por cento em 1926-1927, ao mesmo 
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tempo que o peso especifico do setor privado deerescia, 
durante este periodo, de 19 a 14 por cento. 

Isto significava que a industrializagao na U.R.S.S., de 
carater socialista, ia se acentuando rapidamente e que, no 
terreno da industria, o problema do "quem vencera?" es-
tava ja resolvido a favor do socialisme 

Com a mesma rapidez os comerciantes privados iam 
sendo desalojados do comercio; sua participagdo no co
mercio retalhista decresceu de 42 por cento, em 1924-1925, 
a 32 por cento em 1926-1927, e nao falemos no comercio 

atacadista, onde a participagdo dos particulares desceu, 
nesse mesmo periodo, de 9 a 5 por cento. 

Era, porem, mais rapido ainda o ritmo com que se 
desenvolvia a grande industria socialista, que em 1927, isto 

e, no primeiro ano depois do periodo de restauragao da 
Economia, viu aumentar sua produgao de 18 por cento, 

em comparagao com a do ano precedente. Era este um 
recorde de desenvolvimento da produgao, inexequivel ate 

para a grande industria dos paises capitalistas mais adian-
tados" (p. 402). 

O expressivo impulso verificado com a industrializagao 
levou os lideres comunistas a volverem suas vistas para o 
problema agrario, que se tem mostrado mui complexo, 
cheio de dificuldades e que ate hoje desafia-lhes a argiicia 

e competencia. 
Coube ao xv.° Congresso do Partido, em 2 de dezembro 

de 1927, enfrentar tal tarefa. Foi tomada "a resolugao 
de desenvolver por todos os meios a obra de coletivizagao 
da agricultura. Tragou um piano para desenvolver e con-
solidar uma rede de "kolkoses" e "sovkoses" e deu instru-
goes claras e precisas sobre os metodos de luta em prol da 
coletivizagao da agricultura" (Historia do P.C., p. 405). 

Estava chegando ao seu termo a fase das marchas e 
contramarchas experimentais. Ja eram mui diminutas as 
resistencias ao poder absorvente e dominador do Estado. 
Formava-se, pouco e pouco, uma competente elite tecnica, 
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incumbida de estabelecer, com seguranga e conhecimento, 
os programas a serem seguidos em todas as iniciativas e 
trabalhos governamentais. Atingia-se o grande momento 
das planificagoes socialistas. 

0 xvi.° Congresso do Partido, em a*bril de 1929, 
aprovou a execugao do primeiro "Piano Quinquenal" e o 
xvn.° Congresso do Partido, reunido em Janeiro de 1934, 
adotou o segundo "Piano Quinquenal". Importante regis
trar que "por essa epoca, a industria socialista constituia 
ja 99% de toda a industria do pais. A agricultura socia
lista — os "kolkoses" e os "sovkoses" — englobavam cerca 

de 90% da superficie total semeada do pais. No que se 
refere a circulagdo de mercadorias, os elementos capitalis-
tas tinham sido desalojados totalmente do comercio" (His

toria do P. C, p. 449). 

Foram assim designados os fins do segundo "Piano 

Quinquenal": 

"As tarefas fundamentals do segundo Piano Quinque
nal — a liquidagao definitiva dos elementos capitalistas, a 
superagao das sobrevivencias do capitalismo na economia 
e na constiencia dos homens, o remate da obra de recons-
trugao de toda a Economia nacional sobre a base da tecnica 
mais moderna, a assimilagao da nova tecnica e da diregao 

das novas empresas, a mecanizagao da agricultura e a 
elevagao de sua produtividade — criam com toda sua forga 
o problema de elevar a qualidade do trabalho em todos os 

setor es e, em primeiro lugar, a qualidade da diregao pratica 
em materia de organizagao" (Historia do P. C, p. 454). 

Quando se cuidou, em novembro de 1936, no xvin.° Con
gresso da u.R.s.s., da mudanga da Constituigao de 1924, 
STALIN ao se manifestar sobre a nova Constituigao posta em 
vigor, fez um interessante confronto entre estes dois perio-
dos historicos, registrando as tarefas realizadas e os res

pectivos alvos propostos. 

A Historia do Partido Comunista faz a sintese do seu 
informe, nesses termos: 
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"A Constituigao de 1924 havia sido redigida no pri
meiro periodo da NEP. Naquele momento, o Poder Sovie
tico consentia ainda no desenvolvimento do capitalismo 
paralelamente ao do Socialismo. Naquele momento, o 
Poder Sovietico esperava que, no curso da emulagao entre 

os dois sistemas — o sistema capitalista e o sistema socia
lista, — se organizasse e fosse garantido o triunfo do so
cialismo sobre o capitalismo no terreno economico. Na
quele momento, nao estava decidido ainda o problema de 
"quem vencera". A industria, baseada em uma tecnica 
velha e pobre, nao tinha alcangado sequer o nivel de antes 
da guerra. E ainda menos animador era o quadro que ofe-
recia, naquela ocasiao, a agricultura. Os "sovkoses" e os 
"kolkoses" eram como ilhotas isoladas no meio do imenso 
oceano das exploragoes camponesas individuals. A luta 
contra os "kulaks" nao visava ainda sua liqiiidagao, mas 
apenas a sua limitagao. No terreno da circulagao de mer
cadorias, o setor socialista so representava, aproximada-
mente, uns 50 por cento. 

E m 1936, a U.R.S.S. apresentava ja um panorama dife-
rente. A Economia da U.R.S.S. havia mudado radicalmente. 
Por esta epoca, haviam sido totalmente liqiiidados os ele
mentos capitalistas, e o sistema socialista havia triunfado 
em todos os ramos da Economia nacional. A potente 

industria socialista ultrapassava sete vezes a produgao de 

antes da guerra e tinha desalojado completamente a indus

tria privada. Na agricultura, havia triunfado com os 

"kolkoses" e os "sovkoses" a maior produgao socialista do 

mundo, uma produgao mecanizada e equipada como ne-

nhuma outra, segundo a tecnica. Os "kulaks" haviam sido 

totalmente liqiiidados como classe, e o setor individual ja 

nao desempenhava nenhum papel importante na Economia 

do pais. Toda a circulagao de mercadorias estava concen-
trada em maos do Estado e das cooperativas. A explora-

gao do homem pelo homem havia sido destruida para 

sempre. A propriedade social, socialista, sobre os meios 
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de produgao se havia consolidado como base inquebrantd-

vel no novo regime socialista, em todos os ramos da Econo
mia nacional" (p. 481). 

A Constituigao de 1936 estabeleceu, entao, na letra "g" 
do art. 14, que "o Comercio Exterior se faria sobre a base 
do monopolio do Estado". 

Colocou, no art. 77, entre os Comissariados do Povo, 
de carater federal, o do Comercio Exterior. Ficou ao lado 

dos Comissariados da Defesa, dos Negocios Estrangeiros e 
das Vias e Comunicagoes, das Comunicagoes Postais e Ele^ 
tricas, de Transporte por Agua e da Industria Pesada. Esta 
circunstancia, por si so, marca-lhe o grande destaque. 

Mais tarde, o Soviete Supremo, em margo de 1946, 
substituiu as denominagoes "Comissariado do Povo" e 
"Comissario do Povo" pelas de "Ministerio" e "Ministro" 
(Constituciones Vigentes, Buenos Aires, Lajouane Edito
res, p. 267). 

Como se assinalou, encerravam-se as fases das impro-
visagoes. Os rumos haviam sido fixados e os sucessivos 
"pianos quinqiienais" complementavam-se, no afa de lo-

grar em ritmo acelerado a preestabelecida socializagao 
total da Economia russa. 

VYSHINSKY, em capitulo referente a The Social Orga

nization of the U.R.S.S., expoe, em miniicia, o significado do 

processo do "State planning of the national economic life 

of the U.R.S.S." e cita, no seu mencionado livro, como certa 

vez STALIN definiu, com alguma ironia, a nova situagao: 

"But the capitalist state is little concerned with eco

nomy in the proper sense of the word — economy is not in 

the hands of the state — on the contrary the state is in the 

hands of capitalist economy" (p. 281). 

O Estado, no sistema sovietico, ficou, na verdade, em 

maos da Economia russa, dela se tornando quase mera 

expressao. O posterior desenvolvimento do processo evo-

lutivo economico socialista, seguiu o sentido ja plenamente 
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fixado e, por isso, perde maior interesse para a indagagao 
que se vem formulande 

A materia exposta ja e mui suficiente para que se 
possa, com seguranga e acerto, passar ao estudo do tema 
especifico do presente trabalho. Foi, sem diivida, impres-
cindivel a indagagao feita, embora fora do terreno espe-
cificamente juridico, porque como muito bem ensina o Pro
fessor VICENTE RAO "e impossivel examinar-se o Direito So
vietico, sem subordind-lo ao sistema politico-econdmico, de 

que faz parte. Suas peculiaridades e sua singularidade 
nao permitem u m estudo comparativo puro e simples, com 
o Direito ocidental. E indispensavel, portanto, recordar, 
sumariamente embora, os principios fundamentals e inspi-
radores dessa nova concepgao, desse novo sistema de Leis" 
(O Direito e a Vida dos Direitos, vol. l.°, p. 154). 

III. O Comercio Exterior como Monopolio Estatal. 

Nao seria possivel a Russia Sovietica manter-se sempre 

afastada do convivio internacional. Por isso, depois que o 

Conselho Supremo dos Aliados libertou-a do bloqueio mi-

litar, reiniciou os seus contatos com as demais Nagoes. 

Dai os seus primeiros entendimentos com os paises limitro-

fes e os acordos e tratados firmados para o restabeleci-
mento do seu comercio exterior. Desde as suas primeiras 
manifestacoes ficou, no entanto, patente o seu inequivoco 
propdsito de atuar com sentido nitidamente revolucionario 
tambem no campo internacional. Esta peculiaridade nao 
escapou a observagao de MIRKINE-GUETZEVITCH, que afirmou 
na sua citada obra: 

"La doctrine sovietique ne fait done pas qu'interpreter 
son droit; elle "annonce encore une veritable guerre civile 

au front juridique", comme s'exprime un des commenta-
teurs; elle invite non seulement a rejeter les formes de 
l'Etat occidental, mais encore a proceder d une revision et 
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a une critique resolue de toutes les conceptions juridiques, 

en commengant par I'idee meme du droit" (p. 135). 

Quem previra, todavia, que a doutrina comunista pro-
moveria uma "verdadeira guerra civil no front juridico" 
foi o proprio jurista sovietico STOUTCHKA, no seu livro sobre 
Le Role Revolutionnaire du Droit et de l'Etat. 

Basta lembrar que, ate entao, o comercio exterior se 
fazia de acordo com principios, regras e costumes que re-
giam a materia e eram, pacificamente, aceitos por todos os 

paises, sem a menor relutdncia ou dificuldade. Os interes
ses privados dominavam sempre essas transagoes, que se 
efetuavam segundo os principios comuns e normais do 
Direito Internacional Privado e do direito interne 

As relagoes entre os Estados promoviam-se, no piano 
internacional, atraves de seus representantes, divididos em 
duas categorias: diplomaticos e administrativos. 

A representagao diplomatica expressava a propria so
berania estatal, enquanto que a administrativa exprimia os 
interesses, de natureza nao politica, dos Estados ou dos 
seus siiditos, pelos quais, tambem, lhe competia zelar. O 
exercicio da primeira missao assegurava aos seus agentes 
certos privilegios, imunidades e regalias — imunidade de 
jurisdigao local, inviolabilidade da pessoa, da correspon-
dencia, da residencia e da sede da representagao, isengao 
de impostos, — em consequencia do alto e relevante papel 
que desempenhavam. 

Os segundos ja nao desfrutavam identica situagao e 
nem usufruiam garantias especificas tao latas para o exer

cicio de suas fungoes. 
A Missao Diplomatica distinguia-se claramente do Ser-

vigo Consular, subordinando-se a classificagao dos agentes 
diplomaticos e regulamentos internacionais, ao passo que 
a dos funcionarios consulares cabia, simplesmente, a cada 

Estado. 
Os Consules nao exerciam, propriamente, atividades 

mercantis. Essas eram atribuidas a representantes espe-



— 202 — 

ciais que nao gozavam, no seu desempenho, de privilegios, 
imunidades ou regalias diplomaticas. 

Este o quadro classico de representagao estrangeira 
aceito, sem discrepancias nem controversias, por todas as 

Nagoes. 

A volta da Russia ao convivio internacional provocou, 
porem, inequivoco abalo e modificagao revolucionaria 
nessa estruturagao pacificamente vigente. 

A primeira e profunda mudanga decorreu do fato de 
haver a Russia declarado o comercio exterior monopolio 
estatal. 

Esta determinagao, por si so, fez surgir complexos e 
profundos problemas juridicos. Procurou a Russia, desta 
forma, outorgar u m a injustificavel posigao de privilegio ao 
seu comercio exterior, querendo exerce-lo como expressao 
da propria soberania estatal. N u m a conceituagao hibrida 
e inadmissivel para os paises otidentais, pretendeu assim 
transformar as atividades comerciais, que sao, sem diivida, 

objetos especificos do direito privado, em atos de soberania 

que so se compreendem no piano das relagoes internacio

nais, entre Estados. A singularidade desta chocante e con-

traditoria construgao juridica foi, desde logo, repelida nos 

circulos juridicos nao sovieticos. Conseguiu a Russia, 

apesar disso, sempre atraves de tratados bilaterais, impor 

a sua decisao revolucionaria a transigencia de varios paises, 

desprevenidos e desavisados, que assim se submetiam a sua 

sabia estrategia, inspirada sobretudo e m consideragoes so

ciais e politicas, como registrou F R E U N D . Este ilustre jurista 

alemao apontou com nitidez o objetivo comunista: 

"Le monopole du commerce exterieur permettait ega-

lement d'obtenir les meilleures conditions en contractant 

des marches a l'etranger, ainsi que d'utiliser la situation 

monopoliste de l'Etat sur tous les marches etrangers comme 

instrument de haute politique, en mettant les Mats en con

currence les uns avec les autres. 
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C'est ainsi qu'on a fait du monopole du commerce 
etranger une des positions dominantes de l'Etat: il figure 
comme tel dans la Constitution de 1'U.R.S.S." (Journal du 
Droit International 1934, p. 8). 

MARX e LENINE repetiram, varias vezes, em seus ensi-
namentos taticos, que era indispensavel para a Russia co
munista promover e valer-se das crises e contradigoes do 

capitalismo para que pudesse, finalmente, assegurar o 

triunfo internacional da revolugao bolchevista. 

Nao ha diivida de que o monopolio do comercio exte

rior tenha sido um dos objetivos especificos do Comunismo. 

SERGIO KRYLOV, em artigo sobre La doctrine sovietique 

du Droit International, publicado no Recueil des Cours de 

VAcademie de Droit International, vol. 70, comprova a 

assertiva: 

"Aux xrv* et xv* Congres communistes, J. V. Staline 
a defini comme tdche principale la consolidation du com

merce exterieur de 1'U.R.S.S., c'est-d-dire la concentration 
de tout le commerce exterieur entre les mains de l'Etat 

sovietique, le developpement des relations economiques 
avec les pays capitalistes. Les trois Congres suivants (xvie, 

xvir3 et xvme) ont mis au point la formule bien connue de 

J. V. Staline affirmant que la politique de 1'U.R.S.S. est une 

politique de renforcement des relations commerciales avec 
tous les pays. Sous la reserve de I'immuabilite du mono-
pole d'Etat dans le commerce exterieur de l'u.R.s.s., cette 

recherche a determine les termes d'une serie d'accords re-

latifs au commerce exterieur de 1'U.R.S.S., durant la Grande 
Guerre de 1941-1945 aussi bien que dans la periode d'apres-
guerre ou apparaissent les derniers traites internationaux 
conclus par l'Union Sovietique en 1947" (p. 427). 

Note-se que acentuou ser imutdvel o monopolio estatal 
do comercio exterior russo. Este representante sovietico na 
Corte Internacional de Justiga finaliza o mencionado es
tudo com esta importantissima declaragao: 
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"Ainsi il faut considerer le droit sovietique comme 
un des instruments de la refonte de la societe humaine sur 
les bases socialistes, de la formation d'une nouvelle societe 
socialiste, d'une nouvelle culture socialiste" (p. 474). 

Esta, portanto, marcada, por uma voz insuspeita, a fi
nalidade bolchevista. O Direito sovietico e considerado 
mero instrumento da reestruturagao da sociedade humana 
sob bases socialistas. A concepgao instrumental do Direito 
e do Estado na doutrina sovietica foi sempre generalizada 
e tranqiiila porque decorre dos proprios fundamentos ideo-
logicos do marxismo. 

Estabelecido o monopolio estatal do comercio exterior, 
criou a Russia orgaos adequados para promove-lo, fixan-
do-lhes os meios de atuagae Os novos organismos desti-
nados a este fim receberam o nome de Representagoes 
Comerciais Sovieticas. FREUND mencionou as dificuldades 
de se acompanhar a evolugao legislativa desses novos orga

nismos. Seus lineamentos encontram-se assentados em le
gislagao esparsa e de dificil acesso. Este aspecto do pro

blema nao tem, contudo, maior importancia para a pre-
sente cogitagao. 

Da-se o contrario quanto as fungoes das Representagoes 
Comerciais, que ALEXANDRE MAKAROV, no seu artigo sobre a 
Conception du Droit International Prive d'apres la doctrine 

et la pratique russes, assim especifica: 

"Les representations commerciales ont deux categories 
de fonctions: 1.° — les fonctions regulatrices; 2.° — les 
fonctions commerciales. Les fonctions regulatrices corres

pondent aux fonctions des consuls en matiere de commer
ce, ainsi que des agentes commerciaux speciaux. Ce qui 
fait la particularite des representations commerciales, c'est 
l'activite commerciale qu'elles exercent. En exergant cette 
activite, les representations commerciales apparaissent sur 
le marche etranger comme les organes de l'Etat-commer-
gant, comme les organes de l'Etat prenant part au com
merce sur le meme pied qu'un commergant prive" (Recueil 
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des Cours de VAcademie de Droit International, vol. 35, 

p. 533). 

Nao e, porem, uniforme a maneira como sao exercidas 
essas fungoes, que se encontram, principalmente, regula-
mentadas em tratados bilaterais. Apesar dessa circunstan
cia, o jurista FREUND procurou, no seu citado artigo, sele-
cionar alguns problemas ja generalizados, em consequen

cia das atividades das Representagoes Comerciais. Sao os 
seguintes: a agregagao das Representagoes Comerciais as 
Embaixadas, a personalidade juridica das Representagoes 

Comerciais e a submissao das Representagoes Comerciais 

as jurisdigoes do pais. 
Sera proficuo seguir-se o criterio adotado para o reexa-

me dessas questoes, valendo-se, ainda, para o seu completo 
esclarecimento, da contribuigao trazida por outros eminen-

tes juristas e considerando-se, ao mesmo tempo e a cada 
passo, o que ficou estabelecido no Protocolo brasileiro. 

a) Agregagao das Representagoes Comerciais as 

Embaixadas. 

A Russia, subvertendo todas as normas aceitas para a 
representagao dos Estados no estrangeiro, empenhou-se em 

conseguir fosse reconhecido carater diplomatico a sua Re

presentagao Comercial. Nao logrou, contudo, este seu pro-
posito inteiramente descabide Mas conseguiu, atraves de 
uma forma transacional, realizar de certa maneira os seus 

intentos. Este seu proposito causou desde logo especie, 
porque as demais Nacoes nao podiam sinceramente com-

preender os motivos alegados para justifica-le Jamais se 
pretendera sequer igualar os representantes comerciais aos 
consules e, muito menos, aos membros da Missao Diploma
tica. Admitira-se, e certo, com a criagao de determinados 
organismos coletivos internacionais, fossem os seus agentes 
ou os representantes dos Estados deles participes, equipa-
rados aos membros da Missao Diplomatica para os efeitos 
de desfrutar as mesmas prerrogativas, privilegios e imuni-

14 
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dades. Nao se havia, contudo, em tempo algum cogitado 

de colocar simples agentes comerciais em tao elevada cate-
goria. Nem se podia entender que o exercicio da atividade 

mercantil comum requeresse garantias de tamanha monta. 

Levantou-se por isso, em toda parte, seria e fundamen-

tada suspeita sobre as exatas natureza e finalidades das 

fungoes que os Representantes Comerciais russos preten-

diam desempenhar nos paises estrangeiros. Por esse mo

tivo, todos os paises, ao firmarem tratados de comercio 

exterior com a Russia, focalizaram com muito cuidado e 

prudencia esta sua estranha pretensae 

Sem que a mesma tivesse sido completamente atendida, 

acabou-se, mediante uma forma de compromisso, por con-

sentir que o Chefe e os principals membros da Represen

tagao Comercial russa usufruissem alguns dos referidos pri

vilegios, bem como se concedeu extraterritorialidade as se-

des e estabelecimentos principals da Representagao Comer

cial sovietica. A extensao dessas concessoes variou, porem, 

de pais a pais, de tratado a tratado. Esta transigencia 

resultou, sobretudo, da circunstancia de haver a Russia 

integrado a sua Representagao Comercial no corpo da sua 

Embaixada, embora aquela continuasse subordinada ao Mi-

nisterio do Comercio Exterior sovietico. 

FREUND declara, no seu mencionado artigo, que em 

nenhum dos vdrios tratados em vigencia, o Governo sovie

tico obteve o reconhecimento de completa extraterritoria

lidade para os locais ocupados pela sua Representagao 

Comercial e nem foi aceita a completa incorporagao desta 

d Embaixada russa. 

TRACHTENBERG, em artigo sobre Le statut de la repre

sentation commerciale de /'U.R.S.S. en France", publicado 

na Nouvelle Revue de Droit International Prive, 1924, 

tomo 1.°, manifesta-se desse modo quanto a essas preten-

soes comunistas: 
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"Le gouvernement de 1'U.R.S.S. s'est toujours efforce de 
faire connaitre les representations commerciales comme 
partie integrante de ses ambassades, dans le but de les faire 
beneficier de tous les avantages diplomatiques attribues 
a celles-ci. Dans ce meme but, il a introduit cette dispo
sition dans sa legislation interne. Cette pretention ne pa-
rait, cependant, pas justifiees dans les rapports internatio-
naux, etant donnee que les representations commerciales 
cumulent des fonctions administratives avec une activile 
purement commerciale, laquelle, conformement au droit 

non sovietique, n'a aucun rapport avec la souverainete de 
l'Etat. Par ailleurs, les representations commerciales com-
prennent generalement un nombre considerable de person-

nes qui meme du point de vue sovietique, sont de simples 
employes commerciaux, n'ayant ni rang ni fonctions diplo
matiques. Aussi, generalement, le point de vue du gouver

nement de 1'U.R.S.S. n'a pas ete admis integralement par 

les Etats contractants et l'on a habituellement adopte 

une formule transactionnelle, d'apres laquelle la repre

sentation commerciale est "attaches" a l'Ambassade de 

1'U.R.S.S." (p. 32). 

O Protocolo brasileiro fixou, a esse respeito, no art. 1.°, 
que "a Representagao Comercial da cidade do Rio de Ja

neiro gozara dos mesmos privilegios e imunidades conce-
didas as instalagoes das Missoes Diplomaticas estrangeiras 

no Brasil". 

Determinou, no art. 2.°, que "o Chefe da Representagao 

Comercial (o representante comercial), seus dois suplentes 
e demais funcionarios da mesma que constarem da "Lista 

Diplomatica" gozarao dos mesmos privilegios e imunidades 
que, segundo o Direito Internacional, sao concedidos aos 
funcionarios da Embaixada da U.R.S.S. no Brasil". 

Como se verifica, o Protocolo brasileiro cedeu nesse 

ponto, inteiramente, as exigencias russas. Ao inves de li-
mitar, de modo expresso, o niimero dos integrantes da Re
presentagao Comercial sovietica que iriam gozar das re-
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galias diplomaticas, entregou a propria Russia esta rele
vante incumbencia. 

Mais cuidadosos e prudentes foram os Governos da 
Noruega, Suecia e Alemanha. O primeiro concedeu a equi-
paragao diplomatica apenas ao dirigente da Representagao 
Comercial; o segundo, ao Chefe da Representagao e ao seu 
Ad junto, e o terceiro, ao Chefe da Representagao e aos seus 

dois Adjuntos. Mostraram-se, tambem, cautelosos os Go
vernos da Italia, Estonia, Grecia, Inglaterra e Lituania, 
que consideraram como membros da Embaixada russa o 
Chefe da Representagao Comercial, o seu, ou os seus Adjun
tos, e, eventuaimente, os membros do Conselho. O Go
verno da Tchecoslovaquia outorgou prerrogativas diploma
ticas apenas ao Chefe da Representagao Comercial e o Go
verno da Franga ao Chefe e aos seus dois Adjuntos. 

Mas, nao e so. O Protocolo brasileiro foi muito alem 
e, ainda no art. 2.°, estipulou que "os cidadaos sovieticos 
enviados ao Brasil, para servirem como funcionarios da 

Representagao Comercial, estarao isentos do Impdsto de 
Renda sobre os saldrios que perceberem do Governo so

vietico pela execugao das fungoes previstas no art. 3.°". 

Note-se que, dentre as atividades referidas nesse artigo, 
encontra-se o exercicio da atividade mercantil. Equipa-
rou-se, portanto, a Representagao Comercial a Missao 
Diplomatica, e, como adiante se verificara, as excegoes fi-
xadas posteriormente nao alteraram, de modo substantial, 
o que ja fora feite 

b) Personalidade Juridica das Representagoes Comerciais. 

Ficou ja referido que, como a Russia tivesse monopo-
lizado o seu comercio exterior, veio a pleitear, em conse
quencia, que os demais paises reconhecessem que o seu 
exercicio, feito atraves de organismo especial, constituisse 
tambem expressao da soberania nacional sovietica. Ter-
se-ia de conferir, deste modo, capacidade especial para que 
o Estado sovietico exercesse, no ambito interno dos paises 
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no curso de seus negocios, uma agao monopolistica, de ca
rater estatal. Pretendia, pois, o Estado sovietico interferir, 
como tal, no circulo privado das demais Nagoes, praticando, 
de modo singular e vantajoso, atos de comercio que sempre 
foram regidos pelas regras do direito interno nacional e do 

direito internacional privado. 

Esta pretensao russa criou arduos e complexos proble
mas. Vacilaram os juristas ao aborda-los. Torna-se ne
cessario perquirir, agora, se a Representagao Comercial 

devera ser considerada um orgao estatal sovietico ou uma 

pessoa moral distinta do Estado russo, quando pratica no 
estrangeiro atos de comercio. 

0 Professor MAKAROV no seu artigo citado distingue 
que a Representagao Comercial exerce duas categorias 
de fungoes: reguladoras e comerciais. As primeiras cor
respondent as atribuigoes dos consules em materia de 
comercio e dos agentes comerciais especiais. As segundas 
dizem respeito a pratica de atos propriamente mercantis. 
Quando exerce as primeiras, a Representagao Comercial o 
faz como orgao do Estado sovietico. Ao praticar, porem, 
atos de natureza comercial, adquire personalidade juridica 
como comerciante. 

MAKAROV afirma sem vacilagao: 

"Les representations commerciales sont-elles des com-
mergants au sens du droit commercial? La question est 
controversee. Nous estimons, cependant, que la nature 
meme de leur activite oblige a les considerer comme com-
mergants au sens du droit commercial" (p. 535). 

Ao contestar a opiniao de PETCHORINE, que sugeria 
fosse a Representagao Comercial considerada "sociedade 
de fato", esclareceu MAKAROV O seu proprio pensamento: 

"Les representations commerciales sont des institutions 

d'Etat dont le gouvernement est reconnu de jure: on peut 
les assimiler aux personnes morales de droit prive, mais il 

n'est pas besoin de les considerer comme societes de 

fait" (p. 537). 
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Apoia-se em KOREZKI para concluir, finalmente, que 
"o direito sovietico reconhece a personalidade moral das 
Representagoes Comerciais" (p. 534), 

Mas declara, ao mesmo passo, que "l'Elat sovietique 
apparait sur le marche etranger comme commergant pro-
fessionel" (p. 534). 

FREUND, relatando como o problema foi situado na Ale
manha, adianta: 

"La question de savoir si les Representations commer
ciales ont la qualite de commergant n'a ete discutee, a ce 
que nous sachions, qu'en Allemagne. La question est con-
troversee. Le point de vue sovietique est hostile a cette 
conception, toujours pour la meme raison, a savoir que les 

Representations font partie integrante des Ambassades. 
T^a doctrine est dans le sens contraire, car Vactivite prin-
cipale de la Representation se ramene d faire des actes de 
commerce. Or, le droit allemand admet que l'Etat soit traite 
comme commergant en tant qu'il fait des actes de com
merce" (p. 21). 

TAGER, examinando o tratado franco-sovietico, afirma: 

"Ces dispositions contribuent d placer l'Etat sovietique, 

en tant qu'il realise pratiquement le monopole du commerce 
etranger, dans la situation d'un commergant ordinaire. En 

effet, il fait a titre habituel des actes de commerce; il est 
done commergant dans les termes memes du droit comum. 
D'apres le traite, l'Etat sovietique ne jouit pas d'immunite 
fiscale; il payera ainsi les impdts comme tout commergant; 
la competence du tribunal de commerce a son egard est 
certaine" (Journal du Droit International, 1934, p. 29). 

Declara, em suas conclusoes finais, que o referido tra
tado colocou "o Estado, titular do monopolio, como comer-
ciante e o submeteu, como tal, d jurisdigao e as vias de 
execugao do direito comum" (p. 35). 

Acha, todavia, TAGER que o Estado russo nao precisa 
matricular-se no Registro do Comercio porque a publici-
dade visada pela lei atraves desse Registro fora efetivada, 
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de outra forma, com a publicagao feita no Diario Oficial 
do nome das pessoas autorizadas a assinar pela Represen
tagao Comercial. TRACHTENBERG pensa que, apos o tratado, 

nao mais se justifica o Registro, Mas, no seu artigo indi-
cado, menciona uma decisao do Tribunal de Comercio do 
Sena, Franga, e da Camara de Comercio de Istambul, 

Turquia, exigindo-o. 

Resta indagar qual seria a situagao em face do direito 
positivo brasileiro, tendo-se sempre em vista o convencio-
nado no Protocolo. 

Este especifica, no art. 3.°, que caberao a Representagao 
Comercial tres fungoes: a) promover a expansao do co
mercio entre o Brasil e a U.R.S.S.; b) representar os inte
resses da U.R.S.S. no Brasil, no que se refere ao comercio 
entre os dois paises; e c) exercer em nome do Governo da 
U.R.S.S., o comercio entre os dois paises. 

A primeira tarefa, como se ve, e a que se costuma, 
habitual e geralmente, consignar aos representantes comer
ciais. A segunda inclui-se na atividade normal dos consu-
les. Somente a terceira marca a completa transformagdo 
havida nos usos e costumes do comercio externo. Assinala 
a tipicidade excepcional da posigao sovietica. 

Nao se pode, porem, concluir dai, como vinha preten-
dendo a doutrina russa, que so a Representagao Comercial 
exerce o comercio exterior. Nao, ao contrario. Existem, 
tambem, outras organizagoes sovieticas, com personalidade 
juridica autonoma, que atuam no comercio exterior. E o 
que torna patente o disposto no art. 4.° do Protocolo, onde 
tais organizagoes sovieticas vem expressamente menciona-
das. Tem-se, assim, de aceitar, obrigatoriamente, tres cate

gorias de personalidades russas, distintas, atuando no Brasil: 

1.°) o Governo sovietico; 2.°) a Representagao Comercial; 

e 3.°) as organizagoes sovieticas autonomas. Registre-se, 

ademais, que cada uma dessas pessoas juridicas tem respon

sabilidade autonoma, delimitada de modo expresso, bem 

como patrimonio proprio e individualizado. 
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Diz o Protocolo, no art. 4.°, que "a Representagao Comer

cial atua em nome do Governo da U.R.S.S.". 
Acrescenta, a seguir, que "o Governo da U.R.S.S. assume, 

pois, a responsabilidade por todas as transagoes comerciais 
que no Brasil forem concluidas ou garantidas pela Repre
sentagao Comercial, mediante assinatura dos documentos 
respectivos por duas pessoas devidamente credenciadas". 

Esclarece, finalmente, que "a Representagao Comercial 
comunicara ao Governo brasileiro o nome das pessoas que 
credencie para esse fim, bem como a extensao dos poderes 
que lhes confira, no tocante a quaisquer obrigagoes comer
ciais assumidas em nome da Representagao Comercial. O 
Governo brasileiro publicara no "Diario Oficial" dos Esta
dos Unidos do Brasil, os nomes das pessoas designadas, bem 
como os poderes e a extensao que lhes haja sido conferida. 
Tais poderes serao considerados validos ate que, no "Diario 
Oficial", seja publicada noticia de sua revogagao ou 
alteragae 

Delineia-se, assim, com cristalina nitidez, a figura de 
u m autentico mandato comercial. De um lado, como man
dante, o Governo russo. Do outro lado, como sua man-
dataria, a Representagao Comercial. Este mandato se exerce 
em lugar fixo e determinado: o Brasil. Tem como objeto 
especifico transagoes comerciais e so obriga o mandante nos 
limites dos poderes expressamente conferidos. Impossivel, 
pois, negar-se a existencia de duas pessoas juridicas, clara
mente distintas. 

A terceira, ou melhor, as outras pessoas juridicas exis-
tentes, sao as denominadas "Organizagoes sovieticas com 
personalidade juridica autonoma, segundo o direito sovie
tico", tambem referidas no art. 4.° do Protocolo. Estas pos-
suem, sem diivida, personalidade propria, responsabilidade 
autonoma e patrimonio individual especificade Tanto 
assim, que o art. 4.° do Protocolo alerta: 

"Fica entendido, entretanto, que quando nao houver 
tal garantia da Representagao Comercial — no caso de 
transagoes concluidas por Organizagoes sovieticas com per-
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sonalidade juridica autonoma, segundo o direito sovietico 
— serao responsaveis por essas transagoes, apenas as Orga
nizagoes sovieticas autonomas que delas participaram, as 
quais por elas responderao com seus bens e propriedades. 
Nesses casos, nem o Governo russo, nem a Representagao 
Comercial, nem qualquer outra Organizagao sovietica auto
noma, que nao seja parte na transagao, por ela assumira a 

responsabilidade". 

Esta, dessa forma, feita de modo categorico a distingao 
entre as pessoas juridicas diferentes: o Governo da U.R.S.S., 
a Representagao Comercial e as Organizagoes autonomas 

sovieticas. 
TAGER chama, ainda, a atengao para a forma restritiva 

do mandato outorgado pelo Estado russo ia Representagao 
Comercial, o qual so lhe permite praticar, sob sua respon
sabilidade, "transagoes comerciais". Elucida, tambem, que 
na linguagem juridica esta expressao compreende somente 
os atos de comercio de natureza contratual e voluntaria. 
Adverte, por isso, que, se os que agirem em nome da Repre
sentagao Comercial ultrapassarem os limites desse mandato, 
deverao responder apenas individualmente pelos atos pra-
ticados. Mas, conclui TAGER, como foram equiparados aos 
diplomatas, passaram a gozar da respectiva imunidade e, 
desse modo, a responsabilidade no caso "se tornard pa
lavra vd". 

0 jurista franees assinala, mais, que esta delimitagao de 
responsabilidade tende a propiciar o surgimento de delica-
das e dificeis controversias juridicas. Refere-se, por exem
plo, as hipoteses ligadas a responsabilidade civil, aos deli-
tos e quase-delitos. Novos aspectos juridicos poderiam, 
ainda, ser suscitados em consequencia da restrigao refe-
rida. Isso, no entanto, ampliaria muito o piano do presente 
estudo, com o perigo de desvia-lo de sua primordial 
finalidade. 

A vista do exposto, deve-se agora perquirir, em face 
da lei comercial brasileira — a linica e exclusiva que se pode 
aplicar a especie, se seria admissivel considerar-se o Estado 
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russo, ou a Representagao Comercial sovietica, ou ambos, 
como comerciantes, 

A resposta, em sentido contrario, parece nao suscitar 
nenhuma diivida. 0 direito comercial brasileiro nao per-
mite se atribua ao Estado a qualidade de comerciante. Se 
alguma vacilagao houvesse a esse respeito, a ligao de CAR-
VALHO DE MENDONQA a destruiria por completo. Ei-la: 

"Sem desconhecer o elevado fim do Estado, e ponto 
atualmente aceito, que os seus atos de gestao podem reves-
tir o carater de atos de comercio e ser regidos pela legis
lagao comercial. 

Assim, o Estado cria, ao lado da esfera da agao que lhe 
e propria, outro dominio juridico, no qual trata com pes
soas de direito privado, colocando-se em pe de igualdade 
com estas. O Estado, entretanto, nunca podera ser tido 
como comerciante. Nao foi instituido para exercer essa pro-
fissao". (Tratado de Direito Comercial Brasileiro, 1937, 
3.a edigao, vol. 2.°, p. 103). 

Nao admite, portanto, que o Estado assuma a qualidade 
de comerciante nem mesmo quando exerga, habitualmente, 
atos de comercio. Certo que o Estado nao poderia incidir 
em falencia. Se se pudesse admitir, por hipotese, a sua fa
lencia, como os seus bens e rendas sao impenhoraveis e 
insuscetiveis de arrecadagao, ficaria a mesma sem objete 
Este o ensinamento do ilustre comercialista patrie 

E preciso ter-se em conta que se concebe a pratica de 
atos comerciais pelo Estado exclusivamente no ambito in-
terno da sua atuagae Estes atos nunca poderiam constituir 
expressao da propria soberania estatal. Nessa atividade 
privada nem se vislumbraria tambem o seu poder de impe
rio. Pelo contrario, o Estado seria forgado a dele abrir 
mao a fim de colocar-se em pe de igualdade com os demais 
comerciantes, national's ou estrangeiros. 

Resta examinar a situagao da Representagao Comercial, 
cuja personalidade juridica se deve reconhecer e separar 
da atribuida ao Estado russo. Este e, por certo, pessoa 
juridica de direito publico. O direito sovietico talvez auto-



— 215 — 

rize classificar-se aquela como pessoa juridica de direito 
privado, tal como parece ocorrer com as Organizagoes so
vieticas mencionadas no art. 4.° do Protocolo. O tema e su-
gestivo, mas aprofunda-lo fugiria ao escopo das atuais con
sideragoes. O Protocolo colocou, todavia, a Representagao 
Comercial numa posigao que inibiu se a qualifique comer
ciante. Sua situagdo e a de mera mandatdria do Governo 
russo. Nessas condigoes, nao se enquadra, jamais, na cate-
goria de comerciante. W A L D E M A R FERREIRA e categorico: 

"Quem exercita o comercio em nome e por conta de 
outrem comerciante nao e" (Tratado de Direito Mercantil 
Brasileiro, 1939, vol. 2.°, p. 49). 

Robustece, com esta citagao, a sua afirmativa: 

"Sempre se entendeu assim: qui nomine alieno exercet 
mercaturam, non comprehenditur sub statuto loquente mer-
catoribus" (op. cit, p. 50). 

Nao tem, por isso, sentido a isengao do art. 1.° do 
Protocolo: 

"A Representagao Comercial nao estara sujeita as leis 
e regulamentos sobre registro comercial". 

Nao sendo comerciante, a Representagao Comercial nao 
estaria, de fato, sujeita as exigencias daquela natureza. 

O que nao consegue, porem, encobrir o Protocolo, e o 
seu intento absurdo e despropositado de criar uma figura 
"sui generis" de comerciante a ser impressa a uma pessoa 
juridica de direito publico, o Estado russo, que faz empenho 
de exercer, como ato de sua soberania, o comercio no territo
rio brasileiro. 

Nao ha, todavia, motivo para que se conspurquem prin

cipios juridicos fundamentals e de ha muito assentes, a fim 
de que se atenda impertinente e descabida a exigencia bol
chevista. 

Nem se alegue que, fora da hipotese acima, nao possa 
a Russia promover o seu comercio exterior. Se nao quiser 
credenciar uma firma brasileira para representa-la, podera 
organizar uma sociedade ou companhia russa com esta fi-
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nalidade. E depois, conforme preceitua a legislagao comer
cial brasileira — Decreto-lei n.° 2.627, de 26 de setembro 
de 1940, — vira a exercer, de modo normal e conveniente, 
o comercio neste pais. 

Nao se compreende nem se justifica, contudo, que, para 
manter comercio com a Russia, seja o Brasil obrigado a 
sujeitar-se as exigencias de um sistema monopolista revo
lucionario, em inteiro desacordo com os preceitos do seu 
ordenamento constitutional. 

c) Submissao da Representagao Comercial a Jurisdigdo 
Local. 

Nao e pacifica a assertiva de que a Representagao Co
mercial sujeita-se, em todas as suas atividades, a jurisdigao 
local do pais onde opera. Como o seu mandato e espe-
cifico e a Russia insiste em considera-la organismo do 
Estado ligado a Embaixada Sovietica, chegou-se a pretender 
que, fora dos limites do seu mandato especifico, permane-
cera acobertada pela imunidade diplomatica. Esta contro-
versia extravasa, contudo, do assunto ora em foco. Fato e 

que a Representagao Comercial fica sujeita aos orgaos da 
jurisdigao local onde exerce sua atividade mercantil. 

O Protocolo preceitua no art. 5.°: 

"A Representagao Comercial goza dos privilegios e 
imunidades que lhe sao conferidos no art. 1.°, com as se-
guintes excegoes: 1.°) as questoes surgidas de transagoes 
comerciais, concluidas ou garantidas no Brasil pela Repre
sentagao Comercial, nos termos do § 2.° do art. 4.°, serao 
da competencia da justiga brasileira, caso nao haja estipu-
lagoes sobre a arbitragem, ou outra em contrario nos con
tratos especificos, ou as partes interessadas cheguem a en-
tendimento diverso a respeito. Nao caberao, nesse caso 
medidas judiciais que impegam a livre disposigao dos bens 
de propriedade da Representagao". 

Dai haver surgido a diivida indicada. Admite-se 
tambem, a livre eleigao do foro pelas partes contratantes, 
bem como o apelo a arbitragem. E m qualquer dessas duas 
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situagoes, nao se podera impedir "a livre disposigao dos bens 
de propriedade da Representagao". 

Esses bens nao serao, por certo, imoveis porque, devido 
a expresso preceito constitutional patrio, a Representagao 
Comercial, como orgao estatal russo, nao poderia possui-los 
localizados no Brasil. E isso, desde que aquela fosse assim 
considerada. Prossegue o Protocolo, no mesmo artigo: 

"No que se refere aos procedimentos judiciais determi-
nados pelos Tribunals brasileiros, de acordo com o disposto 
no paragrafo anterior, o Governo da U.R.S.S. nao invocara 
em favor do Chefe da Representagao Comercial (o Repre
sentante Comercial), seus dois suplentes ou mais funciona
rios da mesma, os privilegios e imunidades indicados no 
art. 2.° e se compromete a autorizar o Chefe da Represen
tagao Comercial (o Representante Comercial), e, na sua 
ausencia, o Chefe substituto da mesma, a representar o pais, 
a fim de que o Tribunal possa proceder as medidas judiciais 
de acordo com as demandas propostas nos termos do pa
ragrafo anterior". 

Verifica-se ter sido sempre repetida a restrigao que 
marca somente as questoes oriundas de transagoes comer
ciais. Continua o Protocolo, nesse artigo: 

"A execugao das sentengas juridicas relativas as tran
sagoes de que seja parte a Representagao Comercial podera 

incidir sobre todos os bens do Estado sovietico no Brasil, 
particularmente sobre os bens, direitos e interesses oriundos 

de transagoes efetuadas ou garantidas pela Representagao 
Comercial. Nao incidira, porem, sobre os bens pertencen-

tes as Organizagoes mencionadas no § 4.° do art. 4.°, que 
nao houverem participado de transagao garantida pela Re
presentagao Comercial. Segundo a praxe internacional, nao 
serao objeto de procedimento judicial, de qualquer natureza, 
os bens e locais destinados exelusivamente ao funciona
mento, no Brasil, da Embaixada, da Representagao Comer
cial e do Consulado sovieticos, bem como os moveis e per-
tences nelas situados". 
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Alem desses bens excepcionados, que outros poderiam, 
na verdade, responder pelos compromissos sovieticos? 
Quais os que restam ao Estado sovietico no Brasil? Quais 
direitos e interesses, oriundos das transagoes efetuadas ou 
garantidas pela Representagao Comercial? 

Revela-se, pois, esta pseudo garantia simplesmente ilu-
soria e nao colimara jamais o fim a que parece estar 
consignada. 

IV. O Protocolo como Instrumento do Acordo Comercial. 

Torna-se necessario, antes de mais nada, fixar que, 
atraves do referido Protocolo, o Governo brasileiro, repre-
sentado pelo Ministro das Relagoes e Negocios Exteriores, 
concedeu a Representagao Comercial sovietica, os seguintes 
privilegios, imunidades e isengoes: 

1.°) equiparou o escritorio da Representagao Comer
cial sovietica da cidade do Rio de Janeiro, a u m a sede de 
Missao Diplomatica estrangeira, reconhecendo-lhe os res
pectivos privilegios e imunidades (art. 1.°); 

2.°) concedeu ao Representante Comercial, aos seus 
dois suplentes e demais funcionarios que constarem da 
"Lista Diplomatica", os privilegios e imunidades outorgados 
aos membros do corpo diplomatico (art. 2.°); 

3.°) isentou os cidadaos sovieticos, funcionarios da 
Representagao Comercial, do pagamento do imposto de 
renda relativo aos salarios que perceberem do Governo 
sovietico pela execugao de suas fungoes, nas quais se inclui 
a pratica de atos mercantis (art. 2.°); 

4.°) criou, atraves de preceitos genericos, u m a esdrii-
xula figura de comerciante e atribuiu-a a Representagao 
Comercial, apesar de considerd-la orgao do Estado russo; e 

5.°) dispensou a Representagao Comercial do cumpri-
mento das leis e regulamentos relativos ao Registro Co
mercial (art. 1.°). 

Formulam-se, agora, as seguintes indagagoes: e o Pro
tocolo instrumento juridico habil para tao relevantes reso-
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lugoes? Nao dependem essas resolugoes, pela sua natureza 
e transcendencia, da aprovagao do Congresso Nacional? 
Podera o Congresso Nacional aprovar, indistintamente, todas 
essas resolugoes? 

A resposta a essas perguntas e negativa, em face do 
ordenamento juridico brasileiro, e, sobretudo, dos preceitos 
constitutionals vigentes no pais. Fundamenta-se e justi-
fica-se pelas razoes a seguir expostas. 

E tido o "protocolo", na tecnica diplomatica, como do
cumento em que se anotam decisoes de Congressos inter
nacionais. Da-se-lhe, outrossim, o significado de instru
mento em que se complementam os dispositivos de tratados 
e convengoes internacionais. Este carater suplementar atesta, 
desde logo, a natureza subordinada e secundaria dos seus 
preceitos e dos assuntos neles contidos. 

0 Dictionnaire Diplomatique, publicado pela Academia 
Diplomatica Internacional, assim o define: 

"Protocole — Depuis le Congres de Vienne, les proces-
verbaux des Congres internationaux portent le nom de "pro-

tocoles". 
Les protocoles sont egalement les actes qui mentionnent 

une decision prise par des diplomates, reunis en conferences, 
sur une question d'ordre international. C'est un instrument 
diplomatique, enregistrant un accord sur certains points 
d'une question, et qui n'a pas la forme du traite ou de la 
convention". 

HENRI CAPITANT, no seu autorizado Vocabulaire Juri-

dique, Paris, 1936, registra: 
"Protocole — Actes relatant resolutions d'une confe

rence, d'une assemblee, d'un congres international et par 
extension ces resolutions elles memes. Ex.: le protocole de 

Geneve". 

Esta, portanto, a acepgao exata da palavra "protocolo" 
na linguagem diplomatica. Recorde-se que o celebre proto
colo de Genebra foi um acordo multilateral, firmado entre 
representantes estrangeiros, especialmente credenciados para 
tal fim. Nem se deixou, por esta circunstancia, de exigir 
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fosse, na forma do direito interne, ratificado pelas Altas 
Partes contratantes e isso como condigao sine qua non de 
sua eficacia. Perdeu, porem, sua maior significagao desde 
que o Governo ingles o rejeitou. 

E m seu Diciondrio de Tecnologia Juridica, Rio de Ja
neiro, 1948, PEDRO N U N E S consigna: 

"Protocolo — 6 — Registro das deliberagoes ou das 
atas de um congresso diplomatico". 

Como ja se mencionou, o termo "protocolo" tambem 
serviu para o instrumento utilizado na fixagao de medidas 
e providencias secundarias, decorrentes de tratados e con-
vengoes internacionais. 

Dai a mengao de PEDRO ORLANDO, no seu Novissimo Di

ciondrio Juridico: 
"Protocolo — e uma especie de convengao entre duas 

nagoes, dois Estados internacionais, mas de menor importan
cia do que o tratado e a convengao prbpriamente ditos". 

Ao tratar da terminologia dos acordos internacionais, 
HILDEBRANDO ACCIOLY cataloga os varios sentidos desse termo: 

"O protocolo e o documento no qual se consigna o 
acordo a que vao chegando ou chegaram os negociadores 
de um tratado; ou serve para designar um acordo menos 
formal do que os tratados; ou indica o ato final ou de 
encerramento de uma conferencia internacional; e ja tem 
sido usado como denominagao de instrumentos internacio
nais de grande importancia (Por exemplo: o Protocolo de 
Genebra, de 1924)", (Manual de Direito Internacional Pu
blico, 1953, p. 259). 

RUBENS FERREIRA DE MELLO assinala, tambem, que os atos 
referentes aos acordos internacionais apresentam-se "sob 
diversos nomes, tais como, tratados, convengoes, declara-
goes, protocolos, convenios, acordos, ajustes, modus vivendi, 
concordatas, reversals, trocas de notas, etc., segundo a forma 
que tenham, o objetivo a que se proponham, ou o texto das 
suas disposigoes". 

Esclarece, em seguida, que "essa nomenclatura" esta-
belece, sob certos aspectos "entre os mencionados instru-
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mentos uma especie de hierarquia, cujo primeiro lugar per-
tence aos tratados" (Tratado de Direito Diplomdtico, Rio 
de Janeiro, 1949, p. 39). 

O autor mantem o mesmo pensamento no seu Diciond-
rio de Direito Internacional Publico, Rio de Janeiro, 1962. 

Ninguem, no entanto, mais autorizado do que AFONSO 
ARINOS DE M E L O FRANCO, na qualidade de Professor da Fa

culdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, 
ex-Ministro das Relagoes e Negocios Exteriores e atual 
Embaixador brasileiro na ONU, para dar, em definitivo, a 
acepgao tecnica e exata desta palavra. Foi o que fez ao 
ministrar uma aula no Curso de Aperfeigoamento de Diplo-
matas do Instituto Rio Branco, orgao oficial do Itamarati. 
Expondo como haviam sido classificados os atos interna
cionais submetidos a aprovagao do Congresso brasileiro 
afirma: 

"Os protocolos sao os linicos denominados em obedien-
cia a classificagao assente na doutrina. Os dez que exami-
nei se destinam todos a emendar ou complementar atos ante-
riores, e esta e, na opiniao dos autores, a finalidade propria 
dos chamados protocolos no direito internacional" (Estu
dos de Direito Constitutional, Rio de Janeiro, 1957, p. 269). 

Pode-se dizer, em sintese, que o Protocolo esta para o 
Tratado, assim como o Decreto para a Lei. Pode o Proto
colo complementar o Tratado, ate mesmo supri-lo, mas, 
sempre dentro de uma restrita orbita que lhe e prefixada. 

Seria inexato alegar-se que o Protocolo citado comple-
mentara, apenas, o acordo de comercio e pagamento feito, 
na mesma data, entre o Brasil e a U.R.S.S.. O Tratado que 
consigna aquele entendimento foi, de modo insofismavel, 
ultrapassado em muito pelo Protocolo. Basta verificar que 
em nenhum dos artigos deste Tratado, ja aprovado pelo 
Congresso Nacional, se fez, sequer, discreta mengao a re
galias, imunidades e privilegios diplomaticos que devessem 
ser outorgados pelo Brasil a Representagao Comercial 
sovietica. 

15 
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Pelo contrario, o art. 5.° desse Tratado estabelece que: 

"Respeitada a legislagao do Brasil, os cidadaos sovieti
cos, bem como as pessoas juridicas organizadas em confor-
midade com as leis vigentes na U.R.S.S., gozarao, quanto a 
protegao de sua pessoa e propriedade, do mesmo tratamento 
concedido aos cidadaos e as pessoas juridicas de qualquer 
outro pais no exercicio de suas atividades comerciais no 
territorio dos Estados Unidos do Brasil, diretamente ou 
atraves de representantes que eles escolherem, e nas condi
goes em que essas atividades forem permitidas pelas nor
mas vigentes no Brasil". 

Ora, o Protocolo contrariou, de maneira flagrante, esta 
regra basilar firmada no Tratado, pois concedeu, em desa-
cordo com o texto expresso, tratamento excepcional tanto 
para a Representagao Comercial como aos seus funcionarios. 
Assegurou-lhes privilegios, imunidades e isengoes legais. 
Que outro pais desfruta, no Brasil, de identica situagao? A 
Italia? A Franga? Portugal? O Canada? A Inglaterra? 
Os Estados Unidos? 

Nem mesmo os paises do continente sul-americano re-
ceberam, jamais, do Brasil, tao extraordinarias e extensas 
regalias, E note-se que, na Segunda Reuniao de Consulta 
entre os Ministros de Relagoes Exteriores das Republicas 
americanas, realizada com o fim de estreitar os lagos de ami-
zade e relagoes entre todos os povos deste continente, ficou 
estabelecido que as Nagoes americanas manteriam "sua 
adesao aos principios liberals do comercio internacional, 
com fins pacificos, baseados na igualdade de tratamento e 

procedimentos justos e equitativos no intercdmbio" (Ata 
final subscrita em Havana, no dia 30 de julho de 1940, 
Revista do Colegio de Advogados \de Havana, vol. 4.°, 
1941, p. 98). 

Estes principios, constantes de u m compromisso inte-
ramericano, foram tambem menosprezados e inifringidos 
pelo Protocolo. Resulta patente que um acordo da natureza 
do que foi feito com a Russia, de tao graves e transcenden-
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tais conseqiiencias, nunca poderia ter sido rotulado como 
um simples "protocolo". Pela natureza e importancia dos 
assuntos abordados, o seu instrumento juridico deveria ser 
um tratado ou uma convengao. E no caso seria, por certo, 
"tratado-lei", conforme o designariam os internacionalistas. 
Isso porque no Protocolo foram editadas regras de direito, 
segundo se viu. 

CAPITANT, na sua citada obra, refere-se a duas especies 
de tratado: 

"Traite de commerce — ayant pour objet de regler les 
conditions des echanges de marchandises et les transations 
commerciales entre les sujets des Etats contractants". 

"Traite d'etablissemenl — reglant les conditions de re
sidence, de commerce et en general, d'activite economique 
des ressortissants respectifs des Etats contractants sur leurs 
territoires. Ces traites contiennent aussi souvent des stipula
tions relatives a la competence des consuls". 

Nao padece, no entanto, a menor diivida que as resolu
goes registradas no referido Protocolo, quer se o chame de 
"protocolo" ou "tratado", subordinam-se a decisao defini-
tiva do Congresso Nacional. 

E conhecida a controversia entre o Professor HAROLDO 
VALLADAO e o Embaixador HILDEBRANDO ACCIOLY sobre a ne
cessidade de aprovagao dos ajustes internacionais pelo 
Congresso brasileiro. 

Sustentou o Professor VALLADAO ser imprescindivel esta 
aprovagao. Contestou-lhe a tese, o Embaixador ACCIOLY. 

O primeiro expressou o seu pensamento num parecer 
exarado em resposta ia consulta que lhe dirigira o Ministro 
das Relagoes e Negocios Exteriores. No decorrer do seu 
arrazoado, discordou de HILDEBRANDO ACCIOLY que sustentara 

" possibilidade de ser o Brasil parte em atos internacionais, 
que nao dependem de aprovagao do Congresso Nacional". 
Este ponto de vista fora expendido pelo Embaixador ACCIOLY 
em artigo publicado sobre a Ratificagao e a Promulgacao 
de Tratados, no n.° 7 do Boletim da Sociedade Brasileira 
de Direito Internacional, em 1948. 
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Depois de desenvolver o raciocinio que motivara o seu 
convencimento, o Professor VALLADAO demonstrou, "ex-abun-
dantia", que a sua tese apoiava-se, ainda, na autoridade 
de eminentes juristas estrangeiros e patrios, que a sufra-
gavam no mesmo sentido. 

Replicou-lhe o Embaixador ACCIOLY, em novo artigo 
publicado no citado Boletim, n.08 13 e 14, em 1951, mantendo 
e procurando justificar a sua opiniao anterior. 

Nao permitem as exiguas dimensoes do presente tra
balho seja tentada, sequer, uma rapida sintese de tao alto 
e instrutivo debate juridico. Isso nao impede, no entanto, 
se de agora completo apoio a tese do Professor VALLADAO, 
acrescentando ainda, e sem temor de contradita, que e tran-
qiiila, pacifica no Direito Constitucional brasileiro. 0 Pro
fessor VALLADAO citou em abono de sua assertiva as li-
coes de CLOVIS BEVILAQUA (Direito Publico Internacional, 
1939, tomo 2.° p. 17), BARBALHO (Comentdrios, 1924, p. 149), 
ARISTIDES MILTON (A Constituigao do Brasil, 1898, p. 251) e 

SETTE CAMARA (The Ratification of International Treaties, 
1949, p. 36). Poderia ter referido, tambem, em seu favor, 
o ensinamento de R U Y BARBOSA (Comentdrios, 1933, vol. 2, 
p. 520), AURELINO LEAL (Teoria e Pratica da Constituigao 
Federal Brasileira, 1925, p. 625) e CARLOS MAXIMILIANO (Co
mentdrios, 1918, p. 359). Como se ve, sao todos os insignes 
comentadores da Constituigao Brasileira de 1891 unanimes 
no mesmo modo de pensar. 

Na resposta ao Professor VALLADAO, dada atraves do 
artigo Ainda o Problema da Ratificagao dos Tratados em 
Face da Constituigao Federal Brasileira, o Embaixador 
ACCIOLY, referindo-se ja a Constituigao Brasileira de 1946, 
faz duas afirmativas que exigem, "data venia", reparo. 
Declara: 

"Como quer que seja, no sistema presidential, a si-
tuagao e outra. A responsabilidade pela orientagao e exe
cugao da politica externa cabe simplesmente ao Poder 
Executivo". 
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"Em nossa Constituigao de 1946 (art. 87, vi), esta dito 
xlaramente que "compete privativamente ao Presidente 
da Repiiblica": "manter relagoes com Estados estrangei
ros" (p. 23). 

Mais alem, conclui: 

"A tese da competencia privativa e perfeitamente ra-
zoavel. Se a materia de um acordo e das que cabem 
peculiarmente dentro das atribuigoes constitutionals do 
Poder Executivo e dado que a este e que compete o exercicio 
das relagoes com outros Governos, nao ha por que se lhe deva 
negar a autoridade para celebrar o dito acordo e po-lo em 
vigor sem intervengao do Poder Legislativo" (p. 31). 

E preciso nao misturar, e a Constituigao brasileira de 
1946 jamais confundiu, a "manutengao de relagoes com 
Estados estrangeiros" com a "celebragdo de tratados e con-
vencoes internacionais" Sao duas coisas diversas, apartes. 

Procurei, em trabalho anterior, precisar o exato sen
tido do disposto no art. 87, n.° vi, da referida Constituigao, 

escrevendo: 

"0 Presidente da Repiiblica, por exercer o cargo de 
maior relevo nacional, encontra-se na posigao mais ade-
quada para representar a Nagao nas suas relagoes com os 
paises estrangeiros. 

Sua alta hierarquia situa-o no mesmo piano dos chefes 
de Estado com os quais tera, eventualmente, de tratar. Esses 
contactos serao, na maioria das vezes, apenas amistosos, 
visando, atraves de homenagens e gestos de cortesia, maior 
aproximagao e entendimento entre os povos. 

Adquirirao relevo quando se destinarem ao recebimento 
de credentials de embaixadores ou de delegados plenipo
tentiaries especiais, dando initio, assim, a representagao 
estrangeira no pais ou a missao extraordinaria. 

Estas atividades possuem, todavia, carater mais hono-
rifico e o Presidente da Repiiblica, ao pratica-las, simboliza 
e representa a Nagao, que se encarna, de certa forma, na 
sua propria pessoa. Trata-se, na verdade, de meros atos de 
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presentagao, como os denomina PONTES DE MIRANDA, OS quais 
decorrem da natureza especifica do cargo e incluem-se, por 

isso, na orbita de sua competencia privativa, independendo 
de previo consentimento ou confirmagao posterior do Con

gresso Nacional" (Parlamentarismo e Presidencialismo, 
1962, p. 67). 

Assinalei, ademais, a competencia privativa do Presi
dente da Repiiblica para "permitir que brasileiros aceitem 
de Governo estrangeiro, pensao, emprego ou comissao". 

Ainda na esfera de politica exterior, esclareti que "as 
demais fungoes sao de maior porte e envolvem decisoes 
politicas que comprometem o Governo. Por isso, dependem 
do necessario pronunciamento do Congresso Nacional, que 
lhes da previo assentimento ou considera-as em exame pos
terior" (Op. cit., p. 68). 

As atribuigoes presidenciais, nessa esfera, que reque-
rem anterior autorizagao congressual, sao: declarar guerra 

e permitir a permanencia ou o trdnsito de Fdrgas estrangei-
ras no territorio do pais (art. 87, n.os vm e x). Dependem, 
porem, da aprovagao posterior do Congresso Nacional as 
relativas a celebragdo de tratados e convengoes internacio
nais e o estabelecimento da paz (art. 87, n.os vn e rx), 

Quando a Constituigao postula que as atribuigoes do 
art. 87 e seus niimeros competent " privativamente ao Pre
sidente da Repiiblica" quis, sem diivida alguma, fixar que 
o ato lhe pertence de modo exclusivo, e por isso e, a maioria 
das vezes, de sua iniciativa. 

Tanto e assim que, no piano nacional, duas atribuigoes 
"privativas" do Presidente da Repiiblica ficaram tambem 
subordinadas a aprovagao do Senado Federal: a nomeagdo 
e demissao do Prefeito do Distrito Federal e dos membros 
do Conselho Nacional de Economia (art. 87, n.° iv, combi-
nado com os arts. 26; §§ 1.° e 2.°, e 205, § 1.°, da Constituigao 
Federal). 

Esse o ensinamento inconteste dos mais ilustres comen-
taristas da Constituigao de 1946. Verifique-se: PONTES DE 
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MIRANDA (Comentdrios, 1947, p. 65), THEMISTOCLES CAVAL-

CANTI (A Constituigao Federal Comentada, 1948, vol. 2.°, 
p. 129) e EDUARDO ESPINOLA (Constituigao dos Estados Unidos 

do Brasil, 1952, vol. 1.°, p. 359). 

Por esse motivo, o Embaixador ACCIOLY nao pode se 

valer da opiniao de nenhum deles na sustentagao do seu 
isolado ponto de vista. Mas, mesmo de acordo com a sua 

tese, o referido Protocolo nao ficaria dispensado da pos
terior aprovagao pelo Congresso Nacional, porquanto o 
Embaixador ACCIOLY teve o cuidado de esclarecer: 

"Sem falar, porem, na praxe americana, pode dizer-se, 
de conformidade com a doutrina mais corrente, que a rati-

ficagao nao e geralmente exigida para os seguintes atos 
internacionais: a) os acordos sobre assuntos que sejam da 

competencia privativa do poder executivo; b) os con-
cluidos por agentes ou funcionarios que tenham competen
cia para isso, sobre questoes de interesse local ou de impor

tancia restrita; c) os que consignam simplesmente a inter
pretagao de clausulas de um tratado ja vigente; d) os que 
decorrem, logica e necessariamente, de algum tratado vi

gente e sao como que o seu complemento; e) os de "modus 
vivendi", quando tem em vista apenas deixar as coisas no 
estado em que se encontram ou estabelecer simples bases 

para negociagoes futuras. A esses casos, e frequente que na 
pratica, se acrescentem outros, como por exemplo, os de 

ajuste para prorrogagao de tratado antes que este expire e 
as chamadas declaragoes de extradigao, isto e, as promessas 
de reciprocidade em materia da extradigao, feitas por 
simples troca de notas" (Boletim citado, p. 8). 

VICENTE MAROTTA RANGEL, em cuidadoso estudo sobre La 
procedure de conclusion des acords internationaux au Bresil, 
publicado na Revista da Faculdade de Direito, da Univer
sidade de Sao Paulo, 1960, vol. 40, depois de haver exami-
nado a questao, revelando, nesse passo, novas fontes, chega 
tambem a conclusao de ser indispensavel a aprovagao do 
Congresso Nacional nos ajustes internacionais. 
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Atinge-se, agora, o derradeiro e mais grave problema: 
teria o Congresso Nacional competencia para aprovar as 
aludidas resolugoes constantes do Protocolo? 

Indispensavel, desde logo, distinguir. 

0 Congresso Nacional poderia, sem diividar, mediante 
a aprovagao do citado Protocolo, criar u m a figura especial 
de comerciante para atribui-la a Representagao Comercial 
russa. 

Ser-lhe-ia, da mesma forma, permitido equiparar a Re
presentagao Comercial sovietica a u m a Missao Diplomatica, 
concedendo-lhe e ao seu pessoal os respectivos privilegios, 
isengoes e imunidades. 

Estaria, no entanto, impedido o Congresso Nacional de 
conceder privilegios a Representagao Comercial que, por 
qualquer modo, viessem a ferir preceitos constitutionals. 
Agiria assim, por exemplo, se pretendesse criar desigualdade 
de condigoes para a pratica da profissao de comerciante 
ou beneficial- pessoas fisicas ou juridicas estrangeiras em 
detrimento de cidadaos ou pessoas juridicas brasileiras ou 
reconhecer monopolio estatal estrangeiros que comprometa 
a liberdade do comercio nacional. 

N a primeira hipotese, infringiria o disposto no art. 141, 
§ 14; na segunda, o § 1.° do mesmo artigo e na terceira, o 
art. 149, todos da Constituigao Federal. Seu ato revelar-
se-ia, portanto, nulo, u m a vez que eivado de inconteste 
inconstitucionalidade. 

Vale recordar a ligao de FRANCISCO DE C A M P O S : 
"O principio de igualdade perante a lei, tem, assim, por 

principal destinatdrio, o legislador. Este nao pode legislar 
por via de ordens ou medidas destinadas a reger apenas os 
casos que ele entenda privilegiar, excluindo do tratamento 
que da a estes os casos que com eles estao e m relagao de 
identidade ou de igualdade" (Direito Administrativo, 1958, 
vol. 2.°, p. 189). 

Mais adiante: 
"A igualdade perante a lei rege a aplicagao da lei, pre

cisamente porque o principio em que e constitucionalmente 
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enunciada rege o legislador e constitui uma regra destinada 
a disciplinar os seus impulsos ou a evitar a versatilidade e 
o arbitrio na legislagao" (Op. cit., p. 190). 

Marca a amplitude do principio: 

"Como o principio de igualdade perante a lei obriga o 
legislador e, em seguida a este, a autoridade incumbida de 
aplicar a lei, no momento de sua aplicagao, particularmente 
quando feita por via judicial, e dever do juiz aplica-la com 
a extensao ou a amplitude necessaria a tornar efetivo o 
principio constitutional da igualdade perante a lei, violado 
pelo legislador" (Op. cit., p. 190). 

Se o Congresso Nacional intentasse, pois, dispensar a 
Representagao Comercial sovietica "do cumprimento das 
leis e regulamentos relativos ao Registro Comercial", con
forme deseja o Protocolo no art. 1.°, estaria, evidentemente, 
criando uma injustificavel e incompreensivel desigualdade 
entre a mesma e o comerciante brasileiro, a firma comercial 
brasileira e a empresa mercantil estrangeira, autorizada a 
exercer sua atividade no pais, de acordo com a legislagao 
competente. 

Se se dispusesse o Congresso Nacional a isentar cida
daos sovieticos, funcionarios da Representagao Comercial, 
do pagamento do Imposto de Renda, como pretende o Pro
tocolo no art. 2.°, violaria frontalmente o preceito da igual
dade fiscal. Nao teria, por sua vez, nenhum cabimento 
que o Governo brasileiro exigisse que seus funcionarios 
pagassem tal imposto — descontado, as vezes, ate na propria 
fonte arrecadadora — e dele dispensasse os funcionarios 
russos da Representagao Comercial sovietica, que exercem 
fungoes mercantis no territorio do Brasil. Tao grande o 
absurdo que dispensa maior comentarie 

As isengoes do Imposto de Renda que se tem verificado 
jamais visaram pessoas mas beneficiaram classes, setores 
especiais de trabalho. 

0 Desembargador CANDIDO LOBO, em acordao do Tribu

nal de Justiga do Distrito Federal, do dia 19 de maio de 1955, 
acentuou que "a isengao fiscal visa aquele que faz do jorna-
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lismo a sua profissao, nao se concebendo que esse privilegio, 
constituido em favor de uma classe, possa atingir a quem, 
pertencendo a ela ou tendo outra profissao, seja tambem 
jornalista". 

Nem poderia o Congresso Nacional consentir que Estado 
estrangeiro exercesse, em territorio brasileiro", o comercio 
sob forma de monopolio estatal e, pior ainda, como decor-
rencia de uma soberania alienigena, cujo exercicio so e 
possivel no piano internacional. 

O Congresso Nacional, que tem se mostrado sempre 
atento, cioso e intransigente na defesa dos interesses bra
sileiros, nao consentira, por certo, prevalegam os enganos e 
as aberragoes juridicas constantes do referido Protocolo, 
que se situ a como documento diplomatico equivoco e 
desolador. 

Nao perca, tambem, o Congresso Nacional de vista o 
ensinamento de MARTIN L U D W I G SCHLESINGER, no seu classico 
estudo sobre El Estado de Los Soviets, Barcelona, 1932, 
p. 94, em que conclui: 

"La Constitucidn sovietica declara tener como Programa 
la lucha contra el capitalismo y su destruccidn, no solo 
dentro de los limites de su Estado, sino tambien fuera 
de ellos". 

Sao Paulo, 1963 
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CHAPITRE INTRODUCTIF. 

Les donnees du probleme. 

1. Le probleme dans le cadre du droit des traites. 

Le sujet que nous nous proposons d'examiner concerne 

la validite m e m e des accords internationaux; bien entendu, 

il concerne non la validite formelle (elaboration et conclu

sion des accords) ou temporelle (duree, extinction, revi

sion et modification des accords) mais, a la rigueur, la 

validite substantielle, c'est-a-dire la liceite intrinseque et la 

force executoire des traites. 

Entre les conditions de validite substantielle, il y a 

celles qui ont trait a l'objet du traite. Ainsi nous entendons 

dire que l'objet doit etre non seulement possible mais aussi 
licite. Voici done comment nous sommes amenes a l'exa-

m e n du probleme envisage, celui de la conciliation ou de 

la non conciliation des accords internationaux, ou bien, en 

d'autres termes, celui de la validite des regies convention-

nelles issues de traites successifs ou concurrents. 

La coexistence de ces regies fait naitre le probleme 

"delicat" de leur autorite respective. La matiere est com-

plexe, et les solutions "ne peuvent etre donnees qu'apres 

l'examen attentif des particularites de chaque cas" (JULES 

BASDEVANT, Regies Generates du Droit de la Paix, Recueil 
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des *Cours, 1936-iv, vol. 58, p. 495-496). La complexity 
mefnie des problemes reclame des "solutions satisfaisantes" 

(R. A. METALL; Quelques Observations sur la Theorie du 

Traite International, Archives de Philosophic de Droit et de 

Sociologie Juridique, 1940, n. 1-4, p. 194). 

Ce probleme se ramene "a une question d'incidence de 

regies juridiques". II s'agit d'un probleme de desaccord, 

d'antinomie, on serait tente de dire — comme souligne 

M. CHARLES ROUSSEAU — "un probleme contentieux" (Prin

cipes generaux du Droit International Public, Paris, Pe-

done, 1944, p. 164). 

2. Observations preliminaires. 

II convient de dire, tout au moins a titre preliminaire, 

qu'un principe general domine notre matiere: celui qui joue 

en faveur de la validite des normes conventionnelles issues 

des accords concurrents ou successifs. Precisons-nous da-

vantage: celui qui ne recommit l'existence d'un conflit que 

dans des cas strictement indispensables. 

La tendance a restreindre les hypotheses de conflit est 

tres nette dans la doctrine. On entend dire, par exemple, 

qu'une divergence entre des dispositions concernant le 

meme sujet ou des sujets connexes ne constitue pas en 

elle meme un conflit. Des traites conclus par les memes 

parties — ecrit a cet egard WILFRED C. JENKS — pourraient 

avoir des rapports avec la meme matiere dans des circons-

tances variables. Un conflit au sens propre — ajoute-t-il — 

n'a lieu que si une partie ne pent pas accomplir simulta-

nement les obligations qu'elle a contractees par deux ou 

plusieurs traites (The Conflict of Law-Making Treaties, 1953, 
p. 427-428). 

Ce que le conflit provoque "c'est plutot un conflit entre 

deux traites qu'un conflit entre deux series d'obligations 

de certaines des parties", ajoute Sir G. G. FITZMAURICE dans 
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son Troisieme Rapport sur le Droit des Traites, presente 
a la Commission de Droit International des Nations Unies. 
II convient de tenir compte seulement des conf lits importants 
et directs. Lorsque, par exemple, un certain nombre des 
parties decident de ne pas insister, en ce qui les con
cerne, sur l'execution, entre elles, des dispositions du 
traite, cet accord — observe le rapporteur special — peut 
affaiblir le traite et peut etre inconciliable avec son esprit, 
mais il n'est pas directement en conflit avec le traite, aussi 
longtemps que les dites parties ne conviennent pas, en fait, 
de ne pas executer les obligations que leur impose la con
vention. 

Le m e m e rapporteur precise plus loin sa pensee. 
"Etant donne — ecrit-il — qu'il est toujours loisible aux 
parties a un traite de ne pas insister sur son execution par 
d'autres parties, et qu'un accord expres n'est pas necessaire 
pour leur reconnaitre cette faculte, il est difficile de soutenir 
qu'un tel accord n'est pas valide ou que, s'il est non-valide, 

cette non-validite est sans effet et ne modifie pas la si
tuation. Ce qui se produit, en realite dans ce cas, c'est 
que certaines des parties modifient leurs droits ou renoncent 
a ceux-ci soit completement soit partiellement. Ceti peut 
etre ou ne pas etre regrettable (il ne s'ensuit pas que ce soit 
toujours regrettable), mais la question du conflit, en tant 
que telle, ne se pose pas ici" (Document A/CN. 4/115 — 
Yearbook of the International Law Commission, 1958, 

vol. II, p. 39-40, ns. 73 a 75). 
D e ces notions on peut degager l'existence d'une regie 

d'interpretation pour la matiere de conflit des accords inter
nationaux. C'est celle de "la presomption en f aveur de l'ine-
xistence de la contradiction ou plutot en faveur d'une so
lution de conciliation des accords soi-disants ou effective-
ment contradictoires" (ROUSSEAU, op. cit., p. 680). 

"L'ajustement des situations pretendument incompati-
bles commande parfois — ecrit M. C H A R L E S R O U S S E A U — leur 
conciliation ou leur adaptation. C'est la une formule mixte, 
plus souple, plus conforme aussi au fondement propre du 
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droit des gens. Droit volontaire, il ne tire en definitive sa 
force que de l'accord des volontes; lorsqu'il est en presence 

de deux accords de volontes divergentes, il doit etre naturel-

lement porte a rechercher leur coordination plutdt qu'a 
consacrer leur antagonisme" (p. 788). 

II faut bien dire que la doctrine reflete cette tendance 
commune: celle de faire rendre le m a x i m u m d'efficacite 
compatible aux regies contradictoires. M. A N D R E COCATRE 

ZILGIEN fait 1'application de ces principes quand il demande 

si le Traite turco-iraquien du 24-2-1955 signe a Bagdad 

etait incompatible avec le pacte de la Ligue Arabe du 

22-3-1945. "Pour qu'une incompatibilite surgisse entre deux 

Traites — ecrit-il — il faut au moins que le premier en date 

soit libelle de telle sorte qu'on puisse inferir l'interdiction 
par l'une ou l'autre des Parties Contractantes de conclure 

l'accord. C'est-a-dire que les termes du premier doivent 

etre d'une rigueur ou d'une precision suffisantes. Tel n'etant 

pas le cas du Pacte de la ligue Arabe de 1945. II laissait aux 

Etats membres la plus grande liberte de s'engager interna-

tionalement" (I^a Compatibilite du Pacte Turco-iraquien et 

des Obligations Internationales anterieures des Etats signa-

taires, Annuaire Frangais de Droit International, 1955, 

p. 158 et s.). 

3. Les sources. 

Ce sont les traites eux-memes la source principale dans 
cette matiere, Toutefois, c o m m e rares sont les dispositions 

conventionnelles au sujet de la conciliation des accords, et 

c o m m e d'autre part le conflit peut subsister malgre ces 

dispositions, nous devons evaluer la contribution d'autres 
sources. 

Insuffisante — il faut le reconnaitre — est celle de la 

jurisprudence. Plus restreinte encore est celle de la cou-

tume. Quant aux principes generaux de droit, la doctrine 
se montre controversee et hesitante. 
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"Chez les anciens auteurs — ecrit M. R O U S S E A U — on 
ne trouve que des indications isolees et fragmentaires. Le 
seul probleme qu'ils examinent est celui de la validite d'un 
traite d'alliance tripartite lorsque deux Etats contractants 
sont en guerre l'un contre l'autre. GROTTOS a invoque des 
criteres tres differents faisant appel soit a une notion de 
droit naturel (caractere juste ou injuste de la guerre) soit 
a differents elements de droit positif (anteriorite ou contenu 
du traite). V A T T E L de ces differents elements n'en retiendra 
qu'un seul, puisqu'il donne la preference au traite le plus 
ancien en vertu de l'adage "prior in tempore, potior in 
jure" " (op. cit., p. 781). 

La doctrine contemporaine continue a s'interesser a 
ce probleme. Bornons-nous a constater la contribution de 
KELSEN, de SCELLE, de ROUSSEAU, de LAUTERPACHT, de SOREN-

SEN, de J E N K S , de FITZMAURICE, dont le troisieme rapport 
sur le droit des traites presente a la Commission de Droit 
International concerne notre sujet. 

D'autre part, nous devons prendre en consideration que 
les controverses decoulent de principes doctrinaires "a 
priori" admis, ce que nous verifions davantage lorsqu'il 
s'agit d'etablir la regie de solution du conflit ou des sanctions 

respectives. 

4. Methode. 

Voici done pour ecarter des difficultes, nous nous pro-

posons d'adopter une methode capable d'etre acceptee pour 

toutes les orientations ou ecoles. Cette methode doit pren

dre en consideration tout d'abord ce que contient les traites, 

a savoir la source retenue comme valable soit par les objecti

vities soit par les positivistes. En raison de ces dispositions 

conventionnelles, nous envisagerons les diverses hypotheses 
de conflit. Pour chacune de ces hypotheses, nous nous 
proposons de verifier la contribution de la pratique et de la 

jurisprudence et d'essayer de degager les regies de solution 
de la contrariete des accords. 
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C'est en f aisant l'analyse des traites internationaux que 
nous constatons l'existence soit de declarations de compati
bilite, soit de declarations d'incompatibilite. 

Void des exemples de declarations de compatibilite: 

a) l'art. 21 du Pacte de la Societe des Nations (compa
tibilite du Pacte avec les traites d'arbitrage et les ententes 

regionales), 

b) l'art 2 de la Convention du 9 decembre 1923 sur le 
transport de l'energie electrique (compatibilite de cette con
vention avec d'autres anterieures signees par les Etats 

riverains), 

c) l'art. 25 du Pacte de Montreux sur le regime des 
detroits du 20 juillet 1936 (compatibilite de ce Pacte avec 

le Pacte de la Societe des Nations). 

C o m m e exemples de declarations d'incompatibilite, par 
lesquelles la solution du conflit se trouve dans l'elimination 
de l'une des regies qualifiees d'inconciliables, citons l'art. 20 
du Pacte de la Societe des Nations et l'art. 103 de la Charte 

des Nations Unies. 

Or, il faut bien dire que l'examen de ces declarations, 
soit de compatibilite, soit d'incompatibilite, nous mene a 
cette constatation: que les Etats eux-memes reconnaissent 
qu'il y a des traites qui priment les autres. Ce sont des 
traites consideres fondamentaux, principaux, constitutifs de 

la communaute internationale. Sont-ils conclus avant ou 
apres les autres? Peu importe. lis prevaudront. L'exem-
ple par excellence est celui de la Charte des Nations Unies. 

A u sujet du conflit de traites, il convient done d'envi-
sager deux hypotheses fondamentales: celle du conflit entre 
des accords appartenant au m e m e rang dans la hierarchic 
et celle du conflit entre des accords n'appartenant pas au 
m e m e rang dans la hierarchic La solution dans la pre
miere hypothese est simple. La norme hierarchiquement 
superieure prevaudra. Dans la deuxieme hypothese, de 
nombreuses difficultes subsistent. Nous nous proposons de 
les examiner, chacurie a son tour. 

16 
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CHAPITRE PREMIER. 

Conflit entre accords appartenant au meme rang dans la 
hierarchic 

II y a quatre hypotheses de conflit entre accords appar
tenant au m e m e rang dans la hierarchic Si certaines se 
presentent avec beaucoup de simplicite car leur regie de 
solution est nette et incontroversee, d'autres au contraire 
se montrent complexes et demandent une analyse plus 
poussee. 

Nous allons les examiner successivement. 

Commengons par celles qui ne presentent aucune 
difficulte. 

1. Conflit dans lequel toutes les parties au traite anterieur 
participent avec d'autres parties du traite posterieur. 

C'est le cas du conflit entre le traite ab et le traite abc, 
ou entre le traite abc et le traite abed... 

C'est tres facile de degager la regie de solution et la 
sanction concernant cette hypothese. 

Dans la mesure ou il y a conflit, le traite ulterieur 
l'emporte a l'egard des parties la ce traite, qui font aussi 
parties du traite anterieur, et peut, dans la dite mesure, 
modifier, abroger, remplacer ou eteindre, en tout ou en 
partie, le traite anterieur. Application de l'adage "leges 
posteriores abroganl". 

2. Conflit dans lequel les parties aux deux accords sont 
les mimes. 

C'est le cas du conflit entre le traite abc et le traite 
bac, e'est-a-dire du conflit dans lequel [chacune des parties 
aux deux traites est aussi partie ia l'autre] les deux conven
tions ont les memes parties. 

Cette hypothese ne souleve aucune difficulte de prin-
cipe. La question est plutot du domaine de l'extinction des 
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traites. On fait application aussi de la maxime "leges pos
terior es prior es abrogant". (MCNAIR, La Terminaison et la 
Dissolution des Traites, Recueil des Cours, 1928-11, tome 22, 
p. 517; MOORE, International Law Digest, par. 775). 

Regie de solution: "Dans la mesure ou il y a conflit, 
le traite ulterieur l'emporte, et, ou bien il modifie ou amende 
le traite anterieur ou abroge certaines de ses dispositions, 
ou bien se substitue entierement a lui, en substance, et y met 
fin" (voir Troisieme Rapport Fitzmaurice). 

M. GUGGENHEIM nous en donne un exemple: celui du 
conflit entre le traite du 23 fevrier 1882, signe par la France 
et la Suisse et le traite du 30 juin 1864, conclus par les m&mes 
Etats (Traite de Droit International Public, I, p. 113, note n., 
in fine). 

Dans la pratique frangaise, il y a un cas recent a soule-
ver. Ainsi, M. ARMENGAU, senateur en France, demanda au 
ministre des affaires etrangeres "si l'art. 5 de la convention 
franco-espagnole du 7 Janvier 1862, modifiee le 2 mai 1892, 
qui dispense les doubles nationaux franco-espagnols du 
service militaire, est toujours en vigueur et, dans la nega
tive, quel est le texte qui en a suspendu 1'application". 
La reponse ministerielle fut celle ti: "L'application des 
dispositions de l'art. 5 de la Convention franco-espagnole 
du 7 Janvier 1862 ayant presente de serieuses difficultes, les 
Gouvernements frangais et espagnol ont decide, en 1908, de 
ne plus tenir compte de ces dispositions. II en resulte que 
les fils d'espagnols rentrent, en matiere de recensement, dans 
le droit commun des fils d'etranger. Cependant, les prefets 
doivent continuer a delivrer les certificats vises par cette 
convention qui leur sont demandes par les autorites espagno-
les. L'art. 5 de la dite convention n'est plus applique en fait 
depuis plusieurs annees ia la suite des difficultes que son 
application presentait. Des pourparlers sont actuellement 
en cours entre les deux Gouvernements en vue de la con
clusion d'une convention particuliere sur ce point. Des con
versations avaient d'ailleurs ete engagees a ce sujet avant 
la guerre, mais les evenements survenus en Espagne en 
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1936 les avaient interrompues" (Annuaire Frangais de Droit 
International, 1956, p. 850-851). 

3. Conflit dans lequel il n'y a que certaines des parties 
qui soient d la fois parlies a Vun et a I'autre des accords. 

Le cas est celui du conflit entre le traite ab et le traite 
ac, entre le traite abed et le traite af. 

Si plusieurs Etats sont signataires de deux traites, les 
uns font partie du premier traite, les autres font partie du 
second traite. Dans le cas de deux traites bilateraux, la 
situation qui se presente est la suivante: un Etat faisant 
partie de deux traites a la fois, il est evident qu'il y a deux 
autres Etats qui ne sont pas signataires a la fois de ces 
deux traites. 

La doctrine reconnait — en ce qui concerne au moins 
la regie de solution du conflit — la primaute de la con
vention anterieure. "Prior in tempore potius in jure". 
M. FITZMAURICE presente cette regie de solution dans les 
termes suivants: "In so far as there is any conflict, the 
earlier treaty prevails in the relations between the party or 
parties to the later treaty who also participated in the 
earlier one, and the remaining party or parties to that 
earlier one" (Y.L.C., 1958-11, p. 27, n. 6). 

M. C H A R L E S R O U S S E A U nous donne dans se Principes 
plusieurs exemples de cette hypothese de conflit (p. 767-769). 

Ajoutons encore deux autres references: a) M. Q U I N C Y 
W R I G H T nous rappelle le conflit entre le traite conclu par les 
Etats-Unis et la France, de 1778 (art. 17), et le traite conclu 
par le premier de ce pays et la Grande-Bretagne, de 1794 
(art. 24). L'incompatibilite concernait la presence de cor-
saires frangais dans des ports americains (Los Conflictos 
entre el Derecho Internacional y los Tratados, in Revista 
Americana de Derecho Internacional,1917, p. 601/602); b) 
M. HILDEBRANDO ACCIOLY nous signale la contrariete entre 
le traite de commerce, navigation et limites signe par 
le Bresil et le Perou, le 23 octobre 1851, et une convention 
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posterieure signee par le dernier de ces pays avec la Colom-
bic Des difficultes decoulant de cette incompatibilite qui 
avaient trait au fleuve Amazonas et au village de Tabatinga 
furent ecartees par le traite de Rio de Janeiro du 15 no-
vembre 1928 (Tratado de Direito Internacional Publico, 
I, 1956, 2.a ed., p. 570). 

D'autre part, il convient de retenir que dans I'Annuaire 
Frangais de Droit International de 1955, on a souleve quatre 
questions concernant la presente hypothese de conflit, dont 
deux concernant les Accords de Paris. 

Void les questions: a) Les Accords de Paris du 
23-10-1954 sont-ils compatibles avec le Traite franco-sovie-
tique du 10-12-1944? (Annuaire, p. 615-616). 

b) Ces Accords sont-ils compatibles avec le Protocole 
de Geneve du 7-6-1925? (Annuaire, p. 617). 

c) De quelle fagon, et dans quelle limite les engage
ments souscrits par la France dans le Traite de Manille se 
concilient-ils avec ceux qu'elle a souscrits dans les Accords 
de Geneve du 21-7-1954? (Annuaire, p. 617). 

d) L'adhesion de lTran au pacte turco-iraquien du 
24-2-1955 etait-il compatible avec le traite russo-persan de 
1921? (Annuaire, p. 163). 

Dans la jurisprudence internationale, il y a deux cas 
a retenir. D'abord celui de l'incompatibilite entre le traite 
Bryan-Chamorro du 8 fevrier 1913 (signe par les Etats-Unis 
et le Nicaragua) et le traite Cafia-Jerez, du 15 avril 1858 
(signe par Costa-Rica et le Nicaragua). La Cour de Justice 
Centro-Americaine a reconnu, comme Ton sait, l'existence 
de cette incompatibilite, selon la these soutenue par Costa-
Rica. Elle a reaffirme la regie de solution d'apres laquelle 
Ton doit reconnaitre la superiorite du traite prealablement 
conclu. 

La m e m e these a ete affirmee par cette Cour dans sa 
sentence du 20 deeembre 1907 qui ainsi a donne appui aux 
allegations de la Republique du Salvador. Ce Tribunal a 
decide que le Nicaragua se trouvait dans l'obligation de 
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"retablir la situation juridique existant anterieurement a 
la convention Bryan-Chamorro". 

Si la doctrine se montre bien etablie au sujet de la 
regie de solution de conflit, elle est en revanche controversee 
au sujet de la question des sanctions. 

D'apres certains auteurs, le traite posterieur est nul; 
VATTEL. Le Droit des Gens, vol. II, cap. XII, par. 164; HENRI 
ROLIN, Principes de Droit International Public, Recueil des 
Cours, 1950-11, tome 77, p. 437; LAUTERPACHT, Regies gene-
rales du Droit de la Paix, Recueil des Cours, 1937-IV, 
tome 62, p. 310; OPPENHEIM, International Law, 7c ed., 
p. 805; SCELLE, Regies generates du Droit de la Paix, Recueil 
des Cours, 1933-IV, tome 46, p. 473. 

D'autres auteurs considerent que la sanction ne doit 
pas consister necessairement dans la nullite du deuxieme 
accord: REDSLOB, Traite de Droit des Gens, Paris, 1950, 
p. 103; KELSEN, La Theorie Juridique de la Convention, in 
Archives de Philosophic du Droit et de Sociologie Juridique, 
n. 1-4, 1940, p. 61; Ch. ROUSSEAU, Principes, op. tit., 
p. 813-814. 

Dans son troisieme Rapport sur le Droit des Traites, 
M. FITZMAURICE a pris une position nettement contraire a la 
these de la nullite du traite posterieur. "La sanction est 
de nature differente: "il y aura lieu au paiement de domma-
ges-interets ou a toute reparation adequate au benefice de 
l'autre partie ou des autres parties au second traite qui ne 
participent pas au traite anterieur, a condition que cette 
autre partie ou ces autres parties n'aient pas eu connaissance 
du traite anterieur et du conflit dont il s'agit". (art. 18, 
par. 6). (Yearbook of the International Law Commission, 
1958-11, p. 27). 

Dans le commentaire a cet article, le rapporteur ajoute: 
"Seule l'incompatibilite avec certains types de regies gene-
rales du droit international entrainera la non-validite du 
traite. Dans des limites assez larges, le droit international 
permet aux Etats, s'ils le desirent, de convenir, pour les 
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appliquer entre eux, des regies ou des regimes ordinaires" 
M. FITZMAURICE trouve des appuis dans le droit interne des 
Etats. "II est interessant de noter que, en droit prive (dans 
le systeme anglo-americain tout au moins), le fait qu'un 
contrat peut creer pour l'une des parties un conflit d'obli-
gations avec un contrat anterieur n'est pas une cause for-
melle d'invalidation du second contrat, du moins lorsque 
1'autre partie ignore le conflit". (Yearbook, 1958-11, p. 41, 
n. 82). 

Les deux sentences de la Cour de Justice Centro-Ame-
ricaine, ci-dessus mentionnees, se montrent conformes, 
comme nous avons vu, a ce deuxieme courant. 

En somme, ce critere permet de donner des indications 
plus precises pour la solution des conflits de la quatrieme 
categorie, ce que ne permettaient point d'autres criteres que 
la doctrine avait quelquefois suggeres. La regie "in toto 
jure genus per speciem derogatur" avait retenu la prefe
rence de certains auteurs qui en avaient neanmoins signale 
le relativisme (ANZILOTTI, Cours de Droit International, trad. 
frangaise, Paris 1929, p. 403; CAVAGLIERI, Regies generates du 
droit de la paix, Recueil des Cours, t. 26, p. 330; HEILBORN, 
"Les Sources du Droit International", Recueil des Cours, 
t. 11, p. 30). Ces auteurs — ecrit M. BASDEVANT — "indi-
quent que l'adage par eux invoque n'est pas absolu et qu'il 
y a des cas ou le droit general a preeminence sur le droit 
particulier". Voir a cet egard les enseignements de 
M. CHARLES ROUSSEAU, Principes, p. 785. 

4. Conflit dans lequel il n'y a que certaines des parties 
au premier traite qui soient parties au second traite, duquel 
ne participe aucune autre partie. 

II s'agit du cas d'un accord ulterieur auquel ne parti-
cipent que certaines de parties au premier accord, c'est-a-dire 
le cas d'un accord distinct sur le meme sujet qui ne reunit 
pas toutes les parties au traite anterieur. 

En d'autres termes, conflit d'un traite par exemple du 

type abed avec un traite par exemple du type ab. 
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La presente hypothese est celle qui presente la plus 
grande difficulte a 1'analysc Dans son cadre se renfer-
ment les problemes juridiques les plus ardus. 

II suffit de dire qu'ici, a, l'oppose de ce que Ton constate 
dans les autres hypotheses, ni m e m e la regie de solution de 
conflit est facile a etablir. Bien au contraire, on ne trouve 
ni dans la jurisprudence, ni dans la pratique, ni dans la 
doctrine, des indications precises et satisfaisantes. 

Commengons par donner quelques exemples de la pra
tique internationale qui concernent la presente hypothese. 
Ainsi: 

a) conflit entre les traites multilateraux etablissant un 
regime economique preferentiel et les traites bilateraux 
comportant la clause de la nation la plus favorisee; 

b) conflit entre l'art. 36 du Statut de la CPJI. l'Acte 
general d'arbitrage du 26-9-1928 et les traites bilateraux de 
conciliation, d'arbitrage et de reglement judiciaire. 

c) conflit entre la convention de Varsovie du 12 octo-
bre 1929 (ratifiee par 47 Etats) et le protocole de La Haye, 
de 1955, portant modification de cette Convention (v. R. H. 
M A N K I E W I C Z , Organisation Internationale de VAviation Ci
vile, Annuaire Frangais de Droit International., 1957, p. 405-
411 — Idem, Conflits entre la Convention de Varsovie et le 
Protocole de La Haye, Annuaire Frangais de Droit Interna
tional, 1956, p. 239-246). 

Dans la jurisprudence internationale, il y a des cas 
a mentionner, qui ont trait a la presente hypothese. Elle 
ne nous offre pas cependant des donnees positives et 
concluantes. 

De l'ancienne et de l'actuelle Cour Internationale de 
Justice il y a quatre decisions a retenir, que void: 

1. Arret du 30 aout 1924 (affaire M A V R O M M A T I S , compe
tence). La Grece, invoquant une clause du mandat qui 
conferait a la Cour la juridiction obligatoire des differends 
provoques par Interpretation ou l'application des dispo
sitions du mandat, saisit ce Tribunal d'une requete unilate-
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rale contre la Grande-Bretagne. Elle a soutenu la validite 
des interets de son ressortissant, M. MAVROMMATIS qui avait 

obtenu du Gouvernement turc, anterieurement a la guerre, 
des concessions de travaux d'utilite publique, a Jerusalem et 
a Jaffa. La Grande Bretagne contesta que la clause men-
tionnee au mandat put etre invoquee dans cette affaire. 

Dans 1'arret du 30 aout 1924 la Cour — signale M. CHAR
LES ROUSSEAU — "a aborde incidemment le point de savoir 
si une Puissance mandataire pouvait renoncer par traite 
(regie conventionnelle generale speciale (et posterieure) 
(protocole xn de Lausanne du 24 juillet 1923), a l'exercice 
des droits qu'elle tenait de son mandat (regie convention
nelle generale anterieure: ici l'art. 11 du mandat pour la 
Palestine en date du 24 juillet 1922)". La Cour a donne a 
ce probleme une reponse affirmative: 

"Bien que les termes du mandat revetent un caractere 
particulier comme ay ant ete definis par le Conseil de la 
Societe des Nations, aucune des Parties n'a soutenu qu'un 
membre de la Societe des Nations ne pourrait renoncer a des 
droits qu'il tient du Mandat." 

"Le fait — ajoute la Cour — que l'art. 11 du Mandat 
ne renvoie audit Protocole que par une formule generale et 
que ce Protocole est posterieur au Mandat ne permet pas 
de conclure que le Protocole ne serait applicable en Pales
tine que pour autant qu'il est compatible avec le Mandat. 
Au contraire, dans le doute, c'est le Protocole en tant 
qu'accord special et posterieur qui devrait l'emporter" 
(Publications de la Cour, serie A, p. 30-31). 

2. Avis consultant' du 16 mai 1925 (affaire du service 
postal polonais a Dantzig). II s'agissait d'un conflit entre 
d'une part 1'article 104 du Traite de Versailles, base du 
statut international de la Ville Libre de Dantzig (regie ge
nerate et anterieure), et d'autre part, deux traites bilate
raux polono-dantzikois, la convention de Paris du 9 no-
vembre 1920 et l'accord de Varsovie du 24 octobre 1921. 
La Cour reaffirma le principe que l'accord special li-
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brement conclu entre les deux Parties l'emporte sur l'accord 
general en vertu duquel il a ete conclu, pour autant que 
les clauses de celui-ti se trouvent remplies. 

3. Avis consultatif du 8 decembre 1927 (affaire de la 
competence de la Commission europeenne du Danube). Le 
probleme etait celui de la non-conciliation entre, d'une part, 
le traite de Versailles (art. 346-353) et, d'autre part, la con
vention de Paris du 23 juillet 1921, signee par dix Etats qui 
etaient a la fois signataires de l'accord precedent. La Cour 
rejetta l'idee d'une superiorite quelconque des traites de 
paix de 1919 "et s'arreta au statut de 1921 c o m m e consti-
tuant a cet egard l'expression la plus recente de la volonte 
des Etats". 

4. Enfin, nous devons nous referer a la decision prise 
par la Cour Internationale de Justice concernant les reserves 
a la convention sur le genocide. II est vrai que la Cour 
n'a pas ete saisie d'une question touchant le probleme de 
conflit des traites. Neanmoins, etant donne qu'elle accueil-
lit favorablement certaines reserves, celles qui seraient 
compatibles avec l'objet et le but de la Convention, on 
pourrait se demander si Ton ne pourrait pas tirer des con
sequences fort interessantes pour le probleme que nous 
sommes en train d'examiner. 

E n effet, comme nous savons, la reserve faite par une 
des parties contractantes doit etre acceptee au moins par 
une autre des parties contractantes. L'acceptation des re
serves permet la formation d'un accord entre au moins deux 
parties, (celle qui presente la reserve et celle qui l'accepte). 
E n somme d'un accord dont les parties ne seraient jamais 
plus nombreuses que celles du traite originaire. Le pro
bleme des reserves ne serait qu'un aspect du probleme du 
conflit des traites, precisement celui dans lequel il n'y a 
que certaines des parties au premier traite qui soient parties 
au second traite, auquel ne participe aucune autre. 

Cela etant admis, nous pourrions etablir une regie de 
solution tres importante pour l'hypothese en ce moment 
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consideree. Le traite special et posterieur ne prevaudrait 
que si sa finalite et son but etaient conformes au traite 
avec lequel il etait incompatible. 

D'ailleurs le critere adopte par la Cour le 28 mai 1951 
n'etait pas ete entierement nouveau car des 1934 M. GEORGES 
SCELLE en relevait Fexistence dans l'article 41 de VActe 
General a"Arbitrage (Precis de Droit des Gens, Paris, 1934, 
p. 478). Quelques mois plus tard, le meme critere de vali
dite des reserves avait ete retenu par le reglement sanitaire 
n. 2 de l'Organisation Mondiale de la Sante (Geneve, 

aoutl951). 

CHAPITRE IL 

Conflits entre accords n'appartenant pas au meme 
rang dans la hierarchic 

Nous avons signale dans le chapitre introductif que 
l'examen des conventions internationales nous mene !a cette 
constatation: que les Etats eux-memes reconnaissent qu'il 
y a des traites qui priment les autres. 

Cela n'est pas surprenant, car toute organisation, 
meme partielle, de la communaute internationale reclame 
la formation d'un systeme hierarchique de normes juridi-
ques. Dans ce systeme les regies fondamentales se placent 
au dessus des regies particulieres que les membres de cette 
meme societe etablissent. 

Comme M. SCELLE a fait observer, il n'est pas admissible 
que des regies "constitutives ou constitutionnelles" soient 
ecartees d'une collectivite inter-sociale quelconque. Dans 
la societe internationale ces regies appartiennent depuis plu
sieurs annees au droit international positif. 

D'apres l'art. 103 de la Charte des Nations Unies les 
obligations qui en decoulent prevaudront sur celles resultant 
de tout autre accord international. Un membre des Nations 
Unies est tenu a respecter, dans ses accords internationaux, 
les dispositions de la Charte de San Francisco. 
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Nous pouvions figurer un probleme de validite d'un 
accord international qui ne serait pas eventuellement con
forme a la Charte des Nations Unies. De quel probleme 
s'agirait-il? D'un probleme de conflit qui, a notre avis, 
a lieu entre accords n'appartenant pas au m e m e rang dans 
la hierarchic Entre d'une part, un Traite constitutionnel 
(la Charte) et un Traite ordinaire. Ce probleme sera etudie 
dans la premiere section du present chapitre. 

Toutefois, lorsque nous envisageons le probleme de la 
hierarchie des normes juridiques, nous devons tenir compte 
d'une autre distinction: celle qui opposerait deux especes 
d'accords auxquelles la doctrine fait souvent reference: 
Les Traites-lois et les Traites-contrats. 

Les contrats et les lois — nous entendons dire — ne 

se rangent pas egalement dans le systeme hierarchique des 
normes juridiques. 

La loi est etablie par l'autorite publique. Elle est san-
ctionnee par la force gouvernementale. Tout homme, en tant 
que citoyen d'un Etat ou habitant sur son territoire, est 
oblige de respecter le statut politique de cet Etat. II ne 
peut, par une convention particuliere, echapper a l'appli-
cation de ces regies. 

Toute loi est obligatoirc Elle a un caractere general 
et un caractere permanent. Bien que l'on ait l'habitude 
de faire une distinction entre les lois imperatives et les lois 
facultatives, il faut souligner que celles-ci ne sont qu'impe-
ratives. "Ce n'est pas la loi qui est facultative; il y aura 
la un non-sens. Ce que Ton veut indiquer par l'expression, 
c'est qu'il est permis aux sujets de droit de se placer dans 
une situation telle que cette loi ne les atteindra pas... En 
d'autres termes, ce qui est facultatif, ce n'est pas la loi, c'est 
le fait de se mettre dans telle situation legale" (GEORGES 

RIPERT, Traite de Droit Civil, tome premier, Paris, 1956, p. 5). 

"La loi a une force obligatoire — ecrit G A S T O N JEZE — 
parce que, dans un pays donne, a un moment donne, la 
masse des individus consent a ce que les gouvernements 
usent de la contrainte pour en imposer l'observation, soit en 
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frappant penalement ceux qui la violent, soit en annulant 
les actes juridiques qui la meconnaissent, soit en exigeant 
une reparation pecuniaire ou morale a l'auteur de l'infra-
ction. A mesure que la civilisation fait des progres et que 
les individus se developpent en culture et en morale, ce 
consentement, d'abord passif, devient actif. Les individus 
en arrivent a avoir conscience de la necessite de l'interven-
tion des gouvernements" (JEZE, Les Principes Generaux du 

Droit Administratif, 3e ed., 1925, p. 31). 

Or, on a bien voulu etablir une autre classification des 

Traites, compte tenu de la distinction existante entre les 

lois et les contrats. Cela etant fait, on a essay e d'etablir 

une relation hierarchique entre deux especes de Traites: 

les Traites-lois et les Traites-contrats. 

Cette distinction de nature hierarchique entre ces deux 

especes d'accords faut-il la reconnaitre c o m m e valable? 

La reponse a cette question sera examinee dans la 

seconde section du present chapitre. 

SECTION PREMIERE. 

Conflit entre traites-constitutionnels et traites-ordinaires. 

1. Dispositions conventionnelles. 

C'est a partir de l'examen des traites internationaux 
eux-memes que l'on arrive a la reconnaissance des rapports 
de subordination (et non settlement de coordination) entre 
des normes internationales. 

II faut retenir, a cet egard, 1'importance de deux dispo
sitions conventionnelles: l'art. 20 du Pacte de la Societe 
des Nations et l'art. 103 de la Charte des Nations Unies. 

D'apres 1'analyse de l'art. 20 du Pacte on est arrive a 
qualifier ce Traite c o m m e constitutionnel. Voir: LAUTER-

PACHT, The Covenant as the "Higher Law", British Yearbook 
of Int. Law, 1936, p. 64-65; K U N Z , VArticle XI du Pacte 
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de la Societe des Nations, Recueil des Cours 1932-1, tome 39, 
p. 683; YEPES et PEREIRA DA SILVA, Commentaire Theorique 
et Pratique du Pacte de la Societe des Nations et des Statuts 
de I'Union Panamericaine, 1939, in, p. 77 et s.; WATRIN, 
Le Pacte de la SDN et la Constitution Frangaise, Paris, 1932; 
SCELLE, Precis de Droit des Gens, 1932. 

Cependant l'idee de la suprematie des normes constitu-
tionnelles internationales n'est pas une idee entierement 
nouvelle. "Elle a ete exprimee depuis longtemps deja — 
nous renseigne M. N. KAASIK — mais ce n'est qu'avec l'inte-
gration progressive de la communaute internationale et 
avec la precision de son droit constitutionnel, que la pri
maute de ce droit et le caractere conditionne de toute autre 
reglementation internationale devaient se manifester de plus 
en plus clairement et trouver une traduction explicite dans 
le droit positif. Le Pacte de la Societe des Nations exprime 
pour la premiere fois d'une fagon generale la priorite du 
droit constitutionnel sur tout autre droit derive, l'idee que 
tout droit de la Societe doit etre conforme, sous peine de 
nullite, a sa constitution " (Le Controle en Droit Internatio
nal, Paris, p. 259)". 

D'apres l'art. 103 de la Charte des Nations Unies, celle-ci 
possede une nature constitutionnellc 

La Charte contient, en meme temps, une operation de 
fondation tendant ia la creation d'un corps constitue. Elle 
devient, par la, la Charte constitutionnelle de cette institu
tion corporative d'Etats qui est 1'ONU (LAZARE KOPELMANAS, 

L'Organisation des Nations Unies, I, 1947, n. 77). La Charte 
est un "document constitutionnel" — ecrit M. GEORGES 

KAECKENBEECK — et c'est dans cette qualite qu'il importe de 
la suivre et de l'interpreter (La Charte de San Francisco, 
Recueil des Cours, 1947 — I, tome 70, p. 303). 

II est interessant de remarquer que le projet de Dumbar
ton Oaks ne presentait aucune disposition semblable a l'art. 
20 du Pacte ou a l'art. 103 de la Charte. Ses auteurs 
avaient la conviction que la superiority de la Charte serait 
une consequence naturelle de ses dispositions, parmi les-
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quelles le paragraphe 2 de l'art. 2 avait une importance 
particulierc Mais a la Conference de San Francisco on 
est arrive a la conclusion que l'omission d'un texte qui 
signalerait le caractere constitutionnel du traite pourrait 
aboutir a des interpretations inexactes. 

De differents projets furent presentes: ceux de l'Austra-
lie, de l'Egypte, de l'Ethiopie, des Philippines et du Venezuela. 
Le delegue australien pref era l'adoption d'un texte semblable 
a celui de l'art. 20 du Pacte mais on lui a objecte que 
cet article n'etait pas suffisamment precis. On connait 
d'ailleurs des critiques presentees par la doctrine a cet 
article: SCELLE: Regies generates, Recueil des Cours, 1933 
— IV, tome 46, p. 476; YEPES et PEREIRA DA SILVA, Commen-
taire, III, p. 74. Par consequent, on a donne preference a 
la redaction d'un nouveau texte. Ce fut celui propose par 
le Comite des Problemes Legaux (IV/2) qui a prevalu 
(UNCIO, Doc. 172/IV/2/4, du 9 mai 1945, p. 2 et s.). 

Outre l'art. 20 du Pacte et l'art. 103 de l'art. 103 de la 
Charte, nous pouvons mentionner des dispositions de cer
tains Traites regionaux: a) le Pacte de Varsovie, du 14 mai 
1955, dont l'art. 7 dispose que les Etats signataires s'engagent 
a ne conclure aucun accord dont les buts seraient en contra
diction avec ceux du Pacte lui-meme; b) le Pacte Atlanti-
que, du 4 avril 1949, dont l'art. 8 etablit que les parties 
contractantes assument 1'obligation de ne souscrire aucun 
engagement international en contradiction avec le Traite. 

II convient de remarquer que ces accords regionaux 
contiennent l'affirmation de leur entiere compatibilite avec 
la Charte des Nations Unies. 

D'ou les problemes que nous considerons ne seront en 
somme que des applications de la regie de la hierarchie des 
normes ou du federalisme normatif. 

2. Pratique Internationale. 
M I hi". 

En realite, comme a bien signale, M. CHARLES ROUSSEAU, 
le probleme de la compatibilite du Pacte de la Societe des 
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Nations et des Traites particuliers "n'est pose qu'une seule 
fois en 1935, lors de 1'application des sanctions contre l'ltalie 
et le droit international" (Principes, p. 135). Cependant, 
comme le meme eminent juris te nous le montre, plusieurs 
questions de compatibilite avec le Pacte furent soulevees. 
Ces questions concernaient le pacte Briand-Kellogg, le Traite 
germano-sovietique du 16 avril 1922, le Traite de non-agres
sion lituano-sovietique du 28 septembre 1926. 

Dans la pratique de la Charte des Nations Unies, le 
probleme de la compatibilite a une portee tres considerable 
avec des implications soit juridiques soit politiques. 

II faut dire que, neanmoins, le principe de la superiorite 
hierarchique de la Charte n'est pas mis en question. II est 
reaffirme dans le texte des accords internationaux et des 
declarations gouvernementales en general. Lors de la de-
mande d'avis consultatif concernant l'effet des jugements 
du Tribunal administratif des Nations Unies, il a ete releve 
devant la Cour Internationale de Justice par plusieurs expo
ses oraux. D'apres une analyse faite par M. LAZARE FOCSA-
NEANU, on peut titer ceux de M. SPIROPOULOS, representant du 
gouvernement hellenique (C.I.J., Memories, p. 351), de 
M. T A M M E S , representant du Gouvernement des Pays Bas 
(p. 378) et de Sir MANNIGHAM-BULLER, representant du Gou
vernement du Royaume-Uni (Annuaire Frangais de Droit 
International, 1957, p. 326-327). 

Mais, tout en proclamant la superiorite hierarchique de 
la Charte par rapport aux autres accords internationaux, 
les Etats n'ont-ils pas eu la tentation sinon de la modifier 
au moins de la completer, de l'adapter mieux aux exigences 
de la vie internationale? 

L'examen de cette question nous mene au probleme 
tres ardu de la compatibilite de certains accords regionaux 
ou de pactes de defense collective avec la Charte des Nations 

Unies. Le probleme est deja l'objet d'une bibliographic 
assez expressive. M. KELSEN se sent pousse a parler meme 
d'un nouveau droit des Nations Unies qu'il distingue du 
systeme de la Charte: a new law of the United Nations; the 
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old law of the United Nations (Tendencias recienies en el 
derecho de las Naciones Unidas, in Revista Peruana de 
Derecho Internacional, n. 36-37, 1951, p. 3 et s. — The Law 
of the United Nations, London, Stevens, 1950, p. 911 et s.). 
Voir BOUTROS-GHALI, Contribution a YEtude des Ententes 

Regionales, Paris, 1949, p. 153-158; L. LARRY LEONARD, Inter
national Organization, 1951, p. 296; W . ERIC BECKETT, The 

North Atlantic Treaty, The Brussels Treaty and the Charter 
of the United Nations, London, Stevens, p. 3 et s.; PIERRE 

VELLAS, Le Regionalisme International et YOrganisation des 

Nations Unies, Paris, 1948, p. 59 et 60). 

3. Jurisprudence Internationale. 

La reconnaissance d'un lien de subordination entre des 
normes internationales n'appartenant pas au meme rang 
dans la hierarchie n'a pas ete ecartee de la jurisprudence 
internationale. 

a) Dans l'affaire OSCAR CHINN (jugee par la Cour Per-
manente de Justice Internationale le 12 decembre 1934) deux 
pays dissidents ont estime que la Cour aurait du appliquer 
d'office l'Acte general de Berlin comme etant l'lnstrument 

conventionnel qui off rait la plus grande validite. Le juge 
neerlandais, M. VAN EYSINGA, rappelait que les deux Etats 
qui postulerent l'affaire devant la Cour (Belgique et Grande-

Bretagne), sans consulter les autres Puissances contractantes 
de l'Acte general de Berlin du 26 fevrier 1885, ont estime 
pouvoir y modifier inter se cette convention. "II par ait 
clair que, de cette fagon, ils ont agi a l'encontre, non pas 
seulement d'un principe essentiel du droit des gens, mais 
aussi de l'art. 36 de l'Acte general de Berlin, prescrivant 

expressis verbis que des modifications ne pourraient etre 
introduites dans facte que d'un commun accord. II s'agit 

ici — conclut le juge — d'une situation juridique qui est 
d'ordre public et dont une jurisdiction doit tenir compte 
d'office. Si la Cour 1'avait fait, elle aurait applique uni-
quement l'Acte de Berlin". 

17 
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En effet, l'art. 36 de Facte de Berlin, signe par la Belgique 
et la Grande-Bretagne, stipulait: 

"Les Puissances signataires du present Acte 
general se reservent d'y introduire ulterieurement 
et d'un c o m m u n accord les modifications ou ame
liorations dont Putilite serait demontree par 
Pexperience". 

"Du moment qu'on avait l'intention de creer un statut 
de Congo qui ne devait pas pouvoir etre change pour quel-
ques-uns seulement de ses auteurs, on doit interpreter la 
volonte des Puissances en ce sens qu'une convention valable 
ne peut naitre si elle est donclue en contrevenant a Pinter-
diction pour un groupe restreint de signataires de l'Acte de 
le modifier. . Done, a mes yeux (ecrit le juge Schucking 
dans son opinion dissidente), la nullite prevue par l'Acte de 
Berlin est une nullite absolue dans le sens d'une nullite 

ex tunc que les Etats signataires peuvent invoquer a tout 
moment, et la Convention conclue en contradiction de Pinter-
diction est nulle de plein droit". (Publications de la Cour 
Permanente de Justice Internationale, serie AB, n. 63, 
p. 131/135). 

En vertu de Part. 36 de l'Acte de Berlin, celui-ci devrait 
done etre tenu pour constitutionnel et, en tant que tel, devrait 
etre respecte par des accords posterieurs. 

b) Dans l'affaire des zones tranches, la Cour a con-
sidere un Statut comme ayant une force juridique superieure 
et c o m m e devant, au moins dans une certaine mesure, preva-
loir sur les clauses du compromis. 

Les Parties avaient demande a la Cour de faire con-
naitre "a titre officieux" a leurs agents "le resultat de son 

delibere avant tout arret. La Cour a pense que cette pro

cedure etait contraire a son Statut et qu'il ne lui apparte-
nait pas, sur la proposition des Parties, de deroger aux 
dispositions du Statut" (Ordonnance du 19 aout 1929, Pu

blications de la Cour, serie A, n. 22, p. 12)". 
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c) Dans l'affaire des emprunts serbes, la Cour examina 
si le compromis presente par les Parties lui donnait une 
juridiction compatible avec son Statut. L'examen de cette 
question — co m m e M. B A S D E V A N T a fait remarquer — impli-
que que le Statut soit considere c o m m e investi d'une force 
juridique superieure a celle du compromis. Le Statut de 
la Cour tire sa force juridique d'un protocole signe et ra-
tifie par les Etats (protocole du 16 decembre 1920), done 
d'un Traite, mais il y a ici cette particularite que ce Statut 
cree une institution internationnale fonctionnant selon ses 
regies propres. "Ici la Cour fait apparaitre — ecrit le m e m e 

auteur — des normes d'une valeur juridique superieure a 

celles que les Etats peuvent adopter par des Traites parti-

culiers" (Regies generates du droit de la paix, Recueil des 

Cours, 1936, IV, tome 58, p. 650). 

SECTION II. 

Conflit entre traite-loi et traite-contrat. 

1. Notion de traite-contrat et de traite-loi. 

a) Origine de la Distinction entre Traite-contrat et 
Traite-loi. 

La distinction entre traites-lois et traites-contrats n'a 
ete etablie qu'au siecle dernier. Jusqu'alors, l'idee d'une 
loi internationale s'imposant a une communaute d'Etats 
etait a peu pres inconnue ou ne revetait que de rares mani
festations. 

D'ailleurs les traites multilateraux eux-memes ne pa-
rurent que dans une date recente. Des sujets importants 
etaient reglementes par des conventions bilaterales entre 
lesquelles il n'existait aucune liaison ou, tout au plus, il en 
avait une formelle assez lache. "Tels furent — rappelle 
M. M A N F R E D L A C H S (Le Developpement et les Fonctions des 

Traites Multilateraux, Recueil des Cours, 1957-11, tome 92, 
p. 236-237) — les documents des traites de Westphalie, du 
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Traite de paix de Rijswick (1697), du Traite de paix d'Utrecht 
et de Rastadt (1713 et 1714), d'Aix la Chapelle (1748) et des 
Traites de Paris". Le pas suivant dans la voie de develop-
pement des formes des traites "est marque par le document 
multilateral qui resume pour ainsi dire les dispositions de 
plusieurs conventions". L'exemple d'un tel document, donne 
par M. L A C H S , n'est fourni que par l'Acte du Congres de 
Vienne du 9-juin 1815. 

Les traites n'etaient consideres que des contrats entre 
des Etats. "La notion d'Etat — ecrit M A U R I C E H O U L A R D (la 
Nature juridique des Traites, p. 20^22) — telle que nous 
Pentendons aujourd'hui n'existait pas autrefois. II y avait 
un souverain qui possedait des biens immobiliers et mobi-
liers; ce souverain passait avec ses voisins des actes par 
lesquels il cedait ou acquerait un territoire, donnait ou 
recevait une somme d'argent, reglait un mariage, terminait 
une guerre, au moyen d'arrangements personnels. Puis le 
souverain a disparu. La distinction s'est faite entre les 
biens personnels du souverain et les biens affectes au 
fonctionnement des services publics. Toutefois, l'idee et la 
forme de contrat ont domine. La confusion entre le traite 
et le contrat etait done facile d'etablir". 

Quelquer conventions depuis le debut de xix.e siecle 
ont contenu, cependant, des dispositions d'un caractere le-
gislatif. Tel fut le cas du Traite de Paris, du 30 mai 1814, 
qui consacra le principe de la liberte de navigation et 
Pappliqua au Rhin. Le principe une fois proclame trouva 
sa consecration definitive dans le Congres de Vienne, ou il 
fut admis par un plus grand nombre de Puissances. II fut 
aussi accepte par la Belgique et les Pays Bas dans leur 

accord du 19 avril 1839. Les Puissances signataires du 
Traite de Paris du 30 mars 1856 et celles signataires de 
l'Acte general de la Conference de Berlin du 26 fevrier 1885 
etendirent la m e m e regie, respectivement, au Danube et a 
L'Escaut. 

Nous pourrions objecter que ees dispositions concernant 
la liberte de navigation n'etaient pas reellement des dispo-
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sitions par voie generale, mais au contraire des dispositions 
speciales qui ne concernaient qu'un fleuve individuellement 
determine et que par la meme, un des caracteres essentiels 
de la loi leur faisant defaut. Cette raison — on a entendu 
dire — n'etait pas convaincante. Les dispositions renfer-
maient en verite un principe a la fois general et objectif — 
en depit de leur application a des cas particuliers — a savoir 
le principe de la liberte de navigation (Nature Juridique 
des Traites, in Dictionnaire Diplomatique Internationale, 
tome m ) . 

Pour depasser le cadre de ce principe, citons encore 
d'autres accords qui ne presenterent plus un caractere 
strictement contractu el. Ainsi, le Traite de Constantinople 
du 28 Octobre 1888 par lequel les Puissances signataires 
voulurent, d'apres le preambule, etablir "un regime definitif, 
a garantir, en tout temps et a toutes les Puissances, le libre 
usage du Canal maritime du Suez". Par d'autres conven
tions, les Puissances agissant comme facteurs generateurs 
de droit, etablirent des institutions nouvelles ou organiserent 
un service international d'interet commun. De cette ma-
niere les Puissances contractantes s'engagerent par la con
vention du 29 juillet 1889 a organiser une Cour permanente 
d'arbitrage. 

b) Les Donnees et la Valeur de la Distinction d'apres 
la Doctrine. 

Des traites de cette nature etant ainsi conclus, on pour
rait prevoir que la doctrine ne tarderait pas a faire une 
distinction entre les traites traditionnels et ceux qui posaient 
des regies objectives et generates. K A L T E N B O R N (1847), 
B L U N T S C H L I (1870), B E R G B O H M (1877), LO U I S R E N A U L T (1879), 
BINDING (1889), furent les premiers a reconnaitre cette dis
tinction. Citons encore K U N T Z E , JELLINEK, BONFILS, et enfin 

TRIEPEL qui, en 1899, fait paraitre le Droit International et 

Droit Interne, dans lequel il essaye de demontrer que la 

source de toute regie de droit est le contenu d'une volonte 
superieure. 
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Une partie considerable de tous les accords de volonte 

que concluent les Etats — nous signale TRIEPEL — est ana
logue aux contrats de droit prive. C'est le cas des traites 

au sujet d'une cession de territoire, de Pemplacement de 
troupes de secours, d'une prestation de subsides, de Pechange 

de prisonniers, de la reddition de forteresses, et notamment 
les traites dont le type ressemble a celui des contrats econo-

miques des personnes privees c o m m e le pret par exemple. 
TRIEPEL nous veut montrer que les accords de telle sorte 

sont incapables d'engendrer une volonte commune et, par 
la, de realiser la condition prealable necessaire a la forma

tion d'une regie juridique pour les Etats, de m e m e qu'il est 

impossible aux contrats prives d'engendrer du droit objectif 

(Droit International et Droit Interne, Paris-Oxford, 1920, 

p. 45). D'autre part, toute Vereinbarung n'engendrerait pas 

des droits ou des devoirs pour ceux qui y participent; c'est 

precisement le cas dans les Vereinbarungen les plus impor-

tantes. Inversement, on ne pourrait pas concevoir aucun 

contrat valable, d'ou ne naissaient pas des droits et des 
devoirs subjectifs; le contrat etant precisement destine, par 

le droit objectif, a faire naitre des droit subjectifs (TRIEPEL, 
op. cit., p. 60). 

Nous connaissons le grand prestige que cette classifica
tion de traites a eu et encore par ait avoir. Elle a du meriter 
Pappui de DUGUIT, de R E N A U L T , d'ANziLOTTi, de B O U R Q U I N et 

d'autres. E n temoignant ce prestige, M. E M I L E GIRAUD signala 
tout recemment que la distinction entre traites-contrats et 

traites-lois possede un caractere fondamental, Les premiers 
concernent un cas particulier, des operations telles qu'une 

cession, un echange de territoire, un emprunt; operations 

qui sont realisees en une seule fois ou en un certain laps 

de temps. Les seconds au contraire — ajoute-t-il — eta-

blissent des regies de droit susceptibles d'une application 
indefinie (Modifications et Terminaisons des Traites Col-
lectifs, Expose preliminaire, Institut de Droit International, 
1960). 
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"Dans les Traites-Contrats — signale encore M. CA V A R E 

— les volontes etatiques poursuivent deux buts opposes, de 
m e m e que les contractants en droit prive interne. L'une des 
Parties cherche a faire naitre une obligation a la charge de 
Pautre. Dans les Traites prevoyant des droit et obligations 
reciproques, chaque Etat en m e m e temps cherche a devenir 
creancier et debiteur vis-a-vis de son co-contractant. A u 
contraire, dans les Traites-lois c'est un but semblable que 
poursuivent toutes les Parties aux Traites: la determination 
d'une regie generale, impersonnelle (Traite, tome 11, p. 57), 

En depit de Pimportance encore attachee a cette classi
fication, il convient cependant de remarquer que de nom-
breuses restrictions lui ont ete apportees. II est vrai que, 
d'une fagon generale des differences existent entre des trai

tes qui sont consideres c o m m e des lois et des autres qui 
sont qualifies c o m m e des contrats. Cependant, elles sou-
lignent Pinutilite et la relativite de la distinction qui 
n'offrirait aucun critere d'objectivite et de certitude. 

Sans vouloir entrer dans le centre m e m e de la contro-
verse qui fait l'objet d'une litterature abondante, on peut 
rappeler quelques objections apportees a la validite de la 
distinction. 

1) La premiere objection tient au fait que les normes 
du droit international peuvent etre contenues dans un 
contrat c o m m e les normes du droit interne sont contenues 
dans la loi. Le contrat en droit international est conclu 
"par les autorites memes qui creent le droit, et quand ces 
autorites veulent etablir en commun, sous forme de traite, 
les normes par lesquelles elles s'obligent elles-memes, on ne 
pourrait veritablement pas apercevoir pourquoi cela ne se-
rait pas possible". Le droit international objectif peut done 
etre cree par simple contrat (Dictionnaire Diplomatique 
Internationale). 

C o m m e M. K A R L S T R U P P a fait remarquer, toute regie 
juridique creee constitue pour ceux auxquels elle s'adresse, 
du droit, ou plutot la norme, le droit objectif. Le traite inter
national au sens large, etablit du droit objectif dans Pun et 
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dans Pautre cas et non seulement dans une situation ren-
trant dans le cadre de la pretendue Vereinbarung" (Regies 
generates du Droit de la Paix, Recueil des Cours, 1934-1, 
tome 47, p. 325). 

M. R. A. M E T T A L souligne, d'autre part, que toute con
vention cree du droit et que du point de vue theorique, il est 
sans interet de savoir si les rapports contractuels concordent 
vers un but c o m m u n ou s'inspirent d'interets apparement 
divergents. La convention internationale est une des me-
thodes de creation de droit international et toute norme 
etablie de mutuo consensu cree des regies juridiques de 
sorte que tous les traites sont au m e m e degre "law making" 
(Quetques Observations sur la Theorie du Traite Interna
tional, in Archives du Philosophic du Droit et de la Socio-
logie Juridique, 1940, n. 1-4, p. 194). 

2) M. TRIEPEL lui-meme fut oblige d'admettre qu'une 
regie juridique "ne contient pas necessairement des pres
criptions generates " et qu'elle peut "constituer une norme 
pour un ou plusieurs cas individuellement determines". 
Cette breche au principe de la generalite de la loi, M. TRIEPEL 
tenta de l'expliquer de la m e m e fagon que les auteurs de 
droit public interne, qui rejettent le caractere de generalite 
c o m m e un element essentiel de la loi. 

Or, si on admet la possibilite pour les Etats — dit une 
deuxieme objection a la distinction — de creer du droit 
objectif par des traites speciaux dont les dispositions seraient 
derogatoires au droit objectif existant, c'est-a-dire "contra 
legem", pourquoi n'admettrait-on pas egalement la possibi
lite de creer du droit "praeter legem", non pas par voie 
generale, mais par voie individuelle et speciale? Pourquoi, 
en effet, les Etats ayant la possibilite de "modifier le droit 
objectif existant" par des "lois internationales" speciales, 
n'auraient-ils pas egalement la possibilite de creer du nou-
veau droit par le m e m e processus? Et dans ce cas, comment 
faire la distinction entre une operation juridique qui vise la 
modification de "eirconstances exterieures", un "resultat 
exterieur" et la regie de droit individuelle ou speciale qui, 
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elle aussi, par la reglementation du cas particulier qu'elle 
etablit, contient dans ses elements constitutifs le cas mi

ni eme? Aucun moyen ne serait done assez puissant — sou-
ligne encore cette objection-pour nous conduire a un critere 

pouvant nous donner une difference assez comprehensible 
entre la reglementation speciale en question et la simple 
operation juridique. 

Si on ajoute a cela que les Etats eux-mernes sont des 
facteurs createurs de droit, on comprendra qu'ils serait par-

ticulierement difficile, sinon impossible, de discerner parmi 
les operations juridiques des Etats, des traites qu'ils conclu-

raient et par lesquels ils poseraient une regie de droit speciale 
(Dictionnaire Diplomatique Internationale). 

3) Quant a la distinction etablie d'apres le but des 
Parties Contractants, on a objecte encore qu'il y a des con

trats dans lesquels les declarations reciproques de volonte 
sont du m e m e contenu sans qu'il y ait a la rigueur creation 

d'une regie de droit. Ainsi on se trouve en presence d'un 
contrat createur de situations subjectives, quand deux per-
sonnes se promettent mutuellement de donner a une tierce 

une chose determinee, par exemple, dans le cas ou ce dernier 
se marierait ou un autre evenement de ce genre aurait lieu. 
Dans Poccurrence les interets des co-contractants ne seraient 
nullement opposes. 

"II en est de m e m e en droit international lorsque deux 
Etats se promettent mutuellement de fournir a un tiers Etat 

une prestation determinee. Ainsi dans le cas d'une alliance 
ou une autre convention creatrice du droit subjectif". Le 

contenu des declarations des volontes est identique sans 
qu'il y ait en consequence une creation d'une regie de droit. 
M. K U N T Z E avait deja fait une observation analogue dans le 
cas de co-proprietc L'accord des volontes de tous les pro-
prietaires etant necessaire pour Petablissement d'une servi
tude quelconque, sans qu'il y ait pourtant creation d'une 
regie de droit, mais simple accord de volontes en vue de la 
creation d'un droit subjectif. 
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4. On a fait encore observer que, dans Petat actuel 
devolution des relations juridiques internationales, le traite 

ne demeure qu'en apparence un acte contractuel. Le con
tenu materiel des traites comporte des dispositions qui 

sont souvent legislatives ou reglementaires. "Les traites a 
Poppose des contrats — rappelle M. JACQUES B E N Z (Validite 

des Reserves aux Traites Internationaux Multilateraux, these, 
Faculte de Droit d'Aix-en-Provence, 1954) — sont de nature 
generale et abstraite; ils regissent la competence d'une serie 
indefinie de sujets, sont permanents et produisent leurs 
effets tant qu'ils n'ont pas ete abroges a Pinstar d'une loi. 
Les contrats, au contraire, ne s'appliquent qu'a des sujets 

de droits determines, et epuisent leurs effets des qu'ils sont 

executes. U n traite est une loi partielle de la communaute 
internationale, pour laquelle, il fut eiabore, et qui comprend 
la population d'un certain nombre d'Etats" (p. 94). (Cf. 
JEAN H U B E R , Le Droit de Conclure des Traites Internationaux, 
Lausanne, 1951, p. 155-156). 

5. Mais, si le traite ne peut etre assimile au contrat, il 
parait difficile par contre, que Pon puisse assimiler a la loi. 
La notion de traite-loi — ecrit M A R C E L SIBERT — est difficile 
a admettre si par la "on pretend dire qu'il existe des traites 
dont te regime soit identique a celui de la loi". A cet egard, 
M. SIBERT retient six points principaux: 

a) La loi emane d'une volonte superieure consideree 
c o m m e etant la volonte generale. Le traite exprime toujours 
l'accord de seules volontes contractantes. 

b) D u point de vue formel, toute loi emane d'un Par-
lement, c'est-a-dire d'un organe qualifie par un pacte social 
pour elaborer des regies obligatoires impersonnelles et gene-
rales. Le pretendu traite-loi (ou c o m m e on dit encore 
"traite-regle") est Poeuvre d'une assemblee ou de negocia-
tions diplomatiques, c'est-a-dire de delegues des Etats et 
non pas de "representants du peuple"... 

c) "La loi est generale: elle s'applique a tous, m e m e 
a ceux qui, lors du vote, en ont repoussee les dispositions. 
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Quoi qu'on en dise, le pretendu "traite-loi" ne s'applique 
qu'aux Etats ou qui Pont signe et ratifie ou qui y ont accede". 

d) La loi est executoire des sa promulgation. "Le 
pretendu traite-loi, m e m e dument signe et ratifie, n'a 
de force executoire dans l'Etat qu'apres qu'un acte interne 
lui aura donne force de loi vis-a-vis et des autorites natio-
nales et des citoyens; jusque-la le pretendu traite-loi n'a 
qu'un effet, celui de "faire naitre a la charge des Etats con
tractants l'obligation juridique subjective de transformer ce 
pro jet de loi en loi de Pordre juridique interne", 

e) "La loi, generale, est insusceptible (a de rares 
exceptions pres) d'une application plus ou moins large au 
gre des assujettis. Quand un pretendu traite-loi comporte 
une clause d'adhesion, on aboutit a ce qu'il depend de la 
volonte de tiers de se placer sous le regime du traite ou de 
s'en tenir a Pecart". 

f) Faite en principe pour un temps indetermine, la loi 
qui oblige tant qu'elle n'est pas abrogee par un acte con-
traire, cesse d'etre obligatoire pour tous en m e m e temps. 
Maint "traite-loi" n'est conclu que pour une periode deter
minee: pour assurer sa perennite il faut alors le renouveler. 
S'il est conclu sans limitation de duree chacun demeure libre 
de s'en degager par le jeu — tout discute soit-il encore — 
de la clause rebus sic stantibus si bien que tres legitime-
ment, quelques-uns s'en trouveront liberes tandis que 
d'autres continueront a etre lies par ses dispositions". 
(p. 14 et 15, M A R C E L SIBERT, Cours de D.I.P., Diplome d'Etudes 
Superieures, 1952-1953). 

6. Enfin, on a bien voulu remarquer qu'il n'y a pas a 
proprement parler de traite normatif et de traite contrat, 
mais qu'il y a des stipulations contractuelles d'une part et 
des dispositions normatives d'autre part. Ainsi, on a mon-
tre que le Traite de Versailles du 22 juin 1919 cree des 
normes juridiques et des situations subjectives. II n'y 
aurait pas de traites-contrats et de traites-lois mais de clau-
ses-contrats et de clauses-lois (Cf. G E R M A I N W A T R I N , Le 
Pacte de la Societe des Nations et la Constitution Frangaise* 
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Paris, 1932, p. 201-202; M A U R I C E H O U L A R D , La Nature juri
dique des Traites, 1936, p. 70-71). U n traite ne serait qu'une 
forme capable de contenir les actes juridiques les plus 
divers: des actes-regles, des actes subjectifs, des actes-
conditions. 

Voila les principales objections. II serait superflu ou 
excessif de les examiner plus longuement dans le cadre du 
present rapport. 

c) Pratique et Jurisprudence Internationales. 

Dans le cadre de celui-ci, on pourrait demander nean-
moins si la pratique et la jurisprudence internationales 
presenteraient des appuis a cette distinction doctrinaire. 

Nous ne pouvons regarder qu'avee beaucoup de mefian-
ce et de reserve l'examen de cette question. 

Cela en raison du fait que soit la pratique, soit la 
jurisprudence, lorsqu'elles se referent aux traites-contrats 
et aux traites-lois, prennent en consideration des notions 
qu'elles supposent bien admises par la doctrine. En effet il 
n'appartient ni a la pratique, ni a la jurisprudence, d'etablir 
la distinction entre les deux modalites de conventions. El 
lorsqu'elles en font usage, il se peut qu'elles meconnaissent 
les restrictions apportees par la doctrine elle-meme. 

II est vrai que, malgre ces restrictions, on essaye de tirer 
des consequences precises de la distinction que nous exa-
minons en ce qui louche, par exemple, Pinterpretation, la 
revision, les effets des conventions a Pegard des tiers. 

Sans vouloir examiner plus a fond ces questions qui 
depassent le but du present rapport, nous pouvons faire 
mention aux remarques qui, a ce sujet, ont ete faites par de 
nombreux juristes (parmi lesquels nous pouvons titer tout 
d'abord M. L A U T E R P A C H T et M. SIBERT) . Qu'il nous soit aussi 
permis d'y ajouter un fait tres significatif: aucun de nos 
collegues rapporteurs — dans Petude des differents aspects 
du probleme des accords internationaux — n'a donne a la 
distinction un role necessaire et fondamental. 

Nous pouvons nous borner a cette constatation que nous 
croyons suffisamment eloquente, avant d'examiner — ce que 
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nous ferons ensuite — le probleme de la distinction hie
rarchique entre les deux modalites d'accords internationaux. 

2. Le probleme de la distinction hierarchique entre 
traites-lois et traites-contrats. 

a) Doctrine. 

Lorsque les auteurs admettent la validite de la dis
tinction, on peut attendre qu'ils essaient d'en tirer la conclu
sion suivante: le traite-loi est hierarchiquement superieur au 
traite-contrat par la m e m e raison que la loi Pest a Pegard 
du contrat. Cette supposition est parfaitement fondee. 

M. M E T A L L , par exemple, tout en montrant ses critiques 
a la distinction, Pavait prevu. II n'est pas exclu, ecrivait-il 
il y a vingt ans, que la distinction entre les deux categories 
de traites correspondait aussi a un "sentiment inconscient 

de systematisation qui devrait permettre a Petablissement 
d'une hierarchie des normes conventionnelles dont les unes, 
superieures aux autres. seraient a Pabri de toute possibilite 
de derogations contractuelles, ou qui formeraient le point de 
depart immuable de toute une serie de — sit venia verbo 
— "sous-conventions". "Et la, il s'agit en realite d'un veri
table probleme juridique, a savoir du rapport entre differen-
tes normes de la m e m e echelle". (Op. cit. p. 194). Ce 
"sentiment inconscient" trouve expression dans des publica
tions recentes. 

M. CA V A R E eerit par exemple dans son Traite de Droit 
International Public, tout en signalant la fragilite de la hie
rarchic entre les sources du droit, que le traite ne doit pas 
etre contraire au droit positif. "Un Traite-Contrat — signa-

le-t-il — ne doit pas contredire un Traite-Loi, qui semble 
hierarchiquement superieur a lui" (tome II, p. 57). 

b) Pratique Internationale. 

E n ce qui concerne la pratique internationale, nous 
devons constater Pemploi assez frequent de termes c o m m e 
"traites-contrats" et "traites-lois". Neanmoins cet emploi 
ne nous autoriserait pas a conclure que la pratique justi-
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fierait la validite de la classification; et, a fortiori, elle ne 
nous permettrait non plus de supposer la reconnaissance 
d'une relation de nature Bierarchique entre les traites-lois et 
les traites-contrats. 

Nous pouvons a cet egard tenir compte de l'extreme 
reserve accordee par M. FITZMAURICE, dans sons Premier 
Rapport sur le Droit des Traites, a la matiere de la classifi
cation des accords (Document A/CN. 4/101): 

"Pour les besoins pratiques ou a certaines fins 
de procedure, les traites peuvent etre classes de 
differentes manieres, d'apres leur forme, leur ma
tiere ou leur objet, et selon qu'ils sont bilateraux, 
plurilateraux ou multilateraux et qu'il s'agit de 
traites-contrats ou de traites-lois ou normatifs. 
Toutefois, sous reserve des dispositions du present 
Code, il n'y a pas de difference juridique impor-
tante entre ces categories de traites quant aux 
conditions juridiques qui regissent leur validite, 
leur interpretation et leurs effets, etant donne 
qu'ils sont tous fondes sur un accord et qu'ils ti-
rent leur force obligatoire de son existence". 
(art. 8, Premier Rapport). 

Si la difference juridique entre traite-contrat et traite-
loi n'est pas importante — conclusion retenue aussi par la 
pratique internationale — nous ne sommes pas fondes a en 
tirer la regie de la superiorite d'un traite sur Pautre. 

c) Jurisprudence Internationale. 

Cette jurisprudence, permettra-t-elle de constater une 
superiorite hirerarchique quelconque des traites-lois sur les 
traites-contrats? La reponse, c o m m e nous verrons, est 
negative. 

Signalons tout d'abord qu'il ne fut jamais question du 
probleme d'un conflit entre traite-loi et traite-contrat dans 
l'affaire Costa Rica — Nicaragua concernant Pincompatibi-
lite du pacte Cana-Jerez, du 15 avril 1858 (signe par ces deux 
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Etats) avec la convention Bryan-Chamorro du 8 fevrier 1913 
(conclue par Nicaragua et les Etats-Unis). Aucun de ces 
deux accords n'avait la portee d'un traite-loi ou tout au 
moins les deux ne presentaient pas une nature differente. 
L'incompatibilite existait, comme nous savons, du fait que 
le Nicaragua avait dans cette derniere convention porte 
atteinte a Pengagement contracte dans la premiere, a savoir 
celui de ne conclure aucun traite comportant la cession de 
territoires situees sur la rive du fleuve San Juan, sans con-
suiter au prealable la Republique de Costa-Rica. 

Dans la seconde affaire ou il etait de nouveau mise en 
question la validite du pacte Bryan-Chamorro du 8 fevrier 
1913, et jugee par la Cour le 9 mars 1917, nous ne pouvons 
pas non plus degager de la sentence la regie d'une subordi
nation hierarchique entre les traites reconnus comme in-
compatibles. 

Dans l'affaire MAVROMMATIS (probleme de competence) 
decidee par Parret du 30 aout 1924, de meme que dans 
l'affaire du service postal polonais a Dantzig (avis consul-

tatif du 16 mai 1925), la Cour Permanente de Justice Inter
nationale a reaffirme le principe que l'accord special 
Pemporte sur l'accord general. 

Le meme principe fut adopte dans Pavis consultatif du 
8 decembre 1927 (affaire de la competence de la Commis

sion Europeene du Danube). 

La Cour n'a done pas envisage le probleme que nous 

considerons. Si elle Pavait fait, ses conclusions auraient 

ete opposees au principe de la superiorite hierarchique du 
traite-loi. 

Quant a l'affaire OSCAR CHINN (arret du 12 decembre 
1934), le Tribunal n'a du examiner qu'un probleme d'in
compatibilite entre traites-lois. C'est cette qualite en effet 

que possedaient la Convention de Saint Germain du 10 

septembre 1919, l'Acte general de Berlin du 26 fevrier 1885 

et l'Acte General de Bruxelles du 2 juillet 1890, dont il fut 
question dans cette affaire. 
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L'examen de la jurisprudence internationale ne nous 
autorise pas a reconnaitre la validite de la these de la supe
riorite des traites-lois. En outre, en ce qui louche la dis
tinction elle-meme entre traites-lois et traites-contrats, cette 
jurisprudence — de m e m e que la pratique internationale — 
ne nous fournit pas de donnees objectives et incontestables. 

D'autre part, il convient de signaler que Pavis consul-
tatif du 28 mai 1951 sur les Reserves a la Convention pour 
la Prevention et la Repression du Crime de Genocide, nous 
permettra de mieux comprendre la nature des conventions 
internationales et de poser le probleme d'une eventuelle 
distinction hierarchique non pas des accords internationaux, 
mais des dispositions d'un m e m e traite international. 

La Cour a estime "que l'Etat qui a formule et maintenu 
une reserve a laquelle une ou plusieurs parties a la Conven
tion font l'objection, les autres parties n'en faisant pas, peut 
etre consideree c o m m e partie a la Convention si ladite re
serve est compatible avec l'objet et le but de celle-ci". 
(Reserves a la Convention sur le Genocide, Avis Consultatif: 
C.I.J. Recueil 1951, p. 29).. Le Tribunal n'aurait-il done pas 
pris en consideration que Pon devrait apporter des dis
tinctions entre les dispositions d'un accord international? 
N'aurait-il pas reconnu que certaines de ces dispositions ont 
une portee plus grande, une valeur plus considerable que 
les autres? 

Nous posons ces demandes a titre plutot de suggestions 
pour des etudes futures. Des maintenant, il faut neanmoins 
reconnaitre qu'elles ont toute raison d'etre soulevees en 
raison du fait qu'il y a des traites qui ne sont ni des traites-
lois, ni des traites-contrats, mais qui renferment des clauses 
qui meriteraient soit la qualification de lois, soit la quali
fication de contrats; et si Pon prend aussi en consideration 
les tres interessantes remarques et conclusions donnees par 
Lord M C N A I R dans son article Severance of Treaty Provisions 
paru en "Hommage d'une Generation de Juristes au Presi
dent Basdevant" (Paris, 1960, p. 346-359) (compte tenu, bien 
entendu, de la pensee connue de P eminent auteur sur le pro-
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bleme des reserves, c o m m e nous pouvons voir dans son 
opinion dissidente sur cette question: voir Opinion Dissi-
dente de M. GUERRERO, Sir A R N O L D M C N A I R , M M . R E A D et 
Hsu Mo, Reserves a la Convention sur le Genocide, Avis 
Consultatif: C.I.J. Recueil 1951, p. 31-48). Nous avons Pha-
bitude de voir le traite c o m m e un instrument, solidement 
unitaire, sans songer suffisamment a la variete et Phetero-
geneite des dispositions qu'il renferme. 

CHAPITRE III. 

Au terme du present rapport, il nous est permis de 
constater non seulement Pextreme complexity des problemes 
decoulant de la coexistence de regies conventionnelles 
internationales, mais aussi le degre d'integration et de per-
fectionnement de la societe inter-etatique dont cette comple
xite est un reflet. 

C'est a la fin de notre etude que nous sommes frappes 
par Panalogie existante entre le systeme de conflit de normes, 
de droit interne et de droit international. 

Neanmoins ce serait une source d'equivoques que de 
vouloir calquer des categories ou des solutions d'un droit 
sur Pautre. Nous ne saurions meconnaitre le degre d'evolu
tion encore insuffisant de Pordre juridique international. 
C'est une notion preliminaire a retenir que les differentes 

societes ne sont pas toutes au m e m e stage et au m e m e niveau 

de perfectionnement. 

Pour cette raison au moins il est possible de comprendre 

la validite des restrictions apportees a la distinction entre 

traites-lois et traites-contrats, des restrictions qui, a fortiori, 

acquierent une valeur plus considerable au sujet de la pre-

tendue superiorite hierarchique des premiers de ces traites 

sur les seconds. Pour cette raison encore, nous pourrions 

aussi admettre que la distinction entre traites-lois et traites-

contrats pourrait reprendre toute sa valeur dans Pavenir, 

18 
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compte tenu du renouvellement des theories qui sont a sa 
base et d'un degre de perfectionnement plus pousse de la 
societe internationale. 

Car nous ne saurions meconnaitre la recevabilite de 
cette idee d'une hierarchie entre les normes internationales 
qui a au fond inspire la naissance de la classification et 
explique un certain prestige que cette classification put avoir 
dans le passe. 

E n general, ce sont les faits qui gagnent par la vitesse 
le juriste qui s'essouffle a les ratrapper; cependant, en ce 
qui concerne la distinction entre traites-lois et traites-con
trats, elle a, d'une certaine maniere, beaucoup devance 
Pevolution m e m e de la societe internationale. 

Cette evolution nous achemine vers une societe inter-
etatique ou de plus en plus les normes se distinguent les 
unes des autres en raison de leur importance, de leur but, 
de leur objet, en raison aussi du nombre et de la qualite de 
ceux qui la concluent. 

C'est dans le sens de cette evolution — dont nous envi-
sageons clairement les traits fondamentaux — que certaines 
normes meriteraient la denomination de lois et d'autres de 
contrats. Certes, des lois et des contrats qui ne reponde-
raient plus aux anciennes categories de TRIEPEL; des lois qui, 
au contraire, seraient plutot l'expression de la volonte 
d'organes internationaux d'un caractere m e m e legislatif; des 

contrats qui, etant expression de la volonte de quelques 

personnes, seraient soumis aux dispositions de traites-lois. 

D'ailleurs, ce que nous envisageons trouve toute sa 

raison d'etre dans Pautre classification que nous avons pre

sentee c o m m e pleinement valable et dont nous tenons a 

souligner Pimportance: la classification qui distingue les 

traites-constitutionnels et les traites-ordinaires. 

II y a en effet des conventions qui se rangent au plan 
te plus eleve dans la hierarchie d'un ordre juridique donne 
et des conventions qui, dans ce m e m e ordre, n'appartiennent 
pas au m e m e rang. 



— 271 — 

La distinction entre traites constitutionnels et traites 
ordinaires comme nous avons remarque, trouve des fonde-
ments dans la doctrine, dans la jurisprudence et dans des 
dispositions conventionnelles. 

Qu'il nous soit permis de dire que c'est dans ces dis
positions conventionnelles que nous rencontrons des appuis 
siirs, incontroverses, non seulement pour justifier la dis
tinction mais aussi pour identifier les traites nommes 
constitutionnels. De cette maniere, nous croyons ecarter 
des difficultes qui sont, comme nous le savons, si nombreuses 
dans une matiere qui reclame de plus en plus de rigueur et 
d'objectivite. Ces raisons d'un caractere methodologique ne 
doivent pas nous empecher toutefois de reconnaitre Papport 
tres precieux d'autres criteres. Mais nous croyons que ces 
criteres sont plutot lies aux autres sources de droit, no-
tamment les principes generaux de droit. Nous ne me-
connaissons pas leur raison d'etre et leur importance. Nous 
tenons m e m e a dire que les traites doivent les respecter, 
car il y a aussi entre les sources un probleme de hierarchie, 
un lien de subordination. Mais il s'agirait, comme nous 
pouvons verifier, d'un probleme un peu different de celui 
que nous nous proposions d'examiner. U n probleme plutot 
d'incompatibilite entre les sources de droit international et 
non, a la rigueur, un probleme de conflit de traites inter
nationaux. 

Quant a la regie de solution du conflit de traites, elle 
se montre, a notre avis, nette et incontroversee dans les 
hypotheses que nous avons envisagees, sauf dans la qua-
trieme hypothese de conflits de traites n'appartenant pas a 
la m e m e hierarchie. Toutefois, nous croyons que Parret 
de la Cour Internationale de Justice sur la Convention du 
Genocide a presente un critere precis et valable. 

L'examen des cas de conflit pourrait-il nous amener a 
reconnaitre dans les traites internationaux non seulement 
sa nature de loi, mais aussi d'une loi qui serait au service 
de Phomme, de la collectivite des hommes? Nous pensons 
que la reponse doit etre affirmative. Car les regies de 
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solution de conflit posent le principe de la primaute de 
certains accords internationaux. 

De quels accords? En ce qui concerne les trois premie
res hypotheses de conflit, les solutions donnees refletent les 
principes du respect a la volonte des parties et de la bonne 
foi, des principes qui sont aussi des fondements de la so
ciete internationale Tout en admettant la subsistence de 
ces principes dans les deux dernieres hypotheses envisagees, 
nous estimons neanmoins que celles-ci permettent de degager 
des conclusions plus importantes. Car les traites reconnus 
c o m m e superieurs aux accords qui leur sont contraires, ne 
sont que des actes d'une portee plus generale, conclus 
c o m m e une exigence des interets de la collectivite humaine. 
Cette affirmation devient incontestable lorsqu'elle concerne 
les accords reputes hierarchiquement superieurs aux autres. 
C'est le cas de la Charte des Nations Unies — de m e m e que 
d'autres accords constitutionnels — dont les fins concernent 
le progres et la mise en valeur de chaque h o m m e en parti-
culier et de Phumanite toute entiere. 



0 excepcional e a legislagao*. 

Nair Lemos Goncalves 
l.B Assistente e livre-docente da Cadeira de 
Legislagao Social da Faculdade de Direito da 
Universidade de Sao Paulo; vice-diretora do 
Instituto de Direito Comparado do Trabalho 
e da Seguranga Social anexo a essa Cadeira. 

Introdugao. 

A inclusao, pelos organizadores desta i Reuniao Na
cional das Associagoes de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAES), do Tema iv — Legislagao — entre os assuntos a 
serem discutidos, demonstra sem diivida o elevado nivel 
em que se desenvolvem as atividades dessas benemeritas 
Associagoes, que desejam estudado o problema dos excep
cionais sob todos os aspectos. Infelizmente, o estudo das 
normas legais muitas vezes permanece ignorado ou e levado 
em conta como questao secundaria, dando origem a serios 
empecilhos no momento da execugao dos programas elabo-
rados. Agradecimento especial pela oportunidade que me 
oferecem de apresentar os parcos subsidios de que disponho 
aos dignos participantes desta Reuniao. 

Parece-me conveniente levantar de initio tres questoes 
da mais alta importancia, que decorrem da convicgao que 
em mim se vein afirmando em cada contacto com orgaos 
oficiais e particulares dedicados aos problemas excepcio
nais, isto e, das pessoas (criangas, jovens ou adultos) que 

* Contribuigao oferecida pela Autora, no dia 9-11-1962, na quali
dade de Relatora do Tema rv — Legislagao, na Reuniao Nacional das 
Associagoes de Pais e Amigos dos Excepcionais, realizada em S. Paulo 
—- Capital, nos dias 8, 9 e 10 de novembro de 1962. 
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se afastam, por sua capacidade e sanidade fisica ou mental 
dos padroes "normais" geralmente aceitos1. 

l.a) O estudo do problema dos excepcionais, notada-

mente os que se encontram classificados abaixo dos padroes 

normais, conhecidos como minorados, incapacitados ou 

pessoas de capacidade reduzida ou diminuida ou limitada, 

nao pode ser adequadamente resolvido se nao se lembrarem 

os interessados e os estudiosos de que a questao se enquadra 

em ambito linico e amplo, que abrange miiltiplos aspectos. 
Quero referir-me a reabilitagao. Os esforgos concentrados 

que, na pratica (na legislagao ou fora dela), dao relevancia 

a certos desses aspectos, procurando distinguir entre a 

clientela a ser atendida em cada hipotese (consideram, por 

exemplo, alguns especialmente as deficiencias fisicas, outros 

as deficiencias mentais, outros ainda a fase de desenvolvi

mento das pessoas — infancia, juventude ou velhice), 

resultam em grande parte do principio inelutavel da divisao 

do trabalho, que em todos os campos da realidade social 

condiciona o progresso a uma previa divisao de atividades. 

E e razoavel que assim seja, porque a comunidade apresenta 

necessidades de? varia natureza e, dada a limitagao dos 

recursos disponiveis, tais necessidades jamais poderao ser 
atendidas concomitante, integral e satisfatoriamente. Urge, 

pois, a orientagao segura de tais esforgos no sentido de seu 

objetivo final e linico — a reabilitagao. 

1. A palavra "exceptional" refere-se as criangas que nao sao 
comuns fisica, mental, emocional ou socialmente, define GENEVIEVE F. 
F R E N N E N , Assistente do Diretor da Educagao de Criangas Excepcionais, 
no Estado de Illinois — Estados Unidos da America do Norte, in 
Uma Crianga Excepcional Diferente das Outras Criangas, no Desenvolvi
mento — tradugao preparada com a colaboragao de D. R E N A T A SILVEIRA 
e dos Drs. H U G O FORTES e G U S T A V O LESSA e publicada sob patrocinio 

das AP A E S do Rio de Janeiro e de Sao Paulo — 1961. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educagao (N.° 4.024, de 20-12-61), 
que dispoe sobre todos os graus de ensino, dedicou o Titulo X (Arts. 88 
e 89) a Educagao dos Excepcionais. 
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2.a) Os chamados excepcionais sao elementos da co
letividade tao dignos de consideragao como a maioria dos 
cidadaos que t&m a felicidade de corresponder aos padroes 
normais e, justamente por isso, os recursos disponiveis nao 
devem ser exclusivamente destinados a esta maioria. Dai 

a grave e urgente necessidade de obter quanto antes o pleno 
reconhecimento dos direitos dos excepcionais na sua quali
dade de integrantes da populagao de qualquer pais. Nao 
quer esta afirmagao evidentemente significar que se devam 
aplicar todos os recursos no atendimento das necessidades 
dos excepcionais, porque eles tambem, como a maioria 
referida, nao constituem toda a comunidade. 

3.a) Resultando o problema da reabilitagao dos pro

gresses "galopantes" que se vem verificando na sociedade 

atual, no campo cientifico, tecnico, educational, economico, 

politico, administrativo, ou melhor, em uma palavra, pro
gresso social no seu mais amplo sentido, as incompreensoes 

encontradas na pratica decorrem, em larga margem, do 

conceito inadequado de capacidade e sanidade fisica e 

mental e, consequentemente, de incapacidade e invalidez. 
Impoe-se, portanto, a reformulagao de tais conceitos2. 

Nao poderia tambem concluir esta introdugao sem notar 
que o Tema iv — Legislagao deveria, a rigor, ser objeto de 
uma segunda etapa desta Reuniao, porque, embora incluido 
acertadamente em ultimo lugar, as discussoes dos temas 
precedentes que versam o intercambio de tecnicos, a divul-
gagao e padronizagao da terminologia e o planejamento 
geral do trabalho, oferecerao certamente reais subsidios que 
poderiam com grande proveito utilizar-se no estudo das 
normas legais e regulamentares referentes ao assunto. 

2. Recentemente tive oportunidade de fazer consideragoes seme-
lhantes em comunicagao ao i Congresso de Medicina Fisica e Reabili
tagao, realizado em Sao Paulo em 1961, e em aula inaugural dos Cursos 
de Aperfeigoamento do Departamento de Administragao de Sao Paulo, 
publicadas nesta Revista, Vol. LVII, 1962, p. 169 e 218. 
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II. Problemas legais. 

Para estudar o Tema IV, julguei aconselhavel separar 
tres topicos amplos e distintos: 1. Educagao; 2. Trabalho; 
3. Previdencia Social, ou preferivelmente Seguranga Social, 
que abrange nao so o atendimento das necessidades das 
pessoas que podem contribuir com o produto de seu trabalho 
para prevenir os riscos normais da existencia3 proprios e de 
seus dependentes, mas tambem aquelas que nao podem 
oferecer essa contribuicao. 

Por outro lado, como questao preliminar porque inte
ressa a todos os topicos considerados, tratar-se-a a seguir 
da reformulagao dos conceitos de sanidade e capacidade 
fisica e mental e de incapacidade ou invalidez, com atengao 
especial ao excepcional por deficiencia mental. 

A) Condigoes de sanidade e capacidade para 
educagao em geral ou para o trabalho e 
requisitos para reconhecimento da incapaci
dade ou invalidez. 

Freqiientes sao as normas legais ou regulamentares que 
incluem, entre os requisitos para ingresso em escolas, para 
o exercicio de cargos ou fungoes piiblicos ou mesmo para o 
exercicio de emprego em empresas privadas (exemplo desta 
ultima hipotese encontra-se no art. 417 da Consolidagao das 
Leis do Trabalho — CL.T., que regula a expedigao da 
Carteira de Trabalho do Menor) prova de capacidade fisica 
e mental e prova de saber ler, escrever e contar, isto e, de 
alfabetizagao. 

A lei abre as vezes excegoes nas hipoteses em que ha 
obstdculo objetivo k alfabetizagao. Voltando a CL.T., veri-
ficamos que o art. 419 dispensa a prova de alfabetizagao 
quando nao existir escola primaria dentro do raio de 2 

3. P A U L D U R A N D , La Politique Contemporaine de Sicuriti Sociale, 

ed. Librairie Dalloz, Paris, 1953, p. 14 a 22. 
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quilometros da sede do estabelecimento de trabalho, desde 
que este estabelecimento nao empregue mais de 30 menores, 
porque entao exige que a empresa se encarregue da instru-
gao primaria em local apropriado (art. 427). Neste mesmo 
exemplo, porem, nao cuida a norma legal da hipotese em 
que o obstdculo a alfabetizagao e de natureza subjetiva ou, 
melhor esclarecendo, nada dispoe sobre aqueles casos em 
que, pelo seu retardamento mental, nao conseguira a pessoa 
atingir desenvolvimento intelectual suficiente para retira-la 
do grupo dos que nao sabem ler, escrever e contar, porque, 
depois de realizadas investigagoes pelos orgaos especiali-
zados, se verifica que ja desenvolveu ate o limite maximo 
a sua capacidade intelectual. Mais adiante esta questao 
sera tratada com pormenores. 

Na esfera particular, quando se trata de trabalhador 
adulto, nao ha em geral obice legal a obtengao de emprego 
por parte dos excepcionais retardados mentalmente, porque, 
desde que ele se mostre capaz de realizagao da tarefa a ser 
executada, as empresas poderao admiti-los se o desejarem. 

Isto porque: 

a) 0 contrato de trabalho e, por natureza, consensual 
e nao exige para sua realizagao a apresentagao da Carteira 
Profissional. Basta que se verifique a prestagao de servigos 
subordinados a empresa, para que esteja o contrato con-
cluido. Admite-se unanimemente na doutrina e na juris-

prudencia o contrato tacito. 

b) A Carteira Profissional, sem diivida obrigatoria, de 
acordo com o art. 13, pode ser obtida apos a realizagao do 
contrato4, pois dela deverao constar, entre outros requisitos, 
conforme o art. 16 ambos da CL.T.: "4) nome, atividade e 
localizagao dos estabelecimentos e empresas em que exercer 

4. A Lei 3.359, de 22-12-57, admite expressamente a admissao de 
empregado sem apresentagao da Carteira Profissional, fixando prazo 
improrrogavel para obtengao dela, desde que o interessado entregue ao 
empregador os documentos que indica, entre os quais nao se inclui prova 
de sanidade e capacidade fisica, nem de alfabetizagao. 
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a profissao ou a fungao, ou a houver sucessivamente 
exercido, com a indicagao da natureza dos servigos, salario, 
data da admissao e da saida; "e entre os dados exigidos 
para sua emissao nao se encontra alusao a estado de sani
dade e capacidade fisica. Quanto a capacidade intelectual, 
refere-se o art. 16 a "grau de instrugao" e "assinatura" do 
trabalhador, mas o art. 17 seguinte, em seu § 2.° regula a 
situagao do analfabeto determinando que "Se o interessado 
nao souber ou nao puder assinar as suas declaragoes, sera 
exigida a presenga de tres testemunhas, uma das quais 
assinara por ele, a rogo, devendo o funcionario ler as 
declaragoes feitas, em voz alta, atestando, afinal, que delas 
ficou ciente o interessado". O art. 62 da Lei Organica da 
Previdencia Social (Lei n.° 3.807, de 26-8-60) determina 
que "A impressao digital do segurado ou dependente incapaz 
de assinar, desde que aposta na presenga de funcionario 
credenciado pela instituigao de previdencia social, sera 
reconhecido o valor de assinatura, para efeito de quitagao 
em recibos de beneficio", 

fi certo que o art. 189 da CL.T. exige exame medico 
preadmissional, renovado periodicamente, mas na genera-
lidade dos casos a Carteira de Saiide tem entre nos 
atualmente carater facultative Tais exames nao sao 
obrigatoriamente realizados por orgaos oficiais, mas pelos 
medicos das empresas, classificando-se os candidatos nas 
categorias seguinte: "classe A — apto para desempenhar 
qualquer fungao usual; classe B — apto para desempenhar 
fungoes usuais — portadores de defeitos fisicos ou males 
corrigiveis; classe c — apto para desempenhar fungoes 
usuais — portadores de defeitos fisicos ou males incorrigi-
veis; classe D — apto para desempenhar fungoes limitadas 
— defeitos ou males incorrigiveis; classe E — inapto para 
o trabalho no momento atual — portadores de doenga em 
atividade", conforme esclarece CESARINO JR.5. O rigor na 
realizagao dessas inspegoes de saiide de ingresso decorre 

5. A. F. CESARINO JR., Higiene e Seguranga do Trabalho no Brasil 
ed. PIESP, p. 70. 
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muitas vezes do receio das responsabilidade que, no futuro, 
possam advir da Lei de Acidentes do Trabalho (Decreto-lei 
n.° 7.036, de 10-11-44), muito particularmente no que se 
refere as doengas profissionais ou do trabalho, cujos onus 
decorrentes cabem, pelo contrato de seguro, as empresas e 
as seguradoras como subrogadas nos direitos e obrigagoes 
das primeiras. 

Quando se trata, entretanto, de admissao para posigoes 
no Servigo publico, a dificuldade aparece desde logo no 
art. 186 da Constituigao Federal segundo o qual "A primeira 
investidura em cargo de carreira e em outros que a lei 
determinar efetuar-se-a mediante concurso, precedendo 
inspegao de saude" e na garantia de aposentadoria por 
invalidez prevista no art. 191, n.° n, da mesma Constituigao. 
Tais-normas sao geralmente repetidas, como e natural, nas 
Conslituigoes dos Estados e nos regimes juridicos dos 
servidores piiblicos federals, estaduais e municipals. A 
questao do retardamento mental deixa, de certo modo, de 
constituir problema no preenchimento de cargos e fungoes 
piiblicos porque, se esse retardamento nao influir no 
exercicio das atribuigoes correspondentes, o excepcional 
podera obter &xito nos concursos ou provas de habilitagao, 
que tem por fim selecionar os candidatos de acordo com 
sua aptidao e capacidade intelectual e profissional. Isto 
acontece quando o cargo ou a fungao exige concurso ou 
prova de habilitagao para seu preenchimento, pois, na 
hipotese contraria, nao ha sequer necessidade de avaliagao 

da aptidao ou da capacidade intelectual para admissao do 

candidato. 

Sabem todos os estudiosos de reabilitagao que a maior 
luta, quer no terreno cientifico ou tecnico, quer na pratica, 
tem sido afastar os tradicionais criterios adotados nas 
provas de sanidade e capacidade fisica, baseados em 
padroes fortemente influenciados pela tendencia para a 
perfeigao fisica, fisiologica e mental, ou melhor, para aquele 
grau de perfeigao tido como normal (e que jamais seria 
atingido pela pessoa cega, surda, muda ou por quem nao 
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conseguiu, por exemplo, aprender a ler, escrever e contar 
em consequencia de seu retardamento mental), a fim de 
conseguir a adogao de criterios novos que objetivem, nao 
a verificagao das deficiencias, mas a descoberta, na pessoa, 
das capacidades remanescentes de que disponha e que 
possam ser desenvolvidas para torna-la membro atuante na 
comunidade ou, pelo menos, reduzir ao maximo a depen-
dencia em que se encontra o excepcional relativamente a 
terceiros, ate no que diz respeito as atividades da vida 
diaria. 

Referindo-se aos incapacitados fisicos, STRANDBERG, sa-
lienta com muita clareza essa diversidade de criterio, 
quando lembra que o auxilio dado aos invalidos parte do 
pressuposto de que a pessoa esta permanentemente incapa-
citada para qualquer trabalho e permanecera para o resto 
da vida como carga na comunidade, ao passo que o conceito 
de reabilitagao se baseia na suposigao de que o incapacitado 
freqiientemente pode deixar de ser carga e tornar-se capaz 
de certa especie de trabalho que lhe assegure a subsistencia, 
desde que adequadamente tratado6. 

Situagao analoga pode ocorrer com os excepcionais por 
deficiencia mental, pois ja foi provado que os necessarios 
cuidados e a educagao adequada podem desenvolver ate o 
limite maximo sua capacidade intelectual e muitas vezes 
torna-los capazes de realizar trabalho litil. 

No mesmo sentido, MADARIAGA, referindo-se a invalidez, 
afirma que se deve falar na realidade em "grau de 
capacidade" ou de "capacidade remanescente", em vez de 
"incapacidade" ou "invalidez", que parece significar im-
possibilidade absoluta de trabalho7 

A reformulagao de conceitos que venho defendendo ha 
muito, de acordo alias com a boa doutrina e os especialistas 
em reabilitagao consiste, em resumo, em reconhecer que os 

6. B. STRANDBERG, Rehabilitation — A milestone in Social Medi
cine in Impact, vol. vin, (1957), n. 3, p. 141/156. 

7. CESAR D E MARIAGA, Las metas actuates de la capacitacion y de 

la rehabilitacion laborales, ed. Aguilar, 1961, Madrid. 
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padroes normais devem ter em vista nao as deficiencias, 
mas as exigencias das atividades a serem desenvolvidas, 
quer no campo da educagao, quer no do trabalho, aceitando-
se como capaz todo deficiente em condigoes fisicas e 
mentals suficientes para realizar a atividade considerada 
no caso concreto. 

B) O problema dos excepcionais, do ponto de 
vista da educagao. 

0 Boletim Informativo da APAE de Sao Paulo — Ano I 
— N.° 2 — abril de 1962, trouxe relatorio correspondente ao 
periodo de maio a dezembro de 1961 no qual, se esclarece 
serem os seguintes os objetivos da Associagao: a) Promover 
o bem estar, a protegao e o ajustamento geral dos individuos 
excepcionais onde quer que se encontrem. b) Estimular 
os estudos e pesquisas relativas ao problema dos excepcio
nais. Confessa, a seguir, o relatorio que a Diretoria sofreu 
a "tentagao de seguir o caminho mais facil: criar uma 
instituigao modelo que, gragas ao nosso trabalho e aos 
tecnicos com que poderiamos contar, tinha grandes possi-
bilidades de exito". A tentagao, entretanto, foi vencida, 
segundo o mesmo relatorio, e a Diretoria se atribuiu a 
tarefa de "atrair pais e amigos, especialistas e instituigoes, 
o povo em geral e as autoridades e fazer com que com-

preendessem a importancia e a magnitude do problema do 

excepcional e tambem o papel da APAE". 

Levando em consideragao essa orientagao que me pa
rece sadia sob todos os pontos de vista, devo declarar estar 
convencida de que ha em nossa legislagao e na realidade 
social presente condigoes para desenvolvimento de miilti
plos esforgos em prol dos excepcionais e que as APAES 
poderao dinamizar as atividades dos orgaos e instituigoes, 
oficiais ou particulares, ja existentes, contribuindo tambem 
para oferecer a esses mesmos orgaos e instituigoes maiores 
recursos materiais e pessoal especializado em maior nii
mero. 
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Seria impossivel comentar neste estudo toda a legisla
gao referente a orgaos, recursos e medidas que podem ser 
aproveitados em beneficio dos excepcionais. Citarei apenas 
alguns exemplos a titulo de ilustragao7a. 

Comecemos pela nossa Constituigao Federal que, no 
art. 166 declara que "A educagao e direito de todos e sera 
dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos principios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana". Deter-
mina ainda, no art. 172, que "Cada sistema de ensino tera 
obrigatoriamente servigos de assistencia educational que 
assegurem aos alunos necessitados condigoes de eficiencia 
escolar". 

Ve-se, portanto, que o excepcional, membro integrante 
do povo brasileiro, tem direito a educagao por imposigao 
constitutional e, consequentemente, o ensino especializado 
deve ser considerado em qualquer piano de educagao e em 
todos os graus de ensino. 

Cabe lembrar que no problema da educagao ha tres 
aspectos principals: 1. A educagao dos excepcionais. 2. 
A formagao dos professores especializados indispensaveis 
a essa educagao. 3. A formagao de pesquisadores de nivel 
superior que constituam a retaguarda cientifica encarregada 
de oferecer subsidios nao so ao ensino, mas tambem a 
formagao dos professores especializados. 

Tanto isto e verdade que a Lei 4.024, de 20-12-61 que, 
em cumprimento ao art. 5.°, xv, letra d, da nossa Carta 
Magna, fixou as diretrizes e bases da Educagao Nacional, 
assim dispoe no Titulo x, dedicado ia Educagao dos Excep
cionais : 

"Art. 88 — A educagao de excepcionais deve, 
no que for possivel, enquadrar-se no sistema 
geral de educagao, a fim de integra-los na comu
nidade". 

7a. Embora nesta parte haja referenda a alguns dados agora desa-
tualizados dado o tempo decorrido desde a redagao do trabalho, a autora 
considera nao haver prejuizo em sua publicagao, porque a finalidade 
expressa e a de exemplificar apenas para ilustrar. 
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"Art. 89 — Toda iniciativa privada conside
rada eficiente pelos conselhos estaduais de edu
cagao, e relativa a educagao de excepcionais 
recebera dos poderes piiblicos tratamento especial 
mediante bolsas de estudos, emprestimos e sub-
vengoes". 

A mesma Lei 4.024, no Titulo xn, ao cuidar dos 
recursos para a* educagao criou tres Fundos Nationals, 
destinados respectivamente, ao Ensino PrimariOj ao Ensino 
Medio e ao Ensino Superior, cujas receitas serao aplicadas 
de acordo com pianos dos Conselhos de Educagao, Federal 
e Estaduais, de sorte que assegurem: 1. o acesso a escola 
ao maior niimero possivel de educandos; 2. a melhoria 
progressiva do ensino e o aperfeigoamento dos servigos de 
educagao; 3. o desenvolvimento do ensino tecnieo-cientifico; 
e 4. o desenvolvimento das ciencias, letras e artes. 

Elaborado pelo Ministerio da Educagao e Cultura, 
aprovou o Conselho de Ministros, por unanimidade em 
26-9-62, o Programa de Emergencia que "integra e sintetiza 
as providencias e iniciativas que mais se recomendam para 
imediato atendimento da rede nacional de ensino primario 
e medio no Pais"8, cujo langamento, com as assinaturas dos 
primeiros convenios, realizou-se em Brasilia no dia 1-10-62, 
eni reuniao convocada pelo Ministro Darci Ribeiro, a que 
compareceram os Srs. Secretario da Educagao de varios 
Estados da Federagao. E m seu discurso, apos salientar que 
o objetivo do programa e dar maior amplitude a luta contra 
o analf abetismo, disse Sua Excelencia o Senhor Presidente 
da Republican "Confrange o coragao de todos os brasi
leiros, especialmente dos que tem como nos, srs. secretarios, 
sobre os ombros tao graves responsabilidades perante a 
nagao, saber que 54% das criangas brasileiras em idade 
escolar nao podem freqiientar escolas, isto e, nega-se, neste 
instante, o direito de conhecer as letras do alfabeto a 3 

8. Vide Programa de Emergencia do Ministirio da Educagao e 
Cultura para 1962, ed. Ministerio da Educagao e Cultura, Brasilia, 1962. 



— 284 — 

milho.es e 400 mil brasileiros, de sete a doze anos de idade". 
E, mais adiante: "E preciso que se substitua o sinal digital 
dos que hoje nao sabem escrever, pela propria assinatura 
do cidadao brasileiro consciente de seus direitos e plena-
mente consciente de seus deveres" "Vamos partir 
do concrete Nao nos vamos perder em discussoes teoricas 
de problemas que nao comportam mais debates, mas que 
exigem medidas praticas urgentes e objetivas" "Quase 
seis bilhoes de cruzeiros ja estao destinados, em cuidadoso 
planejamento, a construgao de novas salas de aula, ao seu 
equipamento, a melhoria das condigoes materials dos co-
iegios, a regularizagao das bolsas de estudos, a extensao da 
escolaridade, a preparagao da professora, a difusao, enfim, 
de bom material didatico entre todos os escolares" 
"No campo do ensino medio, o programa de emergencia 
proporcionara recursos que permitirao entre outras medi
das: utilizar centenas de escolas normais de todo o pais 
para cursos intensivos de aperfeigoamento de professoras 
nas proximas ferias escolares; a juventude brasileira ofe-
recer, nos educandarios de nivel medio, cem mil matriculas 
gratuitas em ginasios piiblicos; instalar nos educandarios 
de nivel medio centenas de unidades de ensino tecnico, que 
permitirao orientar a educagao, ate agora marcadamente 
academica, no sentido da educagao do povo para o tra
balho..."9. 

Na publicagao oficial8, ao Fundo Nacional do Ensino 
Primario destinam-se 3 bilhoes, 401 milhoes, 112 mil e 647 
cruzeiros e ao Fundo Nacional do Ensino Medio 2 bilhoes, 
380 milhoes e 200 mil cruzeiros, num total de 5 bilhoes, 
781 milhoes 312 mil e 647 cruzeiros (pag. 5), podendo ver-se 
na pag. 7 da mesma publicagao que o total atualmente 
disponivel para pagamento imediato se eleva a 1 bilhao, 

9. Vide Folha de S. Paulo, 2-10-62. Pela Portaria Ministerial 
n.° 146, 3-10-62 foram designados os representantes do M.E.c. para 
execugao do Programa de Emergencia, sendo o Sr. Laerte Ramos o 
representante para o Estado de Sao Paulo (D.o.U. — I — 15-10-62, 
p. 10.733). 

http://milho.es
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667 milhoes, 828 mil, 852 cruzeiros e noventa centavos, 
discriminada devidamente para cada Estado a importancia 
que lhe e destinada, cabendo por exemplo, a Sao Paulo 
150 milhoes e 640 mil cruzeiros. E o seguinte o resumo do 
esquema financeiro do programa (pag. 10). 

Natureza Ensino Primario Ensino Midio Total 

das Crf Cr$ Cr$ 

Aplioagoes 

Construgoes 

Escolares 1.000.697.311,70 1.201.200.000,00 2.201.897.311,70 

Escolariza-

gao de Emer

gencia 1.380.081.541,20 — 1.380.081.541,20 

Material 
Didatico .. 1.020.333.794,10 270.000.000,00 1.290.333.794,10 

Bolsas de 
Estudo .... — 609.000.000,00 609.000.000,00 

Pianos 
Especiais .. — 300.000.000,00 300.000.000,00 

Totais .. 3.401.112.647,00 2.380.200.000,00 5.781.312.647,00 

Ora, um programa com tao elevados propositos nao 
podera deixar de reservar parte, pequena que seja, dos 
recursos para o ensino dos excepcionais, porque, se o 
objetivo evidente e o de aumentar ao maximo a populagao 
escolar, nessa populagao existe sem diivida porcentagem 
signifieativa de pessoas que necessitam de ensino especia-

Jizado. 

Lembre-se, a proposito que o Decreto 48.961, de 22-9-60, 
instituiu a Campanha Nacional de Educagao e Reabilitagao 
de Deficientes Mentais (CADEME), com a finalidade de 
"promover em todo o territorio nacional, a educagao, trei-
namento, reabilitagao e assistencia educational das criangas 
retardadas e outros deficientes mentais de qualquer idade 
e sexo'\ Executadas que sejam integralmente as disposigoes 
desse decreto e constituida por pessoas competentes a 
Comissao nele prevista para se encarregar da Campanha, 

19 
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as atividades seriam certamente facilitadas com as contri-
buigoes que o proprio Piano de Emergencia pudesse 
oferecer. Nesse sentido se impoe a inclusao de clausula 
adequada nos convenios assinados para execugao do pro
grama. 

Lembre-se, ainda, que o Decreto n.° 1.230, de 22-6-1962, 
criou a Comissao de Planejamento da Educagao (COPLED), 

subordinada diretamente ao Ministro de Estado, com a 
finalidade de: a) reunir, coordenar ou realizar os estudos 
e levantamentos necessarios ao planejamento plurianual da 
educagao no pais; b) coordenar e harmonizar, em pianos 
gerais e setoriais, os programas e projetos de educagao 
elaborados por orgaos piiblicos ou entidades privadas, em 
materia de educagao; c) assistir os Estados e Municipios na 
elaboragao dos respectivos planejamentos, oferecendo-lhes 
a necessaria assistencia tecnica. A COPLED tem como 
membros os Diretores do Departamento Nacional de Edu
cagao, do Instituto Nacional de Estudos Pedagogicos, do 
Servigo de Estatistica da Educagao e Cultura, da Divisao 
de Orgamento do Ministerio da Educagao e Cultura e os 
Coordenadores das Comissoes Especiais, que sao a Comissao 
de Planejamento Geral e as Comissoes de Planejamento do 
Ensino Primario, do Ensino Medio e do Ensino Superior. 

No Estado de Sao Paulo, contamos ja com o Decreto 
31.136, l.°-3-1958, que determinou a instalagao de classes 
especiais para educagao de criangas deficientes mentais, 
subordinadas a orientagao medico-pedagogica da Secgao de 
Higiene Mental Escolar, da Diretoria do Servigo de Saiide 
Escolar, da Secretaria da Educagao, e a Lei 5.936, de 9-11-60, 
que dispos sobre a regencia de tais classes, exigindo, alern 
dos curso normal, certificado de conclusao do Curso de 
Especializagao para o Ensino de Deficientes Mentais (art. 
14 do Decreto 38.026, de 2-2-61), ou do Curso de Aperfei-
goamento de Professores para o Ensino Especializado de 
Criangas Mentalmente Retardadas", da Secgao de Higiene 
Mental Escolar. As classes especiais atendem aos excep
cionais que o Decreto n. 31.136 assim define: "Crianga 
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deficiente mental educavel e a crianga cujo desenvolvimento 
mental, avaliado pelo exame psicologico individual, e 
retardado desde o nascimento ou desde a infancia, mas que 
revela possibilidades de aprendizagem por meio de pro
cesses educacionais especiais destinados a torna-la litil e 
socialmente ajustada'\ 

Os recursos do Piano de Emergencia, no Estado de Sao 
Paulo, poderiam ser utilizados, em parte, na promogao das 
atividades educativas dessas classes especiais e na formagao 
de professores especializados. 

No ambito particular temos tambem em Sao Paulo, o 
Instituto de Psicologia da Pontificia Universidade Catolica, 
que possui curso de especializagao em educagao do excep
cional retardado mental. A exemplo da Pontificia Univer
sidade Catolica, poderia a Universidade de Sao Paulo 
instalar cursos de especializagao dessa natureza, anexos 
talvez as Cadeiras de Pedagogia e Didatica da Faculdade 
de Filosofia Ciencias e Letras. Por outro lado, considerando 
que o retardamento mental e condigao que pode verificar-
se em criangas que tem deficiencia fisica, conforme alias 
ficou evidenciado no Simposio sobre a Educagao do Ado-
lescente Excepcional, realizado pela APAE (Vejam-se as 
informagoes da Sra. MATILDE NEDER do Instituto de Reabili
tagao), poderiam ser realizados no Instituto de Reabilitagao 
da Universidade de Sao Paulo, cursos de especializagao com 
o mesmo objetivo. 

Os trabalhos de investigagao de nivel superior, no 
campo da educagao dos excepcionais, bem como os de 
formagao de professores e tecnicos especializados poderiam 
ser custeados, em parte, com recursos oferecidos, entre 
outras, pelas seguintes instituigoes, desde que os respectivos 
pianos de trabalho obtivessem a necessaria aprovagao: 

Ambito Federal. 

1. Conselho Nacional de Pesquisas — (c.N.pq.) — Lei 

n.° 1.310, de 15-1-51. Este Conselho tem por fim promover 
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e estimular o desenvolvimento da investigagao cientifica e 
iecnologica em qualquer dominio do conhecimento, tendo 
em vista o bem estar humano e os reclamos da cultura, da 
economia e da seguranga national10. 

2. Comissao da Campanha Nacional de Aperfeigoa-
mento do Pessoal de Nivel Superior (CAPES) — Decreto 
n.° 29.741, de 11-7-51. A CAPES tem por fim promover 
Campanha Nacional de aperfeigoamento de pessoal de 
nivel superior, que tera por objetivos: assegurar a existencia 
de pessoal especializado em quantidade e qualidade sufi-
cientes para atender as necessidades dos empreendimentos 
piiblicos e privados que visam o desenvolvimento econo
mico e social do pais; oferecer aos individuos mais capazes, 
sem recursos proprios, acesso a todas as oportunidades de 
aperfeigoamento. E presidida pelo Ministro da Educagao e 
Cultura11. 

3. Comissao Supervisory do Piano dos Institutos 
(COSUPI) — Decreto n.° 49.355, de 28-11-60 e 51.405, de 
6-2-62. A COSUPI tem por fim promover o desenvolvimento 
da pesquisa e do ensino da ciencia e da tecnologia em todo 
o territorio nacional. E presidida pelo Ministro da Educagao 
e Cultura. 

4. Fundo Nacional do Ensino Superior — Lei n.° 4.024, 
de 20-12-61. Cabe ao Fundo, entre outras atribuigoes, 
assegurar a melhoria progressiva do ensino e o aperfeigoa
mento dos servigos de educagao, consideradas despesas de 
ensino expressamente as de concessao de bolsas de estudo 
e as de aperfeigoamento de professores, incentivo a pesquisa 
e realizagao de congressos e conferencias, entre outras 
(art. 93). 

10. Indicador da Organizagao Administrativa Federal, DASP, Im
prensa Nacional, 1957. 

11. Veja nota 10. A CAPES e a COSUPI passaram a integrar a Coorde
nagao do Aperfeigoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) pelo 
Decreto 53.932, de 26-5-1964. 
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Ambito do Estado de Sao Paulo. 

1. Fundagao de Amparo d Pesquisa — Constituigao 
Estadual — art. 123 e Lei 5.917, de 18-10-60. A Constituigao 
assegura a Fundagao renda especial anual nao inferior a 
0,5% do total da receita do Estado e tem por fim propiciar 

amparo a pesquisa cientifica12. 

2. Fundo de Assistencia ao Menor (F.A.M.) — Lei 

n.° 3.738, de 18-1-57 e Decreto n.° 29.666, de 1957. O Fundo 
tem por fim cooperar financeiramente com as entidades 
piiblicas e privadas que tratem do problema do menor 
abandonado ou infrator, colaborando nos estatutos e na 
orientagao politica e social do Estado relativamente aos 
menores, bem como na sua execugao. 0 F.A.M. tem tambem 
atribuigoes de carater generico: promover medidas tenden-
tes a readaptagao do menor; colaborar no desenvolvimento 
de estudos relativos ao problema do menor (art. 1.°, letras 
d e j do Decreto 29.666). Conta ele com um Conselho de 
Cooperadores integrado por seis (6) representantes das 
entidades particulares de educagao e assistencia ao menor 
abandonado, um (1) representante da Liga Paulista de 
Higiene Mental e um (1) representante da Associagao 
Profissional dos Assistentes Sociais do Estado. E m 24-8-61, 

12. O Comunicado n.° 1, de 28-9-62, dessa Fundagao ("Diario 

Oficial" do Estado de S. Paulo de 29 e 30-9-62 e 2-10-62) esclarece 

os requisitos que devem preencher os pedidos de auxilio, que sao con-

cedidos para: a) desenvolvimento de pianos de pesquisa; b) bolsas 

de estudos ou pesquisas no pais ou no exterior, nas seguintes categorias: 

1. Iniciagao cientifica; 2. Aperfeigoamento; 3. Doutoramento; 4. Pes

quisa de nivel equivalente a doutoramento em Instituto de Pesquisa; 

5. Pesquisador-chefe, destinado a professores ou pesquisadores visi-

tantes (estrangeiros ou de escolas superiores ou institutos de outros 

Estados). As bolsas deverao ser solicitadas pelo Professor ou Pesqui-

sador-orientador, sendo as informagoes obtidas na Faculdade de Medi

cina da U.S.P. — 4.° andar. A entrega dos pedidos sera no Protocolo 

da Fundagao — Av. Paulista n.° 346 — Sao Paulo. O Diretor Presi

dente do C.T.A. da Fundagao e o Professor Jayme Cavalcanti. 



— 290 — 

na conferencia pronunciada na Faculdade de Direito da 
Universidade de S. Paulo, promovida pela APAE, O M M . Juiz 
de Menores, Dr. ALDO DE Assis DIAS, apresentou estatistica 
em que se verificou que, num total de 600 menores exami-
nados, 263 eram oiigofrenicos (44%), assim distribuidos: 
2 portadores de idiotia (0,76%), 9 de imbecilidade (3,46%), 
125 de debilidade mental profunda (47,5%) e 127 de debi-
lidade mental leve (48,0% )13. 

As Fundagoes e os Fundos podem geralmente aceitar 
doagoes e legados, mesmo que estes venham acompanhados 
de clausulas que vinculem a aplicagao dos recursos a de-
terminada atividade. Seria, por isso, perfeitamente viavel, 
obter atraves de campanha bem orientada, auxilios da 
industria, comercio e mesmo da populagao em geral para 
essas instituigoes, conditionada a aplicagao deles aos tra
balhos de educagao dos excepcionais, de formagao de 
professores e tecnicos necessarios e da realizagao de 
pesquisas de nivel superior. 

As entidades particulares que cuidam atualmente da 
educagao dos excepcionais poderiam de forma semelhante 
obter ajuda financeira. 

Tambem se poderia procurar convencer as autoridades 
da necessidade de criar no Servigo Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (SENAI), Servigo Nacional de Aprendiza-
gem Comercial (SENAC), Servigo Social da Industria (SESI) 
e Servigo Social do Comercio (SESC) e nas entidades 
congeneres, classes especiais destinadas nao so a educagao 
primaria dos excepcionais, mas tambem e principalmente a 
educagao profissional, de acordo com as capacidades de 
cada um, com a finalidade, se possivel, de habilita-los a 

trabalhar em regime competitivo14. Nas hipoteses em que 
a deficiencia impega o trabalho em tais condigoes, poderia 

13. A. Assis DIAS, O Menor Excepcional perante a Justiga de 
Menores, copia mimeografada. 

14. O s.E.N.A.c. de Curitiba, Estado do Parana, conta ja com 
secgao espeeializada para esse fim. 
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o problema ser cuidado atraves das oficinas abrigadas ou 
protegidas, de que trataremos mais adiante. 

c) O problema dos excepcionais do ponto de 
vista do Trabalho e da Seguranga Social. 

Aqui este estudo deve cuidar dos excepcionais em duas 
situagoes distintas: 1) excepcionais menores de 18 anos e 
2) excepcionais com idade superior a esse limite. 

Tendo em vista que a CL . T . proibiu taxativamente o 
trabalho do menor de 14 anos e o Decreto-lei 6.026, de 
24-11-43 deu apenas a autorizagao judiciaria o valor de 
suprir a Carteira de Trabalho do Menor, prevista na mesma 
CL.T., muita divergencia surge na doutrina e na jurispru-
dencia sobre a interpretagao do art. 157, n.° rx, da Cons
tituigao Federal que determina a "proibigao de trabalho a 
menores de quatorze anos; em indiistrias insalubres, a 
mulheres e a menores de dezoito anos; e de trabalho 
noturno a menores de dezoito anos, respeitadas, em qual
quer caso, as condigoes estabelecidas em lei e as excegoes 
admitidas pelo juiz competente" (grifo da autora). Parece 
conveniente, nesta altura, transcrever a sintese que, sobre 
o assunto, fez o Dr. ALDO DE Assis DIAS, em conferencia 
pronunciada em 19-2-1961 e publicada na Revista dos 
Tribunals, vol. 307, p. 17 e seguintes, sob o titulo O menor 
e o Trabalho — Legislagao, estrutura e problemas: "As 
primeiras restrigoes ao trabalho do menor foram estabele
cidas em 1886, na Conferencia de Paris, apos na de Berlim 
e, a seguir, em outras que se lhes supervieram, salientando. 
em especial, os principios humanitarios e as leis naturais 
do desenvolvimento do menor. O coroamento dessa evolu
gao historica deu-se com a assinatura do Tratado de 
Versalhes. No Brasil, a primeira lei republicana que cogitou 
do trabalho das criangas e dos adolescentes nas fabricas, 
foi o Decreto n.° 1.131, de 1891, que nao permitia o trabalho 
efetivo de menores de 12 anos, apenas abrindo excegao para 
os maiores de 8, como aprendizes, nas fabricas de tecidos. 



— 292 — 

Mesmo aos maiores de 12, ate 15, restrigoes eram feitas, 
notadamente ao periodo diario de trabalho. Apos esse 
decreto, tirante apenas uma lei municipal que, em 1917, 
proibiu o trabalho aos menores de 14 anos, no entao Distrito 
Federal, e um ou outro diploma legal pertinente, so tivemos 
o Decreto n.° 17.943-A, de 12 de outubro de 1927, que e o 
Codigo de Menores ainda hoje vigente e que consolidou as 
leis de protegao ao trabalho dos menores. Era 1932, ja criado 
o Ministerio do Trabalho, o Decreto n.° 22.042 estabeleceu 
as condigoes para o trabalho dos menores na industria. E m 
1.° de maio de 1943, a Consolidagao das Leis do Trabalho 
consolidou toda a materia relativa ao assunto. Posterior-
mente, alem dos dispositivos pertinentes da Constituigao 

Federal de 1946, convem lembrar o Decreto n.° 31.546, de 6 

de outubro de 1952, que conceituou o empregado aprendiz". 

SEGADAS VIANNA da bem ideia das diividas surgidas com 
a interpretagao dos dispositivos constitutionals: "A questao 
da fixagao da idade minima no trabalho tambem foi motivo, 
na Assembleia Constituinte, de fortes debates. A Subcomis-
sao propusera redagao igual a Constituigao de 1934, e, na 
Comissao Constitutional, o Sr. ADROALDO MESQUITA pretendeu 

ver aprovada emenda incluindo a expressao "salvo licenga 
especial", alegando que, proibido o trabalho a menores de 
14 anos, muitos deles viviam pedindo esmolas. 0 Sr. 
GUARACI SILVEIRA entendia que deveria ser permitido que a 
legislagao ordinaria facultasse o aprendizado entre 12 e 14 
anos, nas oficinas, sob a fiscalizagao dos sindicatos. Com-
bateu as emendas o Sr. CAIRES DE BRITO, achando perigosa 
qualquer ressalva para fins de aprendizado. "Ou e apren
dizado ou e trabalho. Evidentemente, nao podemos dizer 
que seja trabalho o aprendizado pratico. Aprendizado e a 
fungao de aprender com ou sem trabalho pratico"8. Tam
bem se manifestaram contra a emenda os Srs. Ivo DE AQUINO, 
SILVESTRE PERICLES e ARRUDA CAMARA, defendendo-a, entre 
outros, os Srs. ARTUR BERNARDES e NEREU RAMOS. A emenda 
ADROALDO DE MESQUITA foi, finalmente, aprovada, e, assim, o 

trabalho do menor de 14 anos e proibido "respeitadas, em 
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cada caso, as condigoes estabelecidas em lei e as excegoes 
admitidas pelo juiz competente". PONTES DE MIRANDA, 

entretanto, entende que, em face da redagao final aprovada, 
e que e a que tem de prevalecer, o final do inciso ix, acima 
transcrito, so se refere a parte em que neste se dispoe sobre 
o trabalho noturno, ja que as duas oragoes anteriores, 
regulando a idade limite e as indiistrias insalubres, estao 
desligadas da terceira, graficamente por ponto e virgula. 
Diz o eminente comentarista: "0 trabalho e vedado, clara, 
insofismavel, peremptoriamente, a menores de quatorze 
anos", — e, mais adiante: "0 ponto e virgula que separa 
as duas partes do texto mostra que a restrigao "respeitadas, 
em qualquer caso, as condigoes estabelecidas em lei e as 
excegoes admitidas pelo juiz competente" so se refere ao 

trabalho noturno dos menores de 18 anos, quer dizer — dos 

menores entre 14 anos feitos e dezoito"9. 

Prossegue SEGADAS VIANNA esclarecendo que nao tem 
sido este o entendimento dos aplicadores da legislagao e 
transcreve o seguinte parecer aprovado pelo Ministro do 
Trabalho: "No caso, o que se verifica e que a regra impe-
rativa do art, 403, da Consolidagao das Leis do Trabalho — 
"Ao menor de 14 anos e proibido o trabalho" — sofreu, com 
o texto do art. 157, inciso ix, da Constituigao, alteragao que 
justifica a iniciativa do Dr. Juiz de Menores — no caso do 
interessado, que conta menos de 14 anos. Efetivamente, no 
preceito invocado, dispos a Constituigao: "A legislagao do 
trabalho e da previdencia social obedecerao aos seguintes 
preceitos, alem de outros que visem a melhoria da condigao 
dos trabalhadores: ... ix — proibigao de trabalho a 
menores de quatorze anos; em indiistrias insalubres, a 
mulheres e a menores de dezoito anos; e de trabalho no
turno, a menores de dezoito anos, respeitadas, em qualquer 
caso, as condigoes estabelecidas em lei e as excegoes 
admitidas pelo juiz competente; Conforme se 
verifica, a Constituigao manteve, — como idade minima 
para o trabalho dos menores, a de 14 anos, prevendo 
contudo a possibilidade de excegoes admitidas pelo Juiz 
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competente, com o que visou atender a situagoes que 

constantemente se apresentavam e ainda surgem, em que 

a necessidade social e pessoal do trabalho do menor era 

sacrificada pela rigidez do imperativo legal. Guardando, 

pois, os limites que prevaleciam, o legislador constituinte 

deu margem a que, com o seu prudente arbitrio, a autori

dade juditiaria competente admitisse as excegoes que as 

circunstancias justificassem. Apenas caberia indagar se o 

preceito constitutional e auto-executavel. Quanto a esse 

aspecto, reportamo-nos a ligao de Rui BARBOSA, que apoiado 

em TUCKER, define: "Disposigao executavel, por si mesma, 

e a que ministra a norma, ou os meios pelos quais se possa 

executar ou proteger o direito que ela da, ou cumprir o 

dever ou desempenhar o encargo que lhe impoe (Constitui

gao Federal Brasileira, vol. n, p. 488). Assim, se no caso do 

trabalho de menores a Constituigao delega a autoridade 

juditiaria competente o poder de dispensar, "in concreto", 

a aplicagao da regra geral, e se essa autoridade ja se acha 

constituida e no exercicio de atribuigoes relativas aos 

menores, o Juiz de Menores, nao vemos porque nao deva 

este, desde logo, exercer a atribuigao constitutional. E m 

tais circunstancias, devem merecer inteiro acatamento as 

autorizagoes concedidas pelos Juizes competentes em as

suntos de menores, cabendo fornecer aos portadores dessas 

autorizagoes as respectivas carteiras, nas quais convira 
anotar, na Integra, o teor da autorizagao"15. 

Tendo em vista que, pela propria natureza do seu cargo, 
ao Juiz de Direito cabe a tarefa de protegao e assistencia 
aos menores, reconhecida ate no subsidio oferecido aos 
nossos legisladores federais pelos dignos membros da 

15. A. SUSSEKIND, D. MARANHAO e SEGADAS DIANA, Instituigoes de 

Direito do Trabalho, vol. n, p. 256 a 258, ed. Freitas Bastos, Rio de 
Janeiro, 1957. As chamadas 8 e 9 constantes do trecho transcrito 
se referem respectivamente a J. DUARTE, A Const. Bras, de 19&6, vol. in, 
p. 206, PONTES DE MIRANDA, Com. a Const. 1946, vol. rv, p. 58 e 59. 
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Reuniao do Rio de Janeiro16 para a reforma do Codigo de 
Menores, seria de toda conveniencia entendimento mais 
amplo do inciso ix transcrito, deixando, na pratica, ao Juiz 
de Menores a competencia para decidir sobre o trabalho, 
nao so dos menores de 14, mas tambem daqueles menores 
de 14 anos a 18 anos, porque estou convencida de que tao 
digna autoridade juditiaria e plenamente capaz de conceder 
autorizagoes de trabalho que consultem aos interesses do 
menor e da coletividade em geral. Alias, em sua conferencia 
sobre O Menor e o Trabalho, deixou bem claro o Dr. ALDO 
DE Assis DIAS a preocupagao predominante do Juizado em 
autorizar o trabalho dos menores de 14 anos somente 
quando se verifica nao apenas a necessidade dessa atividade 
para a familia a que pertence, mas tambem quando nao ha 

possibilidade de resolver a questao atraves do Servigo de 

Colocagao Familiar, criado no Estado de Sao Paulo pela 

Lei n.° 560, de 27-12-49. A colocagao familiar assegura ao 

menor ambiente sadio em que pode completar o seu desen

volvimento com seguranga, trabalhando ou nao, ao mesmo 

tempo em que a familia necessitada recebe auxilio pago 

pelo Fundo de Assistencia ao Menor e que tem a finalidade 

de substituir o salario que seria auferido com o trabalho 

do menor, E m 1961, informa aquele magistrado, o programa 

do Juizado foi organizado no sentido de assistir a uns 12.000 

menores, abrangendo umas 3.000 familias, com a verba de 

Cr$ 100.000.000,00 (cem milhoes de cruzeiros). Esclarece 

ainda que em levantamento procedido nos respectivos 
prontuarios ficou evidenciado que 22,8% dos menores em 

16. Participaram da Reuniao os Srs. Drs. Aldo de Assis Dias, 
Cesar Dias Filho, Evandro Pereira de Andrade, Luiz Silveiro da Rocha 
Lagoa, Manuel de Sales Andrade, Moacyr Pimenta Brant, Ernani Coelho, 
Eudoro Magalhaes, Prof. Hermes Pio Vieira, Jason Soares Albergaria, 
Paulo Chermont e Sergio Muniz de Souza, os 6 primeiros respectiva-
mente dignos Juizes de Menores de Sao Paulo, Porto Alegre, Salvador, 
Distrito Federal, Fortaleza e Belo Horizonte; o setimo e o decimo, 
dignos Sub-Procuradores da Justiga de Porto Alegre e Belo Horizonte; 
o 8.° e o 11.°, dignos Curadores do Distrito Federal. 
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regime de colocagao familiar trabalham e 77,2% nao 
trabalham. 

Fortalecida a competencia do Juizado de Menores, cujas 
atividades precisam desenvolver-se em coordenagao com as 
do orgao competente do Ministerio do Trabalho e da Pre
videncia Social (nos Estados, as Delegacias), a questao do 
trabalho do excepcional se resolveria, especialmente na 
parte referente a expedigao da Carteira de Trabalho do 
Menor. Isto porque a emissao dessa Carteira esta condicio-
nada, entre outros requisitos, a exibigao de atestado de 
capacidade fisica e mental e a prova de que o interessado 
sabe ler, escrever e contar (requisitos que certos excepcio
nais, embora capazes da realizagao de determinadas tarefas, 
nao poderao preencher). Ora, se for reconhecida a neces-

saria autoridade do Juiz de Menores, podera essa autoridade 

juditiaria levar em conta o obstdculo subjetivo que impega 

no caso concreto o preenchimento dos requisitos e enquadrar 

a hipotese entre as excegoes previstas expressamente pela 

Constituigao Federal. 

E obvio que as normas legais e regulamentares que 

dispoem sobre o trabalho do menor seriam aplicadas a 

generalidade dos casos, como alias esta expresso no inciso 

ix do art. 157 da nossa Carta Magna, cabendo ao Juiz de 

Menores abrir ou nao as excegoes julgadas necessarias. 

Tratando-se do excepcional maior de 18 anos, nao 

existirao dificuldades desse tipo, porque, como atras refe-

rido, a expedigao da Carteira Profissional nao depende de 

requisitos dessa natureza. 

A expedigao da carteira profissional nao e, entretanto, 
o problema de maior relevancia, quando se trata do 
trabalho do excepcional. Ficou evidenciado no Simposio 
realizado pela A.P.A.E. em 1961, que o trabalho, no campo 
da reabilitagao, pode assumir fungao educativa, durante 
a formagao profissional, ou ainda constituir verdadeiro 
tratamento, como acontece na laborterapia. Dai as cha-
madas "oficinas pedagogicas". 
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Mas a colocagao dos excepcionais reabilitados muitas 
vezes apresenta dificuldades, reconhecidas nao so no Brasil, 
mas tambem na esfera internacional, pois basta lembrar 
que a Recomendagao 99, de 1955, da Organizagao Interna
cional do Trabalho, esclarece ser objetivo da adaptagao e 
readaptagao profissional a administragao de meios para que 
os invalidos possam obter e conservar emprego adequado17. 

0 trabalho das pessoas de capacidade reduzida vein 
sendo assegurado atraves de duas medidas principals, 
muitas vezes objeto de leis especiais: l.a) Imposigao de mao 
de obra, isto e, reserva de certos empregos para tais pessoas; 
e 2.a) Criagao de "oficinas abrigadas ou protegidas", desti-
nadas a atender aqueles excepcionais que, embora desen-
volvidas ao maximo suas aptidoes e capacidades, nao 
dispensam supervisao constante do trabalho que realizam, 
nao estando pois em condigoes de participar do regime de 

trabalho competitivo. 

As agendas de emprego nos Estados Unidos da America 
do Norte vem desenvolvendo esforgo no sentido de oferecer 
iguais possibilidades de emprego aos deficientes fisicos e 

tambem para as pessoas que sofrem transtornos nervosos 

ou mentais. Procuram elas estimular os empregadores a 

contratar os minorados, de acordo com as respectivas 

capacidades e, ao mesmo tempo, colaboram com as empresas 

informando sobre os metodos de proporcionar o emprego 

adequado em cada caso18. 

Na Repiiblica Federal da Alemanha determinaram-se 

por lei de 16-6-5319, porcentagens de empregos reservados 

aos invalidos. A lei atribuiu aos empregadores o dever de 

euidar desses empregados e determinou que nas empresas 

que contem com, pelo menos, 5 deficientes, estes elegerao 

17 Codigo de Seguridade Social, ed. Comiti Interamericano de 
Seguridad Social, 1960, Mexico, p. 355. 

18. Colocacion de personas impedidas en Estados Unidos, in Infor-
maciones Sociales, vol. xxv, n.° 11, l.°/6/61, p. 402. 

19. In Serie Legislativa, 1953, Al. (R.P.) 1, jan-fev. 1955. 
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u m delegado, que devera ser invalido; A despedida dos 
invalidos e condicionada a autorizagao da Repartigao Su
perior de Assistencia, dependendo o aviso previo dessa 
autorizagao. Aos invalidos e assegurada preferencia na 
concessao de autorizagao para exercicio das profissoes que 
exijam essa formalidade. 

Os empregos reservados as pessoas de capacidade di-
minuida na Bulgaria sao determinados por u m comite 
especial integrado por representantes dos servigos de pensao 
e de bem estar social, do conselho medico do trabalho, do 
conselho regional de sindicatos da empr&sa, instituigao ou 
organizagao interessados20. 

A lei japonesa n.° 123, de 25-7-60, abrange apenas as 
pessoas de capacidade reduzida em conseqiiencia de defeitos 
fisicos enumerados em lista anexa e assegura ao Servigo de 
Emprego Publico a competencia de rejeitar solicitagoes 
que excluam injustificadamente os incapacitados fisicos, 
cabendo-lhe tambem dar informagoes ao empregador quanto 
ao grau de aptidao fisica e as condigoes do contrato de 
trabalho adequado no caso concrete Criou a lei, no Minis
terio do Trabalho, o Conselho de Emprego de Pessoas Fisi-
camente Diminuidas, orgao consultivo e de investigagoes21. 

Aos comites populares de distrito, cabe na Tchecoslo-
vaquia, de acordo com a lei de 30-11-56, recomendar pessoas 
com capacidade de trabalho reduzida a serem admitidas 
nas cooperativas de produgao e nas cooperativas agricolas 
unificadas. A formagao e o aperfeigoamento profissional 
de tais pessoas sao realizados: 1. nos lugares de trabalho 
nas empresas; 2. em cursos de formagao profissional; e 3. 
em centros de formagao profissional. A lei determina que 
as empresas organizem piano de reserva de empregos22. 

No Brasil, o artigo 55 da Lei Organica da Previdencia 
Social determina que "As empresas que dispuserem de 20 

20. Ordem do Conselho de Ministros, de l.°/10/56, in Serie Legis-
lativa, 1956, Bui. 1, set-out. 1957. 

21. Ibidem, 1960, Jap. 2 — mar-abr. 1962. 
22. In Sirie Legislativa, 1956, Chec. 3, nov-dez. 1957. 
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(vinte) ou mais empregados serao obrigadas a reservar de 
2 % (dois por cento) a 5% (cinco por cento) de cargos, para 
atender aos casos de readaptados ou reeducados profissio-
nalmente, na forma que o regulamento desta lei estabelecer. 
Paragrafo linico. As instituigoes de previdencia social 
admitirao a seus servigos os segurados reeducados ou rea
daptados profissionalmente, na forma que o regulamento 

desta lei estabelecer". 0 art. 170 do Regulamento Geral da 
Previdencia Social (aprovado pelo decreto n.° 48.959-A, de 
19-9-60) esclarece que "A assistencia reeducativa e de rea-
daptagao profissional, sob a denominagao generica de "rea
bilitagao profissional", visa a proporcionar aos beneficiarios 
da previdencia social, guando doentes, invalidos ou de 
algum modo fisica ou mentalmente deficitarios, com a 
amplitude que as possibilidades administrativas, tecnicas e 
financeiras e as condigoes locais permitirem, os meios de 
reeducagao ou readaptagao profissional indicados para que 
possam trabalhar em condigoes normais". A proporgao de 
reserva de cargos nas empresas e de 2%, quando houver 
ate 200 empregados; 3%, quando existirem de 201 a 500; 

4%, no caso de 501 a 1000 e 5% na hipotese de 1001 em 
diante (art. 172 do Regulamento). 

No servigo publico o aproveitamento das pessoas de 
capacidade reduzida tem sido determinado por lei. Assim, 
na esfera federal, temos o Decreto-lei 5.895, de 20-10-43; no 
Estado de S. Paulo, a Lei 3.794, de 5-2-57, regulamentada 
pelo Decreto 29.958, de 22-10-57 e no Municipio de Sao 
Paulo, as Leis 5.336, de 2-9-57, e 5.690, de 8-2-60, que 
autorizam o aproveitamento, em fungoes adequadas, res-
pectivamente, de cegos e ambliopes e de surdos-mudos. No 
Estado de Minas Gerais, a Lei 2.538, de 23-12-61, criou o 
Conselho Coordenador de Assistencia e Aproveitamento dos 
Portadores de Defeitos Fisicos, de que fazem parte os 
Secretarios da Saiide e Assistencia, da Educagao, do Interior, 
da Agricultura, Industria, Comercio e Trabalho, das Fi-
nangas, alem dos Diretores do Instituto Pestallozzi e do 
Departamento de Administragao Geral, determinando a 
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reserva de uma em cada 10 vagas em cargos ou fungoes 
para esse aproveitamento, que se fara com observancia da 
habilitagao dos candidatos e dos preceitos referentes ao 
preenchimento dos mesmos cargos ou fungoes. 

A imposigao de mao de obra pressupoe, entretanto, 
que a redugao de capacidade do candidato nao impega o 
exercicio das tarefas que a ele se pretende atribuir. Alias, 
o objetivo principal da reabilitagao e oferecer ao mercado 
de trabalho mao de obra que, pela sua eficiencia, possa 
atrair o interesse dos empregadores. 

Quando assim acontece, nao ha, em geral, entre nos 
problemas legais para o excepcional aproveitado nas 
empresas particulares, porque, admitido, sera ele um em-
pregado como tantos outros. No servigo publico se exige 
geralmente um periodo de observagao destinado a confirmar 
sua adaptagao ao trabalho e as condigoes e ambiente em 
que foi colocado, tendo em vista nao so a prestagao do 
trabalho, mas tambem e principalmente a influencia da 
atividade profissional sobre as condigoes de sanidade fisica 
e mental do excepcional, a fim de evitar prejuizos ou agra-
vamento de redugao da capacidade verificada no ingresso. 

Quando, porem, o excepcional, embora desenvolvidas 
ao maximo suas aptidoes e capacidades nao consegue 
atingir condigoes de veneer no regime competitivo do 
mercado de trabalho, nem aquelas que garantam o exercicio 
de ocupagoes no servigo publico em eficiencia considerada 
satisfatoria, porque nao dispensa supervisao constante das 
atividades profissionais que realiza, o problema so pode ser 
resolvido pelas "oficinas abrigadas ou protegidas"23. 

23. M A D A R I A G A , entre as formas de solugao dos problemas decor-

rentes da impossibilidade de reedueagao completa, refere-se a ocupagao 

" especializada" na industria, cabendo os casos mais dificeis as orga

nizagoes de "trabalho protegido". Refere-se as oficinas cooperativas nas 

quais os proprios invalidos possam idealizar a organizagao do trabalho 

e das ferramentas e maquinaria mais apropriada; as residencias indus

trials, para os casos em que se exija assistencia ou vigilancia medica, 

as quais devem ser estabelecidas na base da co-gestao; ao trabalho 
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E m Janeiro de 1961, o Conselho executivo federal da 
Iugoslavia baixou regulamento sobre criagao de oficinas 
protegidas, que tem por finalidade, alem da formagao 
profissional, oferecer emprego a invalidos. Essas oficinas 
serao fundadas pelos institutos de seguro social, pelos 
comites populares e pelas empresas economicas. A diregao 
cabe a orgao colegiado, de que participam representantes da 
entidade fundadora da oficina, dos proprios trabalhadores 
da oficina, dos Institutos de reabilitagao e das organizagoes 
interessadas. O custeio corre a conta de dotagoes e fundos 
de varias origens, bem como pela propria renda da oficina, 
decorrente do produto do trabalho realizado24 

O Ministerio do Trabalho da Nova Zelandia esta auto-
rizado por lei de 21-10-6025 a aprovar, depois de consulta as 
organizagoes de empregadores e trabalhadores interessados, 
qualquer organizagao (pessoa, grupo de pessoas ou mesmo 
orgao oficial) que dirija empresa destinada ao cuidado, 
tratamento e readaptagao dos invalidos, assim consideradas 
as pessoas que, por acidente ou enfermidade, por deformi-
dade congenita ou velhice, ou por outra incapacidade fisica 
ou mental, tenha dificuldade em obter e conservar emprego 

protegido realizado a domicilio, necessario em certas hipoteses, e salienta 

que tais medidas nao dispensariam um Patronato de Tutela Social, que 

se encarregaria tambem da organizagao comercial, a fim de evitar a 

exploragao dos minorados. Indica, como exemplos satisfatorios as ofici

nas patrocinadas na Inglaterra pela Remploy Limited, que conta ja 

com 90 unidades-industrias e teve origem nos trabalhos da Comissao 

Tomlinson, nomeada pelo Governo ingles em 1941. Para informagao 

sobre os trabalhos nos Estados Unidos, aconselha MADARIAGA O estudo 

das atividades do "New York State Rehabilitation Hospital", de West 

Havestraw e do "American Rehabilitation Committee" e seu "Rehabilita

tion Center for the Disabled", in ob. cit., p. 378 e seguintes. 

24. "Les ateliers proteges en Yougoslavia", in Informations So-

ciales, vol. xxvi n.° 4, 15-8-61, p. 180. Os artigos 83 a 88 do Codigo 

de Trabalho da Iugoslavia cuida da protegao das pessoas com capa

cidade diminuida — Lei de 12-12-57, in Serie Legislativa, 1957, Yug. 2, 

set.-out. 1958. 

25. Legislacion reciente sobre empleo de los invalidos en Nueva 

Zelandia, in Informaciones Sociales, vol. xxv, n.° 9, l.°/5/61, p. 340. 

20 
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que, na ausencia dessas deficiencias, seria adequado a sua 
experiencia e qualificagao. 

O Comite Misto do Conselho da Europa para Readapta-
gao e Reemprego dos Invalidos referiu-se em suas recomen-
dagoes publicadas em 1960 aos tuberculosos, cegos, surdos, 
paraliticos em consequencia de poliomielite, epileticos, en-
fermos mentais e os que padecem de lesoes cerebrals, 
aconselhando aos governos nao so atividades no campo da 
ortopedia. mas tambem a manutengao de empregos prote-
gidos e centros de colocagao para os invalidos26. 

E m nosso meio, o Relatorio da Fundagao para o Livro 
do Cego do Brasil — 1960 — informa que na Oficina 
Protegida de Trabalho para Cegos mantida por aquela 
instituigao estiveram ocupados, em 1960, 33 cegos ou am-
bliopes, que realizaram trabalhos para 5 indiistrias, em bases 
comerciais e no valor de Cr$ 174.870,00. Destas 33 pessoas, 
12 conseguiram emprego em indiistrias particulares, o que 
representa a porcentagem alentadora de 36,3% de reabili-
tados completamente. 

O Regulamento Geral da Previdencia Social, ao fixar 
as fases basicas em que se desenvolvera o processo de rea
bilitagao nos Institutos de Previdencia, nao menciona as 
oficinas protegidas, pois a alinea "g", do inciso I, do art. 171 
apenas determina o "acompanhamento do caso ate a plena 
reabilitagao profissional", silenciando sobre a hipotese em 
que, por nao ser possivel plena reabilitagao, nao se podera 
cuidar de colocagao no mercado comum de trabalno. 

Ora, se verificarmos que a reabilitagao profissional e 
destinada nao so aqueles que estao vinculados a previdencia 
social, em consequencia do trabalho que realizam (os segu-
rados), mas aos "beneficiarios" daquele sistema, expressao 
que abrange os segurados e seus dependentes, "quando 
doentes, invalidos ou de algum modo fisica ou mentalmente 
deficitarios" (art. 170), nao sera dificil concluir que podem 
existir, entre os dependentes dos segurados, excepcionais 

26. to Informaciones Sociales, vol. xxv, n.° 1, 1/1/61, p. 30. 
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por deficiencia mental, cuja grau de retardamento so 
possibilite o trabalho nas oficinas protegidas, oficiais ou 
particulares. Este problema portanto nao deveria ter sido 
ignorado pelo regulamento. 

No Estado de Sao Paulo, a Assembleia Legislativa acaba 
de aprovar o projeto de lei 1399, de 1960, que cria o Centro 
Piloto de Reabilitagao, subordinado a Divisao do Servigo 
de Tuberculose, da Secretaria da Saiide e da Assistencia 
Social, o qual contara com u m Conselho de Administragao 
presidido pelo Diretor da citada Divisao e integrado pelos 
Diretores do Servigo de Hospitals, do Servigo de Dispen-
sarios do mesmo orgao, representantes do Ensino Industrial, 
de Economia Domestica, de Artes Aplicadas e Cursos 
Vocacionais do Departamento do Ensino Profissional da 
Secretaria da Educagao, do Servigo Social do Estado, do 
Departamento do Trabalho do Estado, dos Institutos de 
Previdencia Social, da Federagao das Entidades de Luta 
Antituberculose de S. Paulo, das Federagoes das Indiistrias 
e do Comercio. 0 Projeto cria, junto ao Centro, o "Fundo 
de Reabilitagao" para atender as atividades inerentes a 
comercializagao dos produtos manufaturados ou a prestagao 
de servigos pelos diferentes setores do Centro e proporcionar 
recursos aos reabilitandos necessitados. Sera constituido 
com a renda de convenios com entidades piiblicas ou par
ticulares; da venda de produtos manufaturados ou da 
prestagao de servigos e dos juros de apolices estaduais e 
municipals e de depositos ou operagoes de credito do 
proprio Fundo, alem de doagoes e legados que venha a 
receber (Diario Oficial do Estado, 13-10-62, p. 92 — Lei 

7.484/62). 

Sendo o problema do trabalho dos excepcionais um 
dos miiltiplos aspectos do desenvolvimento dos recursos 
humanos, aparecem na pratica as mesmas dificuldades 
apontadas por HARBISON ao tratar da aplicagao de u m 
programa de mao de obra, nos paises em vias de desenvol
vimento. A planificagao e as decisoes se formulam, por 
assim dizer, em compartimentos estanques. Os ministerios 
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de educagao so se ocupam com a instrUgao oficial; os 
ministerios do trabalho tratam somente das normas de 
emprego e de alguns aspectos da formagao profissional dos 
trabalhadores qualificados ou semi-qualificados; os minis
terios de industria, comercio e agricultura se preocupam 
unicamente com questoes tecnicas e financeiras; os minis
terios e juntas de fomento economico, quando existem, 
Iratam da formagao de capitals, da balanga de pagamentos 

e outras questoes economicas urgentes. Nenhum ministerio 

ou junta, diz HARBISON, esta em condigoes de focalizar os 

problemas em conjunto, ja que cada um dos orgaos trata 

de aplicar quase as cegas determinado programa de desen
volvimento da mao de obra e, para justificar-se, invoca com 

grande insistencia o papel indispensavel desse piano no fo

mento rapido da economia. Depois de outras consideragoes, 

conclui serem os problemas de mao de obra de competencia 

de numerosos ministerios e, por isso, um programa de 
desenvolvimento dos recursos humanos so podera aplicar-se 

por junta interministerial, subordinada ao Chefe de Estado 

e integrada por representantes do Governo, das empresas e 

dos sindicatos. Insiste, entretanto, em que os membros dessa 

junta interministerial precisam ser "planificadores", isto e, 

pessoas que tenham visao politica e compreensao rational 
do processo de modernizagao economica e este pessoal, 

reconhece, e dificil de encontrar e mesmo de formar27 

27. F. H. HARBISON, La planificacion del desarollo. de los recursos 
humanos en las economias en vias de modernizacion, in Revista Inter
nacional del Trabajo, vol. LXV, n.° 5, maio de 1962, p. 481/512. 

No New York University Workmen's Compensation Study, pri
meiro trabalho do "New York University Center for Rehabilitation 
Services", entre outros aspectos da reabilitagao no campo dos acidentes 
do trabalho, salientou-se a importancia da coordenagao das atividades. 
Recomendaram os especialistas, por exemplo, a criagao de u m "Medical 
Advisory Council to the Workmen's Compensation Board" e, embora 
julguem aconselhavel manter o sistema de livre escolha do medico, 
entendem necessaria a criagao de sistema de supervisao, pois, com 
a documentagao de que dispoem, concluiram que cerca de 80 a 9 0 % 
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So um orgao interministerial dessa natureza, estabele-
cido nas esferas federal, estadual e municipal, poderia a 
meu ver tragar programa uniforme para os trabalhos de 
reabilitagao, porque estaria em condigoes de mobilizar, 
dentro do ambito das respectivas competencias, todos os 
recursos disponiveis, quer no campo da educagao, das re
lagoes de trabalho no servigo publico e no particular, quer 
no da seguranga social, que abrange as atividades de 

previdencia e de assistencia social. 

E m parecer emitido por solicitagao da Comissao insti-
tuida pelo Governo de S. Paulo pela Resolugao 1314, de 
29-1-62, para proceder a revisao da legislagao sobre o 
aproveitamento das pessoas de capacidade reduzida no 
servigo publico, tive oportunidade de salientar a necessidade 
da instituigao de Fundo Especial de Reabilitagao, cujos 
recursos, na Previdencia Social, poderiam por exemplo ser 
obtidos, em parte, com a inclusao dos Institutos de Previ
dencia, na Lei de Acidentes do Trabalho (Dec. Lei 7.036, 
de 10-11-44), como beneficiarios do acidentado morto, que 
nao deixe dependentes, a exemplo do que vem ocorrendo 
nos Estados Unidos28. A lei fixaria a porcentagem das 
receitas dos IAPS destinadas ao Fundo de Reabilitagao, 
providencia que tornaria mais certa a participagao desses 
orgaos nos trabalhos de reabilitagao. Atualmente, cabe ao 
Servigo Atuarial fixar a porcentagem dos recursos desti-
nados a reabilitagao (art. 171, vi, do Regulamento Geral 

dos pacientes sao encaminhados ao centro de reabilitagao em conse
quencia de complicagoes secundarias, que poderiam ser evitadas se 
o conceito de reabilitagao total fosse entendido e praticado (v. p. 17 
e seguintes). 

28. In New York University Workmen's Compensation Study, cit. 
nota 27, verifica-se que sistema analogo esta em vigor, por exemplo, 
em New York, Rhole Island, Hawai etc. Vide p. 122 e seguintes. 

A. LARSON, The Law of Workmen's Compensation, §§ 59.31 e seguin
tes, vol. II, p. 59, ed. Matthew Bender & Co., atualizada ate 1959. 

E A R L F. CHEIT, Injury and Recovery in the Course of Employ

ment, ed. John Wiley & Sons, Inc. New York — London, 1961, espe-
cialmente pags. 282, 284 e 303. 
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da Previdencia Social). O Fundo poderia receber doagoes, 
legados e subvengoes ou quaisquer outros recursos que lhe 
fossem destinados pelo Poder Publico ou pelos particulares. 
Bem administrado, poderia oferecer recursos para todas as 
fases basicas do processo de reabilitagao, indicadas no 
art. 171 do Regulamento mencionado, e tambem para 
manutengao de oficinas protegidas, oficiais ou mesmo par
ticulares que porventura recebessem delegagao semelhante 
a prevista no paragrafo linico do art. 53 da Lei Organica da 
Previdencia Social. E, ainda mais, quando, depois de rea-
bilitado, o segurado nao estivesse em condigoes de reassumir 
o emprego primitivo e fosse colocado em outra fungao, a 
que correspondesse remuneragao inferior, o Fundo poderia 
resolver o problema pagando a ele a diferenga de salario, 
contribuindo assim para manutengao do empregado em 
atividade. A legislagao atual nao oferece solugao para as 
hipoteses em que o segurado, pela alteragao do seu estado 
de sanidade e capacidade fisica fica impossibilitado de 
cumprir o contrato de trabalho primitivo. Nao pode ele 
exigir que o empregador o receba em outras fungoes e 
muito menos que, recebendo-o, continui a pagar-lhe o salario 
anteriormente percebido, quando as novas tarefas corres-
pondam salario menor. Por outro lado, reabilitado que se 
encontra, nao mais consegue o segurado beneficio pecuniario 
da previdencia social, porque e considerado, e esta mesmo, 

em condigoes de trabalhar. 

Estudando o problema da reabilitagao, chegou a Autora 

as seguintes conclusoes: 

i. O problema dos excepcionais por def iciencia 
mental constitui um dos miiltiplos aspectos 
da reabilitagao. 

n. Impoe-se a reformulagao dos conceitos de 
sanidade e capacidade e de invalidez, por
que os padroes normais devem ter em vista, 
nao as deficiencias ou incapacidades, mas 
as aptidoes e capacidades exigidas pelas 
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atividades no processo de educagao como 
no trabalho ou mesmo pelas atividades 
comuns da vida diaria. 

m. Os excepcionais sao elementos da coletivi
dade tao dignos de consideragao como a 
maioria dos cidadaos que correspondem aos 
padroes normais e, por isso, os recursos 
disponiveis nao podem ser destinados ex-
clusivamente a essa maioria. 

iv Sera conveniente a inclusao de clausula 
especial em todos os convenios e acordos 
destinados a financiamento de ensino ou 
educagao, exigindo, sempre que couber, a 
aplicagao de porcentagem dos recursos em 
beneficio dos excepcionais, pois so assim 
estarao sendo cumpridas as determinagoes 
do TITULO X, da Lei de Diretrizes e. Bases da 
Educagao. 

v E conveniente promover por todos os 
meios campanha de esclarecimento junto 
aos orgaos de autoridades competentes, es-
pecialmente os Conselhos Federal e Esta
duais de Educagao, Ministerio da Educagao, 
Secretarias Estaduais de Educagao, a fim 
de provocar medidas que assegurem, nos 
Pianos de Educagao, reserva de recursos ia 
educagao especializada dos excepcionais. 
O proprio Piano de Emergencia atualmente 
em execugao deveria conter medidas nesse 
sentido. 

vi. A Campanha de Educagao dos Deficientes 
Mentais (CADEME) e outras entidades con-
generes que cuidam da reabilitagao de
veriam ter suas atividades dinamizadas, 
conseguindo-se a coordenagao dos respec-
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tivos esforgos com os dos orgaos incumbidos 
de atribuigoes correlatas e especialmente 
com aqueles incumbidos da execugao do 
Piano de Emergencia e outros semelhantes. 

VII. 0 problema da expedigao da Carteira de 
Trabalho do Menor seria adequadamente 
resolvido com o reconhecimento pleno da 
competencia concedida pelo art. 157, ix, da 
Constituigao F'ederal aos Juizes de Menores, 
que poderiam afastar os obstdculos subje-
tivos nao previstos na legislagao vigente. 

vm. A criagao de Fundos'Especiais de Reabili
tagao poderia contribuir para solugao do 
problema dos excepcionais, nao so no am
bito educational como no do trabalho, 
notadamente quando este e realizado em 
"oficinas abrigadas ou protegidas" 

rx. Poder-se-iam obter recursos para um Fundo 
Especial de Reabilitagao, na previdencia 
social, atraves de lei que inclua os Institutos 
de Previdencia como beneficiarios do aci-
dentado morto, que nao tenha deixado 
dependentes com direito aos beneficios da 
Lei de Acidentes do Trabalho. 

x. Com o intensive aumento de seus associa-
dos, poderiam as APAES e entidades conge-
neres garantir: a) colaboragao indireta nas 
atividades dos orgaos dedicados ao ensino 
especializado, atraves de sugestoes de aper
feigoamento dos trabalhos e indicagao das 
irregularidades ou deficiencias, verificadas 
especialmente pelos progenitores dos excep
cionais; b) colaboragao indireta nas ativi
dades dos orgaos destinados a educagao em 
geral, procurando alertar os respectivos 
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responsaveis quanto 1a necessidade de cuidar 
tambem dos excepcionais, nao dando prio-
ridade absoluta ou quase absoluta a educa
gao nao especializada29. 

Resume. 

Dans ce rapport l'auteur arrive a ces conclusions: 

i. Le probleme des personnes exceptionnelles par 
deficience mentale est un des plusieurs aspects de la rehabi
litation. 

TI. II s'impose alors la reformulation des concepts de 

capacite, de sante et d'invalidite car les modeles normaux 

ne doivent pas envisager les deficiences ou incapacites mais 

les capacites exigees par les activites au proces de l'educa-

tion ainsi qu'au travail ou m e m e par les activites communes 

de la vie quotidienne. 

in. Telles personnes, nominees simplement "excep-

lionnels", sont des elements de la collectivite si dignes de la 
consideration que la plupart des citoyens qui correspondent 

aux modeles normaux traditionnellement acceptee, et par 

cela les ressources disponibles ne peuvent etre exclusive-

ment destinees a cette majorite. 

iv II sera convenable l'inclusion d'une clause speciale 
dans toute les conventions et accords destines a financier 
l'enseignement ou l'education en exigeant, quand cela est 
possible, l'application d'un pourcentage des ressources an 
profit des exceptionnels car seulement ainsi on accomplira 
les determinations du Chapitre x de la loi bresiliense de 
"Diretrizes e Bases da Educagao". 

29. No Simposio de Educagao Especial, realizado em 11 e 12-9-63, 
em Brasilia, do qual participou a autora, foram aprovadas unanime-
mente conclusoes identicas as de n.° in e rv deste trabalho. 
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v. II convient de promouvoir, par tous les moyens, un 
travail d'eclaircissement aupres des autorites competentes, 

afin de provoquer des mesures qui garantissent dans les 

plans d'education une reserve de ressources la reeducation 

specialises des exceptionnels. Le m e m e Plan d'Urgence en 

execution, a present, devrait contenir des mesures sur ce 

sujet. 

vi. La "Campanha de Educagao dos Deficientes 

Mentais — C A D E M E " et d'autres entites congeneres qui 

traitent de la rehabilitation devraient avoir leurs activites 

dynamisees en obtenant la coordination des efforts respectifs 

et ceux des organes charges des memes attributions correla

tives et specialement de ceux charges de l'execution du 

"Plan d'Urgence" et d'autres semblables. 

VII. Le probleme de l'expedition des "Carteiras de Tra

balho do Menor" (livret du mineur) serait convenablement 

resolu par la reconnaissence de la competence accordee par 

l'article 157, ix, de la Constitution Federate Bresilienne de 

1946 aux juges de mineurs qui pourraient eloigner les 

obstacles subjectifs pas prevus dans la legislation en vigueur. 

vni. La creation de "Ressources Speciales de Rehabi

litation" pourrait concourir a la solution du probleme des 

exceptionnels, non seulement dans le circuit educationnel 

c o m m e dans le travail, notamment quand celui-ci est 

accompli dans des ateliers proteges. 

ix. On pourrait obtenir des ressources pour un "Fundo 

Especial de Reabilitagao" dans la prevoyance sociale par 

des lois que incluiraient les Instituts de Prevoyance comme 

les ayants droit de l'accidente mort qui n'ait pas laisse des 

dependants ayant droit aux benefices de la loi des accidents 

du travail et maladies professionnelles. 

x. Les Associations Bresiliennes de Parents et Amis 

des Exceptionnels (Associagao de Pais e Amigos dos Excep-



— 311 — 

cionais — APAES) et les entites congeneres, au moyen de 
1'augmentation intense de leurs associes, pourraient garantir: 

a) la collaboration indirecte dans les activi
tes des organes destines a l'enseignement specia
lise a travers de suggestions de perfectionnement 
des travaux et d'indication des irregularites ou 
defauts verifies surtout par les parents des ex
ceptionnels; 

b) la collaboration indirecte dans les acti
vites des organes destines a 1'education en general 
en cherchant a donner l'alerte aux respectifs 
responsables sur la necessite de soigner aussi les 
exceptionnels ne donnant pas la priorite absolue 
ou presque absolue a l'education non specialisee. 



CONFERfiNCIAS E DISCUBSOS. 

Dino Bueno*. 

J. J. Cardozo de Mello Neto 
Professor Bmerito da Faculdade de Direito 

da Universidade de Sao Paulo. 

A Congregagao dos Professores da Faculdade de Direito 
de Sao Paulo, pela voz daquele que, por te-lo conhecido 
pessoalmente e por si e pelos seus com ele privado, foi o 
preferido, reservou esta noite para relembrar, como ligao, 
a existencia do Prof. ANTONIO DINO DA COSTA BUENO, cujo 
centenario de nascimento ora se comemora. 

Surgiu para a vida, so, sem ajuda, mas com um 
programa. 

Realizou-o. Foi assim um exemplo de tenacidade. A 
vitoria de uma vontade. 

Ei-lo, nesta Casa, menino, aos 16 anos, modesto, apli
cado, contando consigo mesmo e mais ninguem. 

Entra discretamente. Ja, no 2.° ano, porem, dentre as 
provas escritas surge uma, com a nota — otima — a linica 
da epoca. 

Seria a de algum dos estudantes de brilho academico, 
que tantos havia naquele tempo, oradores e poetas, futuros 
juristas de prol? Nao. 

Era um jovem filho de Pindamonhangaba, cujo nome 
pela primeira vez se ouviu nas Arcadas para, de entao em 
diante, nelas perenemente ressoar. 

Esta nota e a consequente distingao, no exame oral, 
constituiram, fora de diivida, aquelas por ele mesmo refe-
ridas "circunstancias academicas, ocorridas no decurso do 

*. Discurso pronunciado em sesao solene da Faculdade de Direito, 
por ocasiao do primeiro centenario do nascimento do Prof. Dino Bueno, 
ocorrido em dezembro de 1954. 
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meu segundo ano de estudos, que deixaram assentado no 
meu espirito o proposito firme e decidido de conquistar, 
pelo meu esforgo, o grau de doutor e, em seguida, uma ca
deira de lente na Faculdade de Direito". 

E continua: "Eu havia assentado esse proposito, 
quando apenas iniciava os meus dezesete anos de idade". 
Sem familia valorosa, sem recursos, dificilimo seria reali-
za-lo; mas a minha sorte estava langada — "alea jact est", 
e, para ela, eu so podia contar com o meu esforgo. Estudei 
para isso e para isso encaminhei minha vida". 

Logo no ano seguinte, ja promotor publico da Capital, 
defende teses e e aprovado unanimemente. 

Sua satisfagao sente-se nessa simples anotagao: "No 
dia 9 de novembro de 1876, (um ano apos a formatura) 
tive a honra especial de sentar-me no doutoral da Faculda
de, logo abaixo do lente mais novo — Dr. JOAQUIM AUGUSTO 
DE CAMARGO. 

No ano seguinte, inscreve-se a vaga de substituto. E 
habilitado, mas a nomeagao cabe a LEITE MORAIS. 

E m 1882, abrem-se quatro concursos. DINO B U E N O em 

todos se inscreve e concorre a tres. 

No primeiro, a classificagao cabe a JOAO MoNTEmo, mas 
o nomeado e VICENTE MAMEDE. 

No segundo, e nomeado JOAO MONTEIRO, novamente clas-
sificado em 1.° lugar. 

Ao terceiro nao se apresenta. 

Ao quarto concorre com BRASILIO MACHADO e LOPES 

DOS ANJOS. 

Classificado em 1.° lugar, e nomeado. 

Tres concursos no espago de doze meses! So quem por 
essas provas passou pode avaliar a intensidade do esforgo 
intelectual e fisico daquele mogo que, ao estudo, teria de 
acumular o trabalho de Promotor Publico da Capital. 

Mas, o que nos deixou admirado, ao termos a vista as 
provas dos sucessivos concursos, foi o patente progresso dos 
estudos do candidato. 
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Suas dissertagoes sao todas bem langadas, Nenhuma 
divagagao; a materia e somente ela. Mas, so a ultima e 
que da a medida do que iria ser o futuro lente de Direito 
Civil. A adogao que efeitos produz entre nos, atualmente? 
de uma perfeita seguranga de doutrina e exposta com aquela 
clareza que, aperfeigoada pelo uso da catedra, fez de DINO 
BUENO, sem contestagao, o professor de mais marcada capa
cidade didatica do seu tempo, 

A data da promogao de DINO BUENO a lente Catedra-
tico (1890), coincide com a formagao da que, com justiga, 
podemos chamar — Grande Congregagao. 

Se, no passado, iluminaram a Catedra CRISPINIANO, 

CARRAO, RIBAS, JOSE BONIFACIO, O Mogo, JUSTINO, DUARTE DE 
AZEVEDO, DUTRA RODRIGUES, foram esses, no entanto, indivi-
dualidades isoladas que salpicaram a Congregagao no es-
pago dilatado de sessenta anos. 

A epoca aurea foi aquela que se me apresentou aos 
olhos assombrados de 1.° anista. 

O venerando RAMALHO, de 90 anos, presidindo um con
curso em que julgavam JOAO MONTEIRO, BRASILIO MACHADO, 
DINO BUENO, JOAO MENDES JUNIOR, PEDRO LESSA, ESCOREL, 

ALMEIDA NOGUEIRA, HERCULANO DE FREITAS, PINTO FERRAZ, 

AMANCIO DE CARVALHO, MANUEL VILABOIM, CAMARGO ARANHA, 

GABRIEL DE REZENDE, REINALDO PORCHAT, CANDIDO MOTA, JOSE 

ULPIANO, OLIVEIRA COUTINHO, ALCANTARA MACHADO, DARIO 

RIBEIRO. 

Dentre essa pleiade, DINO BUENO estava na primeira 
linha. 

Respeitado pelos colegas, admirado e amado pelos seus 
discipulos, demos a palavra a um dos maiores deles, que 
tambem foi dos maiores entre nos: FREDERICO VERGUEIRO 

STEIDEL que, falando em nome da Congregagao, no ato da 
posse do diretor, assim se expressou: 

"Vos que o ouvis diariamente, na sua Catedra de Di
reito Civil, que ele tanto eleva, sabeis quao clara, convin-
cente e amena e a sua palavra, e conheceis tao bem como 
eu que, como tantos outros lentes da atual Congregagao, ti-
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vemos a honra de ser seus discipulos, os seus inestimaveis 
dotes de Professor, claro na exposigao, metodico ao desen
volver os assuntos, profundo nos conceitos que emite e 
assiduo nos seus trabalhos. A admiragao que inspira a 
figura circunspecta do nosso Diretor estende-se fora dos 
muros deste velho Convento". 

Mais tarde, 40 anos depois de ter ouvido do Dr. DINO 
a primeira aula de Direito, FREDERICO STEIDEL promove a 
comovedora repetigao de uma ligao do Mestre. 

"Sem o auxilio de uma nota, com voz cristalina, DINO 
B U E N O reeordou a prelegao de Direito Natural com que se 
despediu da turma e que versava sobre as fungoes do Estado. 
Agigantou-se na Catedra e mostrou que ainda era o mesmo 
extraordinario Professor, de tantas geragoes, o didata por 
excelencia, cuja palavra tinha a limpidez da agua da fonte" 
(Conferencia de GONTIJO DE CARVALHO na Universidade de 
Minas Gerais). 

E m 1908, ascende DINO B U E N O a diretoria da Faculdade, 

onde se conserva durante quatro anos. 

Fazia exatamente dezoito anos que nao se pregava um 
prego na Academia, nao se caiava uma parede — quasi 
todas esburacadas. Nao se comprava u m banco escolar. 
Nao se cuidava da biblioteca. Sob o aspecto material, tudo 
era uma lastima. 

Isso apos a diretoria do conselheiro PADUA FLEURY, sob 
cuja diregao o convento tomou o aspecto que manteve ate 
sua demoligao. Na proveitosa administragao deste, foram 
abertas as tres portas de frente do predio (anteriormente a 
entrada era pela Igreja de Sao Francisco), construidas as 
escadas laterals que levavam ao 2.° andar, melhorada a 
Biblioteca e o mobiliario, que ainda assim permaneceu de 
uma pobreza frantiscana. 

O novo diretor tem, como sempre, um programa e vai 
executa-lo. 

Comega por reincorporar a parte reservada ao extinto 
Curso Anexo, que estava inteiramente abandonada, as como-
didades da Academia: eram mais quatro salas de aula que 
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surgiam. Moderniza, pela primeira vez, o mobiliario que, 
no nosso tempo, consistia em bancos de madeira para cinco 
estudantes. Surgem as primeiras cadeiras isoladas. Faz 
obras completas de pintura e conservagao. Manda construir 
a Sala da Congregagao por sobre a Sacristia do Convento 
dotando-a de mobiliario apropriado e considerado ate lu-
xuoso para a epoca. Dantes a Congregagao reunia-se em 
torno de uma mesa comprida, com o Diretor na cabeceira. 
Reforma integralmente o salao nobre, que toma aspecto 
majestoso. Cria a galeria dos diretores. Restaura a ordem 
na Biblioteca. Impoe a disciplina entre os funcionarios. 
Suavemente, antes pelo exemplo do que por palavras, torna 
mais freqiientes os alunos e... os colegas. 

Ao Conselheiro FLEURY e a DINO BUENO ficou devendo 
esta Casa o conforto minimo que os estudantes e lentes ti-
veram antigamente, linico cabivel diante da mesquinhez 
das verbas federals. Como a ALCANTARA MACHADO, dentre os 
mortos, deve a geragao presente o ambiente de bem-estar e 
de convite ao estudo que o novo convento oferece. 

Os homens do Direito, no Brasil, ao tempo do DR. DINO 
BUENO, jamais se insularam na atividade privada. Jamais 
se limitaram os advogados a advogar, os lentes a ensinar. 
A natureza de sua atividade, que os levava a agir dentro 

da sociedade, que o Direito preside, criou neles o espirito 

publico que se manifesta pela agao politica, tornada assim 

fungao normal do bacharel de Direito. 

A essa regra, nao constituiu excegao o DR. DINO BUENO. 

Ao contrario, foi desde os bancos academicos um politico no 

alto sentido do termo. Nasceu politico, viveu dentro da 

politica, e politico morreu. 

Filiado ao grande e forte Partido Conservador, a ele 

se manteve fiel ate sua extingao na repiiblica. 

Dedicou-se, desde logo, a sua cidade natal — a querida 

Pindamonhangaba, que nunca esqueceu, a qual doou bens 

materials valiosos, a qual serviu pela assistencia continua 
e diregao permanente da politica local. 
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Tendo, com seus companheiros do Partido Conservador, 
aderido a Repiiblica, algou-se ate a presidencia do Partido 
Republicano Paulista. 

Secretario do Interior na presidencia CAMPOS SALES; 

deputado federal em 1894, voltou a camara, onde teve 
assento em 1900 e 1901, tambem no governo Campos Sales, 
como lider da maioria. 

Sua atuagao em defesa do governo do grande paulista 

foi decisiva e, ainda hoje, e relembrada. 
Sua reconhecida aptidao juridica foi aproveitada na 

comissao revisora do Codigo Civil, como mais tarde o 
seria na elaboragao do projeto do Codigo do Processo do 
Estado de Sao Paulo. 

Preferindo permanecer em Sao Paulo, para nao aban-
donar o ensino nesta nossa e sua casa, foi eleito senador 
estadual em 1904 e no Senado permaneceu ate 1930. 

Durante um quarto de seculo o DR. DINO B U E N O repartiu 
sua atividade entre a Academia e o Senado. 

Foram por certo os mais belos anos de sua existencia, 
porque transcorridos dentro da vitoria. Com o tempo, tor-
nou-se o oraculo daquele ramo do poder publico estadual, 
ao qual ficamos devendo o equilibrio na legislagao e na 
politica, que contribuiu, em magna parte, para 6 respeito 
por Sao Paulo no seio da Federagao. 

Membro permanente da Comissao de Recursos Muni
cipals e dela relator nos mais espinhosos casos, contribuiu 
com suas luzes e experiencia para, em sentengas, que no 
fundo o eram as decisoes proferidas, conter o Senado tanto 
as demasias das Camaras Municipals como as do proprio 
Poder Executivo. 

Aparentemente frio, ao primeiro contacto sentia-se, com 
o convivio, que a atitude era apenas uma defesa, para nao 
deixar transbordar o coragao. 

Disso tivemos a prova num incidente que peco venia 
para relembrar. 

O senador R A U L CARDOZO DE MELLO relatava, em memo-

ravel discurso, a inominavel violencia de que tinha sido 

21 
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vitima por parte de certas autoridades no decurso da re-
volta de 1924 quando, em determinado momento, com voz 
impossivel de definigao, exclamou: "Aqui tem o Senado 
(exibindo uma corda) para sua edificagao e da nossa civi
lizagao, a corda com que fui amarrado". 

As fisionomias dos senadores crisparam-se. Os olhares 
se fixaram na mesa: o presidente do senado chorava. 

O coroamento da vida piiblica do Prof. DINO B U E N O 

realizou-se quasi no fim de sua existencia, ao ̂ assumir, 
como presidente do senado, a presidencia do Estado. 

Pena foi que nao a houvesse exercido, num quadrienio 
proprio e na plenitude de suas forgas. Ele a merecera e 
mais ainda Sao Paulo, para sua grandeza. 

Relembrada esta a vida de ANTONIO DINO DA COSTA BUENO, 
repartida, como se viu, entre a Academia, que ele teve 
sempre no coragao, e o Brasil, a quem serviu pela inteligen-
cia, sem jactancia; pela austeridade, sem ostentagao. 

U m dia, DINO B U E N O pediu a seus netos que lhe ofere-
cessem um estandarte da Faculdade de Direito e, aos filhos, 
uma bandeira nacional; ambos em miniatura, u m e outro 
em seda e bordados a ouro. 

So no dia da morte se soube para que os queria. Eu 
os vi, comovido: o estandarte da Academia, sobre o coragao; 
a Bandeira Nacional, sobre a cabega. 



Vicente Rao - mestre de Direito Civil*. 

Ernesto Leme 
Catedratico de Direito Comercial da Faculdade 
de Direito da Universidade de Sao Paulo. 

Senhor professor Vicente Rao. 

Corria o mes de margo de 1908. Nos gerais do antigo 
convento franciscano aglomerava-se uma multidao de es-
tudantes. Os veteranos, ja donos da Casa, olhavam com 
curiosidade os colegas do primeiro ano. Eram cento e 
sessenta os novos matriculados, alguns poucos alunos do 
segundo ano e com debito de novos exames com o professor 
Reynaldo Porchat. Era este uma das figuras primaciais da 
Academia. Ainda jovem, no esplendor de seus quarenta 
anos, a todos impressionava pela dignidade de seu porte e 
de suas atitudes. Ao lado de Brasilio Machado, empunhava 
o facho da oratoria academica, Por isso mesmo, as suas 
aulas de Direito Romano, na sala n.° 2, exerciam uma 
atragao irresistivel para seus discipulos. 

Entre os calouros que entao se iniciavam nos estudos 
juridicos, muitos viriam exercer papel relevante na vida 
piiblica. "Ce n'est pas la source qui fait connaitre si le 
cours d'eau sera un grand fleuve ou bien un petit torrent", 
(JOAQUIM NABUCO, Pensees Detachees). Encontramos nessa 
turma futuros secretarios de Estado, desembargadores, ad-
vogados insignes, ao lado de tres mestres de direito, u m 
poeta da prosa, Edvard Carmilo e um principe dos poetas, 
Guilherme de Almeida. 

*. Discurso proferido na homenagem prestada pelo Instituto dos 
Advogados de Sao Paulo, a 16 de junho de 1962. 
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A amizade fraterna que a este sempre vos uniu, senhor 
professor Vicente Rao, revela-se ate mesmo nas assinaturas 
apostas no livro de matricula. Comparecestes juntos a 
Academia para essa formalidade, tendo Guilherme na ins-
cricao o n. 21, vos o n. 22. 

Vejo nessa ligacao profunda das duas almas a explica-
gao para o fato de terdes ido trabalhar, ainda estudante, ao 
lado de Estevam de Almeida, mestre de todos nos. Nesse 
escritorio iria encontrar-vos, em 1910, Francisco Morato, ao 
transferir sua banca de advogado para esta Capital. Com 
esses dois guias insuperaveis fizestes vosso noviciado na 
profissao. E conseguistes galgar, na advocacia e no pro-
fessorado, prestigio igual ao desses eminentes jurisconsultos. 

Na vida piiblica, porem, tivestes oportunidade, que 
jamais proccrrastes, de exercer papel de relevo que o destino 
nao reservou A esses ilustres brasileiros. Ministro de Estado 
da Justiga e Negocios Interiores, de 1934 a 1936, Ministro 
de Estado das Relagoes Exteriores, de 1953 a 1954, vossa 
influencia na politica interna e externa do Pais vete por em 
destaque, de maneira tao significativa, os vossos atributos 
de estadista. 

Nao me cabe apreciar neste instante essa face de vossa 
carreira. Dela vai ocupar-se o embaixador Joao Neves da 
Fontoura, parlamentar, diplomata, escritor, orador eximio, 
que foi no Parlamento, em 1930, a grande voz da Alianga 
Liberal. Nao resisto, contudo, a tentagao die aludir a dois 
episodios, de que fui testemunha, os quais assinalam, com 
especial relevo, nao so vosso merecimento de jurisfapebmo 
o vosso inegavel tacto diploriiatico. 

O primeiro se passou em Caracas, em iriargO tie 1954, 
durante a x Conferencia Interamericana, na qual presidistes 
a Delegagao do Brasil. Forsfer Dulles liavia apresentado a 
sua proposigao no sentido de se adotarem na America 
providencias tendentes a repressao do comunismo interna
tional, que entao ja constituia uma ameaga no continente. 
E m habil discurso tentou o solerte chanceler da Guatemala 
torpedear a resolugao, propondo que inicialmente um grupo 
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de representantes fosse incumbido de estabelecer o conceito 
de "comunismo internacional", desconhecido por todos... 

Ante a indecisao geral, proferistes, senhor professor 
Vicente Rao, vosso empolgante improviso, que tanta impres-
sao causou em todo o hemisferio. Sobre ele me falaram, 
cheios de admiragao, embaixadores de outros paises, meus 
colegas na ONU; teceu-lhe as mais honrosas referencias o 
Secretario Geral da Organizagao, Dag Hammarskjoeld, meu 
sempre lembrado amigo, morto tragicamente no Oriente, 
quando em missao de Paz. 

0 segundo ocorreu em Nova York, em junho do mesmo 
ano, quando eu exercia, honrado com a vossa confianga e 
a do Chefe de Estado, as fungoes de Delegado Permanente 
do Brasil nas Nagoes Unidas e Representante no Conselho 
de Seguranga, 

Estava em debate no Conselho a materia concernente 
a situagao da Guatemala, onde as forgas em conflito punham 
em perigo a paz internacional. Qualquer deliberagao 
daquele orgao sobre as medidas efetivas a serem adotadas 
no caso seria inocua, ante a perspectiva de veto da Uniao 
Sovietica, aliada do governo de Arbenz. 

Eu me encontrava nesse instante recolhido ao Presby
terian Hospital, onde me submetera a delicada intervengao 
tiriirgica, em virtude de descolamento da retina. Subtituia-
me na Chefia da Delegagao o ministro Hugo Gouthier. Foi 
quando esse dedicado companheiro, em comunicagao tele-
fonica com o Rio de Janeiro, recebeu instrugoes diretas do 
Ministro de Estado para submeter ao Conselho u m projeto 
de resolugao, pelo qual a materia deveria ser apreciada 
previamente pela Organizagao dos Estados Americanos, 
voltando apos as Nagoes Unidas com informagao sobre as 
providencias adequadas no caso. Era uma questao proces
sual, que nao possibilitava o veto de qualquer membro 
permanente do Conselho, nos termos do art. 27, n, da Carta. 

0 delegado substituto levou o assunto ao meu conheci
mento, no leito do hospital em que me encontrava. Con
corde! sem demora com a solugao aventada. E, subscrita a 
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proposigao brasileira pelo representante da Colombia, foi 
ela aprovada por dez votos, contra o voto do representante 
da Uniao Sovietica. 

Nosso representante no Organismo Regional, embaixa
dor Fernando Lobo, obteve prontamente fosse constituida 
uma comissao, para examinar in loco as causas do conflito; 
mas, no dia seguinte, caia o governo comunista de Arbenz. 
No mes de julho, exercendo eu a presidencia do Conselho 
de Seguranga, recebi do governo da Guatemala solicitagao 
para que fosse retirada da agenda a queixa referente a esse 
pais, pois a paz ja se encontrava plenamente restabelecida. 

Os sucessos de 24 de agosto de 1954, com o sacrificio da 
vida do presidente da Repiiblica, vieram interromper vossa 
atividade de estadista e permitir retornasseis a vossa faina 
de jurista e ao exercicio da catedra, que tanto honrastes. 
O que sempre distinguiu vossa agao na vida piiblica foi o 
culto do direito. Desde quando, sem haverdes completado 
dezesseis anos de idade, iniciastes vossos estudos na Facul
dade de Direito, o fenomeno juridico passou a interessar-vos 
de perto, seduzido pela Historia Externa do Direito Romano, 
ou vos esforgando para penetrar na intimidade das escolas 

filosoficas. 

Sao incontaveis os trabalhos que produzistes na espe-
cialidade, quer no campo do Direito Publico, quer no do 
Direito Privado. Dezenas deles constam de opiisculos que 
publicastes, no trato da advocacia, ou foram insertos em 

revistas de jurisprudencia. 
Desde os primeiros passos na vida do Instituto dos 

Advogados de Sao Paulo, colaborastes em seus trabalhos, 
debatendo em plenario os temas juridicos sujeitos a dis-
cussao. O primeiro presidente do Instituto foi vosso mestre, 
Francisco Morato; representou a classe dos advogados, na 
sessao inaugural, vosso mestre, Estevam de Almeida. E o 
discipulo comungou com os mestres na projegao desta Casa, 

nos anos iniciais de sua existencia. 
Ja em sessao plenaria de 18 de outubro de 1918, vos vos 

pronunciaveis a respeito da capacidade civil da mulher 
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casada, opinando que o Codigo Civil, introduzindo notaveis 
reformas no direito patrio, ampliou tal capacidade, situando-
se em posigao intermediaria entre os extremos da incapaci
dade geral, da antiga legislagao e a capacidade sem limites 
de legislagoes alienigenas. Essa materia voltou a preocupar-
vos, na monografia publicada em 1922 pela Livraria Aca-
demica, assim como na tese de livre escolha oferecida a 
Faculdade de Direito, em 1926, para o concurso de Direito 
Civil e na qual dissertastes sobre os Direitos da mulher 
casada sobre o produto de seu trabalho. A tese obrigatoria 

foi sdbre a Posse dos direitos pessoais, tema ja versado 
magistralmente pelo Conselheiro Ruy Barbosa e no qual 
puzestes o cunho de originalidade e a clareza, que distin-
guem todos os vossos trabalhos. 

No concurso para a catedra de Direito Civil, vaga merce 

da jubilagao do professor Jose Ulpiano Pinto de Souza, 

estavam inscritos seis candidatos. Tres apenas se subme-

teram as provas regulamentares e nelas colhestes a palma 

da vitoria, classificando-vos em primeiro lugar. 

Tenho bem viva a lembranga desse prelio magnifico, 

em que, argiiido pela Comissao Examinadora, composta dos 

professores Octavio Mendes, Spencer Vampre, Jose Augusto 

Cesar e Manuel Pacheco Prates, sobre as dissertagoes apre-

sentadas, revelastes vossos invulgares dotes de polemista e 

perfeito conhecimento da materia em foco. E a prova 

didatica, que versou sobre o tema — Da responsabilidade 

civil do Estado pelos atos do Poder Judiciario — , demons-

trou, para os que nao vos conheciam de perto, o expositor 

liicido que sois, dotado de uma memoria surpreendente e 

inteiramente seguro da doutrina esposada. Tivestes, da 

quase unanimidade da Congregagao, a nota maxima e 

obtivestes a media geral de 9,75. 

Estaveis entao em plena maturidade. Ascendestes a 
catedra no esplendor dos 35 anos e o vosso ingresso no 
professorado universitario abriu uma fase nova em vossa 
carreira de jurista. 
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Convidado, em 1929, pelo dr. Levi Carneiro, presidente 
do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, para 
proferir uma conferencia, no Curso de Altos Estudos Ju
ridicos, inaugurado por Clovis Bevilaqua, vossa atragao pelo 
Direito Comparado iria levar-vps a estudar O Direito de 
Familia na Legislagao Sovietica, trabalho esse que vos 
inspirou os comentarios que fizestes ao Codigo das leis do 
casamento, da familia e da tutela, precedidos de uma 
exposigao e critica do sistema, compendiados no volume 
Direito da Familia dos Soviets. 

Voltou-se entao a vossa atividade para o campo do 
Direito Publico. Escrevestes, para As novas tendencias do 
Direito Constitucional, de Mirkine-Guetzevitch, vosso amigo 
de Paris, o Prefacio para a edigao brasileira de sua obra. 
E realizastes na Faculdade de Direito, em 1933, o notavel 
curso de extensao universitaria sobre as Novas formas de 
organizagao politica. Cumpre ainda por em destaque vosso 
Esbogo de Constituigao Federal, fruto dos debates travados 
no Instituto em torno da materia. Tudo assim estava vos 
indicando para a cadeira de Teoria Geral do Estado, do 
Curso de Doutorado e na qual fostes investido apos a 
transferencia da Faculdade de Direito para o Estado de 
Sao Paulo, pelo decreto n. 24.102, de 10 de abril de 1934. 

Ao deixardes, em 1954, as fungoes governamentais, em 
que tao assinalados servigos prestastes ao nosso Pais, pu-
destes retornar a vossa tenda de trabalho e prosseguir em 
vossa fecunda produgao cientifica. Vossos pareceres foram 
sempre disputados, para aclarar as mais intrincadas con-
tendas judiciarias. E pudestes entao, gozando de relativa 
calma em vossa vida, dedicar-vos a obra maxima de vossa 
atividade de mestre do Direito Civil, publicando o 2.° volume 
de O Direito e a vida dos Direitos, cujo 1.° volume, em dois 
tomos, e de 1952, assim como a recentissima monografia 

sobre Ato juridico. 

Nessas obras de tao alto merecimento selastes definiti-
vamente vossa reputagao de filosofo e de jurisconsulto. Nao 
vos limitastes a exposigao fria da materia, como decorre do 
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exame da legislagao. Descestes a perquirigao dos principios 
que inspiraram essas normas, a fundamentagao filosofica 
desses principios, tragando-lhes a doutrina verdadeira. 

Merece lido e meditado o capitulo introdutorio de O 
Direito e a vida dos Direitos. Sao paginas de fino lavor 
literario e constituem a estratificagao de uma cultura 
sedimentada em bases de uma convicgao profunda, firmada 
em quarenta anos de estudo e de reflexao. 

No instante em que "para se estudar o direito, ou para 
aplica-lo, ja nao se parte do estudo do homem, de sua 
personalidade, de sua natureza de ser dotado de vida fisica 
e psiquica, isto e, material, mental, moral e espiritual," o 
vosso livro constitui um toque de rebate, para que se re-
tornem aos principios eternos, que constituem a essentia da 
propria dignidade humana. E m sua Mensagem de Natal, de 
1944, Pio XII proclamava que, "longe de ser o objeto, ou 
como que simples elemento passivo da vida social, o homem 
e, pelo contrario, e deve ser e permanecer, o seu sujeito, o 
seu fundamento e o seu fim". Conceito esse que o Santo 
Padre Joao xxm, na Mater et Magistra, definindo os fun-
damentos da doutrina catolica, assim reafirma: "0 ponto 
principal dessa doutrina e que os homens, cada um em 
particular, constituem, necessariamente, o fundamento, a 
causa e o fim de todas as instituigoes sociais"... 

Recordastes o episodio referido por Tolstoi, de u m 
oficial russo, que batia em um soldado desviado da fileira. 
"Nao tem vergonha em tratar por este modo um seu se-
melhante? Voce nunca leu os Evangelhos?" inquiriu o 
escritor; ao que o militar, seu colega, retorquiu: "E voce 
nunca leu os regulamentos militares?" E concluis, citando 
Julien Benda, que "todos quantos quiserem regular o ma
terial, o temporal, pelo espiritual, sempre receberao esta 
resposta"... 

Firmais a vossa doutrina em termos indisputaveis, 
sustentando que o direito nao e apenas "um conjunto de 
regras tecnicas destinadas a disciplinar certos fatos sociais, 
a medida em que se manifestam, sem visar u m fim superior, 
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u m fim mais alto do que a solugao imediata, empirica e 
material, de um conflito. Se, em harmonia com a natureza 
do homem, criatura dotada de razao e de consciencia, o 
direito disciplina a vida social, apos haver estabelecido esta 
disciplina, nao abandona o ser humano a sua propria sorte, 
antes, langa-o no caminho da perfeigao, do desenvolvimento 
e do progresso, nao so de sua vida fisica, mas tambem de 
sua vida psiquica, para constituir, por este modo, sim, uma 
coletividade melhor formada por seres melhores". 

Conscio das dificuldades existentes, agravadas sobre-
maneira nestes dez anos decorridos apos a enunciagao 
desses conceitos, a voz da experiencia inspirou-vos estas 
frases lapidares: "As transformagoes, quando nao se pro-
cessam por meios revolutionaries, processam-se por via de 
legislagoes desordenadas, tumultuarias, que so com o tempo 
se condensam e restabelecem a continuidade historica do 
Direito. E nessa fase, mais do que em qualquer outra, que 

o jurista deve intervir e reafirmar os principios basicos do 

Direito, cujo sacrificio importaria o da inteira ordem 

juridica e o rompimento brutal com o passado". 

Assim falou o jurista e o patriota. Assim julgam os 

homens de pensamento e de responsabilidade. Medite a 

mocidade sobre essas palavras e as propague. Saibam os 

homens da lei fixar nos Codigos os principios inelutaveis, 

a que a sociedade ha de subordinar-se, se nao quiser perecer. 

A vossa ultima obra, Ato juridico, deveria constituir 

uma parte da anterior. Pela extensao da materia, resol-

vestes fosse ela um trabalho autonomo. Modestamente a 

qualificastes de simples ensaio; mas, na verdade, e uma 

monografia que nao encontra similar em nossa literatura 

juridica. 

Dividistes o livro em quatro titulos: (a) os fatos juri
dicos e sua classificagao, os atos juridicos e suas especies; 
(b) os requisitos dos atos juridicos, pressupostos e elementos 
essentials; (c) o conflito entre os elementos volitivos e a 
declaragao; (d) os elementos acidentais dos atos juridicos. 
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Examinastes nesse volume todas as doutrinas, medi-
tastes sobre a opiniao dos autores, perquiristes outras 
legislagoes. Sao 462 paginas, que se leem com encantamento 
e proveito, pela lucidez da exposigao, abundancia de dou
trina, indicagao completa das fontes. Como em O Direito 
e a vida dos Direitos, poderieis repetir neste passo: "Nem 
pensei em afastar, de mim, a obsessao de ser claro, adver-
tido, embora, de que a clareza tem o defeito de fazer parecer 
superficial. Nao inferi desse aviso a conveniencia de ser 
obscuro, para parecer mais profundo". . 

Ato juridico seria a vossa obra definitiva se, no albor 
de vossos primeiros setenta anos, nao dispuzesseis ainda de 
uma resistencia fisica insuspeitada e de um vigor intelectual 
que vos assegura uma posigao de primeira plana, entre os 
jurisperitos e os pensadores brasileiros. De vos esperam os 
estudiosos os volumes complementares de vossa obra de 
direito civil, nos quais abordareis os Momentos e vicissi
tudes dos direitos, desde o seu nascimento ate a sua extin-
gdo, assim como a Teoria geral dos direitos em especie. 

Senhor professor Vicente Rao, o Instituto dos Advo
gados de Sao Paulo, cuja presidencia exercestes em dias 
preteritos, festeja hoje em vos o termino de uma gloriosa 
carreira de professor universitario. Mas, nao nos equivo-
quemos: o vosso magisterio continua. Atraves dos livros 
que escrevestes e daqueles que ides publicar, continuareis 
difundindo pelo Pais os frutos de uma grande cultura. 
Deixastes, em verdade, de ser o professor; mas, permaneceis 
o mestre de direito que sempre fostes. Esse o laurel que vos 
cabe, com inteira justiga; e nao poderieis ambicionar mais 
alta recompensa. 



Na ultima vez.., 

Basileu Garcia 
Catedratico de Direito Penal na Faculdade 
de Direito da Universidade de Sao Paulo. 

Na ultima vez em que vos encontrei coletivamente, 
havieis ultrapassado quase todas as barreiras do curso e 
ieis iniciar o 5.° ano. Eu, que vos conduzira ate a peniil-
tima serie escolar, me despedi com emogao, para retornar 
as primeiras letras do Direito Penal, a serem ministradas 
aos neofitos que acabavam de deixar o calourato. 

Notastes aquela emogao, que nao e aqui referida como 
figura de retorica. Tiveramos tempo para que entre o 
professor e os alunos se estabelecesse uma leal amizade, 
pelo miituo entendimento num trabalho em que os nossos 
esforgos se irmanavam. Quando me dissestes que agrade-
cieis pelo que aprendestes, respondi que vos era grato pelo 
que me havieis ensinado. Realmente, o exercicio do magis
terio e uma constante aquisigao de conhecimentos. Pro-
porciona uma aprazivel experiencia, em que o convivio com 
os mogos, se nao formos impermeaveis as sugestoes do ideal 
e da esperanga, nos aponta os rumos que devem ser 
renovados. 

Ficara-vos eu devedor por muitas gentilezas, demons-
tragoes inumeraveis de estima. E a divida, paulatinamente 
contraida, agravou-se ao extremo e de modo inesperado 
quando me elegestes paraninfo. Nao vejo como paga-la, e 
penso que jamais o conseguirei. Confesso, de publico, a 
minha insolvencia. 

*- Discurso de paraninfo, na colagao de grau dos bacharelandos 
de 1962. 
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Aproveitando todas as economias, talvez vos compen-
sasse em pequenina parte a generosidade, se pudesse arti
cular neste instante algo que fizesse falta, que vos fosse 
litil, que pudesse atuar nas vossas futuras reminiscencias 
como o elixir da longa vida da coragem, do estimulo e da 
fe, ao mesmo passo biissola e inspiragao. Mas, pobre do 
paraninfo, ele nao atina sequer com a conveniente expressao 
do grande afeto que dedica aos discipulos de tres anos, que 
agora partem! Quanto mais a exortagao edificante ou o 
conselho propicio capaz de sanar uma lacuna... 

Sem Husoes acerca do prestimo destas frases, desejo 
que as recebais como se foram unicamente um aceno, muito 
sincero ei, em consequencia, muito simples, de saudade 
entretecida de jiibilo e tristeza. Nao ha estranhar a con-
comitancia de impressoes tao dispares. 

Conforta verificar que alcangastes o premio dos vos
sos estudos, colando grau como bachareis em ciencias 

juridicas e sociais. E a concretizagao de u m sonho demo-

radamente acalentado por vos e pelos que vos sao caros. 
Eles vos seguiram amorosamente nessa porfia, desde a de-
nodada preparagao que vos habilitou a escolher uma car
reira, e hoje se acham neste recinto para aplaudir-vos. Por 

muito que os inimigos dos bachareis tentem obscurecer esse 

triunfo, a sua importancia resplandece como uma vigorosa 

e indissimulavel verdade. 

Nenhuma outra profissao licita, como a nossa, ja sus-

citou tanta malquerenga. Ha quem acoime o bacharel de 

responsavel por tudo quanto de mau acontece na face da 

Terra e especialmente em nosso pais. Ja se cuidou, sar-

casticamente, de elimina-lo, como providencia de salvagao 

nacional. Suprimi-lo afastaria — eis a diabolica maqui-

nagao — os problemas que nos conturbam, fruto mofino, 

conforme se supoe, da alicantina e do sofisma, que seriam 

o caldo de cultura onde viceja a nossa detestada fauna. 

Os dicionarios, noticiando o que se murmur a, registrant, com 

acepgoes agressivas, os termos bacharelismo e bacharelice. 
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Por incrivel que parega, ate o bacharel-legislador, de 
quando em quando, se deixa imbuir desse preconceito, ao 
promulgar dispositivos em que manda proceder-se as escon-
didas do bacharel-advogado, receando, e obvio, que a sua 
intervengao complique as solugoes faceis, anuvie as ideias 
do bacharel-juiz, ou mesmo tolha, a ele bacharel-legislador, 
a comodidade de editar ao seu talante as normas de con
duta. Ha, nas bibliotecas, exemplares de estatutos desfecha-
dos de surpresa, antes que nos meios forenses se pudessem 
balbuciar objegoes. 

E a prova de que a infiltragao, cada vez mais profunda, 
dessa idiossincrasia, gera um perigoso quintacolunismo, 
capaz de minar a resistencia com que combatemos pelo 
nosso lugar ao sol. 

Se bem analisarmos a deformada perspectiva que essa 
hostilidade retrata, concluiremos que envolve o reconheci
mento de muitas das virtudes da gente da nossa grei. 

Irrita, inicialmente, a onipresenga do bacharel, que 
surge em todos os lugares e que, como classe, parece ter o 
dom da ubiqiiidade. Das profissoes liberals e do profes-
sorado, ele se alastra para a administragao piiblica, a poli
tica, as finangas e os negocios, revelando uma versatilidade 
de aptidoes que alguns rotulam, malevolamente, de igno-
rancia enciclopedica, mas que e poder de simbiose e capa
cidade de se adaptar, como desdobramento de uma formagao 
intelectual aberta as mais variadas solicitagoes das neces
sidades piiblicas. Os que lhe increpam a demasia das andan-
gas invejam-no, secretamente. 

Via de regra modesto, o bacharel-tipo nao se considera 
proprietario de nenhuma sapiencia hermetica. Razoavel, 
proclama os seus desacertos e tenta conserta-los. Nao se 
veste com penas de pavao. Agrada-lhe mais a indumentaria 
sobria de quem nao depende das aparencias. 

Convem nao trazer a confronto representantes de outras 

profissoes, incontestavelmente mais senhores de si, mas, por 
isso mesmo, sem essa humildade caracteristica de quem, 
como o bacharel, um dia ensaiou o seu voo de aprendiz, 
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adivinhou, timidamente, o infinito da estratosfera juridica 
e se convenceu, recolhido, da sua insignificancia atomica, 
embora sem desconhecer que o atomo e uma parcela fun
damental do cosmos. 

A hipertrofia do seu gosto pelas controversias entrosa-o 
com pertinencia na dinamica juditiaria, na qual, sem a 
irrequietude do discutidor inconformado, faltaria uma pega 
essencial. Os desvios da sua argumentagao, quando resva-
lem para ilogismos e ate culminem em aberragoes gritantes, 
refletem, quase sempre, o sadio empenho posto nas lutas que 
e chamado a travar em prol dos oprimidos ou vilipendiados 
e, de modo geral, em favor de todos aqueles que, com uma 
pretensao a fazer valer, nao tem, em si, como defende-la. 
Consoante realgou CARNELUTTI, em pinceladas sobre a retro-
cena do processo, nao e sem razao que a origem latina da 
palavra advogado ("advocatus", "vocatus ad") designa um 
aflito pedindo socorro, e patrono (de "pater") traz a nossa 
mente o heroismo com que o defensor acode ao constituinte 
qual um pai acudiria ao filho. 

Esgrimindo como pode, cabe censura-lo, em certos lan
ces, pelas estoeadas menos desportivas que desfira, pelos 
golpes menos regulamentares que desanque. Deve-se, no 
entanto, admira-lo pela sua pugnacidade sem remitencia e 
pela centelha de altruismo que o impulsiona no duelo, onde 
a sua personalidade e o anteparo que imuniza e protege a 
de outrem. 

No ensejo em que passais a pertencer, numa lidima con-
quista, a essa corporagao injuriada, difamada e caluniada, 
eu vos saiido, bacharelandos de 1962. 

0 contentamento que vos domina e que se comunica ao 
paraninfo tem ainda um motivo particular. O vosso bacha-
relato nao e um bacharelato qualquer, e sim o que emana 
da Faculdade de Direito da Universidade de Sao Paulo. 
E incontestavel que tal circunstancia traduz u m galao su-
plementar no oficialato que encetais. Apesar dos pesares, a 
nossa Academia goza de enorme prestigio, e vos o sentis. 
Por que viestes competir, faz ja cinco anos, com centenas 
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de outros rapazes, no concurso de habilitagao, em que so 
os muito fortes colheriam a palma da vitoria? Por que 
optastes por esta Casa e nao outra, a despeito da dificuldade 
do acesso, originaria do elevado niimero de candidatos e 
da limitagao das vagas? A resposta e intuitiva. E signi
fica o panegirico de uma instituigao rica de glorias e que 
teima em engrandece-las e aprimora-las. 

Avaliastes as nossas debilidades e deficiencias, vistes de 
perto as nossas mazelas. Muito do que aqui fazemos — ou 
nos isentamos de fazer — nao ajudaria em nada a nossa 
beatificagao. Mas se um sortilegio vos autorizasse retro-
ceder no carro do tempo, numa portentosa marcha a re 
inversa a da fantasia de WE L L S , e assim vos removesseis de 
siibito para o marco zero da epoca dos vestibulares, nao e 
exato que ainda preferirieis matricular-vos nesta Faculdade, 
com todos os seus erros e com todos os seus desvirtuamentos? 

Uma esteira luminosa estende-se do nascimento da 

nossa escola ate a atualidade. Vislumbram-se sombras, 
tambem, em algumas passagens, mas e perceptivel a conti-

nuidade inconsiitil do fanal reverberante, que pode brucho-

lear, mas nao se apaga. Os que aqui estiveram escreveram 

memoraveis capitulos da historia do Brasil e os seus suces-

sores sao dignos da heranga transmitida. Compreende-se, 

de tal jeito, a ufania com que vos agasalhastes, nos melho-

res anos da juventude, sob estas arcadas, onde um altar se 
ergue a Patria. 

No umbral que por pouco ja vos separa da Academia, a 

meditagao nao se furta a dirigir-se, em interrogagoes preo-

cupadas, a sorte que vos aguarda la fora. E a oportunidade 

da angiistia, porque nao se ignora que ireis curtir as horas 

dificeis dos entreveros em que o amor ao Direito e subme-

tido a duras provagoes. Sereis acometidos pelos impactos 

da desilusao e da descrenga, e momentos havera em que, 

enojados das coisas da Justiga, tereis vontade de rasgar o 

diploma que a custo obtivestes. Sao, felizmente, tempesta-

des transitorias, em que quase nos asfixiamos, mas que 
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jamais acarretam o naufragio. Cessada a borrasca, volve-
reis firmes ao leme do barco que leva aos vossos destinos. 

Creio nao existir lidador da nossa estirpe que nao tenha 
padecido semelhantes desenganos. E e pelo que a minha 
propria sensibilidade ja conheceu dessa amargura, a qual 
subverte o figado, que deploro as vicissitudes crueis que vos 
podem abrir na alma feridas de dificil cicatrizagao. 

As atividades a que se entrega o jurista sao sempre 
apaixonantes, mesmo quando ele nao seja apenas advogado. 
E a paixao com que nos engolfamos nos infortiinios alheios 
nao nos permite a qualidade de testemunhas mudas e tran-
qiiilas das torturas a que assistimos: convertemo-nos em 
lorturados, com uma solidariedade dolorifica tao seria e 
aguda como e, no Direito Civil, a solidariedade obrigacional 
passiva. 

Inevitavel sera que vos farteis, entao, das miserias do 
genero humano. Sem, todavia, vos esquecerdes de que, 
enterrados os mortos, urge cuidar dos vivos. Os mortos sao 
os injustigados sem lenitivo, aqueles a quem, sob maldigoes 
iniquas, nao chega a reparagao devida pelos que os julga-
ram com ligeireza. Os vivos sao os muitos que contam 
com o vosso cabedal e com a vossa tenacidade, a fim de 
que seja o homem menos lobo para o homem. 

Servira para vos retemperar o animo a reflexao de que 
toda a imensa coorte a que vos integrals incide periodica-
mente nessa crise de desalento, em que tudo indica haver 
sido atingido o limite da paciencia. Portanto, nao perma-
necereis sozinhos nas vossas agruras, o que seria, de fato, 
intoleravel. U m psicologo contemporaneo, ERICH F R O M M , 

equiparando o isolamento moral a sede e a fome, previne 
que sentir-se alguem solitario produz a derrocada mental, 
mas que, afortunadamente, nao e necessaria uma conexao 
fisica para que o isolamento se quebrante. O isolamento 
material so e insuportavel quando implica em isolamento 
moral. A conexao espiritual, que nos salva, pode assumir 
diferentes maneiras: na sua cela, o monge que se encerra 
na oragao, o prisioneiro politico segregado de todos os seus 
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correligionarios reputam-se unidos aos seus acolitos e nao 
se acham sos. Ha elos ideologicos que lhes transfundem 
a correlagao exterior. O cientista de O medo a liberdade 
subscreve, assim, o conceito de BALZAC, segundo o qual os 
anacoretas, na sua contemplatividade, habitavam o mais 
populoso dos mundos. o mundo dos espiritos. 

Nos transes do vosso desespero, estareis vinculados pelos 
lagos invisiveis da fraternidade de muitas legioes de compa-
nheiros, que sofreram como vos e vos atestam a sua 
compreensao. 

Cumpre explicar o anacronismo da minha saudade. Da 
saudade antecipada e, pois, extemporanea. Se ainda nao 
vos ausentastes, e todos exultam de entusiasmo na festivi-
dade de congragamento, que e que faz, nesta alocugao, a 
palavra pesarosa, tao esvoagante e sutil que so a lingua 
portuguesa, na sua flexibilidade, logrou conte-la? Por que 
saudade? 

Sinto-a adiantadamente por mim e por vos, como inter-
prete "ad hoc" das vossas tendencias, encargo que a con-
digao de paraninfo me empresta. 

A despedida e o comego do desencontro. Enveredareis 
pelas mais variadas diregoes e, reciprocamente, vos perde-
reis de vista, assim como so de raro em raro terei ocasiao de 
vos f alar. Acontecera como ao termino das excursoes turis-
ticas, quando todos se permutam enderegos. Poucos, porem, 
sem embargo dos protestos em contrario, irao dar pros-
seguimento, da semana imediata em diante, ao intercambio 
que fora intenso e parecia uma situagao definitiva. A vida 
e assim e nao podemos modifica-la. 

Contudo, os diplomados por esta Faculdade seguem o 
sistema de se reunirem em torno a uma mesa de jantar, 
pelo menos cada cinco anos. Ja participei, como convidado, 
de algumas dessas comemoragoes de ex-alunos, nas quais 
respeitaveis individualidades se esfalfam por abstrair o gri-
salho dos seus cabelos e a pompa das suas posigoes, para 
baixar — arduo desiderate! — a irresponsabilidade de uma 
tertiilia estudantil. Mas e ai que a saudade se pronuncia 
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mais recalcitrante, ao repararmos quao longinquos estamos, 
psiquicamente, da solenidade igual a esta, que, sem reme-
dio, vai ficando recuada na fimbria do horizonte. 

Ainda como analista dos vossos sentimentos, mas 
tambem por iniciativa propria, venho secundar, ardorosa-
mente, a homenagem tributada ao Professor ANTONIO FER
REIRA DE ALMEIDA JUNIOR, erigido a categoria de patrono desta 
turma, no ano em que um imperativo legal, que se instituiu 
na previsao dos efeitos de acontecimento biologico a ele nao 
aplicavel, o retirou da catedra. Seus setenta anos nao 
impediam que, ao aposentar-se, fosse o mais jovem dos 
nossos professores, pela incansabilidade da sua simpatica 
eficiencia. 

No ativo, que ha pouco se calculou por alto, dos forma-
dos em institutos como este, deve-se incluir a largueza da 
cordialidade com que nao apenas acolhem no seu circulo, 
mas conferem lugar de honra, a um medico, ALMEIDA JUNIOR, 
enaltecendo-o como cidadao-bacharel, titulo que agora 
proponho lhe seja concedido, a semelhanga daquele outro, 
cidadao-paulistano, que se prodigaliza, nem sempre com 
justeza, aos que nao nasceram nos rincoes de Piratininga. 
Ele prezou de modo extraordinario a nossa escola e ser-
viu-lhe com inexcedivel devogao. 

Por isso, a lembranga de ALMEIDA JUNIOR sera uma evo-
cagao sugestiva. Suas aulas eram modelares, pelo equili-
brio da exposigao correta e completa, em desataviado e 
puro vernaculo, cristalino e leve como agua da fonte. 
Sempre com incisivas observagoes colhidas na realidade 
cotidiana e com ferreteadas ironicas, a sua jovialidade 
amarrava o ouvinte a fluencia da explanagao, donde bro-
taria, de repente, uma saudavel anedota medico-legal, ade-
quada a cura do sono das oito da manha ou dos seroes 
avangados do periodo noturno. Conta-se que, certa vez, 
u m rapaz, sentado na primeira fila, se absteve de rir. 
Porque era repetente... 

Professor por vocagao e temperamento, percorreu, du
rante meio seculo, todas as etapas do magisterio, e em cada 
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uma dessas fases foi um expoente. Nas sessoes da nossa 
Congregagao, o que ele ponderava era sempre ouvido como 
o alvitre de um colega liicido e arguto, reto e objetivo, que 
apreciava com acuidade os mais complexos e inesperados 
aspectos das questoes debatidas e conhecia por miiido o 
cipoal da legislagao do ensino, — fundamento que se acresce 
para ser promovido, honorariamente, a bacharel. 

A educagao — toda a sua teoria e a sua pratica diuturna 
— constituia-lhe o fulcro de cogitagoes pertinazes e constru-
tivas. Sob o seu retrato. que merece coloquemos na sala 
Amancio de Carvalho, o distico que calhara e este: ALMEIDA 

JUNIOR, educador. 

Escusado referir que se desincumbia com escriipulo da 
obrigagao de... persuadir a estudar, que e como os mais 
desinteressados em ilustrar-se descobrem que gostam da 
materia. 

Sua assiduidade era tao integral, que, no remoto novi-
ciado da sua livre docencia, um dos velhos catedraticos lhe 
revelou, a puridade, que aquilo ja estava causando certo 
mal-estar, nao prdpriamente aos alunos, mas a alguns dos 
reumaticos lentes, afeitos a muitas folgas extras. A ino-
vagao da freqiiencia desabrida era chocante. Desrespeitava 
os usos e costumes. 

Ha de perdoar o querido companheiro essas irreverentes 
recordagoes, sem as quais os tragos do seu perfil ficariam 
muito incompletos. 

Principio impessoal para hipoteses gerais, a lei conduz, 
na efetividade do seu alcance, a absurdos como esse que 
ocorre com o catedratico de Medicina Legal, que continua 
a prestar a nagao relevantes servigos, em toda parte onde 
aparece, mas foi proibido de ocupar na Universidade a sua 

cadeira. 
Como me e doloroso ter empregado as formas do pre

terite, perfeito e imperfeito, para aludir a presenga do 

emerito professor nestes auditorios! 
Entretanto, a nossa missao e mesmo preparar geragoes 

e geragoes de mogos, instrui-los, adestra-los, incutir-lhes o 
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exemplo a que somos adstritos, adverti-los com insistencia 
quanto ao seu papel historico e social, isso durante alguns 
fugazes decenios,. ate que nos apanhe a invalidez, a morte 
ou o art. 191, n.° n. da Constituigao. 

E quem se recordara de nos, depois? sussurra-nos des-
consoladamente a nossa vaidade. Mesmo o ambito da in
fluencia que nos compete e restringido pelas imposigoes 
da divisao do trabalho. Numa recente festa de formatura 
realizada no Teatro Municipal, procurei penetrar, pela apro-

priada porta dos fundos, nas dependencias reservadas aos 

diplomandos e aos professores. U m a formosa quintanista, 

que ja ostentava a sua beca, exercia a vigilancia imprescin-

divel para vedar a introdugao de indesejaveis. Quando eu 

quis esgueirar-me, afastou-me, com um gesto cortes, mas 

decisive 

— Eu sou professor, esclareci. 

— Da orquestra? indagou ela. 

Como me calasse, atonito, consentiu, meio na diivida: 

— Entao, pode entrar. 

E assim fui admitido no Teatro Municipal como miisico, 

e dos bons. 

Mas, afinal, que e que ambicionamos ser, no magis-

terio superior, senao os regentes de uma sinfonia sem dis-

sonancias, cujos acordes hao de provir da nossa harmonia 

com os discipulos, em unissono todos com a tonalidade civica 

que e a tradigao impostergavel desta Casa? 

O espetaculo da hora que vivemos e a atordoante "mise 

en scene" de tragicos antagonismos, em que os valor es 

culturais correm o risco de perecer. De todos os lados a 

que se voltam os olhos da nossa intranquilidade, sopra o 

vendaval calido da discordia. Como na imagem da enciclica 

papal destes dias, afigura-se que nos situamos junto a cra-

tera de u m vulcao prestes a irromper no descalabro da 

catastrofe. Estremecemos de apreensoes e elevamos — os 

que veementemente queremos a paz — a nossa prece ao 
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Criador, para que nos preserve dos cataclismos que po
dem vir. 

Na ressonancia perene do Direito, eixo de gravitagao da 
nossa existencia, buscamos as energias com que haveremos 
de repelir os impetos insolentes da desagregagao e da ruina. 

Meus amigos bacharelandos, excluamos o pessimismo 
e confiemos: ainda desta feita nao se abalarao os solidos 
pilares que sustentam o vetusto mosteiro de Sao Francisco, 
cidadela de brasilidade sob a bengao de Deus. 



: 



CR6NIGA UNIVERSITARIA. 

Novo diretor da Faculdade de Direito. 

Realizou-se no salao nobre, a 11 de julho do corrente 
ano, a sessao solene de posse do novo diretor desta Fa
culdade, Prof. Dr. Luis Eulalio de Bueno Vidigal. 

Presidindo o ato, o Magnifico Reitor da Universidade 
de Sao Paulo, Prof. Dr. Luis Antonio da Gama e Silva 
designou comissao composta dos professores Waldemar 
Martins Ferreira, Alvino Lima e Jose Pinto Antunes para 
introduzir no recinto o Prof. Vidigal. 

Saudou-o entao em nome da Congregagao o Prof. 
Dr. Alfredo Buzaid, que vinha exercendo interinamente o 
cargo de diretor, e que em eloqiientes palavras enalteceu a 
personalidade de S. Excia. como jurista e mestre. 

Apos a saudagao do Prof. Alfredo Buzaid, o novo di
retor pronunciou brilhante discurso, analisando o ensino ju
ridico no Brasil e nesta Faculdade e concitando a todos, 
mestres, funcionarios e alunos, a manterem com sua opero-
sidade o "patrimonio de glorias e tradigoes" da casa. 

Saudagao do Prof. Dr. Alfredo Buzaid. 

"Transmitindo-vos o cargo de diretor que, como membro 
do Conselho Tecnico e Administrativo, tive a insigne honra 

de exercer, e com prof undo jiibilo que apresento, em nome 
da Congregagao e no meu pessoal, cumprimentos afetuosos 

e votos sinceros de uma fecunda e operosa atividade na 
diregao desta Casa. 

A minha admiragao pela vossa obra cientifica come-
gou ha u m quarto de seculo, por ocasiao do concurso a 
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catedra de Direito Judiciario Civil. A vossa monografia, 
publicada em 1940, com o titulo Da Execugao Direta das 
Obrigagoes de Prestar Declaragdo de Vontade me causou 
profunda impressao; ela vinha rasgar novos horizontes nos 
dominios da execugao especifica, que o Codigo de Processo 
Civil, sancionado em 1939, ensaiava entre nos como formula 
de tutela juridica. 

Ao tempo em que escrevestes aquele estudo, os autores 
brasileiros se ocupavam geralmente com temas fundamen
tals, ja largamente discutidos pela doutrina; vos alterastes 
o metodo de trabalho, procurando um tema particular, 
fascinante e rigorosamente novo, em que a multiplicidade 
de problemas desafiava a inteligencia do polemista sagaz. 

A simples escolha dessa tese ja revelava o pendor cien-
tifico de vossa inteligencia, dotada de penetragao e insa-
ciavel curiosidade. 

Sagrado docente livre em concurso de raro brilho, con-
tinuastes a atividade laboriosa, publicando artigos de dou
trina, que enriqueceram a literatura nacional, e uma mo
nografia sobre A Acad Rescisdria que e considerada obra 

classica nessa dificil e tormentosa materia. 

E m 1953 conquistastes a catedra, com o estudo sobre 

O Mandado de Seguranga. Esta tese e sem diivida uma 

contribuigao original de alto valor cientifico. Elaborada 

a maneira das grandes monografias europeias, que tem 

sempre algo de novo a dizer, vos empreendestes uma cons-
trugao do problema da coisa julgada, no niandado de se
guranga, sem precedentes na literatura brasileira. A dou

trina pode divergir de vosso ensinamento, mas ha de exal-

tar sempre a beteza arquitetonica de uma obra harmoniosa, 

original e rigorosamente cientifica. 

Esse cabedal de ideias renovadoras vos assegurou uma 

posigao de incontestavel relevo na ciencia do processo, que 

vos incrementais atraves do Instituto Brasileiro de Direito 
Processual Civil, como seu Presidente e da Revista de Di
reito Processual Civil, de que sois diretor. 
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A Congregagao, reconhecendo o merito da vossa obra, 
vos indicou, na lista triplice, em sufragio altamente expres

sive Por isso o ato do M. Reitor, nomeando-vos para diri-
gir esta Casa, veio ao encontro de uma esperanga e de um 

desejo. Ela confia em vos para o desempenho de grandes 
tarefas, a exemplo de outros diretores que tanto dignifi-
caram esta Faculdade. 

Vos tereis de enfrentar muitas dificuldades. Nao sao 
dificuldades no piano administrativo, porque os funciona
rios desta Casa a amam tanto, que por ela seriam capazes 
de qualquer sacrificio; com que orgulho podemos dizer que 
ha bedeis que representam tres geragoes de eficientes ser
vigos prestados a Escola. Nao sao dificuldades no piano 
pedagogico, porque os alunos, logo que adquirem o espirito 
destas Arcadas, se tornam intransigentes defensores da lei, 
do direito e da justiga. 

As dificuldades, Sr. Diretor, advem da agitagao univer
sal, que ja deitou raizes no Brasil e procura, por diferentes 
modos, criar um ambiente hostil a ordem piiblica a segu
ranga dos direitos individuals, a civilizagao crista, ao tra

balho construtivo e ao desenvolvimento cultural. 

A vossa nomeagao corresponde, pois, aos anseios desta 
Casa e as exigencias da hora presente. 

Permiti-me, Sr. Diretor, que, antes de encerrar esta 

saudagao, agradega aos eminentes colegas a inestimavel 

colaboragao que deles recebi, especialmente os conselhos 

de sua experiencia; aos funcionarios, que nunca me rega-

tearam o melhor de seus esforgos, sobretudo nao medindo, 
quando. necessario, horas de trabalho; e, finalmente, aos 

estudantes, em que sempre notei o firme proposito de pres-

tigiar os orgaos de diregao e o corpo docente desta 
Faculdade. 

Vos comegais, senhor Diretor, uma importante fase de 

vossa vida. Todos desta Casa vos desejam sinceramente 

uma administragao coroada de exito". 

22 
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Oragao do Prof. Dr. Luis Eulalio de Bueno Vidigal. 

"O desenvolvimento natural de minha carreira de pro
fessor de direito me trouxe, pela generosa confianga de 
meus colegas, a diretoria da Faculdade, em momento par-
ticularmente interessante de sua vida. Durante cinqiienta 
anos a linica escola de ensino superior de Sao Paulo e uma 
das poucas do Brasil, a Faculdade de Direito era, ha um 
quarto de seculo, o estuario de todas as vocagoes de poli
ticos, oradores, poetas, sociologos, historiadores. Da com-
plexidade de seus objetivos de fato e da versatilidade de 
suas fungoes haveria de ressentir-se naturalmente o ensino 
do direito. 

Tao pequena foi, durante cem anos, a preocupagao da 
escola com o aperfeigoamento da ciencia juridica, que so
mente no segundo quartel deste seculo comegou a exigir-se 
verdadeira especializagao aos candidatos ao magisterio. 
Vede, a ilustrar esse ponto, a carreira de alguns dos grandes 
nomes desta casa. 

Herculano de Freitas, por exemplo. Lecionou, pri
meiro, notariado; depois, direito criminal; em seguida, di
reito publico e constitutional. 

Sampaio Doria, Braz de Sousa Arruda e Cardoso de 
Mello Neto, nossos mestres queridos, contemporaneos de 
magisterio, foram professores de secgao e nao especialistas 
de uma so disciplina. Obrigados os candidatos a duas mo-, 
nografias (uma de livre escolha e outra escolhida pela 
banca) em cada uma das disciplinas da secgao, limitadas 
em extensao e em profundidade haveriam forgosamente de 
ser as monografias de concurso. 

Foi o advento de novo sistema (certamente menos pe-
noso aos candidatos) que comegou a propiciar o apareci-
mento dos especialistas. Foram rareando os mestres enciclo-
pedicos do passado, substituidos os doutores de borla e ca-
pelo de todas as disciplinas pelos romanistas, constitucio-
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nalistas, penalistas, civilistas, processualistas, comercialis-
tas, para nao falar dos sociologos e filosofos do direito. 

Confrontai apenas o volume, ja que o exame da 
substantia nao caberia nos estreitos limites desta oragao, 
das monografias dos professores de hoje com o das que 
nos deram os mestres do seculo passado, e tereis a compro-
vagao do que asseveramos. 

A aboligao dos concursos de professores as secgoes foi, 
pois, o primeiro passo de transigao de nossa escola, de 
universidade de ciencias sociais, que era, para escola de di
reito, que hoje aspira a ser. 

Ensaiamos agora timidamente o segundo passo. E, 
podeis crer, e consequencia da criagao da Universidade de 
Sao Paulo. Estou a ver, no sorriso esbogado dos ceticos, 
estampada a diivida a respeito da influencia da criagao da 
Universidade na Faculdade de Direito. A primeira vista, 
realmente, nossa escola nao se transformou ao integrar-se 
na Universidade. Manteve seu curriculo, seus programas, 
suas prelegoes monologadas, seus exames escritos e orais, 
seus concursos feitos a moda de Coimbra e Salamanca, seus 
doutores de borla e capelo, seu edificio traditional. No 
entanto, lentamente, imperceptivelmente, a Universidade 
vai aqui instilando o germe de novos metodos. Ate bem 
pouco, a Faculdade de Direito nada conhecia alem das bo-
nitas prelegoes, que os alunos, bons e maus, se compraziam 
em cotejar, como se fossem espetaculos teatrais ou compe-
tigoes esportivas. Antes da Universidade, somente Alcan
tara Machado, creio, teve, com Jorge Americano, entao 
livre-docente, e alguns alunos, a ideia de um seminario de 
estudos juridicos. Spencer Vampre, talvez, se cruel enfer-
midade lhe nao houvesse cortado a carreira, o teria pre-
cedido. U m e outro, porem, nao levaram a termo seus 
propositos. 

Foi o exemplo de outras escolas da Universidade, a 
ostentarem impavidas luzido e numeroso corpo docente de 
professores, adjuntos, associados, assistentes efetivos e extra-
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numerarios, instrutores pagos e gratuitos, que nos fez entre-
ver a possibilidade, que hoje temos, de distribuir a tarefa 

docente entre o catedratico e o assistente. 

Defendeu Santiago Dantas, em prelegao magistral, ao 
inaugurar, em 1955, os cursos da Faculdade de Direito da 
Universidade do Brasil, a ideia de transformar em forma-
dores os trabalhos docentes das Faculdades de Direito. 
Confesso que, apesar de meus vinte e tres anos de ensino 
universitario, ainda me nao convenci de que ele deva real
mente ter esse carater. Sou avesso, mais do que ninguem, 
a fastidiosa memorizagao de conceitos, definigoes e classifi-
cagoes, a que obriga o carater institutional de nossos cursos. 
Encontro, porem, em nossa legislagao, limitagoes insupe-
raveis que anulam qualquer tentativa de dar a nosso curso 
juridico o carater formador. 

O Conselho Federal de Educagao estabeleceu, como 
curriculo minimo, aproximadamente o de nossa Faculdade. 
Sem poder reduzi-lo (e nao acreditamos que fosse deseja-
vel) tivemos de completa-lo com duas ou tres disciplinas, 
indispensaveis a formagao do jurista, e, ainda (o que 
tambem nos parece essencial) de acrescentar u m ano aos 
estudos de direito civil, comercial, penal e processual. Se 
admitirmos o minimo de tres aulas semanais para cada 
disciplina e o maximo de quatro horas de aulas diarias, ja 
nao sera possivel fazer corresponder a cada aula do pro
fessor catedratico, uma aula do assistente. Dir-se-a que nao 
ha necessidade de limitar a quatro horas diarias o trabalho 
docente. A objegao e procedente e pretendemos toma-la 
em consider agao, com o projeto de ampliar o tempo de 
trabalho diurno. Como, porem, faze-lo no curso noturno, 
mantido em virtude de disposigao constitutional do Estado, 
cujas aulas nao se podem iniciar antes das sete horas da 
noite? 

Teremos, entao, para nao estabelecermos dois cursos 
diferentes, para o dia e para a noite, de alongar o curso 
noturno. A Congregagao ja tomou essa providencia, desti-
nada a vigorar para as turmas que se matricularem no pri-
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meiro ano a partir de 1964. Estamos em que u m ano nao 
seria bastante para estabelecer a paridade entre os dois 

cursos. 
0 desdobramento de cursos e de turmas, que decorrera 

da transformagao a operar-se no ensino juridico, exigira 
novos encargos e sacrificios a nosso pessoal administrative 
Apelo para suas reservas de desvelo, operosidade e patrio-
tismo, a fim de que possamos atingir aqueles objetivos. 

Saiido, com emogao, a todo o corpo discente da escola, 
e com particular afeto, a meus queridos alunos do quinto 
ano. Nao consigo, sem embargo da atoarda continua das 
cassandras da educagao nacional, convencer-me da propa-
lada decadencia moral e intelectual de nossa juventude. 
E m todas as minhas turmas encontrei numerosos alunos 
dedicados ao estudo, inteligentes, cultos e serios. Entre os 
muitos que nao ostentam esses atributos nunca encontrei 
insolentes, perfidos, indisciplinados. Iniciamos, agora, com 
o corpo discente, uma experiencia comovedora em sua inge-
nuidade: a da participagao dos alunos nos orgaos colegiados 
da administragao da escola. Estamos certos de que o Brasil 
nao se arrependera de ter sido pioneiro dessa representagao. 
Ja os temos tido, por varias vezes, em nossas congregagoes. 
Reverentes e dignos, mostram-se conscios da nobreza de sua 
fungao. Por seu intermedio, manifestamos a todos os 
alunos a confianga com que encaramos sua direta parti
cipagao nos mais altos conselhos de nossa vida escolar. 

Evoco, agora, com saudade, alguns de meus anteces
sors falecidos. Pinto Ferraz, o diretor dos meus dias de 
calouro: fino, elegante, ironico, exemplar de cavalheiro do 
seculo 19. Alcantara Machado, meu diretor e meu para
ninfo: energico e sensivel, artista da palavra, revoluciona
rio e sonhador. Braz Arruda, que partiu ha alguns dias, o 
diretor que me investiu professor catedratico: homem de 
bravura e pundonor, mestre querido das horas dificeis. 

Das maos de dois amigos fraternais recebo a diretoria 
da Faculdade. De Gama e Silva, reitor magnifico, cuja 
larefa, iniciada com vigor e desprendimento, pretendo, se-
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guindo seu exemplo, continuar. Buzaid cientista e admi-
nistrador, que se apaga em sua modestia para fazer realgar 
os colegas amigos. 

Quando, ha duas semanas, a Congregagao da Faculdade 
compareceu incorporada, de beca, capa, borla e capelo, a 
cerimonia da posse do Reitor Magnifico, na Cidade Univer
sitaria provocou a admiragao de u m professor de outro 
instituto, que salientou, no momento, a importancia da 
pomp a e dos simbolos nas f estas escolares. Que sentido 
oculto teria entrevisto, em nossa presenga, esse colega 
ilustre? Quereria, talvez exprimir u m voto: o de que a 
Faculdade de Direito, o mais traditional e o mais antigo 
dos institutos universitarios de Sao Paulo, pudesse levar, 
intacto, deste glorioso largo de Sao Francisco para a esplen-
dida Cidade Universitaria, todo nosso patrimonio de glorias 
e tradigoes. Nao ouso proclamar solenemente minha adesao 
a esse voto, Quero apenas nesta hora de exaltagao e de 
alegria, exprimir o desejo de que a nossa Faculdade encon-
tre sempre na sabedoria de seus mestres, na operosidade 
de seus funcionarios, na diligencia de seus alunos, e no 
patriotismo de todos, a justa medida de compromisso entre 
as nobres exigencias da tradigao academica e os impulsos 
incoerciveis da renovagao e do progresso. 





Novo titular da catedra de Medicina 

Legal - Dr. Joao Baptista de Oliveira e 

Costa Junior. 

O Dr. Joao Baptista de Oliveira e Costa Junior, filho 
do Dr. Joao Baptista de Oliveira e Costa e de D. Maria 
Piedade Nuclerio de Oliveira e Costa, nasceu nesta Capital 
no dia 10 de abril de 1910. 

Fez os cursos preliminar e ginasial, no Colegio Sap 
Luis desta cidade, recebendo na epoca diversos premios. 

E m 1927 ingressou na Faculdade de Medicina da Uni
versidade de Sao Paulo apos brilhantes exames de selegao; 
aprovado em todas as series do curso, defendeu tese de 
doutoramento em Janeiro de 1933 sobre assunto da medi
cina legal, cujo titulo foi: Contribuigao para o estudo das 
linhas brancas datiloscdpicas e do seu valor na identificacao. 
Aprovado com distingao, colou grau somente em maio da
quele ano, devido a acontecimentos politicos conseqiientes 
a revolugao constitucionalista. 

E m maio de 1934, apos concurso, foi nomeado medico 
legista regional de Casa Branca, desempenhando esse cargo 
ate setembro de 1941, data em que foi promovido para o 
Gabinete Medico Legal da Capital do Estado, onde esteve 
em exercicio ate junho de 1956. 

E m 1945, prestou concurso a livre-docencia de Medicina 
Legal da Faculdade de Medicina da Universidade de Sao 
Paulo, tendo sido aprovado unanimemente pelos membros 
da Comissao julgadora. Apresentou, nessa ocasiao, a mo-
nografia intitulada, Contribuigao para o estudo da histologia 
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do himen e seu valor medico legal. Foi entao incumbido 
de parte do curso teorico da mesma cadeira. 

E m 1949, foi nomeado professor catedratico de medi
cina legal da Faculdade Paulista de Direito da Pontificia 
Universidade Catolica de Sao Paulo, atividade que vem 
exercendo sem interrupgao. 

E m 1950, a convite do Grao-Chanceler da Pontificia 
Universidade Catolica, integrou a comissao de selegao de 
professores da novel Faculdade de Medicina de Sorocaba, 
tendo sido anteriormente indicado para professor de medi
cina legal dessa Faculdade; exerceu essa fungao docente 
desde aquela data ate setembro de 1962. E m 1955 foi no
meado diretor desse mesmo Instituto e reconduzido por 
dois periodos, desempenhando o cargo ate a presente data. 

Regeu tambem a cadeira de medicina legal da Fa
culdade de Direito da Universidade de Campinas, desde a 
sua fundagao ate margo de 1963. 

E m 1959, prestou concurso a livre-docencia de Medicina 
Legal na Faculdade de Direito da Universidade de Sao 
Paulo, defendeudo a tese: A tuberculose pulmonar e o aci-
dente do trabalho. Nesse mesmo ano, foi eleito Conselheiro 
do Conselho Regional de Medicina do Estado de Sao Paulo 
(Tribunal de Etica Medica), para o exercicio de cinco anos. 

E m 1962, a 8 de junho, passou a reger a cadeira de 
Medicina Legal da Faculdade de Direito da Universidade 
de Sao Paulo, vaga com a aposentadoria compulsoria do 
seu titular, o notavel professor Dr. Antonio Ferreira de 
Almeida Junior. 

Alem dessas atividades, exerceu tambem cargos de rele-
vancia na administragao universitaria, tais como, membro 
do Conselho Universitario da Pontificia Universidade Cato
lica de Sao Paulo, do Conselho Tecnico Administrativo das 
Faculdades, Paulista de Direito e de Medicina de Sorocaba. 

Foi tambem membro de comissoes julgadoras de con
cursos a catedra e livre docencia de Medicina Legal, reali-
zados na Faculdade de Medicina de Sao Paulo, na Fa-
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culdade de Direito de Porto Alegre e na Faculdade de Me

dicina de Recife. 

E ainda socio honorario do Circulo de Medicos Legistas 

de Rosario (Argentina) e da Sociedade Argentina de Sexo-

logia, Biotipologia y Eugenia; socio titular da Sociedade 

Paulista de Historia da Medicina e da Sociedade de Medi

cina Legal e Criminologia de Sao Paulo, tendo sido secre-

tario da secgao de Medicina Legal dessa ultima no periodo 

de 30 de outubro de 1942 a 30 de outubro de 1943 e recebido 

o premio "Alcantara Machado" de Direito Penal; socio fun

dador da Academia Latino Americana de Neurologia, Psi-
quiatria e Medicina Legal e da Ordem dos Medicos Legistas 
do Brasil, da qual foi eleito secretario geral quando de sua 
fundagao. 

Bibliografia. 

E a seguinte a bibliografia do prof. Dr. Costa Junior: 

1. Contribuigao para o estudo das "linhas brancas dactiloscopicas" 
e do seu valor na identificagao — Tese de doutoramento — Aprovada 
com distingao em 17 de margo de 1933. 

2. Sobre um caso interessante de morte apos injegao de neosalvar-
san em colaboragao com o Prof. F L A M I N I O F A V E R O — Arquivos da 
Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo, 7: 171 
(1936). 

3. Valor do exame do conduto auditivo externo nas mortes violen-
tas (Nota casuistica), Arquivos da Sociedade de Medicina Legal e 
Criminologia de Sao Paulo, 13: 10' (1942). 

4. Caranguejos necrofagos — Arquivos da Sociedade de Medicina 
Legal e Criminologia de Sao Paulo — 13: 113 (1942). 

5. Lesoes dos centros nervosos por projiteis secunddrios de arma 
de fogo — Arquivos da Policia Civil de Sao Paulo — 4: 279 (1942, 
2.° sem.). 

6. Consideragoes em torno de um caso de fulguragao — Apresen-
tado a Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo e 
publicado nos Arquivos da Policia Civil de Sao Paulo — 5: 101 (1943). 
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7. Trombose da veia central da retina e acidente do trabalho — 
Apresentado a Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo 
e publicado nos Arquivos da Policia Civil de Sao Paulo — 5: 101 (1943). 

8. Enfisema subcutdneo universal — Arquivos da Policia Civil 
de Sao Paulo — 8: 281 (1944), 

9. Tumor do cirebro e intoxicagdo — Arquivos da Sociedade de 
Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo — 15: 98 (1944). 

10, Um caso de lesoes pessoais, com abortamento e conseqiiente 
homicidio — Arquivos da Sociedade de Medicina Legal e Criminologia 
de Sao Paulo — 15: 126 (1944). 

11. Ausencia conginita de himen, comprobation histologica — 
Interpretation embriogenitica — E m colaboragao com HILARIO VEIGA 
DE C A R V A L H O — Revista de Medicina Legal y Jurisprudencia Medica 
— 9: 1 (1945). 

12. Contribuigao para o estudo da histologia do himen e seu valor 
midico-legal — Tese apresentada a Faculdade de Medicina da Univer
sidade de Sao Paulo para concurso a livre-docencia 1945 — Sao Paulo. 

13. Incapacidade partial e permanente da mastigagao — Nota 
casuistica — Arquivos da Policia Civil de Sao Paulo — 9: 265 (1945). 

14. Aneurisma traumdtico da artiria subcldvia direita — Costela 
cervical — E m colaboragao com H. VEIGA D E C A R V A L H O — Arquivos da 
Policia Civil de Sao Paulo — 10: 243 (1945). 

15. Atrofia regional da pele e acidente do trabalho — Arquivos 
da Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo — 16: 101 
(1945). 

16. Um suposto estupro — Arquivos da Sociedade de Medicina 
Legal e Criminologia de Sao Paulo — 17: 52 (1946). 

17. Tuberculose — Acidente tipo — Arquivos da Policia Civil de 
Sao Paulo — 12: 197 (1946, 2.° sem.). 

18. Pseudo-hermafroditismo androgin&ide irregular — Apresen
tado a Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo (1946). 

19. Lesdo da medula por instrumento pirfuro-cortante — Arquivos 
da Policia Civil de Sao Paulo — 134: 189 (1947). 

20. Tumor de cilulas gigantes e acidentes do trabalho — E m 
colaboragao com H. VEIGA D E C A R V A L H O — Arquivos da Policia Civil 
de Sao Paulo — 14: 143 (1947). 

21. Lepra e acidente do trabalho — Arquivos da Sociedade de 
Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo — 19: 5 (1948). 

22. Surdez e paralisia do nervo facial perifirico — Acidente do 
trabalho — Arquivos da Sociedade de Medicina Legal e Criminologia 
de Sao Paulo — 19: 76 (1948). 
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23. Sevicia (Nota casuistica) — Apresentado a Sociedade de 
Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo (1948). 

24. Das lesoes corporals — Trabalho premiado pela Sociedade 
de Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo — Premio Alcantara 
Machado — 1949. 

25. Comectomia (crime de injuria) — Apresentado a Sociedade 
de Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo — (1950). 

26. Das impressoes labiais — Apresentado a Sociedade de Medi
cina Legal e Criminologia de Sao Paulo (1950). 

27. Perigo de vida prolongado — Apresentado a Sociedade de 
Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo — (1950). 

28. Aspecto bio-psicologico do projeto "Nelson Carneiro" (casa-
mento) — Apresentado a Sociedade de Medicina Legal e Criminologia 
de Sao Paulo e Transcrito nos Anais da Camara Federal de Deputados. 

29. Antecipagao da morte e acidente do trabalho — Anais do 
1.° Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Criminologia de Sao 
Paulo — 2: 207 (1954). 

30. Alguns aspectos da medicina legal — Aula inaugural na 
Faculdade de Medicina de Sorocaba em 10-3-1955 — Revista da Univer
sidade Catolica de Sao Paulo — , 7 : 39 (junho 1955). 

31. Tuberculose e fungao pulmonar — E m colaboragao com os 
Drs. DIOGO Puro NOGUEIRA e JOSE MEIRA CARDOSO. 

32. A tuberculose pulmonar e o acidente do trabalho — Mono-
grafia para concurso a livre docencia de Medicina legal na Faculdade 
de Direito da Universidade de Sao Paulo. 

Apresentou, tambem, os seguintes trabalhos ao Depar
tamento de Medicina do Trabalho da Associagao Paulista 
de Medicina: 

33. Varicocele e trabalho (ponto de vista do midico legista) — 
Reuniao de 2 de abril de 1955 — Revista da Associagao Paulista de 
Medicina — 46: 311. 

34. As sinusites na industria (ponto de vista do medico legista) 
— Reuniao de 26 de maio de 1954. 

Posse da catedra de Medicina Legal. 

Com o valioso cabedal de titulos e de trabalhos publi-
cados, submeteu-se o Dr. Costa Junior ao concurso para a 
catedra de Medicina Legal. Com o brilhantismo de cos-



— 352 — 

tume venceu a todas as provas, defendendo a tese: Aspectos 
medico-legais da anestesia, monografia com 956 paginas. 

Nomeado para a catedra, tomou posse em sessao solene 
da Congregagao presidida pelo Sr. Diretor, Prof. Dr. Luis 
Eulalio de Bueno Vidigal, a 6 de agoslo do corrente ano. 
Introduzido no recinto pelos professores Cardoso de Mello 
Neto, Ernesto de Moraes Leme e Jose Carlos de Ataliba 
Nogueira foi saudado em nome da Congregagao pelo Prof. 
Dr. Washington de Barros Monteiro, e em nome dos estu-
dantes pelo orador oficial do Centro Academico XI de 
Agosto, Sr. Rui Flavio Guiao. 

Saudagao do Professor Dr. Washington de Barros Monteiro. 

"Recebi do Exmo. Sr. Diretor desta Faculdade, profes
sor Luis Eulalio de Bueno Vidigal, a honrosa incumbencia 
de saudar, em nome da Congregagao, o novo professor de 
Medicina Legal, dr. Joao Baptista de Oliveira e Costa Junior, 
no instante em que assume o cargo para o qual acaba de ser 
nomeado. Desincumbo-me do mandato com grande satis-
f agao, porquanto, ao novo catedratico me vinculam antigos, 
estreitos e sinceros lagos de amizade e admiragao. 

Realmente, foi em 1935 que vim a conhecer o dr. Joao 
Baptista de Oliveira e Costa Junior. Nesse ano, havia ocor-
rido um crime de homicidio na cidade de Cajurii, onde 
exercia as fungoes de delegado de policia, e o dr. Costa 
Junior, na qualidade de medico legista da Delegacia Regio
nal de Casa Branca, havia sido convocado para a autopsia 
da vitima. 

Guardo ainda, em meio as minhas reminiscencias, a 
lembranga desse primeiro contacto, em que me ficou a 
impressao da seguranga e da competencia do perito oficial, 
que assim prestava a justiga as luzes do seu saber e da sua 
experiencia. 

Mas existe um pormenor que desejo agora acrescentar, 
porque bem demonstra a excelencia de sua formagao, reve-
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lada por uma so frase. Durante a diligencia, que eu acom-
panhava pessoalmente, fez o dr. Costa Junior esta confissao: 
quanto mais examino o corpo humano tanto mais me con-
vengo da existencia de Deus. 

Disse Julien Green, certa feita: tenho a felicidade da 
fe, todo o resto e noite. Como o autor do Leviathan, o 
dr. Costa Junior tambem construiu sua vida sobre a fe, 
subtraindo-se assim ao tormento da incredulidade, perante 
a qual o mundo e um caos, o homem um enigma e a vida 
uma desgraga. 

Depois desse primeiro encontro, de que conservei tao 
indelevel record agao, que os anos nao conseguiram apagar, 
cruzaram-se de novo os nossos caminhos em 1949, na Fa
culdade Paulista de Direito da Pontificia Universidade Ca
tolica de Sao Paulo. Precisamente naquele ano juntos ini-
ciamos nosso magisterio na jovem escola de direito. 

Desde logo se teve noticia da alta proficiencia do pro
fessor de Medicina Legal, em que avultava, dentre outras 
virtudes, ao lado da seriedade de seu magisterio, a limpidez 
plana e fluente de suas aulas, e que e, no meu entender, a 
qualidade precipua de uma perfeita manifestagao do 
pensamento. 

O professor deve sua ciencia, toda a sua ciencia, aos 
alunos. O curso do professor ha de ser como u m livro 
aberto ante os olhos de seus discipulos. Assim foi e con-
tinua sendo, naquela escola, o ensino do dr. Costa Junior, 
que sempre se esforgou para estar ao nivel de seus ouvintes, 
abrindo-lhes a inteligencia e modelando-lhes os coragoes, 
num verdadeiro apostolado de cultura e de ciencia. 

Pela terceira vez, agora nesta Faculdade, tornamos a 
encontrar-nos. Por certo, jamais poderia passar pelas nossas 
mentes, naquele longinquo episodio de Cajurii, no comego 
de nossas atividades profissionais, que u m dia tomariamos 
assento no mesmo doutoral e que seria eu ate quem lhe daria 
as boas vindas, por designagao honrosa desta Congregagao. 

Mas nao e devaneio, nem se trata de imaginagao e aqui 
estamos, neste dia festive, para bater-lhe palmas no ato de 
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sua posse como professor catedratico de Medicina Legal da 
Faculdade de Direito da Universidade de Sao Paulo. Assim 
como Deus poe uma sorte em cada homem, poe tambem um 
destino em cada uma dessas cadeiras. E se existe cadeira 
predestinada e a de Medicina Legal. 

Primeiro, foi Amancio de Carvalho, professor de 1891 a 
1925, que foi mestre de meu pai, e que a die se referia de 

modo tao afetuoso, com o mesmo carinho com que o filho 
fala do proprio pai. Depois, Alcantara Machado, meu pro
fessor de Medicina Piiblica, como outrora se denominava a 

cadeira, sempre grave, severo, circunspecto, algumas vezes 
ironico, chegando mesmo a infundir, temor, mas, conspicuo 
pela eloquencia e pela veracidade, cujas aulas ouviamos 
com o maior encantamento. E m seguida, Almeida Junior, 
meu mestre de historia natural no velho Instituto Rio 
Branco, instalado primeiro na Consolagao e depois na rua 
Maria Antonia, exemplo de professor, pelo seu alto senso 
do dever, pela exagao que sempre imprimiu em todos os 
seus atos e que tem o supremo dom de ganhar os coragoes. 
Agora e a vez do Dr. Costa Junior, que sera, por certo, um 

digno continuador de tao eminentes mestres, porque, para 

lanto, nao lhe faltam capacidade e talento. 

Essa investidura, que hoje testemunhamos, solenizamos 
e aplaudimos, nao so representa um lance de grande valor, 
sublinhado atraves de provas piiblicas, sem diivida arduas 
e penosas, exigidas num concurso, como encerra uma pro
funda ligao. Para o novo professor, a Jornada foi longa, 
foi dificil, mas havia um so caminho e ele trilhou-o sem 
receio. Naturalmente houve tropegos, mas estes contam 
pouco nos designios de uma criatura decidida, sinceramente 
animada do desejo de veneer. 

Assim, no exame vestibular da Faculdade de Medicina 
realizado em 1927, com dezesseis anos apenas, alcangou o 
dr. Costa Junior a segunda colocagao, em meio a centenas 
de candidatos. Pelo dedo ja se poderia conhecer o gigante, 
como por uma vertebra Cuvier descobrira o mastodonte. 
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Apenas formado, no ano de 1933, defendeu tese, sendo apro
vado com distingao. 

Pouco depois, mediante concurso de provas, conquistou 
o cargo de medico legista da Policia Civil, sendo nomeado 
para a Delegacia Regional de Casa Branca, onde perma-
neceu ate 1941, quando foi removido para esta Capital, 
vindo a aposentar-se nesse cargo em 1956. 

Mas o dr. Costa Junior nao se detivera, a perseveranga 
sempre foi sua constante e por isso soube com cores brilhan-
tes iluminar sua existencia: assistente da cadeira de Medi
cina Legal da Faculdade de Medicina em 1942, livre-docente 
dessa mesma cadeira, e na mesma escola, em 1945, professor 
catedratico da Faculdade Paulista de Direito em 1949, pro
fessor catedratico da Faculdade de Medicina de Sorocaba, 
em cuja diregao se encontra desde 1955, professor da Fa
culdade de Direito de Campinas, livre-docente desta Fa
culdade, desde 1959, ascende agora a respectiva catedra, que 
acaba de conquistar apos brilhantissimo concurso. 

Outros muitos titulos poderia ainda acrescentar a essa 
luminosa constelagao de credentials, granjeados a custa de 
tenacidade e de saber, aliados a uma perfeita integridade, 
que e, indubitavelmente, a obrigagao mais absoluta do indi-
viduo para consigo mesmo. 

Como se ve, o dr. Costa Junior percorreu longo e rude 
caminho, porem, abeberado nas fontes de uma energia infi-
nita, soube chegar ao fim e esse fim valeu a pena. Nao 
pode haver maior galardao que o de professor nesta Fa
culdade, que e escola e e templo. 

Quando a gente envelhece comega a meditar e me per-
suado de quao exata era a frase de u m aluno, ao cumpri-
mentar-me quando obtive o lugar de professor: eis a verda
deira imortalidade, ser professor na Faculdade de Direito 
de Sao Paulo. 

Mas essa e a ligao que se extrai desta solenidade: entre 
todos os caminhos que conduzem a gloria, o trabalho nao e 
somente o mais nobre, como tambem o mais seguro. Tal e 
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a ligao que ministra o professor Costa Junior ao ascender a 
sua catedra. 

Queira, eminente professor, em meu nome, em nome 
do Exmo. Sr. Diretor, assim como de todos os professores 
desta Casa, com as nossas efusivas felicitagoes, aceitar os 
votos de bomexito nesta nova fase de sua existencia, ini-
ciada sob tao brilhantes auspicios. A Faculdade e sua e ela 
muito espera de seu saber e de sua ilustragao". 

Oragao do Professor Dr. Joao Baptista de O. e Costa Junior. 

Apos a saudagao do Prof. Barros Monteiro, o novo ca
tedratico proferiu a seguinte oragao: 

"Nao sei, neste instante, traduzir o estado d'alma que 
me agita e acelera o coragao. Ha momentos, como este, ao 
dirigir-me a egregia Congregagao desta Faculdade e aos 
meus diletos alunos, em que a voz se corporifica e cria 
forma, tremendo de emogao e apagando-se de temor. 

A inteligencia permite-nos compreender a razao das 
coisas e possibilita adaptarmo-nos as condigoes da vida; a 
vontade da-nos a soberania e o direito ao premio; mas tudo 
isso sem af eto e descolorido, insensivel e nao percebe o sabor 
dos acontecimentos vividos e imaginados. E mais. De
vera, tambem, existir o ideal por vetor, que transforma 
o pensamento na vivencia permanente e produtiva, ideal esse 
que desperta o coragao e impulsiona o homem para os seus 
grandes cometimentos. Certo, porem, nem sempre as con
digoes sao propicias ao objetivo colimado, pois, ainda 
quando ele e dotado de inteligencia e cultura privilegiadas 
— e apesar de esbanjar esforgos — podera nao conseguir 
resultados que lhe sejam favoraveis. Ha como um conjunto 
de fatores, alguns imponderaveis, outros imprevisiveis, que 
nao lhe possibilitam realizar os ideais a longo tempo acari-
ciados. Que importa? se o sonho e algo imanente que 
compensa as desilusoes e justifica a incompreensao da vida! 
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Nao contesto que, no meu caso particular, a catedra de 
Medicina Legal da Academia do Largo Sao Francisco nao 
se me afigurasse como uma Vaga esperanga a povoar-me o 
espirito irrequieto. Sentia o desejo, via o luzir do premio 
e antegozava ingenuamente a vitoria acalentada; entretanto, 
tais eram a honra e o vulto do galardao, que m e parecia 
apenas uma perspectiva distante, quase impossivel e cuja 
ideia flutuava como um devaneio proprio das imaginagoes 

juvenis. 

Pertencer a Congregagao desta Faculdade; ter como 
companheiros de magisterio seus ilustres mestres; lecionar 
aos j ovens herdeiros do heroismo e das glorias dos que lhes 
precederam no tempo; lembrar dos professores que no pas-
sado pontificaram em suas catedras; saber que nesta escola, 
ecoam ainda as maiores e mais eloqiientes vozes do pensa
mento e das reivindicagoes nationals, parecia-me ousadia 
ou, ate mesmo, pecado acreditar que u m dia tambem pu
desse eu nela ingressar; motivo porque a realidade presente 
me atordoa e confunde, fazendo-me pensar na miragem dos 

viandantes pelos desertos. 

Ha fatos que se nao esquecem; ficam retidos na me-
moria e gravados no coragao como marcos indeleveis no 
caminho da vida. Dentre muitos destaco, pela emogao que 
me foi dado sentir, dois deles com significados diferentes, 
e verdade, diversos nos cenarios e nas circunstancias verifi-

cadas, porem, identicos nas suas reagoes e no alvorogo da 
minha alegria. O primeiro na ordem cronologica, quando, 
transferindo minha residencia de uma cidade do interior 
paulista para esta Capital, fui surpreendido com o pateo da 
estagao lotado de clientes humildes, desprotegidos da for-
tuna mas que faziam questao de levar o abrago de des-
pedida ao medico e amigo certo. O outro, muito recente, 
agora, neste momento, ao ver-me algado as alturas inacre-
ditaveis no passado, pela investidura na catedra de Medicina 

Legal desta Faculdade de Direito e que chega, ate mesmo, a 
trazer-me o receio de que isso possa transformar a modestia, 
que sempre procurei cultuar, substituindo-a pelo orgulho 

23 
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que hipertrofia os defeitos e destroi os melhores sentimentos. 
E nao e para temer-se tal transformagao, quando aqui ainda 
se ouvem o ritmo do cantar de seus poetas e o verbo toni-
troante de seus tribunos; quando aqui ainda se auscultam os 
ensinamentos e se testemunham os exemplos edificantes de 
seus mestres inigualaveis? E quando aqui ainda se veem a 
bandeira da liberdade e a chama sagrada do mesmo ideal, 
que exalta e enobrece a sua mocidade academica, na su
cessao ininterrupta das geragoes que passam? 

Quero, portanto, manifestar os meus agradecimentos a 
todos aqueles que contribuiram para a minha formagao 
cientifica, permitindo-me um dia bater as portas desta Aca
demia. A comegar pelos padres jesuitas, mestres que sabem 
estabelecer a uniao entre professores e alunos, baseada na 
verdadeira amizade e no miituo respeito. 

Depois, na Faculdade de Medicina de Sao Paulo, a 
Ovidio Pires de Campos e Flaminio Favero. Ao primeiro, 
ja falecido, que me transmitiu o conhecimento da clinica 
medica e ao segundo que me iniciou na Medicina Legal e, 
mais tarde, de forma afavel, acolhedora e paternal, con-
vidou-me para seu auxiliar de ensino, dando-me a opor-
tunidade de prestar concurso para a docencia-livre na sua 
cadeira, isto e, abrindorme o caminho para o magisterio 

superior. 
Tenho, tambem, uma divida de gratidao para com o 

grao-chanceler da Pontificia Universidade Catolica de Sao 
Paulo, o meu ilustre e grande amigo Cardeal Motta, que 
sempre me distinguiu com a sua amizade e confianga, entre-
gando-me a diregao da Faculdade de Medicina de Sorocaba 
por tres mandatos sucessivos, quando anteriormente me 
havia designado para reger a cadeira de Medicina Legal da 
mesma Faculdade de Medicina e da Faculdade Paulista de 

Direito. 
Nao posso ainda esquecer o nome do Magnifico Rei-

tor da Universidade Catolica de Campinas, Monsenhor 
Dr. Emilio Jose Salim, por ter-me incluido como um dos 
professores da sua Faculdade de Direito. 
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Mas nao e so. Conservo comigo as melhores recor-

dagoes do tempo que exerci as fungoes de perito do Servigo 
Medico Legal do Estado, onde o fraternal ambiente de tra
balho oferecia as condigoes necessarias ao estudo e a pes
quisa cientifica. 

Com todos esses antecedentes nao seria razoavel conti-
nuar a avangada, tendo os ventos favoraveis e soprando na 
mesma diregao? 

Foi assim que pensei e melhor decidi. 

E a verdade ai esta para demonstrar que nao foram 
iniiteis os meus esforgos, nem perdido o tempo da pre-
paragao. 

Sei, perfeitamente, da responsabilidade que me pesa 
sobre os ombros: substituir o Prof. Almeida Junior nao e 
apenas missao dificil senao tarefa impossivel. Mestre con-
sagrado na expressao mais pura do termo; figura impar de 
educador e de didata primoroso; dotado de invulgar capa
cidade de trabalho e de larga visao nao somente acerca dos 
temas medico-legais, como, tambem a respeito do ensino 
em quaisquer de seus graus. Tive a rara ventura de acom-
panhar o seu curso depois que conquistei a livre docencia 
nesta Faculdade. Nunca imaginei que pudesse aprender 
tanto, quando ja me considerava senhor dos segredos do 
magisterio superior. Foi um encantamento, para mini, 
ouvi-lo expor, com arte e sabedoria, a materia lecionada, 
jamais se esquecendo de aproveitar todas as oportunidades 
para estimular, nos alunos, o cumprimento do dever e os 
mais puros sentimentos de brasilidade. A sua assiduidade 
era de causar inveja; sempre exigente na observancia dos 
horarios e consciencioso na vigilancia dos trabalhos escola
res. Que personalidade reta e sensivel, temperada por fina 
e agradavel ironia! Posso assegurar, com toda a sinceri-
dade, que apesar de ter sido u m interessado direto e candi
dato confesso a catedra de Medicina Legal, senti a sua apo-
sentadoria como poucos a poderiam ter sentido. Desejava-a 
bem mais distante e cheguei mesmo a considerar madrasta 
a lei que afastava do convivio dos alunos, o mestre de tat 
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envergadura cultural e de cuja agilidade mental as palavras 
brotavam faceis, agradaveis e coloridas como u m verda-
deiro caleidoscopio de imagens e pensamentos. 

Pode ele vangloriar-se, como poucos, de ter encerrado 
as suas atividades no magisterio superior oficial cercado da 
admiragao de seus colegas e do respeito e carinho de todos 
os seus alunos, porque foi bom, foi sabio e foi justo. 

Reconhego, tambem, que a cadeira de Medicina Legal 
desta Faculdade tem, ainda, a exalta-la o patronato de 
duas outras figuras exponentials do magisterio superior: 
Amancio de Carvalho e Alcantara Machado. O primeiro 
que a instalou, imprimindo-lhe as diretrizes initials, a um 
tempo em que a sistematica do ensino juridico prendia-se 
tradicionalmente a teoretica e a exagerada valorizagao da 
oratoria, procurando, na medida de suas possibilidades, 
dar ao ensino um sentido objetivo que facultasse maior ren-
dimento litil ao aluno. Do segundo, nao podera o tempo 
ofuscar-lhe a gloria. Carego de formagao juridica para apre-
cia-lo era todas as suas dimensoes, mas conhego-lhe os estu
dos de Medicina Legal; o anteprojeto do Codigo Penal e a 
literatura que nos legou na pureza de seu estilo, na fasci-
nacao de sua forma, na precisao de seus conceitos, na pru-
dencia de suas afirmagoes e, sobretudo, no exemplo de seu 
amor a Patria e a terra paulista. 

Compreendo, portanto, facilmente que as instituigoes 
valem mais pelos homens que as compoem do que pelas 
normas escritas que as regem; estas sao simbolos menos 
expressivos e que se deformam ou alcandoram segundo as 

pessoas que as executam. 
Eis porque sou daqueles a acreditarem que as melhores 

reformas devem processar-se no proprio homem, na refor-
mulagao de suas disposigoes mais interiores para o aper
feigoamento do ensino, o que nao exclui a melhoria das 
condigoes tecnicas, a atividade docente por equipes e os 
grupos de trabalhos praticos, que tornam realidade efetiva 

os conhecimentos teoricos. 
A obrigatoriedade da docencia sob a forma de dedicagao 

plena, teoricamente ideal, so se completa com aluno em re-
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gime de tempo integral e com o rigor na selegao dos candi

datos ao ingresso nos institutos de ensino superior; todavia, 
nas condigoes atuais dos cursos juridicos podera nao des-

pertar o interesse dos melhores profissionais, dos mais di-
ferenciados cientificamente, por nao se conformarem eles 

com o cerceamento de sua liberdade cultural, abrindo assim 
o caminho, ate mesmo para os desiludidos ou fracassados, 

que procurariam no magisterio as vantagens que a atividade 
liberal lhes havia negado. Ainda mais. Quando a incerteza 

do futuro intranquilizasse o cientista, trazendo-lhe a diivida 
de que uma situagao instavel, por incompreensao ou con-
veniencias estranhas, pudesse afasta-lo da catedra, conse-
guida com lutas e meritos, ele se desinteressaria pela car
reira universitaria, deixando que a posigao fosse disputada 
pelos menos capazes e, quiga, mais oportunistas. E nao e so. 
O que na verdade dignifica a catedra e a liberdade de pen
samento sobre a disciplina lecionada e a certeza de que a 
sua conquista jamais lhe sera usurpada. Entretanto, ela so 
podera ser engrandecida por quem tiver a vocagao necessa-

ria para o magisterio; vocagao essa que no dizer de Payen 
e o chamamento para uma vida de sacrificio e abnegagao, a 

qual exige duas condigoes essentials: o prazer imenso de 

transmitir os conhecimentos adquiridos e o amor ao aluno, 

que representa as suas mais caras esperangas e que traduz 

o seu proprio ser a refletir os mesmos ideais e identicos 

propositos. E ela, a vocagao, a fonte perdularia de agua 

limpida e cristalina que vincula o mestre ao discipulo na 

continuidade do pensamento e na integragao afetiva de re-

ciprocas influencias. 

Eis porque a escola, apesar de existir em fungao do 
aluno, nao e apenas o seu corpo discente, mas caracteriza-se, 

principalmente, pela interrelagao entre mestres e distipulos, 

nao interpretada como simples exteriorizagao verbal e sim 

como vivencia dinamica no mais autentico sentido comu-

nitario que a enobrece e dignifica. Ou sera assim ou nao 

sera escola. Eu, de minha parte, posso dizer que de tal 
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modo a tenho compreendido e, na medida de minhas forgas, 
melhor a tenho vivido. 

A juventude atual sente, como toda a humanidade, a 

angustia das incertezas do amanha; sofre as conseqiiencias 

da acirrada luta pela vida, que a afasta da convivencia mais 

intima de seusfamiliares; percebe os embate da incompreen-

sao; e ve, perplexa, a agitagao das ideias e das paixoes 
incontrolaveis, que tumultuam a sociedade contemporanea. 
E como tudo isso perturba a dinamica do processo evolutivo 
da personalidade! 

A escola, portanto, nao deve ser unicamente o centro de 
informagao cultural mas tambem o prolongamento na for
magao integral da mocidade estudiosa. O mestre que omitir 
esse sentido nao estara cumprindo com os seus deveres 
para com a Patria e para com Deus. E p que resultar dessa 
f alha, certamente lhe pesara na consciencia. Sao tao graves 
as falias dessa natureza que o insuperavel Vieira, ja o dissera 
em mais de um dos seus memoraveis sermoes: "Ser-nos-ao 
de pedir contas mais pelo que deixamos de fazer do que 
pelo que ja fizemos". 

A alegria da minha investidura na catedra de Medicina 
Legal e, para mim, ainda maior com a resolugao do 
Exmo. Sr. Diretor Prof. Luis Eulalio de Bueno Vidigal, es-
colhendo o Prof. Washington de Barros Monteiro para sau-
dar-me nesta recepgao solene. 

Conhego o vosso interprete ha muitos anos. Eramos 
jovens ainda, recem-formados e pertenciamos ao quadro de 
funcionarios da mesma Secretaria de Seguranga Piiblica, 
quando se deu o nosso primeiro encontro: ele como delegado 
de policia de Cajurii e eu como medico-legista regional de 
Casa Branca. Vi, logo, naquela ocasiao. o brilho de sua inte
ligencia e o que lhe reservava o futuro. E nao me enganei! 
E o tempo serviu para confirmar as minhas previsoes. A sua 
simpatia e a delicadeza de trato cativaram-me desde o initio. 
Depois solidificamos a nossa amizade na Faculdade Paulista 
de Direito, onde tive a oportunidade de envaidecer-me ainda 
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mais do ilustre amigo, festejado jurista, escritor emerito e 
mestre erudito. As suas palavras, portanto, teriam, eviden-
temente, de trazer esse colorido de bondade, que realga 
apenas os meus supostos merecimentos, evitando destacar 
os demeritos que a amizade nao reconhece. 

Agradego, pois, com todas as veras do coragao, a sua 
generosidade e as palavras amaveis proferidas em sua 
alocugao. 

0 insondavel destino, entretanto, nao permite que essa 
alegria transborde, neste instante, para nao fugir a regra 
inexoravel dos acontecimentos humanos. Volvendo o olhar 
para u m dos lados, nesta sala, vejo dois lugares vagos, os 
quais, para mim, representam a tristeza e a saudade que 
contrastam com esta festiva solenidade. Um, porque aquela 
que deveria estar so me af agou u m ano apenas, nao a tendo 
siquer conhecido pessoalmente, senao atraves dos informes 
familiares, sempre coincidentes acerca de sua bondade, pois 
cedo desapareceu no holocausto mais puro e sacrosanto da 
maternidade; e o outro, porque o seu ocupante que certa-
mente aqui estaria, tambem, viajou, para nunca mais re-
tornar, quando mais intimos e fraternais eram os nossos 
dialogos, aquele de quem herdei o nome e que sempre foi 
motivo de meu justificado orgulho filial. Sei que ambos 
ja no Ceu, assistem a este momento grandioso de minha vida 
e que, de la se associam a minha alegria, razao pela qual, 
desejo agora, nesta evocagao afetiva, que e ao mesmo tempo 
uma prece, pedir-lhes, de maos postas, que agradegam a 
Deus por mim. 

Nao desejaria, douta Congregagao, entrar nesta escola 
como o vitorioso de uma grande batalha: cabeca erguida, 
olhar penetrante e envolto de glorias. Nao. Esta casa nao 
e u m trofeu conquistado, onde se cobrem de flores e se 
exaltam os feitos dos herois; pelo contrario e, um santuario 
de civismo, onde se cultuam as tradigoes da raga e os 
impostergaveis direitos dos homens. 

E nao e este recinto um templo? Nao estao ali o altar 

e a nave? E, por acaso, nao estao la fora os arcos? Entao, 
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como se poderia nela penetrar senao genuflexo, de cabega 
baixa, em atitude de oragao, nao para receber os louvores 
que a vaidade exaltam e sim para cumprir uma promessa 
pela honraria da investidura, pedindo a ajuda necessaria 
para que nao faltem as forgas que me permitam honrar o 
legado de meus ilustres antecessores, a confianga de meus 
pares e as esperangas de sua mocidade academica. 

Ha recintos que se nao caracterizam somente pelas pa-
redes que os circundam nem pelos portais e janelas que os 
completam nem tao pouco pelos fins a que se destinam mas, 
principalmente, pela alma que os presidem e que, na con-
tinuidade de sua historia, se identificam com a tradigao, o 
civismo e os anseios das geragoes na marcha inevitavel do 
tempo. Sao como o calor que comunica a energia, a seiva 
que mantem a vida e a sombra que conforta e reanima o 
espirito. Tenho a certeza de que se a tranqiiilidade desa-
parecer, se o desanimo dominar todos os lares e se a des-
truigao afligir a Patria, havera ainda, pelas frinchas de 
suas estruturas o raio de luz que indicara o novo alvorecer. 

Que de melhor se poderia desejar senao que a Univer
sidade nao tivesse muros que a segregassem; barreiras que 
a enclausurassem, nem portoes que se abrissem apenas aos 
favorecidos dos sistemas dominantes? Se assim nao fosse 
seria preferivel que a destruissemos para erguer o seu estan
darte em funeral. 

Quando aqui cheguei nao era o aventureiro que buscava 
conquistar o pr&nio sem esforgo mas, sim, o viajor que 
vinha de longa Jornada, calejado na boa peleja e causticado 
pelos raios do sol, que marcam o caminho percorrido. Sei, 
portanto, valorizar, e muito, o galardao conseguido, como 
todos vos, ilustres colegas, o conquistastes, antes de mim e 
com maior brilho. Sei amar a mocidade desta Academia; 
sinto orgulho de te-la bem junto ao coragao. Ausculto, 
neste instante, a sua clarinada pela aboligao; vejo-a nas 
barricadas, lutando pela liberdade; assisto, ufano, a sua 
marcha gloriosa nos batalhoes constitutionalistas, pela 
implatagao da lei contra o caudilhismo que nos humilhava 
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e denegria; contemplo-a no seu martirio estoico, derra-

mando o sangue generoso pela Patria estremecida, ao mesmo 

tempo que a reverencio na imortalidade de seus herois. 

E a mocidade sem vocagao para ser escrava; que nao admite 

o aviltamento da pessoa humana, e que e a legitima depo-
sitaria dos mais belos legados de seus antepassados: a pre-

destinagao historica pela liberdade, o impulso incoercivel 
pelo Direito e o incomensuravel sentido de brasilidade. 

Selam os seus compromissos a voz e o sangue daqueles que 

se sentaram nos mesmos bancos e que pisaram os mesmos 

pateos engalanados pelos tradicionais arcos, simbolos da 

apoteotica alegoria dos sonhos, das lutas, dos sorrisos e das 

lagrimas das geragoes que se perpetuam nos mesmos ideais 

e nas mesmas esperangas. 

Ave, pois, Academia do Largo Sao Francisco." 



Novo titular da catedra de Direito 

Civil - Dr. Silvio Rodrigues. 

O prof. dr. Silvio Rodrigues, filho de Adolfo Rodrigues 
e de dona Francisca Pereira Rodrigues, nasceu nesta capital 
a 1.° de margo de 1917. Casou-se em 25 de outubro de 1945 
com D. Maria Carolina Rodrigues. 

Depois de fazer o curso preliminar na Escola Modelo 
"Caetano de Campos", ingressou no Liceu Nacional "Rio 
Branco" onde realizou preparatories e concluiu o curso gi-
nasial em 1933. 

Ingressou na Faculdade de Direito da USP em 1935, 
depois de haver no ano anterior cursado o pre-juridico a ela 
anexo. Bacharelou-se em 1939 e colou grau em Janeiro 
de 1940. 

Ao mesmo tempo cursou a Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo e obteve 
a licenga em Ciencias Politicas e Sociais em 1939. 

Durante os anos de 1940 a 1941 foi assistente da cadeira 
de Economia Politica da Faculdade de Filosofia sob a re-
gencia do Prof. Paul Hugon. 

E m 1956 prestou, com exito, concurso a livre docencia 
de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade 
de Sao Paulo, havendo sido nomeado livre docente por 
ato de 26 de setembro de 1956, quando colou o grau de 
doutor em direito. 

Foi-lhe confirmada a livre docencia em concurso reali
zado em novembro de 1959, em virtude do qual, de acordo 
com parecer do Conselho Nacional de Educagao, foi no
meado professor catedratico de Direito Civil da Faculdade 
de Direito da Universidade Mackenzie. 
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O Dr. Silvio Rodrigues, desde a sua investidura na 

livre decencia em 1956, com pequenos intervalos vem re-

gendo cursos de Direito Civil na Faculdade de Direito da 

USP quer em substituigao aos professores Jorge Americano 

e Alvino Lima, quer na regencia de cadeiras vagas. 

Na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie o 

Dr. Silvio Rodrigues leciona, ininterruptamente, desde 

margo de 1957. 

Bibliografia. 

fi a seguinte a bibliografia juridica do novo professor: 

Condominio Geral e em Edificios, Sao Paulo, 1951. 

Das Arras, Sao Paulo, 1956. 

Dos Defeitos dos Atos Juridicos, vol. I, Do Erro — Do Dolo, Sao Paulo, 
1959. 

Direito Civil, vol. I, Parte geral, Sao Paulo, 1962. 

Direito Civil, vol. II, Parte geral das Obrigagoes, 1962. 

Direito Civil, vol. Ill, Contratos, Sao Paulo, 1963, 

Direito Civil, vol. V, Direito das Coisas. 

Dos Defeitos dos Atos Juridicos, vol. II, Da coagao, Sao Paulo, 1963. 

Artigos principals: 

Do mandado tdcito, Rev. dos Tribs. 191/579. 

A responsabilidade por. ato de terceiro e a fungao pretoriana da juris-
prudencia, in Rev. dos Tribs. 238/26. 

Os aqiiestos no regime legal de separagao de bens, in Rev. dos Tribs. 246/36. 

Variagoes sobre o tema da posse., in Rev. dos Tribs. 291/18. 

Da retroatividade e da irretroatividade das condigoes, in Rev. dos Tribs. 
296/21. 

Algumas solugoes jurisprudenciais sobre o problema do concubinato, in 
Anais da Faculdade de Direito da Universidade Mackensie, 1959. 

Estipulagao em favor de terceiro, in Rev. dos Tribs. 326/733. 

Posse da catedra de Direito Civil. 

Em junho do corrente ano, submeteu-se o Dr. Silvio 

Rodrigues a concurso de titulos e provas a catedra de 
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Direito Civil, vaga com a aposentadoria compulsoria do 
Prof. Dr. Jorge Americano, 

Classificado em primeiro lugar, apos nomeagao pelo 
Magnifico Reitor, tomou posse a 8 de agosto em sessao so-
lene da Congregagao, presidida pelo Diretor da Faculdade, 
Prof. Dr. Luis Eulalio de Bueno Vidigal. 

Introduzido no recinto pelos professores Cardozo de 
Mello Neto, Honorio Monteiro e Noe Azevedo, foi saudado, 
em nome da Congregagao, pelo Prof. Pinto Antunes. 

Saudagao do Professor Jose Pinto Antunes. 

"Designou-me o nosso eminente Diretor para dizer, em 
nome da Congregagao, a V. Excia., Senhor Professor Silvio 
Rodrigues, da satisfagao que sentimos neste ato solenissimo, 
quando V Excia. recebe, pelo direito de conquista, as laureas 
imarcesciveis de Professor Catedratico de Direito Civil na 
Academia do Largo de Sao Francisco. 

Bem sabemos o prego que nos paga por esta gloria, sem 
prego e sem par. 

Oferece-nos o diploma de bacharel em Ciencias Juri
dicas e Sociais, por esta Faculdade, com as notas de um dos 
mais brilhantes alunos da brilhantissima turma de 1939. 

Apresenta-nos, da mesma data, o titulo de licenciado em 
Ciencias Politicas e Sociais, pela Faculdade de Filosofia e 
Letras da Universidade de Sao Paulo, tempo em que se ini-
ciava a revolugao cultural do Brasil, pela obra de Armando 
de Sales Oliveira, que convocara, para ensinar aos brasilei
ros de Sao Paulo, os grandes mestres da sabedoria univer
sal, que constituiram a primeira Congregagao daquela Fa
culdade da nossa, entao, recem-fundada Universidade. 

Traz-nos, ainda, V. Excia., para que se permita gozar 
de tanta honra, dois titulos comprobatorios de cultura e per-
sistencia na especialidade que abragou. 

E m 1956, fez-se docente livre de Direito Civil nesta Fa
culdade e, em outro concurso, reconheceram-lhe, outra vez, 
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os meritos de civilista, confirmando-lhe o titulo com votos 
que quase lhe puseram a catedra a mao. 

Esta Casa tem mesmo caprichos assim. 

Dificilmente ela cede as primeiras declaragoes de amor 
do candidato. Recusa as primeiras juras e somente depois 
de muita insistencia e que se rende, concedendo a permissao 
para os esponsais com a sua gloria, entregando-lhe, em amor 
vitalicio, uma de suas cobigadas catedras. 

Bem sabemos que para esse dificil consentimento final 
depusera-lhe, V. Excia., aos pes, riquissimos bens dotais, 
como sejam as valiosas monografias juridicas — Condomi-
nio Geral e em Edificios, Das Arras e Dos Defeitos dos Atos 
Juridicos. 

Mas, na ansia insopitavel de conquistar-lhe as gragas, 
ainda V. Excia. apresentou os tres primeiros volumes de um 
curso complete, que nos promete, sobre o Direito Civil 
Brasileiro. 

Todavia, tao dura resistencia em aceita-lo tinha o seu 
porque, pois V. Excia. vai substituir, na titulariedade de 
uma das catedras de Direito Civil, a Jorge Americano, o 
eminente jurista, a quem esta Faculdade deve grande parte 
da sua projegao nacional. 

Ai estao, Senhor Professor Silvio Rodrigues, as razoes 
da admissao de V. Excia., dentro desta Egregia Congregagao. 

Os hosanas que sente V- Excia. pela admissao triunfal 
nos fastos da nossa tradigao, trazem, em harmonia, a voz da 
justiga dos seus julgadores, os aplausos dos seus colegas, a 
alegre expansao dos amigos e, ainda, no seu requinte ma-
vioso, o eco das oragoes de sua querida Mae e da sua aman-
tissima esposa, as duas mulheres, a quem saudamos, porque 
nelas se concentram o mais intenso jiibilo desta vitoria, o 
maior orgulho desta ascensao. 

Com estas palavras, que me vem da razao e se vestem 
de prazer no meu coragao de velho amigo, dou por termi-
nada a tarefa, de que me incumbiu o nosso Diretor, de dar 
as boas-vindas, em nome da Congregagao, ao novo Professor 
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de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade 
de Sao Paulo — o Senhor Doutor Silvio Rodrigues. 

Agora, ja dentro de casa, como um dos nossos, vamos 
divagar e ponderar, meu caro Silvio Rodrigues, sobre as 
nossas responsabilidades profissionais. 

Sem ser um desalentado, nao vivo satisfeito com esta 
Faculdade, pela qual respondemos, nesta fase historica que 
atravessamos. 

E possivel que ela tenha ganho em tecnicidade, com 
professores especialistas que, ate superem, pela sua sabe
doria, pelas obras escritas, os mestres que sucedemos. Admi-
tamos. Mas, confessemos, tambem, perdeu a Academia de 
Sao Francisco a sua lideranga politica nacional, abdicou da 
sua tradigao de Mestra dos homens piiblicos para o servigo 
da Patria comum. 

Nas nossas catedras, a modo de invulneraveis torres de 
marfim, nao chegam mais os ecos dos grandes problemas 
nationals. Deixamos de ser, no nosso magisterio, aquele 
farol que anunciava os escolhos e orientava os navegantes 
para o porto seguro. Formamos juristas, e possivel, mas 
deixamos a politica sem docencia. 

Eis, em decorrencia, o panorama contristador dessa 

mocidade sem bandeira, aceitando o primeiro demagogo 

como lider-e arrastando para dentro desta Casa, a fim de 

ouvir e seguir, a ignorancia palavrosa, o falso profeta que, 
ate de purpura se reveste, a modo do lobo mau, que disf arga 
a aparencia para o bote certo sobre estas ovelhas abando-
nadas pelo seu Pastor. 

E uma mocidade desgarrada, contraditoria, pela falta 
da nossa lideranga. 

Que vale o nosso ensino se, amanha, formos privados 
das nossas franquias civicas? A ligao do direito pede, como 
condigao de realidade e validade, a vigencia do regime de
mocratico. 

Por isso, os nossos Mestres nao so doutrinavam, mas, 
tambem, vigilavam e lutavam pelo bem da vida comum. 
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Ensinavam nas catedras, mas, jgualmente, porfiavam na po
litica, preparando os mogos para a vida piiblica e levantando 
o seu protesto, ate pregando a revolugao, quando sentiam 
o descaminho democratico tornado pelos homens do Poder. 
E lugar comum recordar o papel desta Academia na Abo-

ligao, na Repiiblica e, ainda em 1932, na oposigao guerreira 
a ditadura que, durante 15 anos, nos infamou. 

Hoje, sentimos todos o tropel das hostes ditatoriais, que 
reorganizadas, marcham celeres na destruigao das barreiras 

que as Constituigoes antepoem aos regimes de forga. 

O Presidente da Repiiblica, que exigiu e assumiu o 
Poder, em nome de uma Constituigao que jurou servir, trai 
o seu mandato, torna-o ilegitimo, quando intervem num 

Estado-membro para exaltar, em praga publica, as saudades 
de um Ditador e as excelencias de sua ditadura. 

A ditadura e, entao, o modelo do governo, pois a Cons
tituigao que a Nagao ditou aos governantes, como barreira 

intransponivel a agao do Poder, e folha morta, que somente 
as Faculdades de Direito recordam, em palavras sem agao, 

para uma mocidade indiferente e descrente que vai aderindo 
a violencia, aliciada pelos demagogos que batem caixa para 
o aluviao que vem ai. 

E nos, que f azemos, senao a pratica do ridiculo, de expli-
car um direito que nao se aplica porque nao se respeita? 

Eis, Professor Silvio Rodrigues, a palavra mais de alerla 
do que de desalento para esta nova geragao de Professores 
que, aos poucos, ira substituindo a nossa, que ficara marcada 

na historia como aquela que se omitiu ante os cruciantes 
problemas da patria. 

A Patria precisa mais de lideres do que de juristas e 
foi sempre esta Casa o celeiro em que se fartou a Nagao. 

Reatemos a tradigao do nosso Magisterio, se ainda ti-
vermos forgas bastante para tanto e houver tempo de con-
termos a avalanche que avanga sobre nos, levando de roldao 
a dignidade civica dos brasileiros. 
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Repetimos para terminar. Que vale o esmerado ensino 
do direito sem a vigencia da democracia? Que vale a pa
lavra sem a agao que a vitaliza?" 

Oragao do Professor Dr. Silvio Rodrigues. 

Apos as palavras do Prof. Pinto Antunes, proferiu o 
novo catedratico a seguinte oragao: 

"Muitas vezes tenho dito a meus alunos, ser impossivel 
resistir ao fascinio que as paredes magicas desta casa exer
cem sobre os que dela se aproximam. E como se os grandes 
mortos que percorreram os corredores do convento fran-
ciscano, ainda continuassem vivos, procurando atrair, com 
a forga de sua simpatia, a devogao dos estudantes. 

Se isso nao e verdade em relagao a todos, quanto a mim 
o foi de maneira absoluta. 

Ingressando nestas Arcadas ha quase trinta anos, me 
apaixonei perdidamente por sua historia, por suas tradigoes 
e por aquilo que parecia ser a sua vocagao; de modo que 
desde aquele momento, em que entre temeroso e entusias-
mado ouvi minha primeira ligao de direito, ministrada pelo 
querido Jorge Americano, descobri que me deixara enfei-
tigar pela Academia e que minha sina estava inexoravel-
mente ligada a Faculdade de Direito do Largo de Sao 
Francisco. 

Naquele instante assentei-me no proposito de um dia 
vir a ser um de seus professores. 

Trinta anos transcorreram entre aquele sonho juvenil e 
a realidade de hoje. Trinta anos em que cada hora trouxe 
uma esperanga a par de uma tarefa, em que o linico ele-
mento de comb ate ao desanimo foi o anelo de um dia vir 
a sentar nesta augusta Congregagao e de ombrear com 
homens do porte daqueles que a compoem. 

Afinal o momento de gloria, embora tardio, chegou, 
enchendo de alegria uma existencia, cuja ambigao maior 
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era aguarda-lo. Mas este momento nao e so meu. Divi-
do-o com minha mulher, com meus pais e com meus amigos. 

A companheira querida, cuja mao Deus pos na minha, 
para juntos enfrentarmos o meu fado, nao posso ter agra-
decimentos bastantes. Porque, por mais ardentes que estes 
fossem, seriam nenhuns diante do seu esforgo, de sua dedi-
cagao e de sua amizade. Oxala tenha eu forgas para 
honra-la, tanto quanto ela m e dignifica. 

Mens queridos pais! 

Vindo de uma familia de professores, filho, neto e irmao 
de mestres, tenho de minha grei orgulho sem limites, que 
encontra sua razao de ser nao no brilho de brazoes que ela 
nao tem, mas na retidao de uma linha de conduta que meu 
pai escolheu para nortear a sua vida, e com seu exemplo 
impos a sua prole. 

Agora que estamos todos alegres, lembro-me com certa 
saudade os meus queridos velhos, nos momentos dificeis. 
Ele severo e perseverante em seu trabalho, ela, minha mae 
idolatrada, lutando para que os filhos, em niimero nao pe-
queno, se formassem na escola do bem viessem a se graduar 
como cidadaos liteis deste pais. Quando hoje olho para 
meus irmaos, verifico o sucesso daquele empreendimento. 

Dentre meus amigos quero em primeiro lugar referir-me 
a um deles. Deu-me Deus a satisfagao de substituir, na 
catedra, meu mestre Jorge Americano. Sua vocagao para 
o bem talvez lhe tenha dado essa profunda sensibilidade 
de jurista, essa finura no pesar os problemas do direito, 
de sorte que quando afirmei tal fato no frontispicio de obra 
que lhe dediquei, nada mais fiz do que externar parecer 
que refletia longa observagao e do qual ainda hoje continuo 
convicto. 

Ingressou Jorge Americano nesta casa como livre-do
cente, depois de uma carreira de jurista que repercutiu em 
loda a intelectualidade brasileira. Antes de concorrer a 
catedra, serviu como Procurador Geral da Justiga, no Dis
trito Federal, onde seu nome se firmou, ainda uma vez. 
Afinal, vencedor em renhido concurso realizado nesta es-

24 
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cola, assumiu sua cadeira em 1933, nobilitando-a com seu 
trabalho, lustrando-a com o brilho de sua inteligencia e 
cultura, dignificando-a com seu exemplo. Quase trinta anos 
exerceu Jorge Americano seu magisterio nas Arcadas, num 
exemplo de assiduidade e dedicagao; e, ainda hoje, quando 
com suas honradas cas atravessa estes umbrais sagrados, os 
que o veem, altivo e sobranceiro, decerto compreendem seu 
orgulho, e ao aponta-lo, murmuram: all vai um professor. 

Espirito dos mais completos, parece carregar dentro de 
si um punhado de talentos diversos. Ao lado do jurista 
emerito se encontra o artista de grande sensibilidade, nao 
so o pin tor aplaudido, cuja paleta vai surpreendentemente 
se limpando, a medida que o tempo passa, como o escritor 
preciso e elegante, cuja prosa encanta por seu ritmo caden-

ciado, cuja historia prende o leitor da primeira a ultima 
palavra. Que bela vida vem vivendo o meu mestre. Oxala 
o Criador a faga duradoura, para alegria de seus amigos 
e discipulos, e para prolongar um exemplo que deve ser 
seguido. 

Acho que herdei de Jorge Americano uma qualidade de 
que me orgulho, e que me parece imprescindivel a quem 
quer que escolha a profissao que selecionamos. E o amor 
a mocidade estudantil. Realmente, parece-me impossivel 
ser bom professor, sem querer bem aos estudantes. 

A dedicagao aos jovens recebe, de resto, boa paga, pois 
o convivio com as geragoes mais novas remoga e atualiza 
o mestre, dando-lhe uma seiva que os anos demoram a 
roubar. 

E como e facil afeigoar-se alguem a mocidade das 
Arcadas! 

Afora uma pequena minoria, que usa a condigao de 
estudante para satisfazer desejos menos nobres, os mogos e 
mogas do Largo de Sao Francisco continuam a honrar sua 
escola, a honrar sua patria e a honrar sua gente. 

Quando olho meus alunos de hoje, vejo neles a mesma 
generosidade e grandeza, que enchia o coragao de meus co-
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legas de ontem, uns e outros orgulhosos das tradigoes desta 
casa, que as geragoes anteriores souberam linear e defender. 
E, alias, a mesma mocidade de sempre, que quando sente 

bater no peito a heroica pancada, deixa a folha dobrada, 
sabendo que vai morrer... 

Que bengao con viver e ensinar gente desse jaez! 

Falando de amigos, nao posso silenciar quanto aos fa-

vores que devo aos professores catedraticos desta Academia. 
Se alguns ja eram ou se tornaram amigos queridos, se a 

muitos devo a solidariedade em momentos dificeis, todos, 
entretanto, sao meus credores do obsequio de uma acolhida 

amavel, ou de uma palavra de encorajamento. Ao ve-los 
aqui, reunidos para receberem seu novo e apagado colega, 
quero afirmar o meu agradecimento o mais sincero e estrei-
tar, afetuosamente, a mao de cada um. 

A generosidade da Egregia Congregagao, revelou-se 
ainda mais nitidamente, na escolha delicada de meu que-
rido amigo Pinto Antunes, para saudar-me, nesta recepgao. 

Alguns anos de convivio com a extraordinaria bondade 
que orna o coragao do eminente professor, transformaram 
a mim, seu admirador de ontem, em seu amigo de sempre. 
Com efeito, ninguem excede em bondade o autor da sau
dagao, e todos os seus tragos, todos os seus gestos, sao 
sempre no sentido de proporcionar o bem a alguem, sempre 
no sentido de evitar dissabores a quem quer que seja. 

Mas, que se nao confunda essa bondade com frouxidao 
de carater. Pois, cada vez que o meu amigo encontra a 
in justiga ou a opressao, salta de dentro do sereno professor 
o dextro campeao da justiga e da liberdade, brandindo com 
vigor e com donaire a espada redentora. 

Agradou-me, ainda mais, a escolha do prof. Pinto 
Antunes para saudar-me, por termos, ele e eu, algo em 
comum, no que diz respeito a nosso ingresso nesta casa. 
Poucos serao, decerto, os professores que encontraram, 
como nos, mais obstaculos a veneer, antes de conseguir 
assento nesta Egregia Congregagao. U m e outro fizemos 
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varios concursos, tropegamos aqui, vencemos uma escara-
muga ali, ate que os fados e as maos de Deus, quem sabe, 
abriram-nos a porta da vitoria final. Entretanto, tenho a 
impressao, tanto para ele, como para mim, era tao desejado 

o premio derradeiro, que, mais ardua fora a luta, mais 
duradouro teria sido nosso empenho. 

Agradego ao prof, Pinto Antunes as bondosas palavras 
com que, em nome da Congregagao, me recebeu. Palavras 
ditadas mais por suas virtudes, do que pelas minhas. 

Meus queridos companheiros da livre-docencia! Como 
sinto orgulho de te-los por colegas! Uma Faculdade de 
Direito que, alem dos grandes nomes que compSem sua 
Congregagao, pode se dar ao luxo de apresentar um corpo 
de docentes-livres, igual ao que a Escola do Largo de 
Sao Francisco apresenta, e uma instituigao milionaria; e 

mais: ela constitui uma afirmativa do alto nivel intelectual 
de Sao Paulo e certamente faz nascer, no coragao de todos 
os brasileiros, a seguranga de que este pais ha de con-
tinuar marchando para a frente, a despeito das ameagas que 
o rodeiam. 

Sim, porque esta e uma hora de grande seriedade para 
o destino da nagao brasileira. Nao sao poucos os perigos 
que ameagam a nacionalidade, nem escassos os olhos daque-
les que veem com desamor a sobrevivencia de nossas insti

tuigoes democraticas. E, num momento de tal importancia 
historica, e enorme a responsabilidade do jurista, principal-
mente a do professor de direito. 

Com efeito, a este cabe, dada a liberdade que lhe e 
conferida na regencia de sua catedra, um grande papel na 

modelagao das geragoes futuras. Tem o professor de direito 
em maos o material mais rico que a nagao possui, ou sej a, 

a mocidade que lhe cumpre educar. Sua influencia e deci-
siva, porque os mogos que saem das escolas de direito 
continuarao a ser, como foram no passado, os lideres da 
nagao brasileira. Dai a enorme responsabilidade, repito, 
que pesa sobre os ombros de cada um de nos. 
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E inegavel que o Direito, ciencia social que e, experi-
menta uma evolugao incessante e se modifica com consi-
deravel rapidez. Isso e verdade em todos os campos da 
ciencia juridica, e dentro do terreno especifico de minha 
especialidade, tal tendencia e marcada, refletindo-se nao so 
numa revolta dos fatos contra as regras codificadas, como 
numa vocagao nitida para a publicizagao do direito privado. 

Tal movimento vem sendo contido, em muitos setores, 
pela inspiragao conservadora que, como nao se cansam de 
apontar os escritores, e peculiar a maioria dos juristas. 

E na fixagao da justa medida, entre estas duas forgas 
opostas, que se encontra a tarefa do estudioso e do profes
sor de direito. 

Aquele que quisesse ensinar um direito que a realidade 
ultrapassou e que se tornou obsoleto, nao encontraria eco 

junto aos seus alunos. Porque o direito e a manifestagao 
viva e atuante dos anseios da sociedade. 

Aquele que exagerasse, no encarecer a necessidade de 
modificagao do sistema vigente, empolgado por aspectos 
fugidios e transitorios, ou amante, quem sabe, da novidade, 
estaria perdendo sua condigao de cientista do direito, para 
afivelar a mascara da demagogia. 

0 jurista verdadeiro, o professor digno desse nome, 
sera aquele capaz de descobrir a justa medida entre aquilo 
de novo e litil, que deve ser admitido, e aquilo que, velho 
e precioso, deve subsistir. Porque, a meu ver, a evolugao 
deve se processar sem ferir a estrutura do sistema, para 
que o progresso advenha sem destruir uma civilizagao ba-
seada em postulados cristaos e democraticos, que estao 
enraizados no coragao dos homens e mulheres deste pais. 

U m problema concernente a minha disciplina, cuja 
imensa relevancia reclama mengao neste momento, pois 
acredito que a nagao espera o pronunciamento de todos os 
civilistas sobre tao palpitante assunto, e o da projetada 
reforma de nossa legislagao civil. Esta ela iminente, pois 
o Anteprojeto, de autoria de um dos grandes juristas do 
pais, ja foi apresentado ao governo da Repiiblica. 
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A primeira diivida que surge no espirito do estudioso, 
diz respeito a oportunidade da reforma. 

N u m momento de grande conturbagao na vida nacional, 
em que os efeitos funestos da inflagao minam a maioria das 
relagoes privadas de carater patrimonial; num instante em 
que o entrechoque, no piano universal, entre duas ideologias 
opostas, provoca, em todos os paises, reagoes de desmedida 
amplitude, que nao podem deixar de repercutir no ambito 
do direito de familia, do direito das coisas e do direito das 
sucessoes; numa hora de tamanha incerteza, nao so sobre as 
lendencias e vocagoes do homem moderno, como ate mesmo 
sobre a perenidade de suas conquistas, parece legitimo con-
testar a oportunidade de uma reforma radical do direito 
privado. 

Verdade que a reforma proposta so e radical na estru
tura, pois o projeto, na esmagadora maioria de suas dis
posigoes, reproduz regras vigentes. Mas, se isso e verda-
deiro, porque nao limitar a reforma aqueles pontos de 
aceitagao generalizada, e realiza-la dentro dos quadros do 
Codigo Civil, como vena sendo feito, sistematica e paula-
tinamente, pelo legislador? Dentre as modificagoes alvi-
tradas na Anteprojeto, algumas sao sabias e merecem aco-

Ihida. Mas, porque nao leva-las a efeito preservando a 
estrutura do Codigo, como vem ocorrendo ha mais de seculo 
e meio com o Codigo de Napoleao, e ha cinqiienta anos 
com o Codigo Brasileiro. 

As modificagoes impostas pelo progresso a partir de 
1916, tais a redugao dos prazos de prescrigao, a possibilidade 
do reconhecimento dos filhos adulterinos, a transformagao 
do instituto da adogao e o novo estatuto da mulher casada 
— para so mencionar as mais recentes — entraram em nossa 
legislagao civil sem que fosse necessario destruir aquele 
extraordinario monumento de cultura juridica que e o Co
digo Civil Brasileiro. Por que nao tentar a reforma dentro 
dele? 

Disse que a reforma e radical no concernente a estru
tura da nova lei. Com efeito, arrancado o Direito das 
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Obrigagoes do Codigo Civil, para ser disciplinado em esta
tuto autonomo, e diluida em seus varios livros a Parte Geral 
do atual diploma, procura-se mudar o semblante de nossa 
legislagao, procura-se mudar a sua estrutura. 

Ora, estou persuadido de que tal modificagao e incon-

veniente e entendo que deve ser combatida por inoportuna. 

Senhor Diretor. 

Ninguem melhor do que V. Excia. acompanhou meu 
embate para ingressar nesta casa e poucos, dentre os meus 
amigos mais queridos, entre os quais o coloco, me ajudaram 
tanto a alcangar este almejado escopo. Nao foram peque-
nos os percalgos superados, nem mansa foi a luta que travei. 
Mas, sempre que u m obstaculo se pos em meu caminho, 
encontrei na palavra de V. Excia. um elemento a esparzir 
coragem e um conselho cuja sabedoria era incontestavel. 
Por isso eu lhe sou extremamente grato. 

Por ocasiao do ultimo concurso a que me submetij mais 
de uma vez eu me apresentei perante o meu Criador, pe-
dindo-lhe que traqiiilizasse minhas apreensoes e me desse 

vigor para enfrentar as duras provas. Prometi-lhe, em 
troca, que se fosse vencedor naquele pleito, eu iria usar a 
minha catedra para o bem. 

Pretendo cumprir o prometido e fago cada um de vos, 
ilustres membros da Congregagao da Faculdade de Direito 
de Sao Paulo, credores dessa minha obrigagao. Eu agra-
deco aos senhores, a atengao que me der am." 



Concurso para livre-docente de Direito 

Judiciario Civil. 

Realizaram-se, nos dias 19, 20 e 24 de novembro de 1962, 
as provas do concurso para livre-docente de direito judi
ciario civil em que se inscreveu o bacharel Moacyr Lobo 
da Costa. 

A dissertagao apresentada pelo candidato intitula-se 
A intervengdo "iussu iudicis" no processo civil brasileiro. 

Participaram da comissao examinadora os professores 
Noe de Azevedo, Luis Eulalio de Bueno Vidigal, Alfredo 
Buzaid, Moacyr Amaral Santos e Washington de Barros 
Monteiro. 

A prova escrita realizou-se no dia 19, tendo sido 
sorteado o ponto Concurso universal de credores. 

A argiiigao sobre a tese do candidato realizou-se no dia 
20. No dia 24 o candidato fez a prelegao sobre o tema 
Substituigao processual, e, em seguida, efetuou a leitura 
da prova escrita, passando a comissao examinadora a 
proceder ao julgamento das provas, aprovando o candidato 
com a media geral 9,47. 

A prova escrita do candidato e publicada a seguir com 
o titulo, Concurso Universal de Credores. 

Concurso universal de credores. 

S U M A R I O : 1. Proimio. 2. Perfil historico. 3. Antece-
dentes no direito brasileiro. U- A interpretagao doutrind-
ria do art. 929 do Cod. Proc. Civil. 5. Direito comparado. 
6. Dogmdtica. 7. Condigoes formais. 8. Conclusao. 

1. O tema desta dissertagao reveste-se de invulgar 
interesse, no campo do direito processual civil, pelas impli-
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cagoes doutrinarias e praticas, especialmente, pelas investi-
gagoes que suscita quanto a sua origem historica e pelas 
elaboragoes dogmaticas a que da margem quanto a sua 
finalidade. 

Comecemos, como e de rigor, entao, pelo seu 

2. Perfil Histdrico. 

No direito romano uma lei Julia autorizava o devedor 
insolvente, que quizesse se furtar a execugao pessoal da 
"manus injaectio" e a infamia decorrente, a fazer cessao 
de seus bens aos credores; era a "bonorum cessio" que, 
atraves das vissitudes por que passou o direito romano, na 
sua trajetoria durante a idade media, sob a influencia do 
direito germanico e do direito canonico, veiu a ser acolhida 
pelo direito portugues, tendo assento nas ordenagoes do 
Reino. 

Assim, a ordenagao del rei Dom Filipe, no seu livro 4.° 

titulo 74, dispos a respeito "dos que fazem cessao de bens", 
tragando normas sobre a admissibilidade desse meio juri
dico assegurado ao devedor insolvente para se livrar da 
prisao, bem como das condigoes para seu exercicio e das 
formalidades exigidas. 

A cessao de bens era considerada como um beneficio 
concedido ao devedor e consagrado pela legislagao, a fim 
de que o devedor de boa fe, demonstrando voluntaria ou 
judicialmente a seus credores que a razao do nao cumpri-
mento de suas obrigagoes era o infortiinio e nao o dolo, 
obtinha deles, por sentenga judicial, permissao para co-
megar de novo sua vida, entregando todos os seus bens em 
pagamento de suas dividas, mas, sem se exonerar delas, 
ficando sujeito, logo que adquirisse novos recursos, a solver 
o saldo devedor verificado, para o que lhe era concedida 
moratoria por cinco anos. 

Era indispensavel que o devedor demonstrasse, por 
meio de u m inventario, quais os bens que possuia antes de 
contrair as dividas e as adversidades que lhe advieram e 
motivaram o estado de insolvencia em que se encontrava. 
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Reconhecida a boa fe do devedor o beneficio era-lhe 
concedido. 

Mesmo apos a supressao da prisao por dividas, pela 
lei de 20 de junho de 1774, o beneficio da cessao de bens 
permaneceu em favor do devedor de boa fe. Continuava a 
ser admitida como uma garantia para o devedor honesto, e 

seguranga de sua tranqiiilidade. 

3. Antecedentes no Direito Brasileiro. 

No Brasil, em virtude de nao haver sido revogada a 
ordenagao que a concedia, a cessao de bens continuou a ser 
admitida nas condigoes em que a regulavam a citada orde
nagao e as leis posteriores. 

Ao se tratar da elaboragao de um codigo civil para o 
pais, dos varios projetos apresentados o do jurisconsulto 
COELHO RODRIGUES acolheu a cessao de bens com a mesma 
finalidade que lhe era atribuida na vetusta legislagao das 
ordenagoes, caracterizando-a, contudo, como a figura da 
insolvencia civil. 

CLOVIS BEVILAQUA adotou-a no seu projeto; todavia, a 
despeito da defesa do instituto da insolvencia civil, que 
sustentou contra a opiniao do Cons. ANDRADE FIGUEIRA, foi 
a opiniao deste que prevaleceu na redagao do projeto 
definitivo e se converteu em lei. Assim, o Codigo Civil 
Brasileiro nao contempla o instituto da insolvencia civil, a 
que equivale o concurso universal de credores provocado 

pelo proprio devedor, mediante a oferta da cessao de bens, 
como vinha do direito ancestral, mas, tao somente, a figura 
do concurso de credores, que a doutrina qualifica como 
concurso particular, a que se procede, como reza o artigo 
1554, toda a vez que as dividas excedam a importancia dos 

bens do devedor. 
0 ministro ARTUR RIBEIRO, quando elaborou u m projeto 

de codigo de processo civil, por incumbencia do Governo 
da Uniao, em razao do disposto no art. 11 das disposigoes 
provisdrias da Constituigao de 1934, incluiu o concurso 
universal de credores como sendo a insolvencia civil do 



— 383 — 

devedor e estabeleceu as regras de processamento e condi
goes de admissibilidade. O projeto, entretanto, como tantos 
outros, foi tragado na voragem do regime fascista que se 
inaugurava no pais com o golpe de 10 de novembro de 1937. 

A consciencia juridica do eminente mestre desta casa, 
o prof. W A L D E M A R FERREIRA, sempre voltada para o aprimo-
ramento das nossas leis e instituigoes, fez-se eco das neces
sidades e reclamos da vida juridica do pais, e, em primorosa 
proposigao apresentada ao Congresso Nacional de Direito 
Judiciario Civil, que se reuniu na Capital da Repiiblica, 
advogou o estabelecimento da insolvencia civil, para o 
devedor nao comerciante, ao lado da falencia para o 
devedor comerciante. 

Nao seria possivel dizer-se que a memoravel proposigao 
lenha caido em terreno safaro. Ao contrario, o legislador 
do codigo de processo civil, aprovado pelo Decreto-lei 
n.° 1.608, de 18 de setembro de 1939, com o estabelecer a 
norma constante do art. 929 do estatuto processual, atendeu, 
embora nao de maneira cabal, como seria conveniente, a 
sugestao do eminente jurista. 

Conquanto nao tenha instituido o regime da insolvencia 
civil, com suas caracteristicas e peculiaridades, o certo e 
indisputavel e ter aquele dispositivo estabelecido o concurso 
universal de credores, por provocagao do devedor, ao lado 
do concurso particular, de que tratam os artigos 1017 e 
seguintes, e que se instaura por provocagao de qualquer 
ere dor, como o demonstrou, de maneira cabal, outro emi
nente mestre desta Faculdade, o prof. ALFREDO BUZAID, na 
tese de concurso com que conquistou brilhantemente a 
catedra de direito processual civil na Faculdade de Direito 
da Universidade Catolica de S. Paulo. 

O artigo 929 do CPC, ao dispor ser licito ao devedor 
apresentar relatorio de seu estado patrimonial, com a 
discriminagao do ativo e passivo, a fim de que se instaure, 
desde logo o concurso de credores, com a notificagao dos 
interessados, quando a penhora que recaiu sobre seus bens 
nao bastar ao integral pagamento do credor exeqiiente, 
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instituiu, no Brasil, o concurso universal de credores. por 
provocagao do devedor. 

4. A Interpretagao Doutrindria do art. 929 do CPC. 

Esse dispositivo legal, entretanto, ate o aparecimento 
do livro do prof. BUZAID, vinha sendo interpretado diferen-
temente pelos comentadores do codigo. Assim e que, 
consider an do-o como, apenas, um incidente do processo da 

execugao, OSWALD© PINTO DO A M A R A L entendeu que o con
curso so poderia versar sobre os bens penhorados e o prof. 
AMILCAR DE CASTRO sustentou que assim devia ser, na suposi-
gao de que penhorados estivessem todos os bens de pro
priedade do devedor. O prof. LOPES DA COSTA disse, no seu 
livro de Direito Processual Civil que esse artigo 929 tinha 
um pouco de tudo, pois, equivalia a cessao de bens, dava 
azo a instauragao do concurso de credores, e aquele relatorio 
de seu estado patrimonial lembrava o § 807, do ordenamentb 
processual civil alemao (ZPO). 

Desta ultima assertiva discordou frontalmente PONTES 
DE MIRANDA, demonstrando que aquele dispositivo da lei 
alema tinha finalidade diversa. 

So apos o trabalho do prof. BUZAID e que a doutrina 
nacional atentou para o verdadeiro significado e alcance 
do art. 929 do CPG. como salientou o prof. PEDRO PALMEIRA, 

em sua tese de concurso, no Rio de Janeiro. 

5. Direito Comparado. 

No direito comparado o instituto do concurso universal 
de credores, por provocagao do devedor, ao lado do con
curso particular, por provocagao de qualquer credor e da 
falencia para o devedor comerciante, esta regulado e foi 
acolhido pelo CPC portugues, elaborado sob a orientagao do 
prof. JOSE ALBERTO DOS REIS — artigos 1358 e seguintes, que 
tratam da insolvencia dos nao comerciantes; bem como pela 
"ley de enjuiciamiento civil" espanhola, que trata do con
curso de credores, nos artigos 1.156 e seguintes, admitindo 
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o concurso universal, por provocagao do proprio devedor, 
nos artigos 1.156 e 1.157. 

6. Dogmdtica. 

0 concurso universal, tal como esta previsto no art. 929 
do CPC a despeito de sua ubicagao, nao e u m simples 
incidente do processo de execugao, como se poderia supor, 
e foi mesmo entendido por alguns. E um processo auto-

nomo. 

Esse instituto tem a natureza de provocagao da inter-

vengao de terceiros no processo, com a finalidade de obter 
o reconhecimento do estado de insolvencia do devedor e 
possibilitar o rateio entre todos os credores do produto que 

for apurado com a venda de todos os bens do devedor, de 

maneira a impedir que o exeqiiente se pague integralmente 

ou preferentemente, com prejuizo dos creditos dos demais 

credores. 

Visa, assim, a realizar a satisfagao dos debitos "par 

conditio creditorum", num juizo universal de liquidagao 

coletiva. 

O devedor nao propoe uma agao, na verdade, mas, 

mediante a sua provocagao, instaura-se um processo auto-

nomo, com a intervengao dos terceiros credores no processo 

da execugao, assistindo ao devedor a "exceptio concursus 

pendentis". 

Os credores intervenientes assumem a qualidade de 

litisconsortes, em face do devedor comum, nao obstante, 

inexista lago de comunhao de interesses que os envolva, de 

sorte que, entre eles, os interesses sao quasi sempre anta-

gonicos, traduzindo-se o antagonismo na disputa que se 

pode estabelecer com o objetivo da exclusao de algum dos 

creditos apresentados. 

A sentenga que julga o concurso tem a natureza de 

sentenga predominantemente constitutiva, com efeito decla-

ratorio. 
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Contra a decisao que admitir, ou nao, o concurso, ou 
ordenar a inclusao ou exclusao de creditos, o CPC concede 
o agravo de instrumento, do art. 842 n.° xin. 

7. Condigoes for mais. 

Sao condigoes formais de admissibilidade do concurso 
universal, por provocagao do devedor, no caso do art. 929, 
que o pedido venha subscrito por procurador judicial com 
poderes especiais para esse fim, em razao do disposto no 
art. 108, do CPC, e, que o relatorio, a que se refere o art. 929, 
individui, com precisao, os credores que deverao ser noti-
ficados, bem como o estado patrimonial do devedor com a 
indicagao de seu ativo, constante de todos os bens dispo-
niveis de sua propriedade, e do passivo com a indicagao de 
todas as suas dividas e a sua natureza. 

Nao ha, na lei processual vigente, a exigencia de referir 
o devedor os motivos adversos que o reduziram a insol
vencia, como constava da legislagao ancestral portuguesa. 

8. Conclusao. 

Em conclusao, podemos afirmar, na companhia de 
eminente mestre desta Faculdade, que o legislador do 
estatuto processual civil brasileiro acolhendo, embora, de 
maneira incompleta e inabil, a sugestao feita por outro dos 
grandes mestres, de que esta Faculdade se orgulha, instituiu 
a figura do concurso universal de credores, ao lado do 
concurso particular, e ao lado da falencia do devedor 
comerciante, tal como se verifica no moderno direito pro
cessual civil portugues e no direito espanhol. 

O relatorio, que nao se assemelha quanto a sua finali
dade, ao de que trata o § 807 da ZPO alema, nao se destina, 
tambem, a promover a cessao de bens, eis que os credores 
serao pagos, afinal, com o produto da venda dos bens. 

Por nao corresponder, quanto ao seu aspecto formal, 
ao instituto da insolvencia civil, replica da falencia co
mercial, o concurso universal, previsto no art. 929 do cpc e 
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destituido de administragao organica, o que, na pratica, 

costuma trazer serios obices. 

Se nao fosse incurial encerrar uma dissertagao com u m 
apelo ao legislador e me fosse permitido faze-lo, deixaria 
consignado aqui meus votos para que, na almejada e espe-
rada reforma do codigo de processo civil se estabelega o 
instituto da insolvencia civil, com suas caracteristicas e 
peculiaridades, a exemplo do vigente cpc portugues, como 
um passo a mais na senda do progresso das nossas leis e 

instituigoes juridicas. 
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Brasileiro *. 

Martha Bohomoletz de Abreu Dallari 

I. Valor do estudo comparativo. 

SUMARIO: 1. Importancia dos estudos comparativos. 2. 

Tendentias do Direito Comparado. O Direito Comparado 

como disciplina autonoma. 3. O Direito Comparado como 

mitodo de investigagao juridica. 4. Os estudos compa

rativos e o Direito Penal. 5. Ambito da comparagdo. 

6. O problema da delinqiiencia juvenil perante o 

Direito Comparado. 

1. A importancia dos estudos comparativos e devida 
a necessidade de constituirem as nagoes u m patrimonio 
c o m u m de seus recursos tanto materiais, quanto cientificos 
e culturais. 

A convivencia e o miituo respeito entre os povos deter-
minam a aproximagao de seus interesses espirituais. Dentre 
as formas de colaboragao intelectual destaca-se o estudo 
do direito estrangeiro; a comparagao dos diversos sistemas 
legislativos contribui de forma decisiva para o desenvol
vimento do direito, sobretudo apresentando solugoes para a 

* Trabalho apresentado a Cadeira de Direito Penal Comparado, 

no curso de especializagao da Faculdade de Direito da U.S.P. em 1962. 
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adequagao progressiva das leis de cada pais as constantes 
modificagoes do mundo economico e social1. 

2. A partir do I Congresso Internacional de Direito 
Comparado, realizado em Paris, em 1900, duas tendencias, 
especialmente, caracterizaram a finalidade preconizada 
para o Direito comparado. Conforme a primeira orientagao, 
o Direito Comparado constituiria disciplina autonoma. 
Segundo a outra, seria um metodo de investigagao juridica. 

LAMBERT, iniciador dos estudos de Direito Comparado 
entre os sistemas vigentes nas Nagoes civilizadas, autor de 
Conception general, definition, methode et histoire du Droit 
Compare, apresentado no Congresso de Paris, fez distinguir 
entre a comparagao de direitos, ilimitada no tempo e no 
espago, visando descobrir as causas que determinam a 
origem o desenvolvimento e a decadencia das instituigoes 
juridicas, e que denominou "historia comparativa do di
reito", da "legislagao comparada", na qual a comparagao 
seria utilizada como tecnica juridica, visando a formagao 
de um sistema internacional de direito, a ser aplicado as 
nagoes que tivessem alcangado o mesmo grau de civilizagao. 
A esta parte, que considerava como arte, denominou tambem 
direito internacional privado ou civil2. 

Para RAIMOND SALEILLES, O Direito Comparado alcan-
gava sua finalidade em tres etapas: na primeira estuda-
vam-se as legislagoes de diversos paises, procurando agru-
par as que apresentassem semelhangas organicas; na se
gunda, far-se-ia a critica comparativa das instituigoes ai 
consagradas; na terceira etapa, coligidos os principios gerais 
comuns aos sistemas de direito, constituir-se-ia um modelo, 

1. "II diritto comparato rappresenta lo strumento per la formazione 
di un "linguaggio" giuridico internazionale. II rafforzare e sviluppare 
nel diritto un linguaggio ideale, internazionalmente uniforme significa, 
a sua volta, contribuire ad una sempre maggiore comprensione, e percio 
a una sempre maggiore cooperazione internazionale" — T U L L I O A S C A -

RELLI — Studi di Diritto Comparato e in tema di interpretazione — 
p. 5. 

2. Cf. Fonction du Droit Civil Compari, Paris, 1903. 

25 
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que denominou "droit ideal relatif", pois tais principios, 
ainda que universais, nao eram imutaveis3. 

3. Mais recentemente, com GUTTERIDGE, professor de 
Cambridge e vice-presidente do Comite Internacional de 
Direito Comparado da UNESGO, com R E N E DAVID, com KADEN, 
e principalmente atraves dos Institutos de Direito Compa
rado, os estudos comparativos tiveram enorme desen
volvimento. 

Surge entao o Direito Comparado como metodo de 
investigagao juridica. O processo comparativo utilizado 
quando se pusessem em confronto as instituigoes juridicas 
consagradas por diversas legislagoes, a fim de verificar suas 
semelhangas e divergencias, nao originaria, por si so, novas 
regras a serem aplicadas as relagoes humanas. Manter-se-ia 
a denominagao "Direito Comparado" por ja ter sido con-
sagrada pela tradigao. 

GUTTERIDGE, em sua obra Comparative Law — An Intro
duction to the Comparative Method of Legal Study and 
Research, publicada em 1946, fez a distingao entre o Direito 
Comparado Descritivo e o Direito Comparado Aplicado. 
A diferenga seria estabelecida atendendo-se aos fins que se 
pretendessem alcangar. 0 Direito Comparado Descritivo 
faria simplesmente a descrigao dos sistemas de direito de 
um pais estrangeiro, teria fungao informativa. Deste tipo 
seriam os estudos preparatories a execugao de um piano 
para a unificagao do direito e tambem uma simples compi-
lagao dos sistemas de direito estrangeiro. Nos estudos de 
Direito Comparado Aplicado e feita uma analise dos siste
mas a fim de verificar suas semelhangas e divergencias. 
Posteriormente faz-se uma sintese com base nos resultados 
obtidos pelo processo analitico, a fim de atender a uma 
finalidade imediata, que pode ser exclusivamente cientifica 
ou ter carater pratico. Cientifica, quando se pretende esta
belecer quais os principios que se acham na base dos sis-

3. Cf. Conception et Ob jet de la Science du Droit Compari, 
in "Traite de Droit Compare" — Arminjon-Nold-Wolff. 
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temas juridicos do mundo civilizado ou entao quando se 
estuda a evolugao de certa instituigao juridica em diver-
sos sistemas a fim de iragar a evolugao historica dessa 
mesma instituigao em outro sistema legislative Atraves da 
finalidade pratica, procura-se a reforma do direito vigente 
ou a unificagao de legislagoes distintas. 

Considerando-se o Direito Comparado como metodo, 
sua caracteristica principal e ser aplicavel a todos os ambitos 
da indagagao juridica. 

4. A aplicagao dos estudos comparativos a solugao dos 
problemas que surgem da regulamentagao da conduta hu
mana no campo do ilicito penal parece extremamente 
complicada quando consideramos que, mesmo nos paises em 
que o nivel de civilizagao e o mesmo, a diversidade da 
cultura, da tradigao, dos costumes, assim como da estrutura 
das instituigoes juridicas, constitui um obstaculo para a 
identica incriminagao das condutas delituosas, e a deter
minagao das penas a serem aplicadas. 

No campo da prevengao a criminalidade, contudo, os 
estudos comparativos tem sido o melhor meio para se veri
ficar se as medidas adotadas em determinado pais e desti-
nadas ao combate de algumas modalidades delituosas tem 

sido eficazes. 

Para reforma do direito vigente sao imprescindiveis a 

investigagao e a comparagao com outros sistemas legisla

tives. Facilitando a fungao do legislador, o trabalho de pes

quisa em outras legislagoes, feito pelo jurista, contribui com 

elementos valiosos para o aperfeigoamento do direito. 

E preciso que as reformas da lei sejam cuidadosamente 

elaboradas, para que se possa verificar quais as medidas, ja 

declaradas em textos estrangeiros, cuja promulgagao traria 

real proveito no sistema legislativo que as viesse consagrar. 

E inegavel a vantagem que traz o estudo comparativo, 
que possibilita ao jurista o conhecimento, a compreensao 
dos dispositivos estrangeiros e a adequagao a lei de seu pais. 
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5. No ambito de uma comparagao entre as legislagoes 
penais, e preciso indagar da conveniencia de apreciar so
mente dois ou entao diversos sistemas juridicos; alem disso, 
se e melhor comparar o sistema tornado em conjunto ou 
apenas um conceito legal. E preciso encontrar tambem os 
textos legais que servirao a comparagao, que devem confer 
o direito vigente. Importa tambem verificar a jurispru-
dencia e a doutrina dos autores como elementos importantes 
para a exata compreensao dos dispositivos legais. 

O valor da comparagao nao depende do niimero de sis
temas estudados. Nao apresentaria vantagem a enumeragao 
de todas as diferengas juridicas existentes entre dois ou mais 
sistemas. 0 limite do estudo comparativo deve ser estabe-
lecido pelo encontro dos principios informativos dos sis
temas que se estudam. 

6, A questao da delinqiiencia juvenil e, no campo 
penal, um dos mais importantes problemas da atualidade. 

Fruto do desajustamento social, da desorganizagao 
familiar e, muitas vezes, vitima da situagao economica, o 
menor delinqiiente viu convergirem sobre si as atengoes 
dos sociologos, juristas e educadores, que procuraram, no 
campo de suas especialidades, prevenir os males decorren-
tes do transviamento juvenil. 

No Brasil, a legislagao referente aos menores esta para 

ser revista. Os estudos relativos as reformas propostas 

tornam-se muito oportunos. Entre eles, os comparativos 

revelam as disposigoes modelares cuja promulgagao pode 

ser aconselhada a todos os paises como o meio mais ade

quado para se alcangar o ideal da Justiga penal. Muito litil 

nos sera verificar as solucoes dadas ao problema no sistema 

de direito franees. 

Na orientagao francesa, o movimento de "reclassifica-

gao social" esta dispensando aos "pre-adultos" delinquentes 

o tratamento especial que favorece os menores de vinte e 

um anos. No campo das realizagoes praticas, foram orga-
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nizados para adultos jovens, ate vinte e cinco anos, "prisoes 
escolas" em Oermingen e Toul. 

II. O menor delinquente na Franga e no Brasil. 

SUMARIO: 1. Conceituagao do menor delinquente no Direito 
Frances', a) As medidas de protegao ao menor infrator. 
b) O discernimento como critirio de im/putabilidade. c) 
Modificagdo do critirio do discernimento. 2. Conceituagao 
do menor delinquente no Direito Brasileiro'. a) O menor 
delinquente no Codigo Criminal do Impirio. O discernimen
to. b) 0 menor delinquente perante o Codigo Penal de 
1890. c) O Codigo de Menores. 3. Tratamento legislative 
do problema: a) Na Franga. b) No Brasil. c) Conse

quencia da orientagao adotada — O COF. 

1. a) Em materia penal, a protegao juridica dos me
nores, que, em virtude de sua idade, de sua inexperiencia, 
de sua incapacidade de compreender ou agir, merecem maior 
atengao da sociedade, foi uma conquista definitiva da lei 
francesa de 22 de Julho de 1912, consagrando as ideias de 
defesa social e aplicando ao menor infrator as medidas de 
protegao, de assistencia, de vigilancia ou reforma que pa-
recessem necessaria4. 

A ordenanga de 2 de Fevereiro de 1945 continuou a 
evolugao iniciada pela lei de 1912 e assim a pena, de ma
neira geral, foi substituida por medidas de protegao, que 
variam, sendo individualizadas segundo as circunstancias 
da causa e a personalidade do menor infrator. 

b) Na Franga, desde o Codigo Penal de 1791 obra 
da Revolugao, a questao da irresponsabilidade penal do 
menor de 16 anos estava ligada a do discernimento. 

0 Juiz, ao examinar a infragao praticada pelo menor, 
verificava se tinha este agido com discernimento. E m caso 

4. Cf. M A R C A N C E L , In Rivue de Science Criminelle et Droit Pinal 
Compari, p. 563, vol. rv, 1947. 
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afirmativo, condenava-o a uma pena, quase sempre curta, 
de detengao, que era cumprida em Casa de Corregao. E m 
caso negative, absolvia-o e determinava que fosse entregue 
a propria familia. Se isso nao fosse possivel, o menor deve
ria ser internado na Casa de Corregao, para ai ser educado, 
por um periodo que nao poderia ultrapassar o seu vigesimo 
aniversario. 

Este sistema foi mantido pelo Codigo Penal de 1810. 
Contudo, ao aplicar a lei os juizes preferiam considerar o 
menor como tendo agido com discernimento. Entao abran-
davam a pena, com a atenuante da menoridade, e o menor 
ficava pouco tempo na Casa de Corregao. 

Outrossim, apesar de absolvido, o menor infrator, que 
nao tinha para onde ir, era internado ate os 20 anos na 
mesma Casa de Corregao, onde tambem se encontravam 
adultos criminosos5. 

c) A Lei de 5 de Agosto de 1850, que criava as 
Colonias Penitenciarias, alterou esta situagao. A nogao de 
discernimento passou a nao mais ser considerada pelos jui
zes como um fim em si, nao mais se procurava saber se o 
menor era capaz de distinguir entre o bem e o mal ou entao 
compreender o carater ilegal da infragao. O criterio do dis
cernimento foi aceito como meio pratico para se tomar uma 
decisao em fungao da medida a ser aplicada. 0 envio a 
Colonia Penitenciaria foi preferido ao regime de penas 
curtas de privagao da liberdade. 

Pela Lei de 12 de Abril de 1906 o limite da responsa
bilidade penal foi fixado em 18 anos. 

Com a Lei de 1912 a questao da responsabilidade come
gou a se desvincular da questao do discernimento. Para os 
menores de 13 anos estabeleceu-se a presungao absoluta de 
irresponsabilidade; entre os 13 e os 18 anos foi mantido o 
criterio do discernimento, nao observado, contudo, na 
pratica. 

5. Cf. JEAN PINATEL, Traite Elementaire de Science Pinittentiaire 
e de defense Sociale, p. 414. 
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Com a ordenanga de 1945 foi definitivamente abolida a 
questao do discernimento como criterio para responsabilizar 
o menor pela pratica de infragao penal. 

2. a) Ao tempo da promulgagao do Codigo Penal do 
Imperio nao se cogitava de um sistema especial de protegao 
ao menor infrator, no Brasil. As penas aplicadas eram 
cumpridas nas Casas de Corregao, onde nem ao menos se 
separavam os delinquentes menores dos adultos. Para 

aplicagao ou nao da penalidade, o Juiz verificava a capa
cidade de discernimento do menor. Como regra geral, o 
Codigo preceituava em seu artigo 3.°: Nao havera crimi-
noso ou delinquente sem ma fe, isso e, sem conhecimento 

do mal e intengao de o praticar". 
O artigo 10 dispunha: "Tambem nao se julgarao cri-

minosos: § 1.° — Os menores de 14 anos". 
O artigo 13, como excegao ao artigo 10, preceituava: 

"Se se provar que os menores de 14 anos, que tiverem come-
tido crime, obraram com discernimento, deverao ser reco-
lhidos as Casas de Corregao, pelo tempo que o Juiz pa
recer, contanto que o recolhimento nao exceda a idade 
de 17 anos". 

Assim o criterio do discernimento estabelecia a possi-
bilidade da imposigao da pena. Sua verificagao ficava sob 
o encargo do Juiz, a quem incumbia decidir da sorte e do 
destino do menor ate os 17 anos. 

A circunstancia de o infrator ser menor de 21 anos era 
considerada sempre atenuante (artigo 18, § 10). Ao menor 
entre 14 e 17 anos o Juiz poderia aplicar as penas da cumpli-
cidade ao inves das do crime (artigo 18, § 10,"in fine"). 

Tambem aos menores de 21 anos nao se impunham as 
penas de gales, que seriam substituidas pelas penas de prisao 
com trabalho por igual tempo (artigo 45, § 2.°) 

E m uma apreciagao geral da situagao do menor infra-
tor perante o Codigo criminal do Imperio, verifica-se que a 
idade de 14 anos estabelecia o limite para se verificar se o 
menor praticara a infragao com ou sem discernimento, a 



— 396 — 

fim de, em caso afirmativo, aplicar-lhe uma pena que nao 
poderia ultrapassar a sua idade de 17 anos. 
Ao maior de 14 anos seriam aplicadas as penas cominadas 

para a infragao, com a atenuante da menoridade. Ao menor 
entre 14 e 17 anos o Juiz poderia aplicar as penas de cumpli-
cidade, que eram as do crime reduzidas da terga parte em 
cada um dos graus (artigos 34 e 35)6. 

b) 0 Codigo Penal de 1890 cuidou da situagao dos 
menores infratores em seus artigos 27 e 30. 

Dispunha o artigo 27: "Nao sao criminosos: § 1.° os 
menores de 9 anos completos; § 2.° os maiores de 9 anos e 
menores de 14 que obrarem sem discernimento". 

O artigo 30 determinava que se recolhessem os maiores 
de 9 anos e menores de 14, que tivessem agido com discerni
mento, a estabelecimentos disciplinares e industrials. 

Acolhia assim o novo Codigo o criterio do discernimento 
com o fim de aplicar ao menor a pena de recolhimento a 
estabelecimentos especiais. No dizer de Candido Motta os 
demais menores infratores — os que tivessem agido sem 
discernimento, sendo legalmente irresponsaveis, "escapavam 
a acao do Poder Punitivo Social"7-

Quanto aos infratores com mais de 14 anos, assim dis
punha o artigo 65: "Quando o delinquente for maior de 
14 anos e menor de 17, o Juiz lhe aplicara as penas de 
cumplicidade". 

O artigo 64 dispunha que a cumplicidade seria punida 
com as penas da tentativa e o artigo 63 que a tentativa a 
que nao estivesse imposta pena especial seria punida com 
as penas do crime menos a terga parte, em cada um dos 
graus8. 

6. Cf. PAULA PESSOA, Codigo Criminal do Impirio do Brasil, Nota 
55, p. 41; Nota 123, p. 68. 

7. Cf. CANDIDO N. NOGUEIRA DA MOTTA, Os menores delinqiientes 

e o seu tratamento no Estado de Sao Paulo, p. 89. 

8. Cf. LEMOS BRITO, As leis de menores do Brasil, p. 96. 
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c) Essa foi a situagao que perdurou ate o Decreto 
n. 16.272, de 20 de Dezembro de 1923, que tratou de um 
regulamento da assistencia e protegao aos menores aban-
donados e delinqiientes. Pelo Decreto n.° 5.083, de 1.° de 
Dezembro de 1926 ficou o Poder Executivo autorizado a 
consolidar as leis de assistencia e protegao aos menores. 
E m virtude dessa autorizagao, o Decreto 17.943-A surgiu 
como Codigo de Menores. 

O Capitulo vn do Codigo de Menores foi dedicado aos 
menores delinqiientes. O pensamento dos autores da lei 
brasileira foi banir do Codigo a ideia de pena. Assim, o 
"menor de 14 anos, indigitado autor ou ciimplice de fato 
qualificado crime ou contravengao, nao sera submetido a 
processo penal de especie alguma" (artigo 68). Tratando-se 
de menor de 14 a 18 anos, seria submetido a processo espe
cial (artigo 69). Se o crime praticado pelo menor fosse 
considerado grave e o infrator revelasse extrema periculo-
sidade, seria enviado a um estabelecimento para menores 
infratores ou ficaria em uma sessao especial da prisao 
comum, separado completamente dos adultos, ate que se 
verificasse sua regeneragao a fim de cumprir a pena pre-
vista para a infragao praticada, com a redugao de um tergo, 

segundo o que dispunha o artigo 65 do Codigo Penal de 

1890. (Posteriormente, a Lei de Introdugao do Codigo 

Penal alterou, por seu artigo 7.°, esta disposigao). Impor-

tante modificagao foi trazida com a aboligao pelo Codigo 

do criterio do discernimento9. 

9. A orientagao adotada pelos Codigo Penais anteriores tinha 
sempre provocado debates. L E M O S BRITO reproduz a controversia defen-
dendo a nova orientagao: "Que se deve entender por discernimento? 
N a interpretagao usual dos juristas, ele consiste em saber que deter-
minado ato e legalmente punivel. E, todavia, conforme pondera 
T O U L E M O N (Le progris des institutions pinoles) ao inves de indagar do 
menor — Sabieis perfeitamente que isto era proibido? — o Juiz deveria 
perguntar ao perito: — Diante de tudo que conheceis do menor, acre-
ditais que ele podia resistir a injungao criminal a que acaba de obedecer? 

Pois e precisamente o que o nosso Codigo faz (ob. tit., p. 130). 
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Foi adotado um criterio cientifico. Estabeleceu-se o 
limite de 18 anos, dentro do qual o Juiz, de acordo com as 
informagoes a respeito tanto da personalidade do menor 
quanto de seu ambiente, pronunciaria as medidas de pro
tegao, quer de reeducagap quer de tratamento que pare-
cessem mais convenientes ao caso. 

3. Tratamento legislativo do problema. 

a) Na Franga. 

A Ordenanga n.° 14.174, de 2 de Fevereiro de 1945, rela-
tiva a infancia delinquente, foi modificada, em diversos 
artigos, por novas disposigoes. Assim, desde 1.° de Outubro 
de 1959, com uma ampliagao que entrou em vigor a 1.° de 
Janeiro de 1960, vem sendo aplicada a Ordenanga n.° 58.130, 
de 23 de Dezembro de 1958. 

Estes textos dao, no ambito de cada Departamento 
(Circunscrigao administrativa), ao "Directeur de La Popu
lation et de l'Aide Social, e ao "Juge d'Enfants", poderes 
extensos em materia de prevengao. Eles exercem uma 
"assistencia educativa" (em casos extremos ate mesmo sem 
autorizagao dos pais), junto a todos os jovens de menos de 
21 anos "cuja saiide, seguranga, moralidade ou educagao 
se achem comprometidas". 

Como regra geral, o "Tribunal Pour Enfants" e a "Cour 
d'Assises des Mineurs" pronunciarao, com relagao ao menor 
infrator, as medidas de protegao, de assistencia, de vigilancia 
e educagao que se evidenciarem necessarias (artigo 2.°, 
Ord. 24-V-1951)10. 

10. H a u m Tribunal "Pour Enfants" em cada Departamento. fi 
presidido pelo Juiz de Menores, assistido por dois assessores, escolhidos 
dentre as pessoas que se distinguiram pelo seu interesse pelos problemas 
da infancia. Seu estatuto foi regulado pelo Decreto de 18 de Julho 
de 1945, completado pela Ord. de 23-XII-1958 (cf. PINATEL, ob. cit., 
p. 422). 

A "Cour d'Assises des Mineurs" e formado pelo Presidente, por 
dois assessores, de preferencia Juizes de Menores, e pelo Juri Criminal, 
composto de nove membros (art. 20, Ord. 24-V-51). 
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Serao competentes, quanto a apreciagao dos fatos con-
siderados infragoes penais praticados pelo menor de 18 anos, 
o Tribunal "pour Enfants" quanto aos delitos (constituem 
delitos, entre outros, o furto, a fraude, as lesoes corporais, 
o ultraje publico ao pudor) e a "Cour d'Assises des Mi
neurs" quanto aos crimes (constituem crimes, entre outros, 
o roubo com circunstancias agravantes, o homicidio, a ten
tativa de homicidio, o incendio voluntario, o estupro, o aten-
lado contra o pudor). 

Aos maiores de 13 anos podem ser aplicadas conde
nagoes penais (art. 18 — Ord. 2-H-1945). Ha, entao, duas 
situagoes: a do menor entre 13 e 16 anos e a do menor com 
mais de 16 anos. E m ambos os casos as condenagoes serao 
pronunciadas se a personalidade do menor e as circunstan
cias o exigirem11. As decisoes desse tipo deverao ser por-
menorizadamente fundamentadas, sob pena de nulidade. 

Havendo condenagao penal, a atenuante da menoridade 
sera aplicada obrigatoriamente se o menor estiver entre 
13 e 16 anos. Sera facultativa se se tratar de menor com 
mais de 16 anos. Isso em virtude do disposto na parte 
introdutoria ao Codigo Penal, que trata "Des personnes pu-
nissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour 
delits". A circunstancia atenuante opera determinando a 
redugao da pena de acordo com a gravidade e o quantum 
daquela cominada para a infragao. 

Na maioria dos casos tem sido impostas aos menores 
medidas educativas12, que, alem de todas as outras vanta-
gens, nao deixam trago algum no seu prontuario. 

11. Para alguns autores, entre eles D O N N E D I E U D E V A B R E S , o termo 
"circunstancias" significa "razoes variadas de politica criminal". Para 
outros equivale, simplesmente, as circunstancias do delito. 

12. E m 1956, entre 14.778 julgamentos referentes a menores, 
houve 1.843 condenagoes (9,5%), a saber: 921 penas de prisao com 
"sursis"; 285 penas de prisao sem "sursis"; 223 penas de multa e 
prisao com "sursis"; 414 penas de multa e prisao sem "sursis". 

Da 285 penas de prisao sem "sursis", 161 tiveram duragao inferior 
a 4 meses, 55 entre 4 meses e 1 ano, 39 de mais de 1 ano. 
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A Ordenanga de 23 de Dezembro de 1958, alargando as 
atribuigoes dos Juizes especializados, estendeu a protegao 
judicial a todos os casos em que "a saiide, a seguranga, a 
moralidade ou a educagao de um menor de 21 anos sc en-
contrarem comprometidas". Considerando-se que um jo-
vem delinquente esta incontestavelmente em perigo, os juizes 
podem esquecer a infragao para so aplicar uma medida de 
"assistencia educativa". 

A razao principal de ainda se aplicar a medida repres-
siva a menores e o poder de intimidagao contra a reinciden-
cia que essa penalidade exerce. E m muitos casos, efetiva-
mente, pouco vale o internamento em uma instituigao espe-
cializada, pois para muitos jovens o cumprimento de uma 
pena curta de prisao tem maior eficacia do que uma longa 
estadia por tempo inderminado, ate provavelmente o seu 
21.° aniversario, em u m Centro de Reeducagao. 

A prisao do menor infrator sera cumprida em lugares 
e condigoes especialmente previstos em regulamento espe
cial da Administragao Piiblica. 

b) No Brasil. 

O Decreto-Lei n.° 6.026, de 24 de Novembro de 1943, 
dispoe sobre as medidas aplicaveis aos menores de 18 anos 
pela pratica de fatos considerados infragoes penais. Fez-se 
necessaria a elaboragao desse decreto em virtude do dis-
posto no artigo 23 do Codigo Penal de 1940: "Os menores 
de 18 anos sao penalmente irresponsaveis, ficando sujeitos 
as normas estabelecidas na legislagao especial". Ha duas 
situagoes: a do menor de 14 a 18 anos, a que o Juiz, apos 
verificar as circunstancias e os motivos do fato criminoso 
e as condigoes do menor e sua periculosidade, aplicara as 
medidas de assistencia que forem necessarias, compreen-
dendo ate a internagao em estabelecimento especial e mesmo 
em secgao especial da prisao destinada a adultos (art. 2.°, 
letras "a" e "b", e § 1.°), em casos de extrema periculosidade 
do menor. Esse internamento podera durar ate os 21 anos. 
Se ate la nao houver cessagao da periculosidade, o infrator 
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sera transferido para Colonia Agricola ou para Instituto de 
Trabalho, de Reeducagao ou de Ensino Profissional, desti-
nado ao cumprimento de medidas de seguranga aplicaveis 
a adultos, ou para secgao especial de outros estabeleci
mentos (art. 7.°, § 2.° da Lei de Introdugao do Codigo Penal). 

Se o menor contar menos de 14 anos, o Juiz "adotara 
as medidas de assistencia e protegao indicadas pelos moti
vos e circunstancias do fato e pelas condigoes do menor" 
(art. 3.°). 

Assim, no direito brasileiro, o menor de 18 anos e inim-
putavel, nao lhe podendo ser aplicada pena, mas somente 
medidas de protegao, assistencia e disciplinares, de acordo 
com a sua personalidade, para que se torne possivel a indi-
vidualizagao do tratamento. 

c) Consequencia da Orientagao Adotada no Brasil 
— O "COF". 

Subordinado diretamente ao Juizado de Menores da 
Capital de Sao Paulo, o Centro de Observagao Feminina 
(COF) destina-se a abrigar menores do sexo feminino acusa-
das da pratica de fatos considerados infragoes penais, ate 
que seja estabelecida a sua situagao definitiva. 

O COF corresponde ao recolhimento provisorio de me
nores (RPM) criado pela Lei 2.705, de 23 de Julho de 1954, 
destinado a menores do sexo masculino. 

O artigo 2.° dessa lei consagra disposigoes especiais re-
lativas a informagao, ao exame medico e a pesquisa social 
necessarios para se conhecer a verdadeira personalidade do 
menor e sua situagao no meio ambiente. 

Cumprindo tais disposigoes, faz-se no COF um estudo 
de cada caso. 0 tempo necessario para isso e, em regra, o 
de tres meses. Esse estudo, feito por uma equipe especia-
lizada, composta de medica, psicologa, advogada e assistente 
social, e encaminhado ao Curador de Menores e depois ao 
Juiz de Menores, para que seja proferida a decisao definitiva. 

Apos a identificagao da menor e a indicagao de sua 
filiagao, e elaborado o estudo em tres partes: a) Estudo 
social: 1. antecedentes do caso; 2. levantamento socio-fa-
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miliar; 3. verificagao do comportamento da menor em casa. 
b) Estudo juridico: 1. registro civil da menor: 2. verifi
cagao da pratica de qualquer infragao, anteriormente; 
3. indicagao da existencia de qualquer processo ja instau-
rado. c) estudo das condigoes fisicas e mentais da menor: 
A 1. exame clinico geral; 2. exame ginecologico; 3. exa
me odontologico; B 1. exame psico-pedagogico; 2. exame 
psiquiatrico. 

As conclusoes sobre cada caso sao elaboradas em con
junto pela equipe, em reunifies realizadas semanalmente. 
Concluindo, e feita uma sugestao para uma solugao defini
tiva a ser dada pelo Juiz. 

0 Juiz pode entregar a menor a propria familia ou a 
quem assuma a sua guarda ou entao interna-la em estabe
lecimento de reeducagao. E m nosso Estado, o Servigo Social 
de Menores mantem convenio com os seguintes estabeleci
mentos: Colegio Bom Pastor, Mansao Sagrado Coragao de 
Jesus, Mansao Sagrado Coragao de Maria, os tres sob a di
regao de religiosas, e o Instituto Modelo de Campinas, leigo. 
Nesses institutos as menores receberao o tratamento ade
quado, visando sua reeducagao. 

O COF, que funciona, portanto, como Casa de Triagem, 
tem, em media, 50 menores. Elas se dividem em quatro 
grupos, conforme o grau de inteligencia e a escolaridade, de 
cada grupo, exigindo-se uma serie de atividades, progra-
madas cada dia. 

Para o COF vao as meninas de 14 a 18 anos, encami-
nhadas pela Policia, pelo Comissariado de Menores, ou pelo 
proprio Juizado de Menores. (Dentre as atribuigoes do Juiz 
de Menores encontra-se a de "ordenar de piano a apreensao 
e a internagao de menores abandonados e infratores, per-
vertidos ou em perigo de se perventerem; e a instauragao 
dos processos respectivos" — art. 2.°, § 14, Lei 495, de 
28-10-1949). 

Nos dois anos em que ja vem funcionando, o COF fez um 
levantamento para se saber quais as infragoes ou irregula-
ridades de conduta mais praticadas pelas menores entre 14 
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e 18 anos que para la eram levadas. E m 165 menores, -
80% praticavam a prostituigao; em grande parte dos casos 
essa pratica vinha acompanhada de infragoes, em ordem 
decrescente: furto (26% em 80%); furto e desordem 
(6% em 80%); uso de entorpecentes; assalto (conto do 
suadouro); agressao; desordens (em porcentagem inferior 
a 5 % de 80% cada uma das infragoes por ultimo enu-
meradas). 

E m segundo lugar aparecia o furto, 10% dos casos. E m 
seguida, entre os 165 casos havia: 8 de desordem, 6 de 
alcoolismo, 3 de co-autoria em homicidio e 1 de inf anticidio. 

Oito menores para la foram encaminhadas por se encon-
trarem em estado de abandono e oito por terem fugido de 
casa. 

O grande obstaculo a um alcance maior do trabalho que 
o COF vem executando e a maioridade penal das que comple-
tam 18 anos no COF e fogem a jurisdigao do luiz de Menores. 

E freqiiente serem encaminhadas ao COF menores com 
quase 18 anos; a instauragao de processo obriga a que se 
inicie o relatorio, terminado este e determinado pelo Juiz 
o internamento da menor, nao pode ser cumprido em virtude 
de a menor ja ter completado os 18 anos. 

Maior dificuldade surge ainda quando a menor nao tem 
para onde ir, pois os pensionatos com os quais o Servigo 
Social do Estado mantem convenio nao tem vagas. 

Seria justo e razoavel que as medidas decretadas pelo 
Juiz pudessem ser cumpridas alem dos 18 anos em um prazo 
que nao se estenderia alem dos 21 anos. Tal situagao ja se 
verifica nos casos em que o menor revela extrema peri
culosidade e necessita ficar desligado do convivio social. 
Esses casos sao, contudo, raros, e a medida tem carater 

excepcional. 

O relatorio elaborado pelo OOF, que serve para infor-
mar o Juiz sobre a personalidade da menor e sobre seu 
meio-ambiente, orienta-o na escolha da melhor medida 
para reeducagao e protegao do menor cuja situagao de infra-
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tor revela a necessidade de um tratamento adequado. Para 
que de resultados, e preciso que a medida seja cumprida. 
Para isso nao pode ser obstaculo a maioridade penal. 

III. Conclusao. 

SUMARIO: 1. Variagao das legislagoes segundo as doutrinas 
dominantes. 2. A adogao de medidas tutelares. 3. Con
tribuigao do estudo comparativo para o Direito Brasileiro. 

1. O direito repressivo consagrou um tratamento espe
cial para as criangas e jovens. 

O criterio para o estabelecimento da responsabilidade 
do menor variou do Codigo Penal da Revolugao Francesa as 
leis de nossos dias, segundo as diversas tendencias que 
assinalaram o desenvolvimento do Direito Penal. 

O discernimento atendia a necessidade da verificagao 
do pleno desenvolvimento psiquico do menor. A respon
sabilidade penal estava fundada na capacidade de escolha 
entre os motivos que levavam a agir. Constantando-se a 
exata compreensao, por parte do menor, do carater ilicito 

da agao praticada, era permitida a aplicagao da pena. 

O abrandamento de sistema tao drastico foi obra dos 

juizes. Na Franga, pela verificagao automatica do discer

nimento o juiz passou a escolher a medida a ser aplicada 

ao menor, procurando o seu maior beneficio. 

No principio deste seculo, a proposito do discernimento, 
assim se exprimia CANDIDO MOTTA: "A questao do discer
nimento nao pode ser praticamente resolvida sem um es
tudo longo e acurado de cada menor, da sua psicologia, do 
grau de desenvolvimento de sua inteligencia, para o que 
os nossos juizes, com o atual sistema processual, nao tem 
a necessaria competencia, pois nao e crivel que eles em 
duas ou tres audiencias, nas^ quais o menor so e ouvido 
num laconico interrogatorio, pega de defesa, em que e livre 
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de falar ou nao falar, possam conhece-lo suficientemente 
para aplicar a lei"13. 

A pratica juditiaria evidenciou as falhas do discerni
mento como criterio para a responsabilidade penal. 'Modi-
ficaram-se entao as legislagoes de menores, a francesa em 
1912, a brasileira a partir de 1923, sob o influxo das doutri-
nas que tinham por base a defesa social. Segundo tais sis
temas doutrinarios, a responsabilidade seria considerada em 
sentido puramente objetivo, as medidas de defesa nao teriam 
carater repressivo, pois que sua aplicagao nao se fundaria 
na existencia de culpa. Como consequencia foi abolido 
o criterio do discernimento (eliminado completamente pela 
lei francesa somente em 1945) e fixado em 18 anos o limite 
da responsabilidade penal. 

2. Determinando a lei que o menor de 18 anos e 
inimputavel14, ser-lhe-a dispensado um tratamento especial, 
pois que, fundada a pena na existencia de culpa, se torna 
absurdo impor a consequencia juridica do delito ao que e 

incapaz de compreender o conteiido das exigencias juri

dicas e de comportar-se de acordo com elas. 

O sistema da lei brasileira sobre menores consagrou 

medidas tutelares, a serem impostas aos infratores; en

quanto a lei francesa utilizou medidas educativas e repres-

sivas. Ainda que permitidas pela legislagao francesa, as 

medidas punitivas sao muito pouco usadas. Os tribunals de 

menores so langam mao delas quando parece ser esse o 
melhor meio de conduzir o menor ao bom caminho, dado o 
poder intimidativo que exercem. Acredita-se que a marca 
que representa uma condenagao penal no passado influi 

13. 06. tit, p. 88. 

14. A imputabilidade pode conceituar-se como a aptidao do indi-
viduo para praticar determinados atos com discernimento. Responsa
bilidade nao se considera como sinonimo de imputabilidade e sim, mais 
precisamente, como uma decorrencia da imputabilidade. (Cf. B A S I L E U 
GARCIA, ob. tit., p. 324). 

26 
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sobre a conduta do delinquente primario, fazendo com que 
evite a reincidencia. 

3. A mais importante contribuigao que o estudo da 
legislagao francesa sobre a juventude delinquente traz e o 
conhecimento da extensao, no tempo, das medidas tutelares 
aos infratores entre os 18 e 21 anos, que, a criterio do Juiz 
de Menores, se possam considerar em perigo. O limite dos 
18 anos para a imputabilidade penal nao e rigido. Cabera 
ao juiz verificar se a imposigao de medidas educativas ao 
que tenha mais de 18 anos servira para reabilita-lo ou se 
plenamente imputavel pelo seu ato deve ser julgado, rece-
bendo a pena ou a absolvigao. 0 sistema da lei brasileira, 

estatuindo u m criterio absoluto, impede mesmo que as me

didas educativas impostas ao menor sejam cumpridas alem 

dos 18 anos. 

Visando resultado mais imediato, uma alteragao, per-

mitindo a continuidade do tratamento apos os 18 anos, ate 

que se obtivesse o resultado pretendido, fixado o limite 

maximo de 21 anos, seria de grande alcance, ampliando 
consideravelmente o volume dos resultados praticos. 
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Pela morte de um dos conjuges termina a sociedade conju
gal, — e o que dispoe o art. 315, n.° I, do Codigo Civil. 

Nao se pense, porem, que, no caso, "mors omnia solvit", 
embora desaparecida a sociedade conjugal, e m virtude do faleci-
mento de u m dos seus membros, muitas conseqiiencias juridicas, 
na propria esfera do Direito de Familia, adv§m do casamento 
valido que se dissolveu, sobretudo se o conjuge sobrevivente de 
novo se casar. De inicio, esbarra-se com o art. 183, n.° xin, 
do Codigo Civil, preceituando que nao podem casar — "o viuvo 
ou a viuva que tiver filho do conjuge falecido, enquanto nao 
fizer inventario dos bens do casal e der partilha aos herdeiros" 
E segue-se o art. 225, a complementa-lo* (ou como texto inutil, 
segundo procurou demonstrar JULIO DE FARIA, em brilhante 
artigo e m a Revista de Direito, vol. 46, pag. 243), nos termos 
seguintes: "0 viuvo, ou viuva, com filhos do conjuge falecido, 
que se casar antes de fazer inventario do casal e der partilha 
aos herdeiros, perdera o direito ao usufruto dos bens dos mesmos 
filhos" Alem disso, para atormentar juristas, magistrados e liti-
gantes, criando controversias infindas na jurisprudencia e na 
doutrina, la estava o art. 393, a estatuir que a binuba perdia os 
direitos do patrio poder quanto aos filhos do leito anterior. — 
norma essa atualmente revogada, u ma vez que pela redacao dada 
ao citado art. 393, pelo art. 1.° da Lei n.° 4.121, de 1962, — "a 
mae que contrai novas nupcias nao perde, quanto aos filhos de 
leito anterior, os direitos inerentes ao patrio poder, exercendo-os 
sem qualquer interferencia do marido". As duvidas existentes 
provinham, alem disso, da indagagao sobre a possibilidade de ser 
nomeada a binuba para tutora dos filhos do leito anterior, u m a 
vez que o art. 329 declara que a mae que contrai novas nupcias 
nao perde o direito a ter consigo os filhos, e o art. 248, n.° I, 
dispoe que a mulher casada pode exercer o direito que lhe com-
petir sobre as pessoas dos filhos do leito anterior, independente-
mente de autorizagao marital. 

Esses e outros problemas sao examinados com muita acuidade, 
vigor intelectual e grande riqueza de pesquisas e dissertacoes 
doutrinarias, pelo brilhante magistrado e ilustre professor — dr. 
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ANT O N I O CHAVES, — em tese com que se candidatou a catedra 
de Direito Civil, na Faculdade de Direito da Universidade de 
Sao Paulo. 

Trabalho primoroso e completo, e m que o tema escolhido foi 
estudado e posto em relevo e m todos os seus angulos e facetas, 
— essa monografia esta bem em harmonia com o alto valor inte
lectual do ilustre jurista, uma vez que o prof. ANTONIO CHAVES 

de ha muito vem enriquecendo nossa literatura juridica, com obras 
realmente substanciosas e de ampla acolhida nos setores da dou
trina do Direito e naqueles da pratica forense. 

Depois de varios artigos e trabalhos publicados em nossas 
revistas juridicas (Rev. dos Tribs., 175/458, 177/13, e 174/3), apre-
senta §le, e m 1952, a sua notavel monografia sobre Direito Autoral 
de Radiodifusao, da qual disse, com muita justiga, H E R M A N O 

DUVAL, ser u m trabalho "monumental" (Cf. H. DUVAL, Direitos 
Autorais nas Invengoes Modernas, pag. 310). Alias, §sse livro 
foi o resultado natural de trabalhos anteriores e m que ANT S N I O 
CHAVES versou, com rara seguranga, sobre direitos autorais e 
legislagao pertinente ao cinema e radiodifusao. ID que, alem dos 
trabalhos atras citados, ANTONIO CHAVES ainda escreveu: 0 Direito 
do Autor no Brasil (resposta a inquerito da Unesco, "in" Rev. 
dos Tribs., 183/525); Brazil's legislation on Broadcasting (publicado 
tambem, e m frances com o titulo de La legislation radiophonique 
am, Bresil, em Bulletin de documentation et d'information de VUnion 
europeenne de Radiodifusion); Sur le droit d'auteur en matidre de 
cinematographic au Bresil (saido na coletanea Droit d'Auteur, e m 
1951), e Protegao legal das obras fotogrdficas (Rev. Forense, 180/58). 

Como se ve, nao e pequena a bagagem literaria desse eminente 
magistrado paulista. E suas produgoes juridicas nao ficam enfeu-
dadas em assuntos em que abundante seja o numero de obras, 
ou e m que os temas ja se encontrem debulhados e bastante 
discutidos. C o m o pioneirismo proprio dos bandeirantes, ele 
avangou por terrenos pouco explorados, em que atuou como 
verdadeiro abridor de picadas, sobretudo na literatura e doutrina 
patria. 

Outro trabalho de grande folego foi a tese com que conquistou, 
pela primeira vez, a livre docencia de Direito Civil, intitulada 
Responsabilidade Pre-contratual. 

Dando a lume, e m 1963, a essa opulenta monografia sobre 
Segundas Nupcias — o professor A N T O N I O CHAVES trouxe mais 
uma valiosa contribuigao cientifica a doutrina juridica nacional, 
e m que ficaram plenamente confirmadas suas excepcionais quali-
dades de jurista profundo e brilhante expositor. 
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Nesse livro, examina o assunto em densas paginas atraves 
das quais vai desde breve retrospecto histdrico pertinente ao 
instituto, ate a parte final, de critica as disposigoes em vigor e 
de sugestoes para uma eventual reforma legislative 

Tao procedentes eram as criticas, e tao acertadas muitas das 
sugestoes oferecidas pelo Autor, que a lei n.° 4.121, posterior a 
impressao do livro, acabou por acolhe-las. Por isso, teve ele de 
escrever "Addenda" a obra, onde pode usufruir da satisfagao de 
registrar a concordancia da lei nova com aquelas sugestoes. E 
essa satisfagao, ele assim externou, com muita justeza e acerto: 
"Seja-nos permitido deduzir, dessas alteragoes importantissimas 
em boa hora introduzidas, a confirmagao do acerto de tudo quanto 
ficou expendido, a demonstrar que raras vezes tera ocorrido mais 
flagrante adequagao de uma dissertagao doutrinaria ao espirito 
de uma epoca, fielmente cristalizado n u m unico dispositivo". 

Mas a modestia do Autor o impediu de dizer que isso se 
deve a seriedade de seu trabalho cientifico. ANT O N I O CHAVES, ao 
reves do que sucede com muito escrevinhador aparentemente 
fecundo de obras juridicas (especime nao pouco abundante a 
pulular parasitariamente em nossa literatura juridica), nao e u m 
mero copiador de trabalhos alheios, a requentar, com palavras 
novas e frases diferentes, o que ja se achava escrito em obras 
anteriores. Seus livros e escritos revelam u m pesquisador cons
ciente e honesto, de par com a meditagao profunda de quem 
possui reais predicados de cientista do Direito. & a impressao 
que colhe quem le essa monografia, ao mesmo tempo completa 
e lucida, sobre as implicagoes sociais e juridicas das segundas 
ntipcias. 

J. F. M. 

(Do "0 Estado de Sao Paulo" 23-2-64.) 

Profissional Secrecy And The Journalist, Published by 
the International Press Institute Zurich, 1962. 

O Instituto Internacional de Imprensa (I.P.I) de Zurich resolveu 
fazer uma pesquisa entre paises do mundo ocidental, para saber 
em quais e quantos seria reconhecido o privilegio do segredo pro
fissional aos jornalistas, para nao serem obrigados a revelar, em 
certos casos, quer perante autoridades administrativas, quer judi
ciais, as fontes em que obtiveram informagoes transmitidas ou 
publicadas, em jornais ou outros meios de publicidade, nos quais 
trabalhassem. 

Com esse objetivo enviou a jornalistas profissionais e a enti
dades desta classe extenso questionario contendo sessenta pergun-
tas, por intermedio dos seus representantes locais. Das duzentas 
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e cinquenta copias, entao distribuidas, cento e vinte e tres, corres-
pondendo a vinte e quatro paises, foram preenchidas e devolvidas. 
Destas, foram selecionadas, as respostas dadas pelos seguintes paises: 
Alemanha, Argentina, Australia, Austria, Belgica, Canada^ Dinamarca, 
Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Franga, Holanda, India, Italia, 
Japao, Noruega, Paquistao, Reino Unido, Suecia e Suiga. Consul-
tada tambem foi a O.N.U. 

Sao §stes os trabalhos recolhidos, classificados e reunidos,. 
e m ordem alfabetica, que constituiram o conteudo do opusculo 
publicado com o titulo acima, precedidos de uma Introdugao e 
encerrados com as Conclusoes, seguidas, e m apendice, da repro-
dugao do questionario enviado. 

Recorda o Instituto, na Introdugao, que a fungao b&sica da 
imprensa e bem informar o publico, quando o processo demo
cratico funciona efetivamente; que a historia da imprensa, desde 
a sua introdugao, ha cerca de cinco seculos, tem sido uma longa 
historia de lutas para alcangar e conservar completa liberdade 
para exercer sua fungao basica. 

Para realizar seus fins, sao os jornalistas obrigados, tendo 
e m vista o interesse publico, a buscar informagoes onde quer 
que possam ser obtidas, muitas vezes, em repartigoes publicas, 
com os proprios funcionarios; outras vezes com pessoas que, por 
motivos particulares e perfeitamente respeitaveis, nao desejariam 
que a sua identidade fosse revelada. Pode acontecer que se 
apresente u m a situagao em que o jornalista seja chamado perante 
autoridades e inquirido para revelar a fonte de sua informagao. 
Levanta-se, entao, a questao de se saber se ele tem, legalmente, 
o direito de "proteger a sua fonte" ou de "proteger suas confi
dencias". iSsse e o tema central da pesquisa, que se desenvolve 
ao longo das sessenta perguntas formuladas. 

Nas suas conclusoes, insiste o Instituto na questao: poderia 
u m jornalista, recebendo informagoes em confidencia, resguardar 
o confidente, quando argiiido perante u m a corte, ou outro orgao 
autorizado, no sentido de revelar sua fonte? 

Responde que o estudo revela que os jornalistas ainda levarao 
tempo trabalhando e m condigoes legais extremamente diferentes 
nos varios paises. 

Cita, como exemplo, a Austria, onde gozam quase completo 
direito, legalmente reconhecido, de garantir confidencias. Tal 
direito e virtualmente completo, tambem, nas Filipinas. E m doze 
dos Estados Unidos da America do Norte, ha leis garantindo aos 
jornalistas o direito de preservar confidencias e, e m mais dois 
daqueles Estados, embora nao haja lei expressa a jurisprudencia 
oferece u m a protegao efetiva. Na Suecia, Noruega e Suiga, sao 
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quase tao favoraveis as leis existentes, dependendo das circuns
tancias. A isso se resume a protegao legal concedida a jornalistas, 
quanto a segredo profissional, no mundo de hoje. 

H a paises, entretanto, onde a posigao do jornalista e quase 
igualmente segura, nao por forga de lei, mas, pelo costume ou 
pela pratica. FJ significativo que essas circunstancias existem 
quando o jornalista ja demonstrou u m grau de competencia e 
responsabilidade que o tornem merecedor do respeito, nao so dos 
que nele confiam, como, tambem das proprias autoridades. U m 
dos melhores exemplos dessa situagao existe no Reino Unido, 
onde nao ha protegao legal, mas os jornalistas nao sentem a 
necessidade de reclamar a protegao do segredo profissional. 

Nos demais paises, a protegao* resulta de criterios jurispru-
denciais, mais ou menos elasticos, como na Australia, Belgica, 
Canada, Dinamarca, Finlandia e Holanda e e m trinta e seis a trinta 
e oito dos Estados Unidos da America do Norte. Na Franga as 
cortes tendem a permitir que o jornalista se esquive a responder, 
alegando esquecimento a respeito da fonte. 

O opusculo e realmente interessante, versando assunto novo, 
ao menos na America do Sul. 

P. 0. 
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