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— Ao Instituto da Ordem dos
Advogados Brasileiros, em homenagem ao seu centenário (1843-1943,) e onde desde 1932,
encontrei sempre uma tribuna
livre para a defesa dos meus
ideaes por uma democracia
social baseada na Liberdade e
na Justiça para todos.

,

Á Liga da Defesa Nacional,
fundada pelo grande e
saudoso patriota Olavo
Bilac, homenagem de um
soldado do Brasil.

A HUMANISAÇÀO DO DIREITO O

Ã primeira vista parecerá um paradoxo, que se fale em
humanisação do direito quando sendo ele um produto da
vida social, sua exteriorisação, a norma reguladora por excelência, das relações entre os indivíduos, entes humanos,
incabivel seria que contrariasse o direito os interesses da
própria humanidade, que lhe cabe regular e defender.
Entretanto, considerado o direito, não abstratamente,
mas objetivamente, na sua função precipúa de norma reguladora das relações dos indivíduos em sociedade e, garantida ou que deva sê-lo, como dizia o saudoso e eminente Pedro Lessa, pela força coercitiva do Estado, nós temos, em última análise, que admiti-lo, como um resultante
da organisação política do Estado.
E, se um determinado direito resulta do princípio político vitorioso na organisação do Estado, é evidente que, segundo essa organisação, o direito que supomos existir como
fundamento muitas vezes da própria existência (humana,
terá desaparecido ou será denegado a vista dos princípios
políticos dominantes.
(*)
Palestra divulgada pela rádio em Agosto de 1933, na série
organisada pelo Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, para comemorar a data da fundação dos cursos jurídicos no Brasil.

Eis porque, desejamos ,antes de tudo, a sua humanisação, que outra coisa não é, senão a justa subordinação
das suas normas aos interesses sociais, que devem vincular
entre si os indivíduos numa obra de vasto amparo e solidariedade humanas.
As normas atuais de direito objetivo nascidas todas elas
sob o influxo de um individualismo egoísta, esquecem muitas vezes situações da vida dos indivíduos, profundamente
humanas, para atender, apenas, a preceitos rigidos de códigos, ditados sob o influxo da liberdade de contratar e
do individualismo sem peias.
O Estado, não intervém nas relações dos indivíduos,
mas por amor a um liberalismo mal compreendido, permite
que à sombra da proteção dita legal, se consumem, muitas
vezes, às maiores extorsões ou iniquidades.
A derrocada do capitalismo após a guerra, capitalismo
nutrido pelo sofrimento dos que lutaram nas trincheiras,
pela dor dos que se viram privados dos seus mais caros entes imolados na mais pavorosa das guerras mundiais, já começa, felizmente, a sentir, que a sua função social só pode
s-sr legitima quando sua ação não for a ponto de anular a
própria liberdade humana escravisando-a presa a seus tentáculos multifórmes.
Um povo não se constitue, apenas, daqueles indivíduos
que têm em suas mãos as redes industriais, de transportes
e bancárias; um povo, é antes de tudo, uma expressão de
cultura e de sentimento, através das suas conquistas no
campo da inteligência e do honesto labor; um povo deve
ser, antes de tudo, uma união sagrada de indivíduos, ligados uns aos outros numa estreita solidariedade, na conquista
do bem estar geral e no combate a toda a sorte de infortúnios e malversações.
Assim, um povo não deve e não pôde ser um aglomerado de indivíduos a se guerrearem mutuamente, numa
hostilidade permanente, uns contra os outros, sem rumo,
sem ideal, ou melhor, com o único objetivo de atingir por
qualquer meio vantajosas situações financeiras.
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E, infelizmente, é esse o panorama da vida hodierna,
que se diz civilizada. . .
E, o direito, fugindo à realidade da sua justa concepção, como instrumento cego das maiores iniquidades sociais, a serviço de grupos de indivíduos, que na política e
nas altas finanças, dominam soberanamente. . .
A massa geral dos trabalhadores, nas fábricas, no comércio, na lavoura, nas profissões liberais, que se concede?
Nada, absolutamente nada, pois que a chamada legislação
social, de amparo e previdência e de assistência aos indi
viduos, é antes um favor obtido do que um direito que, sem
dúvida, deveria ter todo o membro de uma sociedade que
se diz civilizada.
Por outro lado, a viciosa organisação jurídica do Estado, só permite a educação aos filhos de indivíduos abastados, formando-se na sociedade uma classe, a parte, dos
que podem estudar e comprar livros, quando a maioria nem
siquer encontra escolas primárias para aprender a ler e escrever.
De sorte que, o direito, na sociedade hodierna, é a
garantia do plutocrata, do potentado, que só ele pode ter
ingresso nos tribunais onde o regime do papelório e das
custas ,afasta os menos favorecidos da sorte.
Humanisar o direito, é pois, humanisar a própria vida;
é torná-la mais digna de ser vivida, numa colaboração e solidariedade sinceras entre os indivíduos, que todos são filhos
da mesma grande humanidade sofredora.
Fixar o direito, em normas rígidas, inacessível a inteligência média de um povo, é contrariar a cultura e o sentimento de uma Nação, que nasceu cristã, e, em cuja doutrina formou o seu espírito, modelou a sua estrutura, nada
precisando pedir a outrem, porque sozinha será essa Nação — o Brasil, — no grande cataclisma mundial que se
anuncia, o refugio de quantos aqui queiram ser recebidos,
de braços abertos, e colaborar numa vasta obra de cultura
e de inteligência, apanágio de uma legitima civilisação.
E, a expressão dessa cultura, será o novo direito, á
substituir os dogmas romanistas, que regularam relações de

11

povos que desconheciam a liberdade e cultuavam, publicamente, o despudor e a bacanal.
Será o direito humamsado, o direito solidariedade humana, o direito força e expresão de verdadeira cultura.
Se fossemos alinhar exemplos dos desacertos das normas jurídicas atuais, contrarias à natureza, ao sentimento e
realidade da vida humana, bastaria citar o instituto do
desquite que, entre nós, só ele, regula a divergência nas
sociedades conjugais, para verificarmos o absurdo de um
direito, que as fixa baseado em puros preconceitos de uma
seita religiosa. Porque se não concede, entre nós, o divorcio à vínculo?
Porque, se pretende impor aos indivíduos uma vida de
f arca, de pusilanimidade, quando não de vexames de toda
a ordem?
Porque, essa diferenciação entre os direitos da mulher e do homem, concedendo-se a este tudo e quasi tudo
se negando aquela?
Que razões superiores são essas, que querem a escravisação da mulher, a sua situação de inferioridade jurídica
na vida, quando ela em todas as manifestações de atividade nos tem demonstrado, senão a sua superioridade ao
homem, a equivalência de valores?
E' que toda essa concepção jurídica, resulta do cezarismo romano, onde a capacidade civil era graduada, onde
imperava a escravidão e onde a sociedade se dividia em
patrícios e plebeus. . .
Em pleno século XX, a sociedade continua regulada
por essas normas jurídicas, porque continua ela dividida
em patrícios e plebeus, estes constituindo a massa geral
dos que trabalham, com direitos meramente teóricos e aqueles tudo dominando com a força dos seus capitais e as normas atuais à proteger o seu egoísmo e cupidez!
Os exemplos, os casos práticos que se sucedem à demonstrar essa revoltante desigualdade do nosso direito atual,
que se afasta inteiramente das realidades sociais, nós encontramos, não só no campo do direito civil, como no direito penal e outros ramos do direito objetivo.

Porque motivo se ha-de considerar, adulrerino o filho
de homem ou mulher desquitado?
Não é profundamente deshumano que pague o filho o
suposto erro de seus pais e que, portanto, com tal alegação se o exclua da sucessão hereditária?
Porque razão se admitem ruidosas e escandalosas anulações de casamento, de indivíduos casados ha mais de vinte
anos, com prole numerosa, quando o divorcio por mutuo
consentimento dos cônjuges, sem ruídos, resolveria tantas
situações conjugais delicadas?
Porque se relaxa a vigilância e assistência à infância
abandonada, para depois |aplicar-se-lhe 'artigos de código
penal a indivíduos, na maioria vítimas da própria sociedade
que os abandonou ao léo da sorte?
Acaso, uma condenação penal, será o remédio para a
mendicância que se exibe nas ruas, para os delitos de toda
a ordem que se multiplicam contra a segurança pessoal e a
coisa alheia?
Os delitos de contrabando, não são um resultado da
política tarifaria protecionista, exagerada, entre nós?
De que valem, pois, todo esse amontoado de leis e decretos, direito objetivo atual, se a sociedade não progride,
não cura seus males, antes os agrava?
E, porque essa justiça só é acessível aos ricos, quando a
sua gratuidade e rapidez, se impõem, humanamente, como
o único ideal de verdadeira justiça?
Todos sentem, porque, todos são humanos, que o direito atual está inteiramente divorciado das reais necessidades humanas, sendo muitas vezes um mero instrumento
de compressão e não de realização de um ideal de justiça
social.
Realisá-lo, é sem dúvida a suprema meta de um povo
culto e civilizado e o novo direito que surgirá, de uma sociedade estruturada humanamente, será o reflexo mesmo
dessa cultura, que propugnará pela verdadeira igualdade jurídica, pela fraternidade-solidariedade, e pela liberdade de
todos os cidadãos condicionada, sem dúvida, aos altos interesses sociais.
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Esse dia chegará; e, os chama<k»s monumentos jurídicos atuais, passarão a constituir o triste arquivo de uma
época em que o direito ao invés de ser o regulador e defensor dos interesses dos indivíduos, na maioria das vezes,
era o instrumento legalisador de agressões e de imoralidades de toda a ordem. E, então, teremos por ele a mesma
repugnância que nos causam os textos das Ordenações do
Liv. 5.°, código penal filipino, que bem retratam uma época
de incultura e absolutismo.
Renovemos, pois, a sociedade em seus fundamentos,
para que o verdadeiro direito surja, como realizador da Justiça Social.

DIVORCIO ( * )

Sem dúvida alguma, o decreto-lei n. 4.737 de 24 de
Setembro de 1942, dispondo "sobre o reconhecimento de
filhos naturais", resultou como conseqüência, do estatuído
nos arts. 126 e 127, da carta constitucional outorgada em
10 de Novembro de 1937.
Diz o art. 126 desse diploma:
"Aos filhos naturais, facilitando-lhes o reconhecimento, a lei assegurará igualdade com os
legítimos, extensivos àqueles os direitos e deveres que em relação a estes incumbem aos pais".
O art. 127 acima referido declara: — "A infância e
a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias por
parte do Estado, que tomará todas as medidas destinadas a
assegurar-lhes condições físicas e morais de vida sã e de
harmonioso desenvolvimento das suas faculdades, etc., etc.
Pelo direito vigente no Código Civil, os filhos dividiam-se em legítimos e ilegítimos. Estes, os ilegítimos podiam ser reconhecidos, como declarava, expressavente o
art. 355.
*
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(*)
Observações feitas da tribuna do Instituto da Ordem dos
Advogados Brasileiros, sobra a lei que dispõe sobre o reconhecimento de
filhos naturais, em 8-10-42.
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Qual deveria ser o critério a ser adotado pelo legislador ao regulamentar, em lei ordinária, o texto do art.° 126
da atual carta constitucional de 1937, que mandou facilitar o reconhecimento dos filhos naturais, de modo a assegurar-lhes igualdade com os legítimos? Pode.r-se-ia sustentar que a lei constitucional, só se referia, de acordo com o
direito civil vigente, aos filhos ILEGÍTIMOS ou própria i
mente naturais, isto é, aqueles cujos pais por ocasião da
concepção pudessem se casar, devendo a lei ordinária estabelecer meios para facilitar o reconhecimento, continuando,
assim, excluídos da medida os adulterinos e incestuosos. E,
portanto, os filhos de desquitados. . .
Haveria em abono desse ponto de vista a circunstância de ser vedado expressamente o reconhecimento dos filhos adulterinos e incestuosos, sendo que para muitos os
filhos de desquitados havidos antes do desquite ou da morte
dos cônjuges, isto é, na vigência da sociedade conjugai eram
adulterinos.
Proibindo o Código no art, 358, o reconhecimento dos
filhos adulterinos e dos incestuosos, passou-se a chamar naturais os filhos ilegítimos cujo reconhecimento era possível
e espúrios os que a lei vedava tal reconhecimento.
Frente a esse direito, quando se cogitava de saber si
o filho de desquitado deveria ser considerado ilegítimo ou
espúrio, as opiniões dividiam-se entre os juristas, entendendo uns que tais filhos eram adulterinos pelo fato de se não
romper o vínculo conjugai pelo desquite e, portanto espúrios e o Prof. Lacerda de Almeida, em estudo na "Revista
de Direito", vol. 57, pág. 98 a 109, chegou mesmo a concluir pela permanência de delito de adultério, após o desquite, legitimando a ação penal dos cônjuges separados;
outros, porém, entendiam e, entre estes o grande Clovis
Beviláqua, que tais filhos deveriam ser considerados simplesmente naturais devendo-se admitir o seu reconhecimento. A jurisprudência foi sempre vacilante, ora considerando os filhos de desquitados espúrios, ora simplesmente
naturais.
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Por outro lado, poder-se-ia admitir, na intenção do legislador, uma vontade mais ampla, isto é, a recomendação
do reconhecimento de todos os filhos gerados fora do matrimônio, genericamente denominados naturais no presuposto de atingir-se a uma justiça menos rígida, mas mais
humana, uma justiça em suma social, rebultante da equidade, porque sumun jus, suma injuria. Sem dúvida, nesse
presuposto, o problema da prole ilegítima é melhor situado, pois se tais filhos espúrios são produtos de delitos, como
no adultério, porque se punir a vítima, no caso o filho, ao
envez de se punir o criminoso, no caso o pai?
E se apurarmos bem, ainda dentro da concepção jurídica da matéria e sem dela nos afastarmos, poderíamos
considerar legitimo o reconhecimento dos espúrios, como
resultante de uma obrigação de indenisar um dano causado.
À esta conclusão chegaram os grandes civilistas Cimbali,
Gabba e Laurent.
No nosso direito anterior ao Código Civil, Carlos de
Carvalho, havia definido os filhos de desquitados como simplesmente naturais, si concebidos depois de ter passado em
jiu içado, sentença de divorcio, dissolvendo a sociedade conjugai do pai ou da máe. (Consolidação, art. 128 § 1.°, letra b).
De sorte, que a nova lei, Dec.-Lei n.° 4.737, de 24
de Setembro de 1942, conforme se vê da exposição de motivos, do Snr. Ministro da Justiça, foi além do direito vigente e do direito anterior ao Código Civil, não achando
razão para a restrição contida em julgados, que subordinaram à prova da concepção post desquite, para se considerar simplesmente naturais os filhos de desquitados.
A nova lei, diz a exposição de motivos referida:
"na orientação atual do direito verifica-se desenvolver-se nitidamente a crescente tendência para o maior amparo à infância e conseqüente equiparação de todos os fiEhos, com o crescimento paulatino de seus direitos, sejam
quais forem as condições de nascimento".
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Lendo-se, com atenção o art. l.° do Dec.-Lei citado,
verifica-se, que no regimen agora instituído só existem
duas qualidades de filhos, a saber: "o filho havido pelo cônjuge no matrimônio e o filho havido fora do matrimônio.
Estes, depois do desquite, de seu pai ou sua mãe, poderão ser reconhecidos ou demandar que se declare a sua
filiação. A questão de terem sido concebidos em adultério
(antes do desquite) é questão liquidada, que se não discutirá mais em face da nova lei. Estão revogadas, as disposições em contrário do Código Civil, como sejam os arís.
358 e l .605. Os filhos havidos fora do matrimônio, são filhos como os outros, admitindo-se o reconhecimento ou a
investigação após o desquite e com maior razão com a
morte ou anulação do casamento, — dissolvida a sociedade
conjugai, — como em entrevistas aos jornais acentuaram,
ha dias, os Snrs. Mucio Continentino, nosso colega e o Juiz
Guilherme Estelita. Mas o decreto-lei referido harmonisa-se
com o princípio constitucional que estabelece a indissoUoibilidade do casamento?
Esta pergunta se impõe, porque alguns colegas, entre
outros, os Snrs. Baltazar da Silveira, Pinto Lima e Genaro
Leite Ribeiro, na sessão passada, entenderam que a nova
lei colidia com esse princípio da indissolubilidade do casamento, vindo assim abalar o instituto da família.
Não vemos porque a lei em exame contrarie esse postulado que todos admitem como certo, isto é, o casamento
deve ser sempre e necessariamente indissolúvel. "A constituição da família — o mais sólido laço elementar da sociedade, laboratório fecundo de existências humanas e vasto
campo onde se desenvolvem os germens dos vícios e das
virtudes, escola de moralidade e de costumes, no dizer de
Cimbali, (A Nova Faze do Direito Civil, pág. 110), fonte
inexgotavel emfim, de direitos e obrigações — devia reclama, antes de tudo, a benéfica intevenção do legislador; para
determinar diretamente por si as condições e os modos pelos quais a família se constitue, os efeitos jurídicos que gera,
já com relação aos esposos, como em relação à prole, depois que a mesma se constituir".
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E eis aqui, o matrimônio elevado a dignidade de instituição eminentemente civil, "porquanto afeta o conjunto
das múltiplas relações e efeitos jurídicos que ao mesmo, antes e depois da celebração, se enlaçam, sem que isto diminua em nada a liberdade natural nos esposos de impetrar de
outra autoridade, a religiosa, o selo e a consagração das
nupcias". (Cimbali, ob. cit. loc., cit.).
Aliás, S. Thomaz de Aquino, já distinguia com seu gênio prodigioso o elemento civil e o religioso no casamento.
"Matrimonium, in quantum est officium naturaoe, staruitur íege naturaoe; in quantum est sacramentum, estatuitur jure divino; in quantum est officium communitatis, statuitur jure civile".
Sem dúvida alguma, é de se afirmar que a índole de instituição eminentemente civil do casamento já entrou definitivamente na conciência universal, e separada, entre nós,
a Igreja do Estado, só aos juristas cabe dizer, com sua autoridade, da procedência ou improcedência das medidas legais
que surgem neste campo do direito civil, onde se disciplina o
instituto jurídico da família.
Ora, é evidente, "que se o vínculo matrimonial tira sua
origem da livre vontade dos esposos, porque se não reconhece nele a natureza de contrato; pergunta ainda o referido
Cimbali? (ob. cit. pág. l l 2; Código Civil, Português).
E' um contrato sui generis, porque embora livre as suas
determinações, as suas condições e efeitos estão subordinadas a determinações legais, no interesse social de cercar esse
acordo de esposos, de tão variadas conseqüências, de garantias respeitáveis.
Assim, entre essas determinações está a da indissolubilidade, que representa o "ideal da sociedade doméstica". Seria inadmissível, até porque absurdo, uma sociedade conjugai se a união se celebrasse a termo ou sob condição; faltaria o casamento a sua principal finalidade — a função reprodutora, além do dever de solidariedade entre os cônjuges resultante da vida em comum. Mas, se esse princípio é
verdadeiro, não é menos verdadeiro e lógico, o que permite
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que tal sociedade conjugai se dissolva pelo divorcio, se ambos
ou um dos cônjuges "não possam cumprir a missão a que são
destinados".
E' o remédio jurídico que vem resolver uma situação
de fato, de caráter patológico já evidenciado. Não sei como
se possa afirmar que o divorcio dissolva a família. Quando
ele surge, como remédio, é porque a família já está dissolvida de fato.
Os cônjuges já não podem cumprir a sua missão: surgiu ou surgiram motivos graves, o adultério, seviciais, injúrias graves, o abandono do lar por um dos cônjuges. . .
Falta-lhes o afeto, o amor, sem o que nenhuma sociedade conjugai poderá se manter.
O divorcio poderá, sem dúvida, constituir fonte de abusos e qual o exercício do direito que se não presta a abusos?
Mas, quando exercido regularmente e tendo a lei a cautela
de restringir os seus casos, aos casos atuais do desquite e
para os cônjuges casados ha mais de 2 anos e amigavelmente
para os casados ha mais de 5 anos, será medida, sem dúvida, moralizadora, muito mais que o desquite esse instituto
monstruoso e anacrônico que reduz a mulher desquitada, entre nós, a situação de pária social.
Assim, o decreto-lei que veio acabar de vez com a distinção entre filhos legítimos e ilegítimos, naturais, espúrios,
de danado coito e sacrilegos, em nada colide com a indissolubilidade do- casamento e isto porque ele vem amparar os
direitos dos filhos, vitimas justamente desse conceito de indissolubiiidade tomado ao pé de letra ou defendido por interesses ou preconceitos religiosos.
Sim porque, se ao lado da justa e verdadeira definição
do casamento indissolúvel, o Estado promulgasse uma lei de
divorcio, como poderá e deverá fazê-lo mesmo em face do
atual preceito contido no art. 124 da carta constitucional de
1937, para atender aos casos graves e patológicos de impossibilidade de mantença dos casamentos livremente contraídos, é claro que o decreto-lei que examinamos, poucas vezes seria aplicado ou invocado pelos interessados.
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Para finalisar devemos, pois acentuar, que a indissolubilidade do matrimônio deve permanecer como base de
todo o casamento, diga-o a lei ou não, pois que é, da sua
essência, ou da sua estrutura mesma. Mas, se o Estado quer
fazer obra sincera de amparo à família, não se limite a essas
leis, como o decreto-lei que veio defender os direitos de tantos menores vítimas dos erros ou crimes paternos, vá mais
longe, pois não existe impedimento constitucional, de vez
que a verdadeira interpretação só pôde ser esta: - - o calsamento é indissolúvel enquanto possível.
A lei do divorcio, feita com prudência, será uma lei de
reajustamento da família brasileira e se impõe em todo o
Brasil, como uma necessidade urgente e inadiável.
Aí estão os fatos que são eloqüentes, isto é, as anulações fraudulentas, os casamentos no Uruguai e México e um
número espantoso de desquites.
E, no entanto não temos lei de divorcio. . .
Quais as causas desse aumento considerável de lares
de pobres e ricos, que notadamente nas capitais e principais
cidades do país se desfazem? São, por certo, complexas e não
será a proibição do divorcio que evitará o seu número cada
vez maior.
Como solução para o casamento dos católicos a Concordata com a Santa Sé como fez Portugal resolveria o
assunto.
Os católicos não devem se divorciar "quod Deus conjugat homo non separat), uma vez que se casem no religioso,
exclusivamente, renunciando assim a faculdade civil de requererem o divorcio. (Dec.-Lei n.° l de 25 de Dezembro de
1910 e Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa, de 7 de Maio de 1940, in "Lei do Divorcio", de Braz
Rodrigues, pág. 9).
Parece-nos, pois, que o Brasil deveria, nesse particular
regularisar de vez, como fez Portugal a situação dos cônjuges mal casados, admitindo-se o divorcio para todos aqueles
que prefiram o contrato puramente civil e negando-o aos
católicos.
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E' uma solução justa e que virá repor a questão nos
seus verdadeiros termos, satisfazendo-se ao mesmo tempo
cs anceios temporais da lei civil e os ideais espirituais do
catolicismo, que considera, com razão, o casamento um Sacramento.
Reservo-me, sr. Presidente, para em outra oportunidade melhor tratar do assunto oferecendo, então, uma indicação no sentido de ser elaborado um projeto de lei de
divorcio nos termos que venho de enunciar, para ser encaminhado ao Governo.

ANTE-PROJETO DE LEI DO DIVORCIO

Ari. 1.° — Ao art.,315 do Código Civil, acrescente-se:
IV — pelo divorcio.
O § único do art. 315 passa a ter esta redação:
"O casamento valido só se dissolve pela morte
de um dos cônjuges ou pelo divorcio, não se aplicando a presunção estabelecida neste Código, art.
10, segunda parte".
Art. 2.° — A ação de divorcio somente competirá aos
,rcnjuges casados ha mais de dois anos.
Art. 3.° — Ao art. 317 do Código Civil, acrescente-se
depois da palavra desquite: OU DIVORCIO.
Art. 4.° — O divorcio amigável ou por mútuo consentimento dos cônjuges ou a pedido de um deles, só é permitido aos casados ha mais de cinco anos e tem o mesmo processo do desquite amigável.
Art. 5.° — Aplicam-se ao divorcio os dispositivos dos
arts. 319, 320, 321, 322, 324, 325, 326, 327 e 329, do
Código Civil.
Art. 6.° — Ao art. 180, n.° V do Código Civil, acrescente-se: ou sentença de divorcio judicial ou amigável passada em julgado.
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Art. 7.° — E' obrigatório o recurso ex-ofício para a
superior instância de todas as sentenças proferidas em ação
de divorcio judicial ou amigável.
Art. 8.° — Todos aqueles que se acharem desquitados
ha mais de um de um ano, na data desta lei com sentença
passada em julgado, e com a situação de bens e filhos definitivamente resolvida, poderão pedir, conjuntamente, ou
qualquer dos cônjuges a convolação em divorcio das sentenças proferidas em desquites judiciais ou amigáveis.
A sentença de convolação, com recurso ex-ofício para a
superior instância, depois de passada em julgado, servirá
de título para autorisar a anotação no registro de casamento,
para os fins de direito.

CONTRIBUIÇÃO DÁ ANTROPOLOGIA CRIMINAL
NO CAMPO DO DIREITO PENAL (*)

Q

Art. 9. — Revogam-se as disposições em contrário.
S. das S. do Instituto dos Advogados,
em 29 de Outubro de 1942.
(as.) José de Alencar Piedade.

Snr. Presidente - - Meus caros colegas — Senhoras e
Senhores.
Causou-me verdadeiro espanto as negativas feitas à contribuição da antropologia criminal, no campo do direito penal, e proferidas em termos veementes pelo Professor Nelson
Hungria, numa conferência no Instituto dos Advogados Fluminense e da qual só tive conhecimento pe.la vibrante dissertação aqui feita pelo ilustre Professor Leonidio Ribeiro.
Se o ataque à antropologia criminal, ou melhor, à criminologia, houvesse partido de qualquer bacharel bisonho,
nós, por certo, e nem o Professor Leonidio Ribeiro, teríamos levado à sério a arremetida. Mas, a blitsrieg fulminante foi desfechada por um professor erudito, magistrado de talento e um dos colaboradores do novo Código
Penal, o meu velho amigo: - - o Professor Nelson Hungria.
Ouvimos com a máxima atenção, a conferência ido
Professor Leonidio Ribeiro, proferida, há dias, neste Instituto e que satisfez pela justeza dos seus conceitos, elevação de idéias e elegância no defender o concurso da antrotropologia no campo do direito penal.
( * ) Conferência realizada no Instituto da Ordem dos Advogados
Brasileiros, em 30 de Julho de 1942.
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A réplica que se lhe seguiu, imediatamente, do Professor Nelson Hungria, não abalou, a nosso ver, os pontos
básicos da erudita conferência e deu-nos a impressão de um
debate apressado, onde o orador sempre vibrante procurou
refutar com assertivas ou princípios, sem qualquer base
cientifica, trazendo calor para a discussão, que justamente
por ser cientifica deveria ser, necessariamente, fria, calculada, baseada em dados concretos sujeitos à constante
observação e, por isso mesmo, um tanto cética.
Quando se pensa no laboratório, nos exames clínicos,
nas observações de toda a ordem, ao estudar-se essa complexa máquina que se chama o homem — "esse grande
desconhecido" — na frase lapidar do Professor Alexis Carrél, não é possível o debate, sem o recurso à todas as ciências que concorrem com os seus subsídios para o estudo
desse homem, especialmente como delinqüente, isto é, como
elemento perturbador do equilíbrio social.
Negar-se a existência da antropologia criminal, eqüivale à negar-se, filosoficamente, a existência da escola positiva, que estuda os fenômenos sociais à luz do método
positivo, isto é, da observação, da experimentação, da comparação, para afinal generalisar.

concorrem a determinar a pratica do delito". (Caetano Angiolela — Manuale de Antropologia Criminale).
"A psicologia considerada um ramo da filosofia especulativa passou, assim, a ser considerado um ramo da biologia, especialmente da fisiologia". (Caetano Angiolela, livro cit.).
Estudando o delinqüente, do ponto de vista antropométrico e antropológico, ou psicológico, a antropologia criminal, como bem salientou o Professor Leonidio Ribeiro,
não deixa de estudá-lo sob todos os aspectos, por isso que
não se ocupando do delito como um fato abstrato a antropologia estuda também "lê condizioni fisiche e sociale in
mezzo a cui é stafo commesso, facendo cosi quelía che si
é ben de fia Ia clinica delia criminalitá". (Angiolela, ob.,
cit., pág. 8-9).

Realmente, "desde que a filosofia positiva negava o livre arbítrio individual e considerava cada ato humano como
o produto necessário, fatal e inevitável da ação resultante
de uma série de fatores, parte devida ao ambiente externo,
físico ou social, parte devida ao organismo do indivíduo, e
como expressão do modo particular de reação do organismo
especialmente do sistema nervoso devido aos estímulos externos; do momento, que essa filosofia positiva negava a
existência do espírito como força independente e considerava a piche como uma função das células cerebrais, desse
momento, era natural e lógico, que também as ações delituosas não se p<jderiam mais considerar como efeito de
uma livre atitude da vontade e que, por tanto, deveria-se
estudar as condições inherentes ao organismo do delinqüente, considerado do ponto de vista físico e psíquico, seja
o ambiente onde vive, as quais fatalmente essas reações

Com os estudos de Ferri e Garofalo, surgiu a sociologia criminal, e daí a Criminologia, uma nova escola, a escola positiva do direito penal, e uma nova ciência.
A Lombroso coube a glória de haver feito em sua
obra clássica "O homem delinqüente", um estudo perfeito
e completo dos delinqüentes, fundando a nova ciência, a
Antropologia Criminal.
Em todo o mundo, como sabeis, cientistas, juristas e
filósofos abraçaram com entusiasmo os postulados da nova
escola penal, inclusive no Brasil. E' longa a lista dos que
proseguiram nas observações tendentes à confirmar os estudos de Ferri, Lombroso e Garofalo. Entre outros, Virgílio,
Museli, Tamburini, Bianchi, Lacassagne, Ribot, Tarde,
Krauss, Kraft-Ebbing, Maudsley, Júlio de Matos, Bombarda
Ingenieros e entre nós João Vieira de Araújo, Esmeraldino
Bandeira, Galdino de Siqueira, Sá Pereira, Evaristo de Moraes, etc.
E, como conseqüência desses notáveis estudos, frutos
de uma observação percuciente, conhecemos, hoje, as várias classes de degenerados; vários métodos tem sido praticados para o exame dos delinqüentes levando-se em conta
não só as notas somáticas, mas as notas antropometricas e
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morfologicas. As várias anomalias funcionais têm sido amplamente observadas; o estudo psicológico, à luz da biologia, tem sido notável, no exame das variedades Individuais,
especialmente as anomalias da vontade, da inteligência, os
afetos familiares, o amor, etc., etc.
Os caratéres sociológicos ou adquiridos dos delinqüentes, com referência a influência do ambiente sobre o caráter do delinqüente têm sido outro campo vasto da criminologia, no estudar o delinqüente e as causas determinantes da criminalidade.
Várias são as classificações dos delinqüentes e tipos
criminosos, aceitando-se, geralmente, a que :os classifica
em natos, de ocasião, habituais, passionais e loucos.
Frente a escola italiana, a natureza dos delinqüentes e
as causas dos delitos, são examinados pelo critério biológico-social, preconisando Ferri os sostirutivos penalcs como
medida de prevenção da criminalidade.
Mas, como acentuamos, em oposição a escola clássica,
o estudo do homem delinqüente é feito pelo método positivo da observação e, nesse particular é incontestável a
contribuição que trouxe à penalogia ou ao direito penal a
criminalogia, através dos seus Institutos de Antropologia
Criminal, na Itália, na França, na Alemanha, nos Estados
Unidos e outros países civilisados. Entre nós, S. Paulo vem
de fundar o seu Instituto, bem como uma Penitenciária para
as mulheres.
De sorte que, embora possamos divergir de alguns
conceitos; embora possamos, dar maior valor à contribuição biológica ou psicológica, na teoria biologico-social, ou,
finalmente, à teria sociológica que estuda as condições econômicas, o certo é que a criminalogia, aplicando o método
positivo da observação no estudo do homem delinqüente
abriu vastos horizontes para o estudos das causas da criminalidade, indicando-nos vários meios para diminuir a sua
intensidade, prevenir a sua eclosão, ou a sua propagação em
certos casos, já que, infelizmente, sendo o crime um fator

social é impossível eliminá-lo de todo, além de contribuir
para a realisação de um sistema penitenciário mais humano
e eficiente na repressão do crime.
A moderna penalogia vai assim tomando diretrizes
científicas e o antropologista e o médico-legista trazem,
sem dúvida, em muitos casos, a sua indispensável contribuição no intuito não só de concorrer para uma justa aplicação da pena, sobretudo, agora, que se procura irVdividualizá-la, como ainda, nos presidies e penitenciárias, orientando a terapêutica necessária nos casos em que se torna preciso assistir o criminoso, afim de que devidamente tratado
de qualquer doença ou anomalia que se apure, possa, ao
depois, volver à sociedade como elemento útil, sem propabilidade de reincidir na pratica do crime. Ninguém negará as notáveis conquistas da endocrinologia, que estudando as doenças glandulares muita luz veio trazer ao
magno problema, a ponto de ser possível, em linhas gerais,
a caracterisação dos vários tipos de homens. (Veja-se os
"Tipos Vulgares" de Renato Kehl). Quando exerci cargos
na policia e na promotoria pública pude observar casos concretos de criminosos degenerados, como outros de simples
intoxicados por defeitos de ordem físico-psiquico, como verifiquei a precariedade do nosso sistema punitivo, que ao
envés de regenerar o criminoso muito contribuía para aumentar o nível da criminalidade. As prisões em comum e outros
meios de punição, constituíam verdadeiros cursos para a formação dos criminosos habituais, sendo a pena absolutamente
ineficaz. A reincidência era a norma geral.
Esse o lado biológico da questão. O lado social, mostra-nos, em muitos casos, a gênese da criminalidade, tendo
como fator principal as condições econômicas do povo.
Surgem, assim, criminosos, que não são degenerados
congenitamente, mas inadaprados político-sociais na expressão de Vaccaro. Os delinqüentes são vítimas das classes dominantes, do produto do desiquílibrio social. Turati, em
II aelitfo e Ia questione sociale -- Milano — 1883, desenvolve esta teoria, do ponto de vista socialista.

29
28

Sem dúvida, desde que o,Estado atenda diretamente
ao vasto problema social e econômico, formaremos então
25 novas-gerações dentro de um ambiente de permanente
assistência, quer individual no que diz respeito à saúde, quer
econômico no sentido de possibilitar uma vida melhor aos
indivíduos dando-lhes os recursos necessáros a uma vida
mais higiênica e confortável.
Surge, então, a nosso ver, como base para a melhoria das condições de vida e desenvolvimeno das novas gerações, o problema importantíssimo da assistência "à infância", sob todo os pontos de vista.
Essa assistência deve começar ainda na vida intrauterina do nasciturus, como já se vem fazendo em clinicas
diversas. Mas ao Estado, cumpre atender, de maneira geral
ao probiema, e aí estão a psiquiatria, a higiene a puericultura e a pedagogia à indicar os rumos à seguir, para que
as futuras gerações sejam constituídas de indivíduos sãos de
corpo e espírito.

Desta tribuna, lanço um veemente apelo ao Governo
Nacional, para que inicie a respeito do problema da infância abandonada uma verdadeira cruzada, pois é preferível
atacar os problemas sociais estudando a sua gênese e combatendo portanto, as suas causas de malefício social, a
reformarem-se códigos e leis penais para punir delitos, muitos dos quais seriam evitaveis, dentro de um regimem econômico e estatal que previnisse esse mal, removendo, de início, as suas causas.
O trabalho é um dever social, diz a nossa Constituição Federal (art. 136) e merece, por isso, especial proteção do Estado. Por outro lado, o Estado assegura à infância
e à juventude a possibilidade de receber uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais.
(Consí. Federal, art. 128), considerando-se como primeiro
dever do Estado, o ensino prevocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas, (art. 12.9 da Const. Fe-

Ninguém contestará o triste contingente que fornece
à criminalidade a infância abandonada. Nesta Capital, é
assombroso o número de menores abandonados. Eis porque é elevado o número dos delinqüentes infantis e dos
que se habituando à prática do crime, muitos portadores de
degenerescência congênita, vão mais tarde aumentar a cifra da criminalidade. Isso obriga o Estado a maiores despesas com o aumento constante de aparelho policial-judiciário, quando seria possível diminuir-se a cifra da criminalidade, atacando-se rigidamente o problema, sobretudo da
infância abandonada. Os Estado, cuidando seriamente deste
problema, do ponto de vista biológico e econômico, resolverá o problema básico da vida social rumo a um desenvolvimento mais humano e mais justo. Assim procedendo, oEstado poderá exigir desse indivíduo, que de acordo com a
sua capacidade, coopere no ambiente social, para a maior
grandeza do Brasil.

deral).
Mas antes disso, precisa o Estado cuidar da saúde da
infância abandonada, para que possamos, pela educação
apropriada formar homens úteis ao país, e não futuros candidatos ao crime.
Não é possível que por simples amor a princípios filisoficos, ou ideais políticos ou religiosos, baseados muitos
deles, numa falsa concepção de liberdade, se desprezem
as conquistas científicas que se vêm acumulando quasi há
um século no intuito de melhorar o homem sob o ponto de
vista físico-psico e social. Não é verdade que todo o homem seja mau como afirmou aqui o Professor Nelson Hungria. Ele nasce em geral bom, se não tem a infelicidade de
possuir, de logo, um estigma degenerativo. E até muitos
destes, vivendo em ambiente apropriado, num ambiente social elevado e tangidos por uma boa educação, que constituirá um forte poder inhibidor, poderá até não vir jamais
à delinquir. Outros, portadores de simples anomalias funcionais poderão se curar, vindo à constituir os bons elementos sociais imprescindíveis para o desenvolvimento harmo-
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Mens sana in corpore sano.

nico da sociedade, onde o direito deve imperar não só para
defender e resguardar os interesses em jogo, mas, subjetivamente, como uma norma geral de conduta, coativamente
assegurada pelo Estado.
Procuremos, assim, mais feicidade para as futuras gerações, obtendo-se, por certo, à luz dos novos ensinamentos científicos, as quatro harmonias biológicas de Pende:
"a beleza, a saúde, a bondade equilibrada e a verdadeira
sabedoria". (Renato Kehl, ob. cit. pag. 25).
Abandonemos, de vez, pois, os princípios metafísicos
e abstratos, e os que pretendem conceituar o crime como
um fenômeno meramente jurídico; o crime deve ser antes
de tudo, estudado como fenômeno social, à luz da biologia
e da sociologia, isto é, da criminalogia.
Para finalizar direi com J. H. Robinson que: "temos,
hoje, na expressão "princípio" uma fôrma modernizada do
velho tabu; o "princípio" é mais um tabu do que uma esclarecida regra de conduta. As pessoas que se justificam declarando que sustentam tais e tais cousas por "princípios"
recusando-se a examinar-lhes as bases/ introduzem em sua
mente, ou em sua conduta, um elemento irracional, místico e primário, equivalente ao tabu dos selvagens. Princípios impostos ininteligentemente causam grandes perturbações nos reajusfamentos sociais, porque se mostram tão
recalcitantes e obscurantistas como os primitivos tabus —
e não passam de um meio compulsivo de impedir a séria
análise das situações". "As condições psicológicas subjacentes ao tabu e aos "princípios" são as mesmas". - - (J.
H. Robinson, A formação da Mentalidade).

O PAN-AMERICANISMO E Á GUERRA ( ' )

Temos, para nós, que o chamado pan-americanismo,
constitue antes de tudo uma atitude de defesa. Realmente,
a própria história do continente vem em apoio desta assertiva, pois que, mesmo no período colonial ,as Nações Americanas repeliram, sempre, as várias tentativas de invasão
por parte das nações européias que disputavam, entre si, a
partilha do Novo Mundo.
Até a emancipação dos Estados Unidos, do México e
outras nações do norte, do centro e do sul, alguns invasores esporádicos pagaram bem caro a sua tentativa de se
estabelecerem no solo americano.
E, depois da independência dos povos americanos, viveram os países da América dentro de um regime de ampla
democracia, absorvendo totalmente o elemento estrangeiro,
garantindo os direitos do homem e possibilitando o surto
da iniciativa individual, em todos os sentidos. As divergêncas locais, como brigas de família, nunca tiveram direta ou
indiretamente a interferência européia, e, assim, os povos
americanos mudaram seus governos normalmente ou com
revoluções, mantendo, entretanto, e sempre, o regime democrático e o direito de representação.
De sorte que, quando os velhos países europeus entraram, de novo, sob razões várias, a lutar a ferro e fogo, 4
América tudo fez para se isolar do grande choque.
Infelizmente, porém, a insania japonesa atacou a
grande Nação Norte Americana, e todo o Continente coeso
(*)
Discurso proferido na Rádio Ipanema, em 25 de Junho de
1942
na campanha iniciada contra a 5.a coluna, pela revista "Nova
Atlântica" e dirigida pelo Dr. Marcos Constantino.
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formou imediatamente a seu lado, pressentindo, de logo,
o perigo a que estava exposto.
O Brasil não fugiu ao cumprimento do seu dever e foi
o primeiro a testemunhar a sua solidariedade aos Estados
Unidos.
O eminente presidente Vargas e seu grande chanceller
Osvaldo Aranha, conduziram a política internacional de acordo com as tradições do país e de plena harmonia com a vontade da maioria do povo brasileiro.
Povo pacífico por excelência, sem lutas internas ou
externas, sem preconceitos de qualquer ordem, sem questões com seus vizinhos, vivendo do trabalho e para o trabalho, o povo brasileiro, entretanto, não pôde tolerar que
se pretenda instituir em terras americanas regimes exóticos que se apoiam na força, contra o direito, na maldade
sob várias fôrmas, em sacrifício dos ideais cristãos.
Assim, o seu próprio instinto de conservação, levou o
Brasil a tomar atitude clara e definida nesta hora trágica
para a humanidade, para combater o inimigo comum da
tranqüilidade e do bem estar público, seja ele interno ou
externo.
Os brasileiros já se mobilisaram moral e materialmente, como resulta das amplas manifestações de apoio
recebidas pelo governo de todos os setores da vida nacional,
e, especialmente, da sua juventude, e saberá defender a
Democracia e a Liberdade, com a bravura que lhe é peculiar
se os acontecimentos o exigirem, no Brasil ou onde se torne
necessário.
A América é dos americanos, e não de aventureiros; é
terra de paz, de liberdade e de trabalho; é terra onde os
bons e honestos podem viver, tranqüilamente, à sombra de
suas leis protetoras.
Aqui não há logar para a violência, para a maldade, a
delação, para a força como direito, princípios que defendem
os países do chamado Eixo, Alemanha, Itália e Japão.
A América è a terra da Liberdade e da Democracia,
onde todos são iguais perante a lei.

34

O DIREITO OPERÁRIO E A DEMOCRACIA SOCIAL
BRASILEIRA ( * )

Senhores:
O Direito, já o disse Ardigó, é a força especifica da
sociedade, da mesma fôrma que a afinidade o é das substâncias químicas, a vida das organisadas, e a psique dos
animais. (CIMBALI).
A função do direito é manter a ordem e a justiça estabelecendo uma certa medida para as expansões vitais que
se manifestam no círculo das organisações sociais. (BEVILÁQUA) .
Fenômeno puramente social, surge com a vida do homem em sociedade, evolúe, transforma-se e aperfeiçôa-se
atendendo as condiçõs peculiares de cada agregado humano, seus hábitos ou costumes, suas condições econômicas,
morais e intelectuais, até fixar-se na lei, norma objetiva
que vai regular a atividade do indivíduo na sociedade.
Num sentido mais ampio existem certas categorias de
direitos, que são inerentes a própria personalidade humana
(*)
de 1943.

Conferência no Instituto de Ciência Política ,em 9 de Janeiro
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e fatores imprescindíveis ao desenvolvimento do indivíduo
e da própria sociedade, onde o indivíduo constitua parcela
propulsora do desenvolvimento social, qualquer que seja o
regime político ou social e econômico adotado. São princípios tão gerais, que esse direito já se encontra incorporado
à conciência de todos os indivíduos e de todas as nações
que o reconhece e o proclama, objetivamente, em suas leis
internas e internacionais.
São os direitos do homem e das nações, são os direitos
às liberdades em todas as suas manifestações, entre outras,
à liberdade do pensamento e da palavra, à liberdade de
conciência e de cultos, é de auto-organisação dos povos
enfim, à liberdade -que só pode ser regulada pela lei, Jsub
fegem, para que assim não degenere em licenciosidade, reguladora das relações dos indivíduos, e das Nações civilizadas, no plano internacional.
Se do ponto de vista político, todos os regimes, ainda
os mais avançados, proclamam a necessidade da manutenção dessas liberdades, não é menos verdade que na ordem
econômica o liberalismo levou os países, inclusive o nosso,
a relegar para piano inferior o problema do trabalho livre,
permitindo-se que à sombra de uma concepção de liberdade
mal compreendida se permitisse a exploração do homem
pelo homem.
O individualismo do século 19, na ordem econômica
foi deshumano, permitindo que ao lado dos venturosos do
capitalismo vivessem como párias sociais entes humanos justamente os mais legítimos expoentes da produção e creadores da riqueza.
Assim, o capitalismo privado estabeleceu a separação
entre capital e trabalho, como nó-Io diz H. Getzny, deixando a economia de ser "a conjugação de esforços múltiplos,
ligados socialmente, com o objetivo de suprir as necessidades da sociedade, mas um puro mercado, um puro mecanismo do preço, de meras prestações de serviço valorizadoras de dinheiro".
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Nesse regime, do chamado capitalismo libera}, sob cuja
influência vivíamos, tudo é valor dinheiro, e na expressão
feliz de Werner Sombart, a ganância do lucro é ilimitada
e nunca chega o instante em que dele se possa dizer: é
bastante!
"A creatura é considerada como mera força de trabalho, a natureza como meio de produção, a cultura como
mercadoria comercialmente vaiorisada".
Terra e céu formam uma única e imensa fábrica, em
que tudo quanto nela vive e se move, está registado, segundo o seu valor monetário num incomensurave! livrocaixa. (SOMBART).
O capitalismo privado, dentro dessa economia, se internacionalisa; não tem sentimento patriótico, tanto assim,
que imigra em busca do lucro, da renda, sendo puramente
material e mecânico, levando a vida do homem, num ambiente de crescente civilização a um materialismo grosseiro,
que prescinde de Deus, e de tudo o que a vida tem de grande e belo nas manifestações constantes que resultam da
cooperação e da fraternidade humanas, rumo de uma espiritualisação construtiva por uma vida melhor e mais feliz
para o homem. E' a luta entre a civilização e a cultura, pelo
mau emprego da máquina, que ao envez de libertar o homem parece ter querido jungí-lo à uma escravidão maior,
obrigando-o à produzir, não meios para o seu conforto, sua
saúde, sua felicidade, mas, ao contrário instrumentos para
mutilá-lo, enloquecê-lo ou matá-lo como rebanhos em guerras fratricidas desencadeadas por lunáticos.
O Brasil, mercê de Deus, teve a intuição da hora trágica, porque passaria a humanidade na sua constante evolução. Depois de explorado sempre em suas riquezas por
aventureiros de toda a ordem; depois do fracasso de 1929,
das bolsas, dos mercados do capitalismo privado, em Londres e Nova York, presentiu a hora grave que a humanidade iria passar rumo de uma nova era de maior justiça na
distribuição da riqueza e de maior respeito pela personalidade humana.
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Leão XIII em 1891, cumprindo sua elevada missão espiritual, advertia o mundo da catástrofe iminente, e debalde
a Liga das Nações, ideada pelo espírito sonhador do grande
Wilson, propugnava em 1919, por uma nova ordem econômica, na qual se procurasse conciliar o capital e o trabalho, dando aos operários toda a assistência e todos os direitos à própria vida, que uma deshumana concepção eeonoí*
mica, dita liberal por irisão, lhe negava, em realidade.
A conflagração de 19H-1918, ainda não soluciona o
mal do problema, antes o agrava. E os estadistas de após
guerra só se preocupam com o aspecto político do problema,
de mãos dadas aos novos ricos que surgiram em toda a
parte, enriquecidos à custa de tantas vidas e de tantos sofrimentos!
A industria bélica na mão do capitalismo privado dera,
apenas, uma trégua no morticínio desencadeado em 1914,
para ressurgir logo depois, já agora dentro de concepções
políticas, filosóficas e anti-cristãs, num sonho de dominação, não só dos homens, mas até das próprias Nações que
acreditavam na força do direito contra o direito da força.

lidez e de vida e acidentes do trabalho, etc., etc., bem
assim, as aposentadorias e construção de habitações higiênicas, e baratas para os trabalhadores em geral, sendo que
muita'coisa ainda temos à fazer para completar esta obra
de tão grande alcance social, sendo medida justa e aconselhável, a participação dos trabalhadores em geral, nos lucros das emprezas, e uma indenisação maior nos casos de
acidente no trabalho, tudo sob a égide da Justiça do Trabalho. Sem dúvida alguma, cabe a glória da realisação desse
grande ideal dos homens de cultura, em nosso país, em
favor dos operários, ao presidente Getúlio Vargas, que comandando a revolução de 1930, sentiu os anseios da massa
dos obreiros nacionais e tornou efetiva a legislação trabalhista, donde decorre o direito operário inscrito como tal
na Constituição, e antes disso, na própria conciência nacional.
O presidente Vargas, fez assim, uma revolução branca,
e, conciliando o capital e o trabalho, obrigando àquele a
exercer não uma função privada e egoistica, mas uma função social, em benefício da coletividade e da Nação Brasileira, e este à contribuir, como sempre o fez, com patriotismo, pelo desenvolvimento da riqueza nacional, preparou
o Brasil para aceitar, como aceitou, o desafio dos guerreiros nazi-nipo-fascistas, estrangeiros e dos sub-fascistas nacionais, para mostrar ao mundo que o nosso grande e amado
Brasil, sob as eternas inspirações do espírito de solidariedade
humana, só compreende o capital unido ao trabalho, reaiisando o progresso, o bem estar e a felicidade humanas, num
perfeito equilíbrio entre a cultura e a civilização,

Mas, a verdade senhores, é que estamos frente não
a uma guerra, mas a uma revolução social, e felizes os
povos que como o do Brasil, a partir de 1930, compreenderam o grave momento que a humanidade atravessa e procuraram por todas as formas inscrever nas suas cartas magnas como as de 1934 e 1937, o reconhecimento da existência do direito operário (Vide Carta Constitucional de 1937,
art. 15, n.° XVI), e consagraram uma legislação especial — a
legislação do trabalho, em que se observam preceitos relativos aos contratos coletivos de trabalho, modalidade de salário, salário mínimo, repouso semanal, férias remuneradas,
estabilidade no emprego ou indenisação adequada no caso
de despedida injusta, dia de trabalho de oito horas, proibição de trabalho a menores de 14 anos e de trabalho noturno e menores de 16 anos e em industrias insalubres a menores de 18 anos e mulheres, assistência médica e higiênica
ao operário e à gestante, o seguro social para a velhice, inva-

Dentro dessa concepção da vida, de que somos nós os
brasileiros, os pioneiros, sem sectarismos ou preconceitos de
qualquer ordem; dentro, ainda, dos princípios republicanos,
e dos ideais de uma grande democracia social, — o Brasil,
será em futuro próximo, um exemplo de inteligência, de
cultura, de civilização, e de eterna bondade rumo de uma
verdadeira fraternidade humana.
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Agora, estamos na guerra, unidos todos em torno da
nossa gloriosa Bandeira e integrados dentro das nossas bravas forças armadas, sem quaisquer discrepâncias, unidos
como um só homem para a defesa não só da nossa honra,
do nosso vasto território, mas desses princípios democráticos, pela liberdade, e por uma justiça mais humana, mais
verdadeira, que são defendidos pelas Nações Unidas, isto
é, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Rússia, a França, a
China e toda a América.
E, no dia da vitória que está próxima, nós, desta geração que suportamos o peso deste duro embate e que evoluímos humanamente, reconhecendo, de ha muito, a necessidade dessa nova era para dignificar o homem, e garantir o
direito do proletário, como fator primordial em qualquer
regime capitalista, seja privado ou estatal, nesse dia, poderemos assegurar ao povo da nossa terra, uma existência
feliz e tranqüila, e um labor fecundo em prol da grandeza
do Brasil.

A PROPÓSITO DA CREAÇÃO DA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Poderão

aprovar-me ou

combater-me; mas a

ninguém será permitido ficar indiferente. —

(VON

IHERINC).

1 — O Decreto 19.408, de 18 de Novembro de 1930,
no seu artigo 17, "creou a Ordem dos Advogados Brasileiros, órgão de disciplina e seleção da classe dos Advogados,
que se regerá pelos estatutos da Ordem dos Advogados
Brasileiros, com a colaboração dos Institutos dos Estados e
aprovados pelo governo".
De conformidade com esse dispositivo o Instituto de
Advogados, elaborou um projeto de estatutos, de que foi
relator o advogado Armando Vidal, projeto esse, publicado
no "Jornal do Comércio" de 6 do corrente.
2 — Antes do estudo de tais estatutos, examinemos
as necessárias preliminares:
a) — é constitucional o ato do governo provisório,
creando a "Ordem"?
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b) — não existe manifesta contradição entre os princípios fundamentais do regime, mantidos pela revolução
(Decreto 19.398, de 1) de Novembro de 1930, que instituiu o atual governo provisório) e o ato de creação da
"Ordem"?
3 — Iniciando o exame destas teses, recordemos os
princípios constitucionais resultantes da Constituição de 24
de Fevereiro de 1891, que, repudia, claramente, a instituição de "corporação de ofício", a,bolidos, em França, após a
revolução.
"E' moderno o princípio assegurador da liberdade de
trabalho. Com o predomínio das CORPORAÇÕES DE OFÍCIOS, o trabalho ora o privilegio de uma classe organizada
em vasta associação fechada. Em muitos paises ainda se
acha ele restringido PELO EXCESSO DE REGULAMENTOS"
(Carlos Maximiiiano, Comentários à Constituição Brasileira, n. 456).
Mas, o artigo 72 § 24 da nossa Constituição, estabelece:
§ 24 — E' garantido o Eivre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industriai.
Estudando-se a gênese, o elemento histórico deste dispositivo, verifica-se que, proposto, na Constituinte pela comissão dos Vinte Um, teve justamente, por objetivo substituir o art. 89 § 5.°, do projeto da comissão incumbida de
elaborar a Constituição, que pretendia a liberdade absoluta
de profissão. (Anais da Constituinte, vol. l, pág. 1 3 1 ) .
Isto é, condicionava-se à garantia do livre exercício
da profissão somente, ÀS PROVAS DE HABILITAÇÃO,
tanto assim, que Demetrio Ribeiro, Barbosa Lima e outros,
pretenderam modificar este dispositivo, pela seguinte
emenda:
"P

LIVRE O EXERCÍCIO DE TODAS AS

PROFISSÕES INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER

TÍTULO

ESCOLAR ACADÊMICO
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OU

OUTRO QUALQUER", que, como outras emendas do Apostolado Positivista, de Alexandre Stockllker e Álvaro Botelho, foram rejeitadas
(Anais da Constituinte, vols. 1.°, pág. 9, e II,
págs. 222 e 235, 281 e 327, 328, 565 e vol. III,
pág. 109 - - BARBALHO, (Com. à Const., pág.
329).
A jurisprudência, em vários casos concretos, examinando e aplicando o art. 72, § 24 da Constituição e as Leia
ordinárias posteriores (Decreto 848, de l l de Outubro de
1890, e Decreto 3.084, de 5 de Novembro de 1898, parte
primeira, art. 55), tem decidido, uniformemente aliás, com
acerto, em face do espírito que presidiu à elaboração deste
dispositivo constitucional que, "a liberdade consiste em não
existir CORPORAÇÃO DE OFÍCIO, em ser a classe acessível à todos, abertas, sem distinção, as matrículas das academias; permite-se a humildes e poderosos o exercício das
profissões várias: "Qualquer indivíduo, nacional ou estrangeiro, pôde ser médico, advogado, farmacêutico, "chauffeur" de automóvel, piloto de navio brasileiro DESDE QUE
DEMONSTRE HAVER ADQUIRIDO OS CONHECIMENTOS
NECESSÁRIOS". "NÃO HA PRIVILÉGIO PESSOAL; MONOPÓLIO NENHUM; EXISTE SOMENTE UMA GARANTIA PARA O PÚBLICO". "Não se conhece liberdade absoluta". "QUALQUER FRANQUIA TEM POR j LIMITE O
INTERESSE SUPERIOR DA COLETIVIDADE". "E' este,
afirma, o Sr. Carlos Maximiiiano, ex-Ministro da Justiça, o
ESPÍRITO DA CONSTITUIÇÃO, atestado pelos Anaes e,
pela unanimidade dos jurisconsultos (Carlos Maximiiiano,
ob. cit., n. 456; Aurelino Leal, Historia Const. do Brasil, 1915, p;g. 239).
3 — Ã vista destes princípios, e em face da Constituição Federal, quanto ÀS PROFISSÕES, SÓ É LICITA A
EXIGÊNCIA DA PROVA DE CAPACIDADE, sendo incompatível com a liberdade assegurada pelo estatuto Supremo
qualquer outra RESTRIÇÃO OU REGULAMENTAÇÃO (Carlos Maximiiiano, ob., cit., n. 460).

Resulta desse princípio, que o advogado, exercendo
uma profissão iberal, não tem e não pôde ter outra restrição à sua liberdade profissional, desde que esteja "legalmente habilitado" (Código Civil, art. 1.325), a não ser
as já estabelecidas nas leis civis, exigidas PELO BEM PÚBLICO E PELA MORAL: -- Assim, de conformidade com o
Código Civil, que regula o contrato do MANDATO, só não
podem advogar:
1) menores de vinte e um anos, não emancipados
ou declarados maiores;
2) Juizes em exercício;
3) escrivães ou outros funcionários judiciais, correndo o pleito nos juízos onde servirem, e não procurando
eles em causa própria;
4) os inhibidos por sentença de procurar em Juizo
ou de exercer ofício público;
5) ascendentes, descendentes, ou irmãos do Juiz da
causa;
6) ascendentes, ou descendentes da parte, adversa,
exceto em causa própria.
(Código Civil ,art. l .325).
As mulheres legalmente habilitadas podem procurar
em Juizo e exercer a advocacia; mas, SE FOREM CASADAS,
PRECISARÃO, para isso, de autorização marital (artigos
242, VIII, e 1929, Código Civil — JOÃO LUIZ ALVES, Código Civil, Comm., ao art. l .325) autorização que se presume, se ela exercer a profissão de advogada ou solicitadora
por mais de seis meses (art. 234, § único do Código Civil,
CLOVIS BEVILÁQUA, Cod. Civil, vol. 5.°, pág. 75, n. 2).
A lei judiciária deste Distrito Federal repete esses
princípios.
Assim, em face das leis civis, e judiciárias, acordes
com o princípio constitucional, nada ha que proíba o exercício da advocacia pelos LEGALMENTE HABILITADOS
(Cód. Civil. art. l .325), com as exceções enumeradas, podendo, portanto, advogar legitimamente qualquer membro
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do ministério público, delegado de policia, funcionário público, de Fazenda ou não, professores e juizes fora de suas
comarcas ou licenciados.
Isto quanto ao eivei e comercial, em matéria contenciosa.
,
Na parte administrativa, a lei judiciária não exige,
atualmente, a intervenção do advogado.
(Cód. de Processo, art. 16, n. 5).
No crime, de conformidade com o art. 72, § 16 da
Constituição Federal, a lei, assegura aos acusados A MAIS
PLENA DEFESA, pelo que se tem admitido o exercício da
advocacia criminal, perante os juizes singulares e perante o
juiz a qualquer cidadão, embora, não LEGALMENTE HABILITADO.
Em matéria de falência, a nova lei (Decreto 5.746,
de 9 de Dezembro de 1929), só permite requerer, como
procuradores judiciais, os diplomados em direito com título
devidamente registrado, na fôrma da legislação em vigor e
os que a isso estejam habilitados de acordo com as leis vigentes (art. 186, última alínea).
4 - - Em face, portanto, desses princípios taxativos de
ordem constitucional, a creação da "Ordem dos Advogados",
nos moldes projetados ("Jornal do Comércio", de 6 de Dezembro de 1930, é flagrantemente inconstitucional, corn o
restringir o exercício da advocacia DOS LEGALMENTE HABILITADOS, creando novas proibições, como ainda, porque
vai ferir DIREITOS ADQUIRIDOS, já incorporados ao patrimônio dos advogados, muitos dos quais, ha longos anos, vem
exercendo a advocacia, acumulando-a com o exercício polilicial, função pública, ou de membro do Ministério Público,
como é comum no interior do país, onde, devido a parcos
vencimentos, e muitas vezes escassez de advogados formados, essa acumulação se impõe,
5 — Mas, dir-se-á, não ha como se cogitar do exame
da constitucionalidade, ou não, da creação da "ORDEM" de
vez que, estamos em face de uma ditadura, agindo com
poderes discricionários.
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A resposta, é fácil e compreende, justamente, o exame da segunda tese, que nos propuzemos resolver: — NÃO
EXISTE MANIFESTA CONTRADIÇÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO REGIMEN, MANTIDOS PELA
REVOLUÇÃO. (Dec. 19.398 de 11 de Novembro de 1939,
que instituiu o governo provisório) E O ATO DA CREAÇAO
DA "ORDEM"?
Vejamos: — O art. 4.° da lei orgânica do governo provisório manteve, em vigor, as constituições e demais leis
e decretos federais e estaduais, sujeitas ÀS MODIFICAÇÕES
E RESTRIÇÕES estabelecidas por esta lei e decretos.
O art. 8.° aboliu os DIREITOS ADR1QUIDOS do funcionalismo em geral, militares, magistratura, ministério público, ofícios de justiça e quaisquer outros da União é dos
Estados, do Distrito Federal e Acre, resultante de nomeações,
aposentadorias, jubilações, reformas, etc.
Mantendo assim, de um modo "sui generis", a Constituição Federal, o governo provisório ,adverte aos futuros
Constituintes que - - VEIA-SE BEM! — "A NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL MANTERÁ A FÔRMA REPUBLICANA FEDERATIVA E NÃO PODERÁ RESTRINGIR OS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS E DOS CIDADÃOS BRASILEIROS, E AS GARANTIAS INDIVIDUAIS CONSTANTES DA
CONSTITUIÇÃO DE 24 DE FEVEREIRO DE 1891". (Art.
12 do Decreto 19.398).
Verifica-se, claramente, o espírito revolucionário através desse decreto, espírito esse, que quer manter os princípios liberais e humanos da nossa suprema lei, pois que
a revolução foi feita, segundo declaração do Ministro da
Justiça, PARA PUNIR OS RESPONSÁVEIS PELOS ABUSOS
COMETIDOS, os que devendo cumprir a Constituição, e suas
leis, não o fizeram.
Assim, a revolução é eminentemente conservadora, de
acordo, aliás, com as aspirações, com os ideais republicanos, que desejavam a manutenção da Constituição de 1891,
com pequenas modificações já sugeridas pelo genial Rui
Barbosa. As restrições dos artigos 4.°, 5.° e 8.° do Decreto
que instituiu o governo provisório são armas reservadas pelo

governo, para atender melhor os propósitos moralizadores
da revolução e, que, devem ser usados, entretanto, com
prudência para que se não cometam injustiças em contraste
com os ideais revolucionários proclamados.
Assim, quando o governo provisório no art. 17 do Decreto 19.408, creou a "Ordem dos Advogados Brasileiros",
outro intuito não teve senão o de pretender crear um órgão de "seleção e disciplina", da classe dos advogados.
Não houve, pois, ato algum MODIFICANDO ou RESTRINGINDO os princípios constitucionais referidos do art.
72 § 24 e § 16 citados, que ,como vimos, garante "O LIVRE EXERCÍCIO DE QUALQUER PROFISSÃO MORAL, INTELECTUAL E INDUSTRIAL", "ASSEGURANDO-SE AOS
ACUSADOS, NA LEI, A MAIS PLENA DEFESA (art. 4 do
Decreto 19. 398W
Nestas condições, o objetivo do Governo, outro intuito
não teve senão o de estabelecer a'MATRICULA ADVOCATORUM de que os romanos usaram (De advocat diversáudicior. II, 7 e fr. II, 13, 15-17) até a formação do CORPUS TOGATORUM, para se organizar, certamente, o corpo
de advogados do Brasil.
A palavra "ORDEM" adotada foi, sem dúvida infeliz,
porque parece traduzir, inequivocamente, o desejo incontido de se transformar o exercício da advocacia num privilegio por certo incompatível com o espírito republicano
e liberal da nossa Constituição.
A SELEÇÃO que o Governo pretende só pôde ser o da
matricula dos LEGALMENTE HABILITADOS, para a devida
publicidade e conhecimento dos interessados, num sistema
mais moderno de informação, que não o simples registro do
título nos tribunais, de modo a afastar-se o falso advogado
dos pretórios; a SELEÇÃO, que o Governo quer, só pôde ser
a classificação dos advogados, pelas suas ESPECIALIDADES,
mediante declaração dos mesmos.
A seleção moral, não poderá ser feita em estatutos, mas
oo cultivo da ética profissional, pelo congraçamento de todos, exemplos de abnegação, stoicismo, estudo, honestidade, que o meio, o convívio da classe influirá, modificando
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tendências acaso contrárias, de cunho personalíssimo.
A DISCIPLINA faz parte da educação e o advogado
já tem traçados na lei judiciária os limites que não deverá
transpor, de respeito e acatamento aos magistrados, ao decoro dos tribunais, ao exercício de suas funções externas.
Fora disso, o advogado só deve contas à sua conciência, respondendo em face das leis civis e criminais pelos abusos que cometer.
Finalmente, mantendo o Governo Provisório a Constituição Federal e, advertindo os futuros constituintes de que
não poderão restringir os direitos dos cidadãos brasileiros
consagrados na Constituição de 24 de Fevereiro de 1891,
é conveniente recordar o disposto no art. 78 da Constituição que diz: "a especificação das garantias e direitos expressos na Constituição não exclúe outras garantias e direitos
não enumerados, mas resultantes da FORMA DE GOVERNO
QUE ELA ESTABELECE E DOS PRINCÍPIOS QUE CONSIGNA.
Assim, sendo TODOS IGUAIS PERANTE A LEI (Cont.
art. 72 § 2.°) seria aberrante desses princípios, que a revolução resguardou sabiamente, que o Governo cogitasse da
constituição de uma "ORDEM" nos termos pleiteados pelos
iíustres membros da comissão de estatutos do Instituto dos
Advogados, cujo projeto, com as exigências dos artigos 5.°,
n. IV, 7.°, 9.°, 11, ns. II, III, IV, V, VI, VII, 26 n. l, letra "e", 27, etc., etc., repudia, claramente, essas GARANTIAS E DIREITOS EXPRESSOS NA CONSTITUIÇÃO (art.
72 § 2, 16 e 4 ) , como os princípios liberais e democráticos,
RESULTANTES DA FORMA DE GOVERNO, que não admite
PRIVILÉGIOS de qualquer natureza, FORO PRIVILEGIADO
(art. 72 § 3 da C. F.), ou ofensa aos DIREITOS ADQUIRIDOS (art. 11, n. 3, da Const. Federal e art. 3.°, da Introd.
do Código Civil). Portanto, ao advogado LEGALMENTE HABILITADO, que vem exercendo a sua profissão ou não, mas,
que tenha cumprido as exigências legais do REGISTRO DE
SEU TÍTULO perante os Tribunais Superiores do país, não
se lhe pôde crear qualquer RESTRIÇÃO no exercício desse
direito, que incorporou-se ao seu PATRIMÔNIO (Pacifici

Mazoni, Instituzioni di Diritto Civile Italiano, 1880, vol.
"i, pág. 73; Miraglia, Filosofia dei Dirito, 1893, vol. l, pág.
257; Fernando Lassale, Théorie Systématique de droits
acquis (trad. francesa) 1904, vol. l, pág. 2 1 1 ) . Gabba,
Retroattività Delle Leggi, vol. l, pág. 206, ed. de 1891).
Portanto, estabelecer-se como condição para ser INSCRITO no quadro da "Ordem" e, portanto, "poder advogar" (projeto do Instituto, arts. 5 n. 4 e 7.°) o requisito
de juntada de folha corrida, para prova de que não está condenado por DELITO COMUM, bem como, depender o
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA dessa inscrição, é ferir DIREITO ADQUIRIDO, como, igualmente, ferem direito adquirido, as RESTRIÇÕES ao exercício da profissão de vários colegas, uns membros do M. P., outros funcionários, e outros
auxiliares de policia.
Assim, concluindo, respondo as teses formuladas:
1 —• O governo quer organizar um órgão de seleção
e disciplina dos advogados do Brasil, isto é, que relacione,
classifique, descrimine os advogados de todo o país, certamente por um processo mais moderno de publicidade e organização;
2 — Usou, impropriamente da denominação "ORDEM" (que um novo decreto poderá corrigir) ;
3 — Instituindo um Departamento dos Advogados, no
corpo da nossa organização judiciária, não pretendeu modificar ,alterar, ou restringir os DIREITOS ADQUIRIDOS dos
atuais advogados que têm o exercício da profisão, plenamente garantidos pelos princípios constitucionais, que o decreto
de instituição do Governo Provisório resalvou no presente e,
para o futuro, como GARANTIAS E DIREITOS INDIVIDUAIS incorporados ao PATRIMÔNIO dos advogados.
Assim, não havendo contradição alguma entre a creação desse Departamento e os princípios fundamentais do
regimen que a revolução manteve, é evidente, que a comissão do Instituto exorbitou no seu projeto que vimos analisando; por isso, verberamos energicamente, pela palavra e
pela pena, esse projeto e o fizemos, porque, ao envez de
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defender os DIREITOS e as PREROGATIVAS dos ADVOGADOS, pretendeu o projeto crear uma série de exigências
incompatíveis com esses direitos e ofensivos até do decoro
da classe. Mais: pretendeu ainda, revogar a tradição do
nosso direito, com penas draconianas, de CANCELAMENTO
do exercício da profissão, que poderia, em dado momento
se converter em arma dos poderosos contra os humildes, se
não ferisse de frente direitos JÁ ADQUIRIDOS, conhecida
como é a inculta mentalidade política brasileira.
Finalmente, e este o seu aspecto moral, quando se supunha que a ilustre comissão elaboradora desses estatutos,
procurasse, atendendo à solicitação do Governo, crear um
órgão de defesa e proteção da classe, por uma inteligente
organização, que atendesse ao lado da seleção e disciplina
dos advogados, ao amparo dos que viessem à sucumbir no
exercício da profissão ou fora dela; que amparasse, assistisse, o advogado acaso tombado, no infortúnio (e quem
está livre disso!), o projeto da comissão do Instituto, acena
com a eliminação da "ORDEM" aos desditosos, creando-lhes
situações de vexames, além das que, tenha porventura incorrido de acordo com as leis do país, num verdadeiro "bis
in idem"!
- Não é isto, Srs. advogados que, certamente, quer o
Governo e querem os advogados, na defesa de seus direitos, e das suas prerogativas e, eis porque, tomei a liberdade de dirigir um substitutivo ao ante-projeto do velho
Instituto dos Advogados, que ora ofereço à consideração
desta casa, e que peço seja encaminhado à quem de direito,
como sugestão de um dos mais humildes advogados do nosso foro, precedida desta necessária exposição.
Outro intuito não tive, senão o de, defendendo os nossos direitos JÁ ADQUIRIDOS, contribuir, embora com desvalia, pela manutenção dos princípios verdadeiramente republicanos consubstanciados na Constituição Federal de
1891, monumento político-social-jurídico, que honra a cultura e as tradições dos juristas brasileiros.
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PROJETO DE ESTATUTOS DA "FEDERAÇÃO DOS
ADVOGADOS DO BRASIL"
CAPÍTULO l
Da Federação, e seus fins; dos Membros
da Federação
Ar^ 1.° — A Federação dos Advogados do Brasil, é
o órgão de disciplina e seleção dos advogados do Brasil,
constituída pela matricula automática de todos os LEGALMENTE HABILITADOS. (Cód. Civil, art. l .325) à exercer
o mandato judicial, na conformidade das leis constituicionais, civis e judiciárias do país.
Parágrafo único — As suas atribuições serão exercidas
pela Assembléa Geral e pelo Departamento Central Executivo da Federação.
Art. 2.° -- Nos Estados organizar-se-ão "Departamentos Estadoais dos Advogados", de conformidade com o disposto no art. 1.°, com inteira autonomia quanto à sua organização e administração.
Art. 3.° — A Federação, com sede na Capital Federal,
manterá um BUREAU para informações a quaisquer interessados, dos advogados do Brasil, com referência a espe-
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cialidades a que se dedicam, domicilio, tempo de formatura,
e, para divulgar todos os trabalhos dos advogados úteis à
coletividade.
Parágrafo único — Esse BUREAU fornecerá, aos que
solicitarem, uma caderneta de identidade, com todos os requisitos legais que exibida perante qualquer juizo, instância ou tribunal, dará ingresso aos advogados nos respectivos
cancelos e provará a sua identidade para todos os efeitos
LEGAIS.
CAPÍTULO II
Dos direitos, deveras e responsabilidades
dos Advogados
Art. 4.° — São os definidos nas leis civis, judiciárias e
criminais da República.
CAPÍTULO III
Dos Soiicitadores e Advogados provisicnados
Art. 5.° — Os solicitadores e advogados provisionados
do Brasil, são também automaticamente matriculados na
FEDERAÇÃO, desde que estejam LEGALMENTE HABILITADOS, na fôrma das leis judiciárias em vigor.

provisionado sof*a ou esteja na iminência de sofrer qualquer constrangimento no exercício da profissão, providenciará, imediatamente usando de todos os recursos legais
para fazer cessar a violência.
Parágrafo único. — Quando o advogado, solicitador ou
advogado provisionado praticar qualquer crime, seja de que
natureza for, o Departamento Executivo oficiará ao mesmo
pondo às suas ordens à assistência judiciária, gratuita, nomeando patrono para esse fim, se for aceito o oferecimento.
Art. 8.° — Quando o Departamento Executivo for informado de que qualquer membro da Federação, por motivo político ou religioso está impedido de obter defesa no
logar, onde se achar, providenciará para que um representante especial da Federação seja enviado para essa parte
do território nacional de fôrma a ser plenamente assegurado
o direito de defesa.
Art. 9.° -— Quando qualquer membro da Federação se
vir privado de sua liberdade, em virtude de condenação ou
não, o Departamento Executivo deverá amparar a família do
mesmo, assistindo-a em suas necessidades mais prementes e
concedendo à mesma um auxílio mensal, se for solicitado.

CAPÍTULO IV

Art. 10.° - - O fundo de beneficência para esse fim
será constituído de 20% da verba que for concedida pelo
Governo para a manutenção da Federação e de quaisquer
donativos.

Da ciassificação dos Advogados

CAPÍTULO VI

Art. 6.° — O BUREAU dos advogados classificará os
advogados pelas suas ESPECIALIDADES, mediante livre declaração dos mesmos, fazendo a necessária publicidade, para
conhecimento dos interessados.

Do exercício da advocacia

Parágrafo único — Para o Departamento Executivo elegerão um representante.

CAPÍTULO V

Art. 11.° — Nenhuma restrição se fará ao exercício
da advocacia dos "legalmente habilitados" e (inscritos na
Federação, em virtude dos direitos que lhes forem conferidos pelas leis da República (art. 1.°), sejam advogados, solicitadores ou advogados provisionados.

Art. 7.° — Logo que o Presidente da Federação ou
qualquer membro do Departamento Executivo tiver conhecimento de que qualquer advogado, solicitador ou advogado

Parágrafo único. — E' direito do advogado, invocar o
segredo profissional, quando chamado como testemunha,
salvo se o interessado der o seu consentimento.
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Da Assistência ao Advogado e sua Família

CAPÍTULO VII
Das prerogativas dos advogados
Art. 12.° — Além das prerogativas já constantes das
leis em vigor, sob nenhum pretexto poderá ser detido ou
preso o membro da Federação, quando no exercício da profissão.
Parágrafo único — Se detido ou preso, para averiguações ou em virtude de flagrante, prisão preventiva, administrativa ou pronuncia deve sempre ser recolhido à prisão
especial.
Art. 13,° — Em caso de mobilização das forças armadas do país, aos membros da Federação é assegurado o posto
de oficial do Exército Nacional, servindo, se solicitar, na
justiça militar.

1 — Eleger bienalmente, por escrutínio secreto e maioria absoluta de votos os membros do Departamento Executivo e do Departamento Consultivo da Federação.
2 — Autorizar a alienação de bens imóveis da Federação;
- Discutir e votar o regimento interno organizado
pelo Departamento Executivo.
Art. 18.° — Para os efeitos do art. 17 números l, 2 e
3, o "quorum ' da assembléia geral será regulado pela maioria absoluta de membros, deliberando em 2.a discussão com
intervalo de 8 dias, com qualquer número de membros presentes.
Art. 19.° - - O regimento interno fixará a data da
assembléia geral anual e das extraordinárias, casos de convocação e a ordem dos trabalhos.
CAPÍTULO X

CAPÍTULO VIII

Do Departamento Executivo
Art. 20.° — O Departamento Executivo, compôr-se-á

Dos incidentes entre advogados ou entre
advogados e juizes
Art. H.° — Qualquer incidente entre advogados ou
entre advogados e juizes, compete ao Departamento Executivo da Federação averiguar, em sigilo, procurando sempre conciliar as partes, que de acordo, se darão mútuas explicações que constará de ata especial, que será publicada
se nisto convièrem as partes.
CAPÍTULO IX
Da Assembléia Geral

de:

a)
l Presidente;
b)
1 Vice-Presidente;
c)
1.° Secretário;
d)
2.° Secretário;
e)
l Tesoureiro;
f)
l Diretor do "Bureau" da Federação;
g)
l Diretor da Biblioteca;
h)
membros da comissão de sindicância, contas e beneficência em número de três para cada uma.
CAPÍTULO XI

Art. 15.° — Todos os advogados, solicitadores e advogados provisionados inscritos na Federação, constituirão a
assembléia geral da Federação.
Art. 16.° — A assembléia geral será dirigida pelo presidente do Departamento Executivo e os 1.° e 2.° Secretários.
Art. 17.° -- Ã assembléia geral compete:

Do Departamento Consultivo
Art. 21.° — O Departamento Consultivo tem por objetivo opinar, quando solicitado pela Assembléia Geral ou
pelo Departamento Executivo, sobre tudo quanto interesse
à Federação em suas relações com seus membros ou terceiros e sobre todos os assuntos de ordem jurídica e social que
interesse ao Brasil.
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Parágrafo único — São membros desse Departamento,
em razão de suas funções, o Consultor Geral da República,
o Diretor da Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro, o Presidente do Instituto da Ordem dos Advogados
e o Presidente do Club dos Advogados, sendo considerado
presidente o mais antigo em formatura, pela colação de grau.
Art. 22.° — Quando por qualquer motivo um destes
membros não puder exercer o mandato será substituído
por quem o Presidente do Departamento Executivo designar.
CAPÍTULO XII
Deveras do Departamento Executivo
Art. 23.° — Compete ao Departamento Executivo:
a)
Organizar a Secretaria e o BUREAU da Federação;
b)
Cumprir e fazer cumprir quanto se dispôs nestes
estatutos;
c) Convocar e presidir a assembléia geral, pelo seu
presidente;
d)
Resolver sobre quaisquer dúvidas com relação a
inscrição dos membros da Federação;
e)
Rever, anualmente, os quadros da Federação, fazendo as necessárias alterações e dando-lhes publicidade;
f)
Autorizar a aquisição de bens em geral ,aceitar
doações ou donativos, permitir a alienação de bens móveis
do patrimônio da Federação;
g)
Representar, por seu presidente, a Federação em
juizo ou em quaisquer relações de ordem jurídica com terceiros;
h)
Representar a Federação em suas relações com o
Governo Federal e governos Estaduais, em tudo quanto diga
respeito com o mais amplo exercício da advocacia, velando
pela conservação da honra e independência da Federação e
de seus membros;
i)
Providenciar para que todos os Estados organizem
o mais breve possível os "Departamentos Estadoais dos Advogados" respeitados os princípios gerais firmados nestes estatutos;
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j)
Receber quaisquer subvenções, legados, doações
ou auxílios e prestar contas, com seu relatório anual da aplicação das respectivas verbas, sendo solidária a responsabilidade do Presidente e Tesoureiro.
CAPÍTULO XIII
Dos Congressos Científicos e prêmios
de animação
Art. 24 — A Federação organizará, bienalmente um
congresso jurídico nacional, nesta Capital, devendo tomar
parte todos os membros da Federação e delegações dos Estados, oara o estudo e exame de questões sociais e jurídicas.
Art. 25.° — A Federação estabelecerá um prêmio, à
juizo do Departamento Executivo, para as três melhores monografias jurídicas publicadas, durante o ano, pelos membros da Federação, inscritos nesta Capital ou nos Estados,
organizando para esse fim um JURÍ ESPECIAL.
Art. 2-6° — A Federação, de acordo com o Governo
Federal, indicará a este os seus representantes especiais em
quaisquer congressos jurídicos estrangeiros, tribunais internacionais, cortes de arbitramento locais ou internacionais,
bem como, indicará consultores jurídicos permanentes ou
para comissões ou embaixadas especiais, quando o Governo
solicitar.
CAPÍTULO XIV

Disposições Gerais

Art. 27.° — A Federação organizará os ante-projetos
de leis, decretos e regulamentos que forem solicitados pelo
Governo Federal, nesta Capital e os Departamentos Estadoais dos Advogados, os que forem solicitados pelos Governos locais, mediante contrato, revertendo o seu produto
para a caixa geral da Federação, aqui, e dos Departamentos
Estadoais nos Estados.
Os Membros da Federação e dos Deportamentos dos
Estados nada perceberão, individualmente.
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CAPÍTULO XV
Dos distintivos e vestes talares
Art. 28.° - O seu uso é facultativo, nos tribunais ou
em quaisquer reuniões, garantido aos Membros do Instituto
da Ordem dos Advogados Brasileiros o uso das vestes talares que lhe foram outorgados pelo Decreto número 393,
de 2 de Novembro de 1844.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECÇÃO DE SÃO PAULO

CAPÍTULO XVI
São Paulo, 25 de Novembro de 1942.
Do ístgiesso ctas advogados na magistratura
Exmo. Sr. Professor Dr. José de Alencar Piedade

Art. 29.° — O Departamento Executivo organizará um
quadro dos advogados que pretendam ingressar na Magistratura, de acordo com as suas "especialidades".
Parágrafo único — Para concorrer a esse quadro, como
candidatos ao cargo de pretor é preciso ter cinco (5) anos
de exercício de advocacia, ministério público ou judicatura
em qualquer parte do território nacional.

Rio de Janeiro.

Para o cargo de Juiz, é preciso ter, pelo menos, dez
anos (10 de exercício da advocacia, ministério público ou
judicatura anterior em qualquer parte do território nacional.

Com a presente tenho a honra de enviar a V. Excia.
cópia do ofício que enderecei ao Exmo. Sr. Presidente do
"Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros" acompanhado de cópia dos pareceres e mais peças do processo aqui
debatido sobre a questão do divorcio a vínculo aí suscitada inicialmente por proposta de V. Excia.

Para o cargo de Ministro ou Desembargador, pelo menos vinte anos de exercício de advocacia, ministério público,
magistério de curso superior ou judicatura anterior em qualquer parte do território nacional.

Os debates sobre esse assunto tiveram em S. Paulo
corno sabemos que estão tendo em outros Estados, uma repercursão extraordinária - - o que revela a magnitude da
tese sujeita à discussão e o seu alcance social.
Pedimos a V. Excia. que examine na Secretaria do
Instituto as cópias que endereçamos ao presidente desse
egrégJo sodálicio, afim de V. Excia. verificar a extensão
e o interesse que aqui provocaram os debates da questão.
Aproveito o ensejo para apresentar a V. Excia. protestos de alta consideração.
O Presidente:
N. Azevedo ( * )
(*)

Professor Dr. Noé Azevedo, da Faculdade de Direito de São

Paulo.

58

59

CÓPIA
São Paulo, 25 de Novembro de 1942.
Exmo. Snr. Presidente do Instituto da Ordem dos
Advogados Brasileiros.
Edifício do Silogeu.
Rio de Janeiro.

Tenho a honra de transmitir a V. Excia., com o processo junto, cópia de pareceres e votos emitidos por vários
conselheiros da "Ordem dos Advogados do Brasil" nesta
Secção, a respeito da tese, inicialmente suscitada nesse Instituto pelo dr. José de Alencar Ramos Piedade sobre a adoção do divorcio a vínculo no nosso País.

magnitude da tese debatida, que tem reflexos profundos em
toda a nossa vida familiar e social.
O Conselho vai, oportunamente publicar em separata
do seu Boletim, esses pareceres e votos, pois já declarou aos
opinantes que ,antes, remeteria essas apreciações e críticas
diretamente ao Instituto dos Advogados do qual V. Excia.
é o egrégio presidente visto como aí é que tinham tido início os debates da questão, após a proposta do ilustre dr.
José Alencar Piedade.
E' com efeito de alta conveniência que os debates tenham a maior larguêsa e divulgação, afim de que o Governo
da República possa, afinal, adotar as medidas que a sua sabedoria lhe indicar e lhe forem sugeridas pelos votos, opiniões e pareceres de todos quantos se interessam por esse
magno assunto.
Aproveito o ensejo para apresentar a V. Excia. e aos
demais ocupantes desse ilustrado e Egrégio Sodálicio,
atenciosos cumprimentos

O Presidente:
N. Azevedo.

Os debates realisados neste Conselho sobre essa tese
de imenso alcance social provocou interesse excepcional e
debates largos através da imprensa. No processo junto envio
a V. Excia. cópia dos pareceres dos conselheiros Noé Azevedo, que foi o relator aqui designado para opinar no assunto, Augusto Octavio de Oliveira Pinto e Ruy de Azevedo
Sodré, encontrando-se também extrato da data dos nossos
trabalhos, na sua sessão de 10 do corrente, com o fundamento de voto dos Srs. Conselheiros desta Secção.
Muitos advogados e alguns publicistas, não advogados,
assim como instituições e particulares — e mesmo algumas
Sub-Secções — enviaram ao Conselho manifestações e pareceres pró e contra a adoção do divorcio a vínculo, o que
atesta o imenso interesse provocado por esses debates e a
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Realmente, o art.° 2.° desse diploma, diz:
"Pode ser objeto de sociedade anônima ou
companhia, qualquer empresa de fim lucrativo,
não contrário à lei, à ordem pública ou aos bons
costumes".
§ único — "Qualquer que seja o objeto, a
sociedade anônima ou companhia é mercantil e
rege-se pelas leis e usos do comércio".
O CASO DA CIA. SIDERÚRGICA SÃO PAULO
E MINAS S. A.
PARECER

A caria constitucional outorgada à Nação Brasileira,
em 10 de Novembro de 1937, pelo eminente presidente
Getúlio Vargas, estabeleceu, na ordem econômica; o seguinte
princípio:

Assim sendo, graças a alta e patriótica política econômica iniciada no país, pelo espírito clarividente do preclaro
presidente Vargas, o grande animador e realizador da chamada siderurgia ou industria pesada, os incoraporadores da
Cia. Sideruúrgica São Paulo e Minas S. A., constituiram-se
em sociedade mercantil, por ações, "com o objetivo de pesquisar e explorar dentro de concessões legais, minérios de
ferro e seus associados, existentes no morro do Ferro, sito
no Município de Jacuí, Estado de Minas Gerais, "e ainda
explorar, comercial e industrialmente, esses minérios e outros produtos do sub-sólo", etc., etc.

"Na iniciativa individual, no poder de criação, de organisação e de invenção do indivíduo,
exercido nos limites do bem público, funda-se a
riqueza e a prosperidade nacional". A intervenção do Estado no domínio econômico só se legitima para suprir as deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores da produção, de
maneira a evitar ou resolver os seus conflitos e
introduzir no jogo das competições individuais o
pensamento dos interesses da Nação, representados pelo Estado". A intervenção no domínio econômico poderá ser mediata e imediata, revestindo
a fôrma do controle, do estímulo, ou da gestão
direta".
(Carta Constitucional, de 1937, art. 135).
Esse princípio constitucional, encontrou no Dec. Lei
n.° 2.627 de 26 de Setembro de 1940 (sociedades por
ações), sua maneira objetiva de realisação na ordem econômica.

De fato: — A sociedade foi constituída ,definitivamente, em 1.° de Agosto de 1941 e autorisada a funcionar
como empresa de Mineração pelo Dec. n.° 8.486 de 27 de
Dezembro de 1941, publicado no D. O. da União, de 31
de Dezembro de 1941, e isto de acordo com o que dispõe
o art. 6.°, § 1.° do decreto-lei n.° l .985 de 29 de Janeiro
de 1940 (Código de Minas) .
Sabido é, que pelo art. 63 da lei das sociedades por
ações (citado dec. lei 2.627 de 26 de Setembro de 1940),
as sociedade anônimas ou companhias nacionais, que dependem de autorisação do Governo para funcionar, não poderão constituir-se sem prévia autorisação, quando seus'fun-
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Pelo documentário em meu poder, que examinei cuidadosamente, a situação jurídica desta sociedade anônima
Cia. Siderúrgica São Paulo e Minas, é inatacável, em face
da nossa Constituição e das leis errv vigor, dec. lei citado regulando as sociedades por ações e Código de Minas.

dadores pretenderem recorre a subscrição pública para a formação do capital.
Ora, a Cia. São Paulo e Minas, S. A., só depois de definitivamente constituída, foi que recorreu à subscrição pública, logrando não só em São Paulo, como no Rio, Minas e
outros Estados, pleno êxito.
Todos os seus atos constitutivos, como os atos posteriores, relatório, manifestos e balanços tiveram além da publicidade legal e obrigatória nos órgãos competentes, larga
publicidade na imprensa do país.
A parte técnica está amparada não só em cuidadoso
estudo do Professor Octavio Barbosa, da Escola Politécnica
de São Paulo (doe. junto) como pelos estudos procedidos
pelo Governo Federal, pelo Departamento da Produção Minera! do Ministério da Agricultura, conforme publicação
feita no D. O. da União, em dias do mês de Abril. De sorte
que, não sendo ilícito o seu fim ou objeto, nem constando
que tenha a Cia. Siderúrgica São Paulo e Minas, S. A., desenvolvido atividade ilícita ou não permitida por lei, quando
se justificaria a sua dissolução judicial, pela fôrma indicada
na lei (Dec. lei 2.627, ei t. art. 167); não tendo havido,
portanto, decreto judicial nesse sentido e nem mesmo decreto do poder executivo (que seria no caso absurdo), dissolvendo a sociedade referida, a medida policial levada à
pratica no dia 28 de abril último, com o fechamento dos
escritórios da empresa nesta Capital e outras localidades e
prisão incomunicável de seus diretores até esta data, não
encontra apoio em lei. (veja-se art.° 5.° da lei 869 de 1938).
A apuração dos delitos previstos nos incisos VII, IX e
X do Dec. lei n.° 869 (que define os crimes contra a economia popular) só seria possível após a insolvência ou a
dissolução da sociedade por falência ou decreto judicial, e
não com o fechamento sumário dos escritórios e prisão dos
diretores, que gozavam e gozam da confiança dos acionistas, que nenhuma reclamação fizeram, o que poderiam,
aliás, fazê-la pelos meios legais.
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Assim, embora ocupada, policialmente, a sede, livros,
árquvios, bens, dinheiros depositados em 30 bancos desta
capital no valor de cerca de oito mil contos, pertencentes à
Cia. e presos incomunicáveis seus diretores, a Cia. Siderúrgica São Paulo e Minas S. A., está, em face das nossas leis,
perfeitamente amparada, e de conformidade com a lei de
sociedade anônimas deve tomar imediatas providências para:
a)
levar esse fato ao conhecimento dos acionistas,
mediante assembléia extraordinária, embora já público e notório pela campanha de sensacionalismo feita pela irriprensa,
(art.° 127 n.° 5 do Dec. Lei 2.627);
b) preencher, interinamente, os cargos dos diretores presos;
c)
defender perante os Tribunais os direitos da Cia.,
isto é, de todos os acionistas, de conformidade com as leis
do país em vigor, de modo à reintegrar-se imediatamente
na posse dos bens e direitos de que foi injusta e violentamente esbulhada;
d)
responsabilisar, desde já, a União e o Estado de
S. Paulo, e as autoridades policiais pelos danos materiais e
morais, causados à Cia. com a medida ilegal levada a efeito
pela policia, afim de serem eles condenados, na forma do
art. 15 comb. com o art. 159 do Código Civil, à pagar as
perdas e danos que forem devidas, sem prejuízo da responsabilidade criminal das autoridades que, na forma do Código Pena!, tenham abusado do seu poder e que, pessoalmente, devem responder pelos atos praticados.
Este é, segundo me parece, o direito vigente1 entre
nós e consagrado pela carta constitucional de 1937, que
o arbítrio e a ilegalidade não podem substituir, sob pena de
atentarmos contra a própria Constituição outorgada pelo
ilustre Presidente Vargas.
S. M. J.
São Paulo, l l de maio de 1943.
José de Alencar Piedade
, Advogado

