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CAMARA DOS DEPUTADOS 

'SESSÃO -DE 19 DE SETEMBRO (1894) 
~··* .. ' . . . ... . ' \" 

.!· ;' ·~'!.'!fll' ,I .J!ó ~ I • · \ ',, I • .,.,'_;?,.- -:" •I Í '•(i 

A Commissálo encarregada de elaborar o projecLo de reforma do 

ensino nas Faculdades de Direito, depois de cuidadoso exame da situa
ção actual deste ramo do ensino superior, bem ponderados os graves 
inconv-enientes, que decorrem do regimen vigente, vem sujeitar á 

elevada apreciação e ao voLo do Congresso Nacional um projecto de 
lei, no qual foram consub tanciad-as toda as suas idéas, Lodas as 
refo-rmas, _que parecem á Commissão imprescindivei e de ex-ecução 

inadiavel, como meio se6urO de impedir .a marcha progressiva e rapida 
de triste decadencia a que as reformas decretadas nestes unimos 
tempos arrastaram o ensino do Di_reito no paiz. 

A' sombra de um regimen de falsa liberdade, compromettedora 
da diffusãl() regular e efficaz do ensino e da -elev·ação moral dos insti
tutos, estabeleceu-se a anarchia em prejuízo da disciplina e em des

proveiLo da Nação, dest'arte privada de maior, talvez, dos elementos 
de transformação ocial - o ccmhecimento vasLo do DireiLo. 

O ensill'O tornou-se uma phantasia, tal o abatimento a que o con

demnaram as reformas precipitada, , incompatíveis com as circumstan
cias do paiz, inconvenientes p-ela exc·essiva liberdade, que não traduzia 
um progresso, fataes pelas suas consequencias. 

E' esta a situação real do ensino do DireiLo, symptoma de verda
deira crise, que, desper~apdo a attenção da Camara, impõz-lhe I() dever 
de conjural_--:a. 

A Commissão elei~, possuída das mesmas apprehensões firmemente . . . . ' 
convencida de que é preciso mant-er as conquistas liberaas nos limites 

Parecer da 
Commi.ssão Es

pecial 



das oonveniencias sociaes, que o momento indica, pois. que só isLo 
traduz um progTesso real, não duvidou firmar um novo regimen de 
uisciplina, libP.:>:tl .,;C!lt ,.er liceJ~.-ioso, garantidor da efficacia do ensino 
sem retrogradar aos tempos .elo privilegio do ensino official. 

O projecto ora elaborad•o, pensa a Commissão, r-esolve o grave 
problema da organiz·ação do ensino do Direito e da conv·enienbo disci
plina, que deve ser adaptado em taes institutos. 

A unificação do curso· de sciencias jurídicas e sociaes, pela extin~ 
cção dos cursos esJ,)eciaes de ~es sciencias, e de nobariado, era medida 
que se impunha a quem quer que emprehendesse a reforma de tal 
ensino. 

A deficiencia de conhecimentos proveitosos e indispensaveis, de 
que se resentem os cursos especiaes, qualquer que saja a funcção que 
d.eva exercer o diplomado em taes cursos, aconselha a extincção destes, 
como medida de indi cutivel vantagem. 

O curso de nobariado, estabelecido o regimen federativo, definida 
a compet.encia dos Estados para o proviment.o dos cargos de notaria 
e prescripção das condições para tal fim exigidas, condições variavei 
de Estado a Estado, já não encontra absoluta razão de ser como cut'SO 
especial. 

A frequencia obrigat.oria dos alumnos matriculados por tal forma 
estimulra Q ensino e desenvolve o aproveitamento, que não duvidou 
á Commissão propôr a'O voto da Camara tão salutar medi.cla em que 
pese aos falsos adeptos de um ensino livre, mal comprehendido como
reforma social, de todü desvirtuad'O como instituição democratica. 

O ensino livre é antes a liberdade na escolha do mestre, que a liber
dade de frequenci'a nas aulas do instituto official, a cujo regimen sub
mette-se o alumno. qua ahi vae procurar a instrucção. 

O esp-ectaculo de abandofl!o das aulas que, alguns a1mos ha, offe
recem as Faculdades de Direito, é bastante desolador, para que o Cün
gresso 'hesite um momento na acceitação da medida proposta, que sem 
sacrificar o ensino livre, annuna o falso direito de livre frequencia. 
estimulando o mestre e instruindo o discípulo. 

O maior ':JP.~P.n·.•olYJmento •lado ao curso de Direito, a insti ~;.n"ção· 

de cursos complementares obrigatorios para algumas materias. a crea
ção de novas cadeiras de Direitü Civil e Criminal são medidqs recla
madas pelo ctesenvolvimento progressivo que vae tendo '8 sciencia d() 
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DíreiLo e a que devia allender a Commisão, consciente da granue van-

1.agem de tal ensino. 
() esLudo completo do Direito Civil Patrio, do DireiLo Nacional, 

.acompanhando- e detidamente a evolução jurídica no paiz, o estudo 
do Direito Penal, l1úje que a criminologia i.anLo vae progredindo, as 
investigações do sabio" oo terreno da anbhropologia criminal se vão 
muLtiplicando e os velhos systemas penitencioarios sentem-se inilffi
cazes e, quiçá, inconvenientes para a correcção, o conhecimento da 
le.,islação comparada, fonte fecunda de instrucção e provei!Jooa para 
o ensino das reformas ociae , exigiram no plano de organização do 
ensino do Direito largo espaço para o seu desenvolvimenLo e Lodas as 
medidas complementares para que fosse uma realidade. 

E deante de tão a s·ignalada vantagem, devendo aLtender sobi"eLudo 
á eriação natural e scientifica da materia , viu-ae forçada a Com
missão a -elevar a seis ,anno o lcmpo rig-o-rosamente pl"eciso para o 

curso completo do Direito. 
ProtJ09 ainda o p'.'ojecto e com o maior interesse a revogação 

àa faculdade conferida aos alumnos pelas reformas anteriores de re
quererem exames de mais de uma série em uma época, ou na segunda 
época, das maleri.~ ua série immediaia áquella em que foi exam•nado 
na primeira, tres mezes apenas decorridos. 

Medida excepcional estabelecida na legislação vigente' em favor 
de alumnos de applicação não commum e intelligencia precocemente 
desenvolvida, Lornou-se tal f-aculdade, com gravíssimo desprestigio do 
ensino, meio normal de percorrerem o tirocínio academico o candi
datos ao bacharelado. 

E por tal fórma aggraV'Ou-se a si tu ação do ensino, tão surprehen
dente foi a bonhomia condemnavel do juize , que não raros ão os 
alumnos que, no pequeno peri<>do de dous annos, peroorreram o estudo 
de todas a disciplina , com ironica admiração de {lUantos conhecem 
quão vasto e quão difficil é o estudo de Direito!! 

Mantendo o direito de fundação de Faculdades Livres, verdadeira 
conquista democratica, procurou, todavia, a Commi são, ao lado das 
garantias que lhes confere, collocar a fiscalização precisa, para evitar 
a decadencia do ensino, o fal eamento do fim a que se destinam, além 
de medidas outras tendentes a manter a sua es tabilidade como in.,-!. i_ 
Luto de ensino superior. 
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Sejam rigorosamente observadas as determinações do projecto de 
lei ora proposto, e as Faculdades Livres desapparecerão do quadro 
dos instituto de ensino ou erão verdadeiros estabelecimentos de 
instrucção, de real aproveitamento para 10 paiz. 

Transigir em assumpto de tal natureza é sacrificar em pleno regi
meu republicano uma conquis~a liberal, como foi o ensino livre. 

São esLas, a largos traços, as idéas principaes do pt'Ojecbo, que 
ela·borou a Commissão, em desempenho do honroso encargo que lhe 
íoi conferido. 

Propõe, poi , á esclarecida a_preciação e ao voto da Camara o 
seguinte projecLo de lei: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 . • A contar do primeiro anrl!o lectivo, depois da publicaçliD 

desta lei, o ensino nas Faculdades de Direito será feito em seis annos. 
distribuídas as ma terias pelas seguintes cadeiras: 

1• anno: 

1' cadeira - Philosophia oo direito. 
2• cadeira - Direito romano. 

2• anno: 

1• cadeira- Direito publico e COilBtitucional. 
2" cadeira- Direito civil. 
3' cadeira- Direito criminal. 

3• armo: 

f" cadeira- Direito civil (continuação da 2• cadeira oo 2• a.nno). 
2" cadeira- Direito criminal, especial~ente direito militar e regi

meus penitenciarias (continuação da 3" cadeira do 2• anno). . . - . 
$• ·cadeira- Direito internacional publico e diplomacia. 
4" cadeira- Econ10mia política. 

-4• anno: 

1" cadeira - Direito civi l (continuação da i • cadeira do 3• anno). 



- 7 -

2• cadeir.a - Direi lo wmmercial. 
3" cadeira- Sciencia das finanças e contabilidade do Estado 

(ooniinuação da 4" cadeira do 3• anno). 
4" cadeira- 'I'hem·ia do processo civil, oommercial e criminal. 

5" anno: 

1" cadeira- Direi to commercial e especialmente direito marítimo, 
fallencias e liquidação judiciaria (continuação da 2" cadeira do 4• anno) . 

2• cadeira- Pratica forense. 
3" cadeira- Medici.na publica. 

6• anno: 

1• cadeira - Sciencia da administraçãü e direito administrativo. 
2• cadeira- Legislação oomparada sobre o direito privado. 
3" cadeira- H i t:oria do direito e especialmente do direito na

cional. 
S i. • Para o ens ino des-tas matarias haverá 19 lentes cathedraticos 

e oito substitutos, que serão: 

Um de direito romano, direitJO civil e legislação comparada; 
Um de direito commercial; 
Um de direito criminal ; 
Um de medicina publica; 
Dous de phi lo ophia do direito, direito publico e constitucional, 

direito internacional publico e diplomacia e direito nacional; 
Um de economia polilica, sciencia das finanças e contabilidade elo 

Estado, sciencia da administração e direito administrativo; 
Um de theoria do processo civil, commercial e criminal e pratica 

foren e. 
§ 2. • Os ubsti tutivos de direito romano, direi-lo publico e constitu

cional, direito commercial (2" cadeira) e medicina publica farão em
pre curso complementares obre a parte do programma que lhes fõr 
determinada pela Congl'egação, de .accõrdo com 10 pl'ofessor da respe
ctiva cadeira. Estes cur.sos começarão quando entender conveniente a 
Congregação. 

Os demais ubstitutos sómente farão cursos complementares de 
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outras materias, quando assim julgar precisü a Congregação e ~tn vir
Lu<:le de solill i tação <:lo professor ela cadeira. 

s 3. o As funcções de preparador das cadeiras de medicina ~egal 
e hygiene serão exercidas pelo substituto de medicina publica.. 

Art. 2. o No regimen das Faculda{!es de Direito serão observados 

os seguintes preceiiJos: 
S i. o As aulas serão abBrlas no dia 15 de Março e encerradas no 

dia 15 de Novembro. 
S 2 ·. • Os lenLes das cadeiras, cujas matel'ias continuam a ser ensi

nadas no anno seguinte, deverão proseguir nellas até que se termine 
o respectivo curso. 

S 3. • A prelecção ourará pelo melllos uma hora, poden<:lo o lente 
ouvir qualquer dos alumnos. Duas vezes por mez haverá exercicics 
praticas, segundo a fórma qu e o lente determinar. 

S 4. o Os alumnos matriculados serão chamados diariamente e as 
suas f.a ltas publicadas mensalmente. 

§ 5. ~ Haverá duas épocas de exame: a primeira logo clepl(}is de 
encerradas as au las e a segunda 15 <:lias antes de começar :o novo anno 
lec·t.ivo. 

S 6. o Na primeira época sómente serão admittidos a exame os estu
dantes matriculados. Na segunda época de exames s·erão admittidos: 

a) o alumno que em qualquer das aulas do curso que frequentar, 
comprehendidas ·as supplementares, dér 40 faltas, o qual por tal motivo 
não poderá ser admittido a exame na primeira época; 

b) os alumnos dos cursos particulares; 
c) os reprovados na primeira época, paga por estes nova taxa 

integral da matricula; 
cl ) os alumnos matriculados, que por motivo justificado não tive

rem feito exame na época anterior. 
O exame versará sobre os pontos que a commisão examina.dora 

formular no acto, excepto para os alumnos contemplados na ultima 
classe. 

e 7. • Em nenhuma das épocas poderá o alumno ser examinado nas 
materia.s de mais de um anno. 

O alumno matriculado que tiver prestado exame das materias de 
um anno na primeira épüca não poderá ser admittido a exame das 
materias do anno subsequente na segunda época. 
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ú alumno, porém, reprovai:lo sómente em uma das materi·as do 
·armo, poderá matricular-se no curso immediaLo e prestar exame das 
discipli-nas deste ann<> em qualquer das épocas, sendo primeiramente 
,approvado na materia do anno anterior. 

S 8. • As provas escripLa e oral deverão ser feit-as na mesma época, 
annullando-se a prova escripta si, por qualquer motivo, o alumno não 

completar <> exame. 
s 9. • O alumno só poderá ter guia de uma para outra Facul<:lade 

depois de ter presLado '0 exame {!o ann<>. 
S 1 O. As penas disciplinares applicadas por qu alquer das Facul

dades officiaes ou a es{as equiparadas serão respeitadas pelas outras. 
Art. 3. a Ficam abolidos os cursos especiaes de sciencias jurídicas, 

de scienoias sociaes e de notariado; continuandD, porém, o de sciencias 
jurídicas por mais tres annos, o de sciencias soci.aes por dons, e o de 
notariodo por um, ·si nelles houver alumnos matriculadDs e que ·queiram 
conclu il -os, observando-se em taes cursos o regimen adaptado pela pre
sente lei. 

Art. 4. • Os lentes cathedralicos elas cadeiras extinctas e os ac t.uaes 
substituios serão transferidos para .as novas cadeiras e para os Jogares 
-de substitutos cmados po1' esta lei. 

Paragrapho unico. O cathedratico que não fôr apr<>vei-tado ficará 
a,{l{!ido á Faculdade, até que vague qualquer cadeira e possa ser no
meado, gozando, todavia, de todas as suas regalia.s. 

Art. 5. • As Faculdades livres, para serem reconheci-das e poderem 
gozar das regalias e vantagens estabelecidas pela lei vigente, deverão 
ter um patrimoni·o de 50:000$, representado P'Or apolices da divida 
publica geral ou pelo edifício em que a mc.sma funccionar, e provar 
uma fe~q11cncia nunca inferior a 30 alu mnos por espaç>,{) de dons 
annos. 

Paragrapho unico. A's actuaes Faculdades livres é concedid~ o 
prazo de cinco annos para a constituição deste patrimonio. 

Ar!. 6. a As Faculdades livres deverão mganizar seus estatutos de 
a-ccMdo com o re'limen adaptado pela presente lei. 

ArL 7. o O G<>vemo nomeará para cada uma das Faculdades livres 
um fiscal de reconhecida oompetencia scientifica em assumptos de 
ensino ,juríd ico, D qual em relatorios .semestr.aes exporá quanto ho-uver 
verificado sobre o programma e merecimento do ensino, marcha do 
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processo de exame, natureza das provas exhibida,s, aptidão profissional 
do c.orpo docenLe e o mais que occorrer no seio destes estabelecimei:üos. 

Art. 8 . • O~ fiscaes perceberão a gratificação de 2:400$ annuaes, 
paga pela respectiva Faculdade livre, que a recolherá em prestações 
semestraes á repartição federal pelo Gov-erno designada. 

Art. 9. • Para a matricula nas FacuJ.dades de Direi to deverão os 
candidatos, além de outras condições exigidas pela lei em vigor, demon
strar que se acham habilitados: 

Na língua portugueza, em francez, allemão, inglez l() U italiano, 
latim, mathematicas elementares, comprehendendo arithmetica, alge
bra, geometria e trigonometria, physica e chimica, historia natural, 
geographia e historia geral, e do Brasil em especial. 

Art. 10. O Gover.no expedirá os estatutos e regulamentos precisos 
para execução desta lei, consolidando todas disposição das actuaes 
instituições de ensino jurídico, que continuarem em vigor. 

Al't. 11. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 19 de Setembro de 1894. - Francisco L. da 

Veiga, Presidente. - Augusto de Freitas, Relator. - Dino Bueno. -

Ped1·o Vergne. -Gonçalves Fe1-rei?·a. - Augusto M>O?ttf!'/te(Jro . - Pau

Uno de Souza ltmiO?'. - Anizio Auto de Ab1•eu. - Adolpho Go1·do, com 
as restricções seguintes; 

De accôrdo com a união das sciencias jurídicas e sociaes em um 
programma unico e indivisível, em vista da relação intima que existe 
entre diofferentes disciplinas de um e outro curso, e do prejuízo qu-e 
para a solidez dos conhecimentos jurídicos a separação Marreta, toda
via, entendo que o curso de estudos em cada uma das FMuldades deve 
ser feito em cinco annos, .sendo as materias do ensino distribuídas 
pelas seguintes cadeiras: 

f• anno: · 

1• Cl,tdeira- Philosophia e histor~a do direito. 
2• cadeira- Direito · publico e constituciDnal. 
s• cadeira- Elementos do direito romano. 

2• anno: 

1' cadeira - Direito internacional, publico e diplomacia. 
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2• oadeira- Direito civil. 
3" cadeira- Economia política. 

3• anno: 

1• cadeira ---"Sc1encia das finanças e contabilidade do Estado (con

tinuação da 3• cadeira do 2" anno). 
2• cadeira- Direito civil (continuação da 2• cadeira do 2" anno). 
3• cadeira- Direito criminal. 

4" armo: 

1• cadeira-Direito civi l (conLinuação da 2• cadeira do 3• anno). 
2• cadeira- Direito criminal e especialmente direito militar e 

regimens penitenciarias (continuação da 3• cadeira do 3" anno). 
3• cadeira- Direito commercial e marítimo. 
4" cadeira- Sciencia da administração e direito admini8trativo. 

5• anno: 

1" cadeira- Direito commercial e marítimo, e especialmente f.al
lencias e liquidações judiciaes (continuação da 3" cadeira do 4" anoo). 

\ 
2" cadeira - Theor ia do processo civil, commercial e criminal. 
3• cadeira- Pratica forense. 
4• cadeira- Medicina le~al. 

Para o ensino destas materias haverá 17 cathedraticos e sete sub-
stitutos, que serão: 

Um de elementos de direito romano e direito civil; 
Um de direito commercial; 
Um de direi-to criminal ; 
Um de medicina legal; 
Um de philosophia e hisloria do direito publico e constitucional. 

direito internacional publico e diplomacia; 
Um de ·economia política, ciencia das finanças e contabilidade do 

Estado, sciencia da administração e direito administrativo; 
l m de th eoria do processo civil, commercial e crim inal e pratica 

f'Orense . 



- 12 -

As cadeiras especiaes de legislação comparada e de hi Loria dó 
direito nacional não estão incluidas nesta organização, porque, com
quanto ess·as disciplinas sej•arn de gl'aude importancia, todavia não são 
inclispensaveis para um curs•o ·de direito, tanto mais quanto é certo 
que o professor deve fazer o estudo da historia do direito á proporção 
que expuzer a sua dogmaLica, e <:la mesma fórma o es tudo de legislação 
comparada, quando estudar as instituições c as regras elo dil•eiLo patrio. 

Sendo por demais limitado o prazo de um anno para o estudo da 
medicin legal e da hygiene publica em uma unica cadeira, e tambem não 
send•o indispensavel esta ultima materia em um curso de direito, é 

preferível estabelecer no progromma, em Jogar de uma cadeira de 
medicina public:a, uma cadeira especial de med icina legal. 

Com o regimen actual ele separação das sciencias juri.ctioos das 
sociaes, pócle-se dar amplo desenvolvimento aús programmas de um 
e outro curso, incluindo-se todas as disciplinas que são necessarias 
para o preparo completo de uma ou de outra especialidade; mas, 
com a união ·claquellas sciencias em um só curso, o respectivo pro
gllamma, si abrangesse o estudo cotnpleto do direibo em todas as suas 
relações scientifica:s, augmenVaria consideravelmente o temp·o preciso 
para o ensino de todas as materias, consumindo largo período da vida 
do oalumno. 

E si considerar- se que pela organização .rio ensino sccunclario, que 
vigorará. ele 1896 em deante, e sobretudo pela felicíssima insti tuição 
dos exames <lc madureza, que levantando o ensino da situação deplo
ravel em que se acha, e tornando- -•o uma cousa s·éria, a habilitação 
em todas as disciplinas ·deste ensi no , ao envez do que se dá hoj e, de
mandará arudos esforços elo a lumno, e largo período ela su a vida. é 
de alta convenienc ia nwo alongar por demais o curso superior. e antes 
diminu ir o seu período tanto quanto as conveniencias do ensino o 
permittirem, sobretudo si esse período fôr obrigatorio. 

Em t'Ddos os paizes conhe'cidos como mais adiantados em maLeria 
de ensino jurídico, o curso .não é feito em mais de quatro annos; nas 
Universidades italianas, por exemplo, os candidatos aoQ doutoràdo em 
direito ( lam·ea in jn?-isp?'1telenza) devem fazer um curso obrigatorio 
de quatro ·annos, tendo ordinariamente cada Faculdade 23 cadeiras 
para esse curso, além de cursos comr:ilementares de varias discipli na s. 

Pareceu-me mais apropriada a denoQm inação de - Elementos do 
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direito 1'0mano - dada á 3• cadeira do 1 • anno, porque o ensino dessa 
cadeira deve ser o da par te elementar, comp·rohendendo todos os ele
mentos essenciaes ao conhecimento do direito privado, e devendo o 
curso complemenLar fazer parte do ensino do direito civil patrio. 

A maioria da Commissão pr•opõc cursos complementat'es obrigato
rios, para o direito romano, direito publico e constitucional, dire ito 
commcrcial, (2" cadeira) e medicina publica. 

Parece-me que será mais profícuo para u desenvolvimento regufar 
t- conveniente prov·eito do ensino, estabelecer-se em loga-t' de cursos com
plementares, a neces·sidade de cursos diarios daquellas disciplinas (á 

excepçã:o das quintas-feiras ) pelos respectivos cathedraticos, augmen
tando- se a sua gratificação. 

De accôrdo com estas idéas, proporei, em tempo opportuno, emen
das ao projecto. - Adolpho Gordo. 

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO 

O Sr. Adolpho Gordo, na qualidade de membro da Commissão 
nomeada para elaborar um projecto reformando as instituições de 
ens ino jurídico e ten<:lo assignado o parecer com restricções, vem justi
ficar a sua opinião. 

Não precisa salientar a imp:ot'tancia do assumpto, que deve des
pertar o maior interesse de uma Camara conscia da elevada missão 
que lhe cabe c da grave responsabilidade que lhe pesa em todas as 
questões que se referem á instrucção publica. E esse interesse por 
parte da Camara deve tornar-se mais intenso quando e trata de uma 
par te importantíssima do ensino publico, cujo decadencia cada dia mais 
se accentua em nosso paiz. 

As questões de instrucção publica e sobt'eLudo as do ensino supe
r ior, que têm provocado os mais calorosos debates no seio do Parlamento, 
as mais vivas discussões na imprensa, sãro sempre momentosas, porque 
affcctam muito di rectamente o desenvolvimento e a civilização de um 
povo, de que são a condição primordial. 

O projecto em discussão consagra disposições relativas ás Facul-

1• cliscu5sfi.._. 



.dades federaes assim cqmo consagra dispo_si.çp~ relativas ás Faculdade~ 

livres. . 
Pois bem, desde logo surge_ .a seguinte q-qestão: "Deve o Estado 

manter as Faculdades officiaes, desde ·que t_emos em nosso paiz quatro 
Faculdades livres, organizadas de accôrdo com o programma estabe
lecido pel-a lei em relaçij.o ao ensino super\or do direito?" 

Esta é uma questão muito debatida e. <;iistinctos economistas e 
publicistas, amigos ardentes da liberdade, sustentam que aos Estados 
não ca.be proporcionar o ensino superior, porque a missão exclusiva 
do Estado é mantér a ordem e a se3urança publicas, .quer contra os 
inimigos do interior, quer oontra os do . exterior. 

EU.es concedem a intervenção do Estado em dous unioos casos: 
no primeiro, para auxiliar com subsidias os instituto·s de ens ino parti
cular que se crearem no paiz; no segundo, para mantér mesmo escolas 
!Qfficiaes, quando não houver absolutamente um só insti·tuto de ensino 
particular. 

Argumentam todos com o facto que se dá na America do Norte: . 
dizem que naquelle paiz, que é um p.aiz modelo em materia de ins tru
cção publica, si os Estados gastam milhões com a instrucção pt•imaria, 
deixam todavia a instrucção secundaria e superior á iniciativa par
ticular. 

Esta é uma das qu~s·Lõ.es que devem ·ser resolvidas de accôrdo com 
as condições e gráo de adiantamento dos paizes. 

O orador convém que um paiz em que a instrucção superior esteja 
perfeitamente organizada, grandemente desenvolvida, .assenta<ia em 
largas bases, C'Om recursos consideraveis para fazer face ás necessi
dades do ·ensino, não ha realmente conveniencia em que o Estado pt'O
porcione á instrucção publica qualquer recurso do Tbesouro. 

Mas, em outras condições não, porque o Estado, deve então se 
interessar com o maximo interesse e empenho na educação popula e. 

Faltaria mesmo á sua missão, si deixasse este assumpto impor
tante entregue ao acaso e ás especulações de aventureiros. 

Em nosso paiz esta questão cresce ainda de importancia. 
Si é verdade que -temos quatro Faculdades Livres de Direito, parti

culares, não é menos certo que ellas nasceram hontem e podem desappa
recer .amanhã, visto como faltam-lhes as condições de estabilidade. 
Assim, pois, ·o Estado nunca poderá cogitar em mandar fechar as 
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escolas officiaes, que estão perfeitamente organizadas e com um coepo 
de professores distinclissimos. Deve antes creae outras que · se toma
rem neeessarias, sem monlQpolio o.fficial. 

A revolução de 15 de Novembro veio assegurar-nos o regimen da 
liberdade c uma das consequencias fataes do proprio regimen é a 
liberdade de ensino. Esta coexistencia do ensino official oom o ensino 
liv.re faz na:scer a questão de saber-se si compete a umas ou a ambas 
as. Faculdades - a livre e a official - a exploração de diploma•. 

Tre!:l systemas existem a respeito: um, que desconhece a neces
sidade de diplomas e proclama francamente a liberdade pt·ofissional 
- é •o da America do Norte; outro, aLtribue unicamente ás Faculdades 
officiaes o direito de expedieem diplomas - é o ela França;· outro, 
f~nalmentc, com quanto dê esse direi Lo quer á:; Faculdades officiaes 
quer ás livres, comtudo nega aos diplomas a efficacia profissional e 
exige dos diplomados um exame profissional para o exercício de uma 
profissão qualquer. 

O primeiro systema parece uma consequencia logica da. liberdade 
do ensino; mas, .a liberdade profissional não pó de ser resolvida á luz 
dos princípios e ele um mo·uo absoluto em toda e qualquer hypothese, 

visto como a so lução depende do es tado de civilização de um povo, 
das condições que o cercam, do gT;:to de sua cul tura e -do seu adianta
tamento. 

Si ha paizes na Europa em que póde see instituída sem perigo 
a liberdade profissional, ha outros .em {JUe o Estado deve, e muito 
legitimamente, exigir cer tas garantias de capacidade e por meio de 
diplomas, para garantia da vida, para garantia da fortuna do cidadão. 

O segundo systema não póde ser acceito. Desde que se dê ao Estado 
unicamente o direito de conferir diplomas, os alumnos das Faculdades 
livres terão necessidade de sugeitarem-se a exame perante as Facul
dades officiaes. 

Este regimen mataria a liberdade do ensino, porque esta liberdade 
não consiste unicamente no direito de ensinar, mas no direito de ensi

nar oom efficacia,. E vem estabeJ.ecer a uni·formidade no ensino, que 
-supprime a espontaneidade e esse espírito de p-rogresso tão. necessario 
:ao de?envolvimento do ensino. 
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O terceiro sysl.ema é o melhor, portanto, porque cada Faculdade 
_ official ou livre - tem o direito de diplomar, mas sem efficacia 
profissional. Parece preferiv.el sujeilat' o alumno diplomado a um 
exame profissional, exame que tem o fim unico de verificar pratica
mente si está ou não nas wndiçõe de exercer es ta ou aquella profissão, 
do que sujeitar ás Faculdades livres as lres exigencias proposLas pela 
Commi ão no projeclo ora em úebate: o patrimonio de 50 :000$; a 
frequencla mínima de 30 alumnos; e a organização do es tatutos de 
accôrdo com •os -das Faculdades officiaes. Pelo projecto o Governo 
1em v direito de nomear um fiscal para acompanhar Lodo o desenvol
vimento do ensino nas Faculdades. 

Faz o orador um hisioric·o das Faculdades de Direito do Brasil, 
mostrando o pessimos re ultado da reforma inaugurada no tempo do 
Jmperio com o decre!Jo de 19 de Abril, mostrando que foi da liberdade 
de frequeneia que nasceu a decadencia no ensino publico superior. 

A decadencia do ensino de direito é tão grande que póde-s~ dizer 
que já nãq Lemos ensino de direito porque faz-se todo o curso ás 'veze 
em menos de 2 annos. 

Este estado de cou as não póde continuar e por is o a Commissão 
lembrou-se -de propôr a frequencia obrigatoria, perdendo o direito á 

insripção lodos os alumnos que tiverem 40 faltas e estabelecendo-se 
épocas especiaes para os seus exames em condições mais severM, 
exames vagos. 

Outra medida do projeclo é a prohibição de fazerem o alumnos 
exames de outras cadeiras que não as do anuo que fr equentem, afim 
de acabar com os escandalos de que Lodo mundo tem conhecimento 
o que diz respeito não só a alumnos como a professare - fazerem 
exame de 20 cadeiras em tlous annos ou meno . 

Outro escandalo é o dos pa seios constantes pelas tr.ansferencias 
de uma para outra Faculdade, no intuito de procurarem os estudantes 
examinadores men:o severos, ora em S. Paulo, ora no Recife, ora om 
>()Ulra cidade onde haja Faculdade de Direito. 

Para evitar este facto, a Commissão determinou que as guias para 
tran ferencia de uma para outra Faculdade só serão concedidas depoi 
dos exames finaes. 
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Uma outra medida a que a Commissão ligou a maxima attenção 
foi a chamada ás licções e ás sabbatinas, que muito ha.bilitam o estu
dante a argumentar, a fazer exposições a conhecer a estructura do 
argumento. 

São celebres os exercwios praticos que se fazem na Allemanha 
nos cuNJs de direito. Oxalá que, passada esta reforma, os nossos pro
fessores comprehendam os seus dev·eres e possam collocar-se na altura 
do sua missão. 

O projecto visa muilo aos estudantes, mas por que não ha de visar 
aos lentes? O Ot'ador não póde compr.ehender por que é que um pro
fessor ha de ser vitalicio, pol'que é que ha de se ligat' a sorte e o 
progresso do ensino a certas e determinadas individuali\.lades, por que 
é que não se ba de contractar, <:leu>ois do concurso, o !·ente por urri 
certo prazo. Si durante este tempo elle cumprir fielmente o seu dever, 
o prazo será prorogado; si, porém, elle deixaT-se absorver por inte
resses commerciaes, politicos, ou de outra ordem, alheios ao ensino, 
sel.'á então substituido. 

Passando a estudar o programma das Faculdades, o orador, como 
.a Commissão, pensa que o programma actual estabelecido pelo decl'et.o 
de 2 de Janeiro de 1891 não se justifica, qualquer que seja a face por 
que se considere G assumpto. 

Antes de tudo <:!irá o orador que não comprehende esta distincção 
entre sciencias sociaes e sciencias jurídicas; porque as sciencias jurí
dicas são sociaes. Diz mais que entre as materias do curso jurídico 
não figura a economia política; e, no entretanto, ninguem desconhece 
o papel importante que a economia política representa no estudo do 
direito e o grande auxilio que ella presta ás relaçôes que o direito 
regula, e é ba ·e do Direito Commercial. 

A economia politica é a base do direHo commercial. 

A economia politica e <J direito se completam. 

Histeria o orador a reforma dos cursos jurídicos na Italia, mos
trando que a Commissão nomeada pelo Ministro em 1888, concluiu r.o 
anno seguinte os seus trabalhos, cuja base era a divisão dos cursos 
em duas secções, uma de sciencias jurídicas e outra, não de sciencias 
sociaes, mas poliLic::.s e administrativas. 
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N~ secção de sciencias jul'idicoo es tão comprehendidas as ma terias: 
hisloria do direito, instituições do direito romano, dil'eito civil, com
mcrcial c penal, processo criminal e processo civil, economia política, 
estatística, direito constitucional, direito administrativo e direito inter

nacional. 
Do mesmo modo, no curso de sciencias administrativas e políticas 

estão comprehendidas todas essas materias. 
Isto vem demonstrar que é quasi impossível pa!'a a formação do 

espírito jurídico uma separação completa dessas disciplinas. 
Desde que se estabelece um regimen de separação entre as sc iencias 

jurídicas e sociaes, parece que se deve dar amplo desenvolvimento 
quer a uma, quer a outra especialidade. 

Isto não se dá com o programma em vigol'. 
Diverge o orador dos seus collegas apenas em dous pontos. 
O primeiro refere-se á inclusão de certas disciplinas. 
As Faculdades não são creadas para formarem homens eruditos, 

e si fosse as::;im, os seis annos não bastariam e o numero de disciplinas 
seria tambem insufficiente. 

O orador demonstra longamente que são dispensaveis as · cadeiras 
espe.ciaes de legislação comparada, de historia do direito nacional e 
de hy.;iene publica; as duas primeiras, porque são essas materias emi
na·das: ao lado do estudo do direito patrio, e a .terceira, porque não é 
discipiina jurídica. E si houvesse necessidade de serem incluídas no 
programma todas as disciplinas uteis, o programma seria enorme. 

Combate em seguida o prazo de seis annos, que deve ser reduzido 
a cinco, e combate tambem os cursos complementares. E' preciso que 
se faça uma reforma conveniente, para amanhã não termos necessidade 
de reformar novamente o curso de Direi-to. E porque se trata da 
refDrma de uma das partes mais importantes do ensino superior, qual 
é o do Direito, é necessario que a Camara não se esqueça daquellas 
memoraveis palavras de Pasteur - de que é do pequeno numero de 
que r ecebem o ensino superior que depende a prosperidade, a gloria, 
a soberania de um paiz. (Muito bem. O orador é cumprimentado.) 

Fica a discussão interrompida. ( •) 

(*) 
Ann.aes. 

Em seguida fallo. o Sr. Augusto de F"reltae. O discurso não consta doo 

J ;~ J·~ ;~ · .. J. 
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SESSÃO DE 25 DE SETEMBRO 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto conjunclamenle em discussão, 
o seguinte requerimento : 

Requeü·o que o projecto ele lei reformando o ensino das Faculdades 
de Scienci as Sociaes e Jurídicas seja submeLlido ao juizo da Cornmissão 
de Constituição, Legislação e Jus tiça. 

Sala das Sessões, 25 de Setembro de .1894. - Erico Coelho. ( • • ) 

Na sessão de 29 de Setemb1·o é. enccerada a I' discus ão do pro
j er: !~. 'E' 'lpprovado na sessã{> de 30. 

SESSÃO DE 6 DE OUTUBHO 

F.' lirla, apoiada e posl.a eonjunctamente em discussão a seguinte 
emPnd9: 

Ao art. 1 • (principio) : 
Em vez de: - em seis annos, etc. - até o § 1•, diga-se: - em 

einco annos, distribui das as maLerias pelas seguint~s cadeiras: 

1• anrw: 

1• cadeira- Philosophia e histor ia de direi to. 
2• cadeira- Direito 'pubiico m!iversal tl direito constitucional 

patrio. 
3" cadeira- Elementos de direito romano. 
4~ cadeira- Antropologia jurídica e medicina legal e hygie"Qe 

pnblica. 

2• anno: 

' i" cadeira- Direi to das gentes e diplomacia. 

(• • ) Nl'io consta dos Annaes o discurso do Sr. Erico Coelho. 
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z• cadeira- Direito publico universal e direito uonstilu<lional 
patrio. (Continuação da 2' cadeira do 1• anuo) . 

a• cadeira- Direito civil. 
4." cadeira- Antropolo . ia jurídica e medicina log·al e hygiene 

publica. ('Continuação da 4" cadeira do t• anno.) 

a• armo: 

:l' cadeira- Economia poliLica, sciencia das finanças e oonta.bil-

lidade publica. 
2" cadeira- Direito commercial e marítimo. 
a• cadeira- Dil'eito civil. (Continuação da a• cadeira do 2• anno.) 
4.' cadeira- Direito criminal e militar. 

4• amw: 

i" cadeil·a- Economia política, sciencia das finanças e oontabi
lidade publica. (Continuação da 1" cadeira do a• anno.) 

z• cadeira- Direito commercial e marítimo. (Continuação da 
z· cadeira do a· anno.) 

3" cadeira- Direito civil (Continuação da a• cadeira do a~ anuo. ) 
11• cadeira- Direito criminal e militar. (Continuação da 4" ca

deira do .a• anno.) 

5• ann.o: 

1" cadeira- Direito administrativo e sciencia de administração. 
z· cadeira- Theol'ia e pratica do processo civil e commercial. 
a• cadeira - Theoria e pratica do processo criminal. 
4" cadeira- Legislação comparada. 
Ao § 1•- em vez de: 19 lentes cathedraticos e oito substitutos, 

etc. - diga-se: 20 lentes cathedraticos e sete substitutos. Os cathedra
ticos serão : 

Um de philosophia e historia de direito; 
Dous de direito publico universal e constitucional patrio; 
Um de elementos de direito romano; 
Dous de antropologia jurídica, medicina legal e hygiene publica; 
Um de direito das gentes e d1piomacia; 
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Tres de direito civil; 
Um de direito a.cJmin istrativo e sciencia da administração; 
Dous de clireiLo commercial e marítimo; 
Dous de direito criminal e militar; 
Dous de economia politica, sciencia das finanças e contabilidade 

publica; 

Um .cJe theoria e pratica do processo civil e commercial; 
Um .cJe theoria e pratica do processo criminal; 
Um de legislação comparada : 
Os substitutos serão: 
Um de philosophia e historia de direito, direito romano e legi.

!ação comparada; 
Um de direito publico universal, constitucional patrio e direito 

das gentes; 

Um de .cJireito civ il; 

Um de direito commercial e marítimo e processo civ il e commer
cial e pratica forense; 

Um de direito criminal e processo criminal; 
Um de economia politica, sciencia das finanças e contabilidade 

publica e direito administrativo e sciencia <la a.cJministração; 
Um de antropologia jurídica, medicina legal e bygiene publica; 
Ao S 2. • - Supprima-se. 

Sala das Sessões, 2 de {)utubro de 1894. - Almeida .Vogueira. 

O Sr. Bricio Filho pensa que o projecto n. 97, que reforma o ensino 
· das Faculdades <le Direito, é um attentado á liberdade; é essa a expres
são que lhe occorre ao enfrentar com o § 4" do art. 2" deste mesmo 
projecto. A Commi são não deve levar a mal a firmeza deste protesto 
com que o orador rompe o debate; é o primeiro a reconhecer os me
ritos, as qualidades, illustração dos seus membros. mcrecen<lo o illustre 
Relator do proj ec to a admiração que reclamam os seus talento e a 
sua cultura intellectual. 

Impressionada com a decadencia do ensino, a sombrado com o 
abatimento das Faculdades de Direito, apprehensiva com o abandono 
das aulas, espectaculo que ella considera triste e desolador, a illustre 
Comrnissão formulou o projecto salvador, o remedio salvador das escolas 

2' discussão 
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-a obrigatoriedade do ensino, que, diz ella, auxilia o mestre, ins truindo 

o discípulo. 
Som competencia para entrar no· exame do modo por que foi at·chi

tectada a reforma, o orador apega-se simplesmente á questão da obri
gatoriedade DO ensino. A illustre Commissão, apontando as causas que 
têm concorriDo para o falseamento do ensino superior, deixou de parte 
as principaes, isto é, os golpes cl!lldos pela Monarchia, com as nomea
ções injustas que tantos desgos tos causaram ás co rporações; e pela 
Republica, clig·a-se a verdae, que tambem deu g·olpes profundos nas 
mesmas corporações de ensino, com as nomeações de lentes sem con
curso. Cita o orador exemplos como o da nomeação, feita no Imperio, 
do lente {]e clinica obstelrica e gynecologica da Faculdade de Medicina 
da Bahia, escandalo que lev·antou a moci{!ade. 

As nomeações de lentes sem· concurso concorreram pal'a abaixar 
o nivel do ensino, deram logat· a gt,ancles descontentamentos, chegando 
a levantar a mocidaDe uma escola e a indignar uma Congre ;ação. 

E' verdade que alguns elos nomeados têm capacidade para o cal'go, 
mas o orador está certo de que elles seriam os primeiros a entrar em 
concurso, caso o Governo Provi "orio não o tivesse posto ao lado. 

Entre as escolas que nesta questão mais protestaram, está a Escola 
Polytechnica, cuja cadeira de economia política, regiDa pelo Dr. Vieira 
Souto, foi dividida em duas partes: na primeira ficou o estudo da 
economia politica pr-opriamente dita e na segúncla, o da estatística 
e direito administrativo. E1·a substituto dessa cacleil'a o Dr. José Agos
tinho elos Reis, o qual, uma vez dividida a cadeira, devia ficar regendo 
a segunda parte da mesma cadeit·a. 

Entretanto, assim não aconteceu, emqua:nto o Dr. José Agostinho 
estava no Norte, nomearam um indivi<luo extranho á escola- o bacha
rel Tarquinio. 

M-as, a mocidade da Escola Polytechnica recebeu com grande indi
gnação este facto e outro semelhante, o da nomeação do Dr. Cordeiro 
da Graça, especialista em desenho, que lecciona na Escola Naval, para 
uma parte da cadeira de machinas, tambem nividida. 

Essa mocidade reuniu-se, protestou e resolveu impedir, por todos 
os meios e modos ao seu alcance, a entrada naquelle edificio de um 
cidadão extranho ao mesmo e que não tinha feito éoncurso. 

A Congre: ação procedeu do mesmo modo e o illustre cidadão que 
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dirígia aquella escola, o Conselheiro Dr. Pitanga, cuja morte os jor
naes hoje noticiam em termos sentidos e cujo passamento foi uma ver
dadeira perda pa.ra o ensino, tal era a elevação com que -elle dirigia 
a cadeira de physica, tal era o seu caracter - não quiz sanccionar 
com a sua presenç-a aquelle facto, deixando o cargo de director para 
não dar posse ao professor nomeado, uma vez que encontrara resis
tencia por paete do Ministro, ao qual fol'am apresentados muitos 
pistolões. 

Substituiu-o no cargo de director, para dar aquella posse, um outro 
cidadão extranho á escola - o Dr. Viriato de Medeiros. Mas, deante da 
attitude da mocidade, armada ele latas d-e kerozene, os dous lentes no
meados retiraram-sé sem tomar posse e até hC?je não volLaram mais. 

Outra causa do rebaixamento do nível do ensino é a politicag·em 
que tem entrado nas escolas e que tem dominado algumas Cong·re
gações, bem como o sentimentalismo, que estende o seu manto pr{)te
ctor não só sobre os que se :revoltam, sobre os que attentam contra 
a {]igniclade da PaLria, contra a sua integridade, mas tambem contra 
os que têoa phrases melodiosas, phrases que faliam em prejuízos e 
reprovações. 

Passa depois o orador a combater o § 4° elo art. zo do pl'ojec-io esta
belooendo a obrigatoriedade do ensino nas Facuklades ele Direito, •pelas 
chamadas diarias de alumnos e 'Pela publicação mensal de suas fa ltas. 

Quererá a Commissão incumbir o lente do papel ele fazer a cha
mada ou ella será feita pelo bedel? Teremos então a restauração do 
c-elebre . processo elo bedel, de lapis em punho, a tomar as f ai t.as dos 
alumnos ou deixanrlo ele tornai-as me-diante uma fJ. org·eLa ou um sim
ples maç,o de cigarros? 

Pelo project.o, o alumno que tiver 40 faltas não fará examr na 
primfl ira época, mas sim na segunda. 

No entretanto, o mesmo projecto prova que esta clausula pôde 
deixar de ser necessaria, cahindo em contradicção, porquanto admitte 
mais tarde a exame o estudante que -durante as féria;s não seguiu um 
só curso. 

O resultado é que os alumnos correrão to-dos para as Faculdades 
livres, onde a obrigatoriedwde não será .ohser·vada como nos officiaes, 
concorrendo assim a Commissão para mata·r o ensino official. 

Em resposta a um aparte que se refere a um fiscal proposto p&la 
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Commissão para vigiar de perto as escolas livres, o oeador diz que 
esse fiscal, incumbido d~ zela:r pelo modo de distribuição do ensino, 
pela observancia dos programmas, não descerá a annotar as fl).ltas dos 
estudantes. 

A ·o.brigatoriedade do ensino só póde aprovei-tar ao professor nã1, 
habilitado, não preparado, que precisa dessa medida para ohamar cou
currencia para as suas lições. O professor provecto, illustrado, com
petente na materia que ensina, esse ha de ter sempre as suas cheia~> •. 
llem necessitar desse processo tão preconizado pela Commissão. 

A obrigatoriedade de frequencia é um serviço á mocidade, que. se 
vê forçada a aturar alguns mestres que, certos de um gTande auditoria, 
não procurarão pl'lospel~ar, •augmentar o cabedal de conhecimentos. 

Continuando, diz o orador que essa medida s•erá, em alg·umas aulas 
de máos mestres, o ensejo de prolongados somnos dormidos pelos 
alumnos que escutarem certos professores que ·são verdadeiros morp·hi
nas. Diz ainda que as aulas de José Bonifacio foram sempre grande
mente concorridas por alumnos de todas as séries e por pessoas extra
nhas á escola onde ensinava. 

E' inimig·o do systema do terror, das velhas praticas. Acha que 
entre o professor e o estudante deve-se estabelecer a maior cordiali
dade, devendo o ensino ser ministrado intuitivamente, sem grandes 
apparatos, mas com methodo, por meiD de experiencias, sempre que 
possivel. 

Convido o orador, '() illustre Relator da •Commisão a concoFrer junto 
da Faculdade Livre de Direito. da Bahia, d·e que é um dos leil'tes mai3 
distinctos, para a elevaçãD elo nível do ensino, já sendo rigoroso no 
julgamento dos estudantes, já fazendo com que os seus collegas pro
cedam do mesmo modo; pois que, segundo o relatol'io do Se. Ministm 
da Justiça e Negocias do Interior, durante o anno findo, houve nessa. 
Faculdade apenas tres reprovações, sendo grande o numero de matri 
culados. 

Não póde dar seu apoio á obrigatoriedade de fl'equencia, porque 
ella vem ferir a conquista de ~19 de Abril de 1879; porque vae de encon
Lt'O a conquistas feitas durante a Monarchia e que a Republica virá 
arrancar com este projecto. Vota ainda contra, porque todas as Con
g-regações até hoje têm sido as primeiras em sanccionár em regula-. 
mentos a livre frequeneia . 
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Lamenta que a Commis ão fosse exumar, 1)0m relação á frequen
cia, o archaismo, as antigualhas, o repeovado obselet ismo, 'Pal'a anu
maT-os no projecto. Foi estudante, estudante no regimen livre, fóra 
das humilhações do escravi mo de freq uenci a e não póde assentir na• 
r·eslauração de processos anachronicos. (J1uito bem; mtGito bem. O ora

dot é C16mpt>imentado.) ( · ) 

Vem á Mesa, são lidas, apoiadas e posta em di cussão conjuncta
ment.e as seguintes emendas: 

Ao art. 2• do projecto n. 97, de 1894 : 
upprima-se o S 4•. 

Supprima-se a clausula (a) do S 6•. 

Sala das Sessões, 2 de Outubro de 1891. - Bricio Fil ho. 

SE . XO DE 8 DE OUTUBRO 

O S r. Erico Coelho: -Pedi a palavra para reproduzi!' o requert
mento que apresentei durante a J' di cussão do projecto, dispen an
do-mA de justificai-o visto como já o fiz da primeira vez. Entendo que 
o· projeclo n. 97 ele 1894 é incon~lifnC'ional, e. nesta conformidade, eu 
quizera que a Camara ouvisse a Commi ão de Con ~ tiluição, Le i !ação 
{; .Justiç-a de que tenho a honra ele fazer parte . 

.Comquanto o pmjecto seja obra de uma Commissão Especial, não 
~ devP. dispen. ar esta l'ormalidade pela qual insisto. 

Ni to não ha desdouro absolutamente algum par:a a Commissão 
nomeada pela Camara. 

Pelo facto de ser uma Commis ão E pecial, ella não se deve con
siderar exautorada ou -de prestigiada pela circumstancia ele er ouvida 
uma Gommissão permanente da Camara, porque os trabalhos das pro
pria Commissões permanent.es são nbmetticlo. á a'J)reciação de ontraR 
Commissõe. 

E' simplesmente o que tinha a dizer enviando á Mesa o meu reque
timent.o conced ido nos seguintes termos (lê) : 

(•) Antes do Sr. Bt·ic!o Filho fallou o Sr. Rodrigues Lima. cujo discurso não 
eonst:.. <los Annaes. 
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Faço parte desta Commissão, desejo emittir parecer a rBspeito do 
projecto que não é de todo inconstituci·onal. Desejo, portanto, que sam 
prejuízo da 2• discussão ·seja elle submettido á apreciavão da Com
missão a que acabo de referir-me, para que possa ella elaborar o seu 
pÚecer antes do pro.jecto entrar em 3• discussão. 

Vem á Mesa, é lido, apo iado e posto conjunctamente em discussão 
o seguinte requerimento: 

Requeiro que o projecto n. 97, de 1894, seja submettido ao ex..ame 
da Commissão de Constituivão, -Legisração e Justil(a, antes de entrar 
em 3" discussão. 

Sala das Sessões, 8 de Outubro de 1894: - E1·ico Coelho. 

O Sr. Nilo Peçanha pensa que o assumpto em debate, não é, feliz
mente, daquelles que possam dispertar oda critica política do tempo, 
condemnavão á paixão immoderacla das reformas, abalando os costu
mes e avassallando os poderes publicas. 

A materia em eÀ'ame não é tambem daquellas que -possam forcar 
a discordia e a divisão no seio da representação nacional. dentro da 
Republica. 

Lançar as grandes bases da educação scienlifica e democrat.ica 
do povo, eliminando os velhos erros da legislação presente - tal deve 
ser a preoccupação dos que, sendo hontem um partido de agitação 
e da lucta, se constitu em •hoje em partido de governo, cuidando sobre
tudo da instrucvão superior e rto desenvolvimento mental das claS&Js 
sociaes. 

O nobre Deputado pelo Pará, Sr. Bricio Filho, Yiu no brilhant.e . 
parecer da Commissão Especial, reorganizando as Faculdades de Pirei to. 
um at-aque e um repudio á liberdade de ·ensino no paiz. S. Ex. não tem 
r-azão. Quando outr'ora, na Europa, batiam-se grandes estadistas pela 
reforma li!Jeral da ·educavão, •O interesse geral era -a destruição do 
clericalismo como inimigo commum das navões, na fundavão l'eal da 
liberdade. 

Recorda Spuller: o fundamento da 1greja e do seu ensinO' era a 
fé: ·Por ella, o espírito crê em verdades que não comprehende, mas 
que a religião as revelou. 

A base, ao contrario, da nova educação é a sciencia. 
Naquelre tempo o que se queria era afastar as questões religiosa~ 
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do curso dos institutos porque Lodo o espirilo religioso, encaminhando 
e amol<lando di cipl i nas, era uma violencia á liberdade de consciencia. 
(Muito bern.) 

Uma escola fez a sociedade antiga .e outra lanvou as bases e as 
leis da sociedade moderna. 

. Desses princípios não se afastou a Commissão Especial, que, sem 
renunciar a nenhuma das conquistas estabelecidas atravez da evoluvão 
do ensino, estabeleceu no projecto medidas que satisfazem as aspira
I}Ões do maiQr numero. 

Não concorda o orador com a precipitada abolivão dos cut·sos of
ficiaes. 

Pensa que o Estado, como aggregado humano, como unidade poli 
Lira, lem doutrinas, tem sentimentos, tem idéas. Não comprehende 
como possa o Estado legislar S()bre domicílios, sobre propriedades, sobre 
a organizavão de família, etc.; e não tenha o direito de intervir nas 
relações do ensino publico e, portanto, na formavão do caractet· na
cional. 

Não comprehení:lo como se lhe entrega interesses, o direito de 
punir, a administração publica e as instituições mais caras, e se lhe 
recusa uma parcella de autoridade e a intervenção necessaria na in
strucvão primaria superior das classes do paiz. (Ap oiados. ) 

Cita Macaulay: Si o Estado mantem o soldado, porque não man
tem o prMessor? Desde que o Estado não é mais orgão ele uma crença 
revelada no Brazil, não receia o orador a sua collaboração no desen
volvimento da instrucvão publica. 

Apreciando em seguida o concurso no magisterio, confessa o ora
dor não ter os mesmos enthusiasmos de outr'ora por esse processo de 
investidura scientifica. 

A sua histeria em diversos povos, a sua condemnação na Allema
nha, a propria experiencia entre nós, tem modificado as opiniões do 
orador. 

A proposito, lembra a niversidade de Pariz, sob a inspiração 
governaliva de Napoleão, o monopolio espiritual, talvez, á trindade 
de Sacy, de Cuvier e de Royer Collard um, nas sciencias moraes e po
líticas;· outro nas sciencias· orientaes; e outro nas sciencias physicas e 
naluraes - illuminando .a França e rompendo as Lradicções sObre a 
pr'Ova de compeLencia profissional. 
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Addiccionando exemplos de notab ilidades italianas e de casos se
mel h antes em nossa patria, o orador, historicamente pódc inquirir do 
genio, da gloria e do credito do paiz, nas producções intellectuaes mais 
notaveis, na jurisprudencia e na litteratura, independente de concur
so . (Apoiados. ) 

Combate a eliminação da cadeira de legislação comparada, como 
quer o voto em separado. 

Pergunta como se poderá, sem ella, estudar d ireito internaciona-l 
privado, cuja litteratura é rica, vasta e opulentíss ima. 

Sabe a Camara que se trata de uma sciencia quasi autonoma, 
saliente pela grande importancia de sua synthese. (Muito bem. ) 

Refere-se o orador ao valor do conJronto, do cotejo, no estudo 
do mais robustos institutos jurídicos e da internacionalidade das re
lações no direito commercial, no direito civil, limitando o campo do 
proprio direito privado, instruindo o juiz, instruindo o legislador e 
instruindo a p1;opria sciencia . 

Encarecendo a relevancia da cadeira de legislação comparada com 
muitas outras consi<.lerações ainda, o orador agra<.lece, finalmente, a 
attenção e a generos ida<.le com que foi ouvido pela Camara. (ltlu,ito 

bem; muito bem. ) (') 

SESSAO DE 9 DE OUTUBRO 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto onjunctamPnte em discussão 
o seguinte requerimento. 

Requeiro que o projecto n. 97, de 1894, volte á Commissão, no 
inlervallo da 2• para a 3' discussão. sem, portanto, que haja o menor 
prejuízo de tempo, para que a Commissão, tendo em vista as objecç.ões 
que lhe fo1~am feitas, examine si ha occasião de modificai -o no sen
tido de alguma das medidas indicadas . 

Sala elas Sessões, 9 de Outubro de 1894. - Medeiros e Albu.qu.er
qu.e. (*') 

( • ) O Sr. Mede•ros e Albuquerque falou em seguida. Não consta o dlscursó 

dos A nna.es. 

( • •) N>esta ses<"ão falou o Sr. Augusto de F ceita.s. O dLscurso nã.o consta dos 

Á111UMS. 
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SE. ÃO DE 1·0 DE OUTUBRO 

E' annunciada a continuação da 2' discu ·são uo projrclo n. 97, 
de 1894, reformando o ensino das Faculdades dr Direito (arl. 3", e 

seguintes . 
·São successi vamente sem debate encerrados os arts. 3", 4.", :i", 6', 

7' e 8" do projecto n. 97, de ·1891!. 

E' annunciada a discussão do art. 9•. 
Vem á Mesa, é lida. apoiada e posta conjunctamente em discus

são a seguinte emenda. 
Art. 9.• Para a matricula uas .Faculllacles de Direito, mantidas por 

ora a exigencias em vigor: - passar-se-h a <.le 1896 em deante a exi
gir o curso do Gymnasio Nacional, terminado pelo exame de madureza. 

Sala das Sessões, 10 de Outubro de 1894.. - .\l edeiros c Albuquer-

que. 

Ninguem pedindo a palavra é encenada a di cussão do art. 9.'. ·Encel'l'amento ch 

São successivamente e sem debate encerrados os arts. 10 r 1l do discussão--

projecto n . 97, de 1894, cuja votação fica adiada. 

SESSÃO DE 15 DE Ol'TUBRO 

E' annunciada a votação em 2' discussão do projeclü 11. 97, de 
1894, reformando o ensino nas Faculdades de Direilo . 

O Sr. Acdolp'ho Gordo (pei,a o1·dem ).: - Sr. Presidente, apresen
tei uma pmrncla ubstituliva ao art. I • e. como pretendo modificai-a 
em um ponto. peço a Y. Ex. que con ultc a Ca a si consente na reti
rada da emenda, que apresentarei f:'m 3" cliscu são elo projecto. 

Consultada, a Camara consente na retirada pedida. 
São succes ivamenle postos a votos e rejeitados os requerimen

tos dos Sr . Eríco Coelho e Medeit·os P .\lbnquerque, relativos ao 

projeclo n. 97. de 1894. 

O Sr. Almeida Nogueira (pelo ordem ) t'e{JUer preferencia na. vo
tação para a rmenda que apresrntou ao pro.írcto n. 97, de 1894. 

Votaçãa 
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Consultada, a Camara não concede a preferencia pedida. 

O Sr. Alme ida Nogueira (pela m·dem) requer a re ti rada da 
emenda que apresentou, visto ler de renoval-a na 3' discussão do 
projecto. 

Consultada, a Camara consente na retirada pediD.a. 
Em seguida são successivamente postos a votos e approvados em 

2• discussão, salvas as emendas, os seguintes artigos: 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. -J.• A contar do primeiro anno lectivo, depois d_a publicação 

desta lei, o ensino nas Facuklacles de Direito será feito em seis annos, 
distribuidas as materias pelas seguintes cadeiras: 

f• amw: 

1• cadeira- }Jihilisiphia do dü·ei to. 
2" cadeira- Direito romano. 

2• ann{): 

l' cadeira- Direito publico e constitucional. 
2• cadeira- Direito civil. 
3• cadeira - Direito criminal. 

3• anno: 

1" cadeira- Direito civil (continuação da 2• cadeira do 2• anno) 
2' cadeira - Direito Crin)inal, especialmente direito militar e re

gimens penitenciarias (continuação da s· cadeira do z· anno). 
3" cadeira - Direito internacional public-o e diplomacia. 
4' cadeira - ·Economia política. 

4• anno: 

1" cadeira- Direito civil (continuação da t• cadeira do 3• anno ) . 
2• cadeira - Direilo commercial. 

3• cadeira - Scicncia elas finanças e contabilidade do F.sl.aD.o 
(continuação da 4." cadeira do 3• anno) . 
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4" oadeira - Theoria do processe civil, commercial e criminal. 

5• anno: 

t• cadeira - Direito oommeecial e especialmente dieeito maríti
mo. J'allencias e liquidação judiciaria (continuação da 2" cadeira do 

4• armo ) . 
2" cadeira - Pr·atica forense. 
3" cadeira- Medicina pub lica. 

6• anno: 

1" cadeira - Sciencia da adminisleação e direito administrativo. 
2" cadeira - Legislação comparada sobre o direito privado. 
3" cadeira- Historia do clireilo e especialmente o direito nacional. 
S 1." Para o ensino destas matarias haverá 19 lentes cathedraticos 

e oito substitutos, que serão: 
Um de dil'cito romano, direito civil e legislação comparada; 
Um de direito commercial; 
Um de direito criminal; 
Um de medicina putblica; 
Dous de philosophia do direito, direito publico e constitucional, 

direito internacional publico e diplomacia e direito nacional; 
Um ele economia politica, sciencia das finanças e contabilidade do 

Es tado, sei encia da administração e direito administrativo; 
Um de theoria do processo civil, commercial e criminal e pratica 

fo rense. 
§ 2.• Os sutbstitutos de direito romano, d~reito publico e constitu

cional, direi to commer·cial (2" cadeira) e medicina publica, farão sem
pre cursos complementares sobre a parte do programma que lhes fôr 
determinada pela Congregação, de accôrdo com o professor da respe
ctiva cadeira . Estes cursos começarão quando entender conveniente a 
Congregação. 

Os demais substitutos sómente farão cursos complementares de 
outras materias, qu~ndo assim julgar preciso a Congregação e em vir
tude de o·licitação do professor da cadeira. 

§ 3.0 As funcções de preparador das cadeiras de medicina legal e 
hygiene serão exercidas pelo substituto de medicina publica. 
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Art. 2. 0 No regimen da Faculdades de Direito serão observados 
os seguintes preceitos : 

S 1.0 As aulas serão a:bertas no dia 15 de Maryo e encerradas no 
dia 15 de Novembro. 

S 2.0 Os lentes das cadeiras, c.uj a& materia!> continuam a ser ensi
. nadas no anno seguinte, deverão proseguir nellas até que se termine 
o respectivo curso. 

S 3.0 A prelecção durará pelo menos uma hora, podendo o lente 
ouvir qualquer dos alumnos. Duas vezes por mez haverá exercícios 
praticas, segundo a fórma que o lente determinar. 

S 4.0 Os alumnos matriculados serão chamados diariamente e as 
~nas faltas publicadas mensalmente. 

S 5.0 Haverá duas épocas de exame: a primeira logo depois ele 
encerradas as aulas e a segunda 15 dias antes de começar o novo anno 
lectivo. 

§ 6. 0 Na primeira época sómente serão admittidos a exame os es
tudantes matriculados. Na segunda época de exames serão admitti
dos: 

a) o alumno que em qualquer das aulas do curso que frequentar, 
comprehendidas as complementares, der 40 faltas, o qual, por tal mo
t-ivo, não poderá ser admittido a exame na primeira época; 

b ) os alumnos dos cursos particulares; 
c) os reprovados na primeira época, paga por estes nova taxa 

integral da matricula; 

d) os alumnos matriculados que por motivo justificado não tive
rem feito exame na época anterior. 

O exame versará sobre os pontos que a comm1ssao examinadora 
formular no acto, excepto para os alumnos contemplados na ultima 
classe. 

S 7. 0 Em nenhuma das épocas poderá o alumno ser examinado nas 
materias de mais de um anno. 

O alumno matriculado que· t iver prestado exame das materias de 
um anno na primeira época, não poderá ser admittido a exame das ma
terias do anno subsequente na segunda época. 

O alumno, porém, reprovado sómenle em uma das materias do 
anno, poderá matricular-se no curso . immediato e prestar exame das 

-~·. '• f, I. • f.' .. ' ... 
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disciplinas deste anno em qualquer das épocas, sendo primeiramente 
a·pprovado na ma teri a do anno anterior. 

S s.• As provas escrip ta e oral dbverão ser feitas na mesma época, 
annullando-se a prova escripta si, por qualquer motivo, o alumno 
não completar o exame. 

s 9.• O alumno só poderá ter guia de uma para outra faculdade 
depois de ter prestado o exame do anuo. 

S 10. As penas disciplinares applicadas por qual,quer das facul 
dades officiaes ou a estas equiparadas serão respeitadas pelas outras. 

Art. 3.• Ficam a;bolidos os cursos especiaes de sciencias jurídicas, 
de sciencias sociaes e de notariado; continuando, porém, o de scien 
cias jurídicas por mais tres annos o de sciencias sociaes por dous, e 
o de notariado por um, si nelles houver alumnos matriculados e que 
·queiram concluil - os, observando-se em taes cursos o regimen adaptado 
pela presente lei. 

Art. 4.• Os lentes cathedraticos das cadeiras extinctas e os actuaes 
substitutos serão transferidos para as novas cadeiras e para os Jogares 
de substitutos creados por esta lei. 

Paragrapho unico. O cathedratico que não fôr aproveitado ficará 
addid0 á Faculdade, até que vague qualquer cadeira e possa ser no
meado, gozando, todavia, de todas as suas regalias . 

ArL 5.• As Faculdades livres, para serem reconhecidas e poderem 
gozar das regalias e vantagens estabelecidas pela lei vigente, deverão 
ter um patrimonio de 50:000$, representado por apolices da divida 
pu,blica geral ou pelo edi!ficio em que a mesma funccionar e provar 
uma frequencia nunca inferior a 30 alumnos por espaço de dous annos. 

Paragrapho uni co. A's actuaes Faculdades livres é concedido o 
prazo de cinco annos para a constituição deste patrimonio. 

Art. 6.• As Faculdades livres deverão organizar seus estatutos de 
accórdo com o regimcn adaptado pela presente lei. 

Art. 7.• O Governo nomeal'á para cada uma das Faculdades livres 
um fiscal de reconhecida competencia scientifica em assumptos de en
sino jurídico, o qual em relatarias semestraes exporá quanto houver 
verificado sobre o programma e merecimento do ensino, marcha do 
processo de exarne, natureza das provas exhibidas, aptidão prMissional 
do corpo docente e o mais que occorrer no seio destes estabelecimentos. 

Art. 8.• Os fiscaes perceberão a gratificação de 2:400$ annuaes, 

~NTRO DF. ~OCTTVENTA ÇÃCl E T 'FORMACÃO 
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paga pela respectiva faculdade livre, rque a recolhel'á em pt'esta<;ões se,... 
mestraes á repartição federal pelo governo designada . 

Art. 9.• Para a matricula na3> Faculdades de Direito deverão os can
didatos, além de outras condições .exigidas pela lei em vigor, demon -
trar que se acham hwbilitados: 

Na lingua portugueza; em francez, allemão, inglez ou italiano; 
latim, mathemaLicas elementares. comprehendendo ari!Jhmetica, alge.
bra, geometria e trigonometria physica e clümica, histol'ia natural; 
geographia e historia. geral e do Brazil em especial. 

Art. 10. O Governo expedirá os estatutos e regulamentos pl'eci
sos para execução desta lei, consolidando todas as .disposições das 
actuaes instituições de ensino jurídico, que continuarem em vi gol'. 

Arl. 11. Revogam-se as disposições em contrario. 
São successivamente postas a votos e rejeitadas as emendas dos 

Srs. Bricio Filho, Martins Junior e Medeiros e Albuquerque. 

SESS . .\.0 DE 22 DE OUTUBRO-

O Sr. Gabriel Ferreira: - Sr. Presidente, usando da palavra 
que ·v. Ex. generosamente a~aba de me conceder, peço á Camara que 
me desculpe roubar-lhe algum tempo, que podia ser melhor aproveita
do; pois, si o faço, não· é pelo vão desejo de uma exhibição parlamen
tar que só me póde ser desvantajosa, (não a.poiado do Sr. Par arwauá), 

mas impellido por um dever de consciencia que não me fica bem es
quecer. 

Sem a facilidade ele expressãd (não apoiados). que attrahe sym
pathias a quem occupa a tribuna, sem enthusiasmo e sem illusões, 
porque as tenho :perdido todas durante 25 annos que conto {!e vida 
publica, desconhecido da maior parte dos meus collegas, cuja benevo
lencia não posso esperar sinão ;por este titulo, conscio de que a minha 
palavra nenhuma influencia póde exercer em um recinto como este, 
illuminado pelas fulgurações de tantos talentos notaveis, a regra que 
me impuz, e que tenho observado invariavelmente nesta .Casa, tem sido 
a elo mais completo e absoluto sil-encio. 

Affasl-ando-me desta norma de conducta, hoje, que se trata de um 

' . 
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assumpto que só, por pessoas de alta competcncia intellectual póde 
ser discutido com vantagem, V. Ex. oomprehende a minha timidez, 
sobretudo tendo de fallar depois do brilhante discurso aqui proferido 
pelo il!ustre Relator da Commissão Especial de Instrucção Publica. 

Vivas, como ainda conservo, as impressões produzidas pelas pala
vras com que S. Ex. trouxe á Camara electrisada durante quasi duas 
horas, mais se accentua a consciencia de minha fraqueza par-a refutar 
suas opiniões, embora sustentadas algumas dellas menos pela vaidade 
de seus fundamentos do que pelos prodígios de que é capaz um talento 
de ;primeira ·or,dem, servido .por uma vasta erudição. 

Seria, porém, Sr. Presidente, levar muito longe a minha esquivança 
da tri.buna, si, discutindo-se um projecto, que consagra disposições 
inteiramente contrarias ás minhas idéas e que tem por fim principal 
acabar com a liberdade de frequencia nas aulas dos cursos jurídicos, 
liberdade a que devo o titulo scientifico que possu'O, não me levantasse 
para combatel-o como me permittem minhas forças. 

Sr. Presidente, presumo ter sido o primeiro bacharel que formou-se 
neste paiz, prevalecendo-s~ das vantagens do ensino livre creado pelo 
decreto de 19 de Abril, que recommendará sempre o nome do bene
merito Sr. Conselheiro Leoncio de Carvalho, como estadista, como 
homem da sciencia e como apostolo da liberdade, no que ella tem de 
mais respeitavel que é a cultura do espírito. 

Eu contava 31 annos de idade, quando foi expedido esse aureo 
decreto. 

Tinha mulher e filhos e era funccionario publico na Capital do 
Piauhy, distante centenas de leguas das duas unicas Faculdades de 
Direito que existiam então. 

Graças á largueza dos horizontes que então se abriram aos espíritos 
ávidos de cultura e cheios de aspirações generosas, concebi a idéa de 
me formar em Direito e consegui este desideratum, que seria de reali
zação impossível si prevalecesse o regimen da obrigatoriedade de fre
quencia. 

O SR. FRANCISco VEIGA: - Convém notar que o projecto não exclue 
a liberda·de do ensino. 

O SR. GABRIEL FERREIRA: - Exclue a liberdade de frequencia e é 
contra isto que me pronuncio. 

O SR. AooLPHO GoRno: - Nem isso, os alumnos de cul'sos parti-
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culares fazem exames, como mesmo aquelles que não frequentaram as 

aulas podem faze1-os. 
0 SR. GABRIEL FERRLCIHA: - Mas o projecto dispõe que os alumnos 

matriculados são -sujeitos ao ponto, isto é, operdem o anno si suje.ilos 
ao ponto, isto é, perdem o anuo si derem 40 faltas. 

O SR. ADoLPHO GoRDO : - Mas fazem exame. 
O SR. GABRIEL F1mREIRA: - Fazem, mas então a que vem esta dis

posição ... 
O SR. FRANCISCO VEIGA: - Pelo regimen da reforma podem estudar 

exaclamente como V. Ex. estudou. 
{) SR. GABRIEL FERREIRA ~ ... então a que vem a obrigação ele fre

quencia? 
O SR. ADOLPHO GoRDo : - Ha duas épocas de exame, uma em No

vembro, outra em Março; os que frequentarem Lodo o anuo fazem em 
Novembro, os que não frequentarem, e derem mais de 40 faltas, fazem 
em Março. Não perdem o anno. 

O SR. GABRIEL FERREIRA: - .Mas impõe-se a obrig·ação de compa
recerem ás au las, de responderem á chamada, etc . 

O SR. GEMINIA..NO BRASIL: - Os exames são livres; quem es tiver 
preparado ... 

O SR. GABRIEL FERREIRA: - Mas então a que vem se estabelecer 
que QS ·alumnos podem ser chamados a lição, que dando 40 faltas 
perdem o anno, não podem fazer exame na época normal! Isto importa 
em todo o caso uma rstrieção á liberdade do estudante, e é contra isto 
que me pronuncio. 

Como dizia, Sr. Presi•dente, estudando sem professor, mas com per
severança e gosto, não direi que tivesse conseguido grandes conheci
mentos jurídicos, mas posso affirmar a V. Ex. que sempre o.btive appro
vações plenas nos meu•s exames, sem mendigai-as por favor, e disso 
podem dar testemunho meus examinadores que foram diversos lentes 
e os meus contemporaneo , que são em grande numero. 

Sou, portanto, Sr. Presidente, um exemplo vivo de que .em materia 
de instrucção superior, a vontade póde mais que o rigor disciplina 
escolar; e que o regimen da liberdade, sobre o mais digno, e o que 
melhor e concilia com o estado intellectual IClo estudante, é tambem 
o que lhe desperta estimulas mais _ alevantados. 

Por saber de experiencia propria, quanto são fecundos estes es ti-
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• 
mulos, por conhecer a·s energias que elles despertam no espírito de 
quem se entrega á cu ltura scientifica, por saber o cffcito salutar que 
elles exercem sobre o caracter, habituando- o á tenacidade com que se 
oo.nsegue vencer os maiores obstaculo·s, é que me pronuncio contra o 
projecto em discussão. 

Si não fosse este vigor de convicção, si não fosse a circumstanc1a 
a que alludi, cu j·ámais ousaria pôr-me em anta3onismo com a illus
trada Commissão Especial de Instrucção Publica, porque não ha espe
rança de triumpho, quando se lucLa com ·advm'sarios da cstatm;a intel
lectual de Augusto de Freitas, Dino Bueno, Vergnc de Abreu e outros 
mustres sig·natarios do projecto. 

Mas, as circumstancias me puzeram nesta posiçã-o difficil; a cujas 
consequencias não me posso furtar, sou filho do ensino livre, -eleva 
defendei-o . 

Devo dcfendel-o, e começo por lamentar que uma conquista tão 
preciosa, alcançada quando imperava ainda a Monarchi·a, que impunha 
restricções a todas as liberdades, venha a ser uestru ida na Republica, 
{jue é a consagração c synthese ·de todas Lllas. 

Sr. Presidente, o rigor da disciplina que deve haver nos estabele
cimentos de instrucção primaria e secundari·a, frequenta-dós ordinaria
mente por crianças, ou moços sem a necessaria comprehcnsão da viJa, 
e mais propenso· á satisfação dos prazeres do que ao cumprimento 
dos seus oeveres; não é nccessario, nã:o se justifica, não pó de ter cabi
mento nos estabelecimentos ele ensino superiór destinados a receber 
em seu eio, não meninos, mas homens que livremente escolhem uma 
carreira c sabem que de ·seus proprios esi'orço·s depende o bom resul
tado della. 

-· Sr. Presidente, uma Feculdade de Direito não é um lyceu, um 
lente ·de Direito não é um pedagogo, um estudante de Direito não é 
uma crianç:a, cujos passos possam ser regulados, porque istb importa 
uma humilhação, c a vida da intelligencia, como diz um illustre escri
ptor, é tão delicadamente ·sensível que o rude contact.o da força fere 
facilmente as suas partes mais sans. 

O s~bio Schleimarcher, diz ·Cucheval de Clarigny, •consultàdo sobre 
a organização que se devia -dar á Universidade de Berlim, estabeleceu 
como principio que devia ser banido da futura Universidade toda _e 
qualquer c pe.cie de cons-trangimento. 
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• Os alumnos deviam ser attrahidos junto ás cadeiras pelos meritos. 
doo pro-fessores e pelo valor de suas lições; nunca por um machinisrno 
regulamentar. 

"O ensino superior, accrescentava aquelle grande sabi{), só póde 
ter fecundidade com a condição desta liberdade ampla e reciprüca, que
nem tolhe o espirito da investigação no mestre nem a escolha do 
Hlethodo no estudante." 

Sr. Presidente, .Q. ambiente que circula na lobrega estufa da sujeição 
regulamentar não contém oxigenio •bastante para a larga rBspiração 
da mocidade, sempre grandiosa em seus intuitos, sempre alevantada 
em seus vôos, e sempre refractaria a todo e qualquer especie de coacção 
moral. Ahi o caracter se amesquinha, o sentimento' da responsabilidade 
yropria se desvirtua, a dignidade pessoal se abate, e não é sob a in
fluencia de uma tal depressão moral que o alumno se poderá preparar 
para preencher ·a missão social que o futuro lhe reserva e que a Repu
blica lhe impõe como dever. 

Sr. Presidente, os argumentos com que se pretende fazer retro
gradar as Faculdades de Direito ao regimen da <Sabbatina e do ponto, 
são insubsistentes, porque fundam-se em abusos, que certamente não 
se dariam, si o pessoal docente, si os encarregados da fiscalização do 
ensino, se mantivessem sempre na altura de sua elevada missão. Si 
do ooio das Faculdades tem sabido bachareis com dous annos apenas 
de estudo, como diz a Commissão de Instrucção Publica, este facto é 
devido, não á liberdade do estudante, mas á c·ondescendencia criminosa 
elos mestres, e emquanto estes não se compenetrarem do fiel cumpri
m~nw dos ·seus .deveres, a fabrica dos mãos bachareis ha de fnnccionar 
da mesma maneira, seja facultativa ou seja obrigatoria a frequencia 
das aulas. 

O que, portanw, se deve tratar, Sr. Presidente, não é de tolher 
a liberdade do estudante, mas combinar e empregar os meios precisos 
para tornar effectiva a responsabilidade dos mestres, que são tambem 
ps julgadores de seu aproveitamento. 

O que cumpre, não é de mudar de systema de ensino, mas sim 
_que os encarregado.s delle o executem com toda a imparcialidade e 
justiça. 

Eu sou partidario da frequencia facultativa, justamente p\lrqu~ a 
quero .obrigatoria, não em virtude de uma imposição leg.al, que não 
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honra a? professor e que degrada o alumno, mas por effeito da força 
moral e do prestigio, com que os grandes professores sabem se· impôr 
á consideração e estima dos seus discípulos. 

Sr. Presidente, attribuir a decadencia do ensino jurídico a não obri
gatorieda:de da frequencia das aulas é fugir de considerar esta questão 
sob seu verdadeiro ponto de vista, é abstrahir do facto, considerando 
apenas um dos seus accidentes. 

Tratando da celebridade que adquiriu a Universidade de Pavia, 
escreve Hipeau estas palavras (que peço a V. Ex. para intercalar 
no meu discurso, porque têm toda a applicação á questão que se debate) . 
Diz elle: 

"Toda efficacia do ensino superior resulta principalmente do saber 
e da celeb1·idade dos profess'ores, vantagens que em todos os paizes 
não se encontra sinão em um numero muito limitado de indivíduos. 
O movimento inLelleclual que acompanha as Universidades ricas em 
professores illustres, que naturalmente se propaga por fóra, o culto 
universal da sciencia, a altura e a serenidade dos exames, as relações 
quo o respeito e a afl'oição entretêm entre os estudantes e os mestres, 
constituem de alguma sorte o patrimonio das Universidades que os 
posuem, e não ha regulamento ou disciplina universitaria que possa 
dal-a as .que não os tiverem." 

Sejam as cadeiras das Faculdades de Direito occupadas por pre
fessores babeis, organizem- se commi·ssões examinadoras compostas de 
homens competentes, si precis1o fôr extranhos ás Faculdades, e por con
seguinte inaccessiveis aos empenhos com que as relações privadas, e o 
interesse proprio, muitas vezes deturpam e viciam o reultado dos 
exames, que os abusos, a que se refere a Commissão, terão de desappa
recer necessariamente. 

Mas ainda isto não basta. Tratando-se de um assumpto, que inte
ressa tão profundamente á sociedade, de que o direito é a garantia por 
excêllencia, cumpre que não se comece de cima para baixo a obra que 
se tiver de fazer. 

O ensino jurídico, como ensino superior que é, occupa a ultima 
gradação dos conhecimentos que constituem a habilitação profissional, 
e não assentando sobre a base de uma instrucção primaria e secundaria, 
systematizada e completa, jámais se poderá elevar á altura convenioo.te 
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_.pela razão de que a cupula do edifício não póde er muito alLa, si elle 
não tiver .alicerces largos e profundos. 

Ol'a, Sr. Presidente, abstrahindo da deficiencia da insLruqção pri
maria e da imperfeição dos methodos com que ella é distribuida em 
geral pelas escolas, para. só me occupar d'o ensino secundaria, que até 
certo ponto póde corrigir os seus defeitos, é forçoso convir que elle 
.não se acha organizado de modo consentaneo com o preparo que é 
n~essario para o estudo do Direito, nem está de accôr.do com a exten-
iio do tempo, pelo qual se devem regular os diversos factos da vida. 

Considerando a questão sob o primeiro desses aspectos, não hesita 
em passll!r po.r atrazado perante a Garoara, sustentando que o espirit<> 
de innovação dominante nos ultimas tempos e a preoccupa,ção habituai 

'-m,.-re.formadores idealistas, sinã'() ávidos de um renome de erudição, 
que podia ser alcançado de outro modo têm sido de pernicio i.ssimos 
effeitos no preparo pelo estudo secundaria para o ensino superior do 
direito. 

A extensão e a solidez dos estudos que mais de per·to se relacionam 
com a sciencia do direito habiUtando os que se propõem á estudai-a, 
a percorrer com passo seguro o vasto campo do seu domínio, tem sido 
prejudicado pela phosph'()recencia de programmas espectaculosos e im
})'()SSiveis de reaização pratica. 

Para demonstrar esta verdade, não preciso mais do que lêr as dis
posições regulamentares existentes sobre o assumpto. 

Diz o art. 255 do decreto n. 1.232, de 2 de Janeiro de 1891 (lê); 

"Para matricula nos ours'()s de sciencias sociaes e jurídicas é neces
sario exhibir certj·ficado de estudos secundarias, ou o titulo de bacha
rel, _de accôrdo com o arts . 38 e 39 do decreto n. 981, de 1890." 

O decreto n. 1 . 078, de 22 de Novembro de 1890, art. 38. dispõe: 
"A approvação no exame de madureza. no Gymnasio Nacional dará 

direito á matricula em qualquer dos cursos superiores de caracter 
federal na Republica ao candidato que nella obLiver, pelo menos, dous 
terços de notas - plenamente - será conferido o ti Lu lo de bacharel 
em $Cíencia.s e lettras." 

Diz mais v paragrapho unico deste artigo: 

"Quando qualquer dos Estados da Republica houver organizado 
.estabelecimentos de ensino secundaria inte3ral, segundo o plano ci<> 
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Gymnasio Nacional, dará'o os seus exames de madureza os mesmot'! 
direi tos a esta matricula nos cursos superiores." 

O art. 2° do citado decreto diz: 
"O curso integt·al dos estudos do Gymnasio Nacional será de sete 

annos, constando das seguintes disciplinas: portuguez, latim, grego, 
francez . inglez, allemão, mathematica, astronomia, physica, chimica, 
hifJoria natural, biologia, sociologia e moral, noções de economia polí
tica e direi-to patrio, geographia, histeria universal, histeria do Brasil, 
literal~Jra nacional , desenho, gymnastica e evoluções militares, musica." 

Sr. Pres idente, não entro na questão de saber se as materias con
stantes desta longa enumeração, que, segundo a phraseolo.)a do regu
lamento, constitue o chamado ensino integral, são as que mais convêm 
para o curso de bacharelado em lettras, porque não é disto que se trata 
agor-a; sustento, porém, que a exigencia deste curso como {)Ondição 
para matricu la nos cursos superiores, sem clistincção da .natureza e 
dos fins de cada um delles, é o que se póde conceber de mais absurdo 
e extravagante. 

E' absuTdo, Sr. Presidente, porque ao passo que impõe como dis
ciplinas obrigatorias, materias inteiramente extranhas á sciencia {!o 
DireiLo, como sejam o grego, a astronomia, a lüstoTi·a natural, a musica·, 
o desenho, esquece mesmo como sciencias elementares a philosophü1 
que fortifi{)a o espírito do estudante habituando- o com as leis e as 
fórma-s do raciocinio, e a rethorica que o ensina a coordenar e á expôr 
suas idéas. 

E' absurdo ainda, Sr. Presidente, porque não se contenta com o 
exame final de cada materia, pel'O qual o alumno se liberta do peso 
do estudo dos annos anteriores habilitando--se para seguir os dos annos 
subsequentes, livres de preoccupações mortificantes; exige mais o cele
bre exame de madureza, ·que necessariamente lhe produz o effeito de 
um espantalho, tolhendo e perturbando o seguimento regular dos seus 
estudos ulteriores. 

O exame de madureza, aliás tão preconizado pelos theoricos, é 
uma invenção infeliz, porque ou ha de -se resumir a méra formalidade 
Rem si nificação e . sem resultado serio, •ou terá como resultado infal
livel a nullificação do trabalho e esforços elo estudante, que embor a 
dotado de intelligencia, não póde ficar ele memoria com conhecimentos 
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tão variados e sobre materias tão differentes de modo a supportar 
um exame nas condições que o regulamento exige. 

Além de absurda, a exigencia do curso do bacharelado em lettras, 
como bilhete de entrada para as Faculdades -superiores é extravagante, 
porque crea para o estudante um r!omo leito de Procusto, impondo-lhe 
um prazo fatal para oonclusão de seus estudos de preparatorios, prazo 
que excede o tempo em que devem ser inia,dos os -seus estudos supe
riores. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS dá um aparte. 
O 'SR. GABRIEL FERREIRA: -Não estou me referindo agora ao exame 

de m.a:dureza; refiro-me ao systema do regulamento em geral. 
Sr. Presidente, limitada como é a vida humana, e sujeita a C'Ontin

gencias que a vontade .não póde evitar, a condição de tempo na dispo
sição dos estudos necessarios para tal ou tal carreira é da-s que não 
devem ser desprezadas opelo legislador quando combina planos de instru
cçãD; porque si ha quem estude simplesmente por amor ao saber, a 
maior parte estuda pela necessidade de habilitar-se á eanhar a vida, 
e como tal não póde supportar excessos inuteis de sacrifício. 

Ona, argumentando-s~ com o que é mais commum, e é como se 
deve argumentar porque a lei dispõe para o quod plerunque fit, o que 
é que acontece? O menino oomeça no -estudo de primeiras lettras aos 
sete annos de ida:de; e se não é dotado de rara intelli encia continúa 
nesse trabalho até os i i ou 12 annos, s'ob pena de não adquirir uma 
instrucção primaria tão desenvolvida e comple!Ja como convém. 

Entra depois para o curso do bacharelado ,em lettras, que, segundo 
{) regulamento, é de sete annos. 

Passa depois para o curso de direito que a nobre Commissão quer 
eleVIar a seis annos. 

Dest'arte o alumno só vae habilitar-se para entrar na vida pratica 
aos 25 annos, isto é, quatro ou cinco annos depois de ter completado 
a. •maioridade civil! 

Tal é a consequencia desta multiplicidade de materias que se exige 
como preparo para a matricula nos cursos de Direito, e como um 
absurdo dão o lagar •a muitos, como um dos característicos que tornam 
a lei respeitavetl é a sua exiquibilidade pratica, o estudante, sequioso 
por vêr-se livre de cargo tá'o pesado, vae se desfazendo della como póde, 
sem aprofundar causa alguma e faz isto com acquiescencia da família, 
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que é quem acarreta com as despezas e até com o assentimento dos 
mestres que são os primeiros a reconhecer a impossibilidade de uma 
preparação real em tão grande numero de materias. 

A inconveniencia desta multiplicidade de estudos preparatorios foi 
sentida em França e é exposta por um escriptor nos seguintes termos: 

"Ora para satisfazer a preoccup-ação do dia, ora ·para correspvnder 
á uma necessidade real, constantemente se tem alargado o quadro do 
ensino, introduzindo nelle uma certa quantidade de materias novas; 
mas como os dias da semana, e as horas do dia são contadas, como o 
poder de acquisição do cerebro e a memoria são limitados, o ensino 
necessariamente perdeu em solidez o q.ue havia ganho em extensão, os 
moç•os chegam ao termo de seus estudos, a esta tprova do bacharelado, 
que devia ser o resumo e á verificação de todo o ensino, ficando apenas 
com alguns pedacinhos de uma multidão de conhecimentos diversos, 
nada sabendo á fundo, nem podendo tirar partido ·do que aprendeu." 

E' exacbamente o que se dá aqui. Mas, tratando deste ponto, me 
seja permittido interrogar a honrada Commissão sobre a disposição 
do art. zo do projecto. 

Diz elle: "Para a matricula nas Faculdades de Direito deverão 
os candidatos, além de outras condições exigidas pela lei em vigor, 
d1lmonstraT que se acham habilitados: na língua portugueza, em fran
cez, allemão, inglez ou italiano;. mathematicas elementares comprehen
dendo arithmetica, algebra, geometria e trigonometria; physica '8 c.hi
mica; historia natural; geographia e historia geral, e do Brasil Pm 
especial." 

Nos termos em que esta disposição se acha concebida, importa 
uma rev·ogação do que já se acha estabelecido no regulamento de 22 
de Novembro? 

O SR. Auaus'J'O DE FREITAS: - Si •a Camara acceitar o pensamento 
da Commissão, importa. 

O SR. GABRIEL FERREIRA: - O proJecto exige mais o estudo de 
historia natural, ·de ch.imica e physica; pergunto eu: é o estudo com
pleto :ou simplesmente noções elementares dessas sciencias? 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Naturalmente. 
O SR. GABRIEL FERREIRA: - Nesse caso esta disposição é ociosa, 

porque as noções elementares de taes scieneias devem ser dadas nas 
escolas de instrucção primaria. 
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O SR. AuGusTo DE FREITAS: - V. Ex. sabe que nã:o é assim. Só 
nas caplLaes, como a de S. Paulo, onde a instrucção publica está mu ito 
adeantada, é que se dão nas escolas primarias noções de physica e 

chimica. 
O 'SR. GABRIEL FERREIRA: - Pois trata-se antes de tudo de melho

rar a instrucção primaria. 
O SH. AuGUSTO DE FHI~ITAS: - Podemos tratar concumitantemente 

de ambas as reformas. 
O SR. GABRIEL FERREIRA: - Mas •o projecto não cogita diS·SO, e esta 

é uma das razões por que me parece inefficaz. 
O ·SR. PRESIDENTE: - Si o nobre Deputado permiLte, pedirei 

á S. Ex. que interrompa o seu discurso, visto já haver numero para 

as votações. 
Fica a discussão interrompida até a >Conclusão da votação das 

materias. 

SE'SSÃO DE 23 DE OUTUBRO 

JJ:' lida, apoiada e p•osta conjunctamente em discussão a seguinte 

emenda: 
Ao projecto n. 97: 
Ao art. 9•: - Substitua-se pelo seguinte: - Para a matricula 

nas Faculdades de Direito deverão os candidatos, além de outros requi
sitos exigidos por lei, mostrar - se habilitados '!las se :;uintes materias: 

Línguas p'ortugueza, latina, franceza e üaliana, e elementos de arith
metica, algebra, geometria, astronomia, geologia, geographia geral e 
chrorographia do Brasil, physica, chimica, biologia, psycholo _ia e 

logica, soci-ologia, moral e bistoria universal. 
Sala das ·Sessões, 23 ele Outubro de 1894. - Leovigildo Filgueiras. 

O Sr. Gabriel ,Ferreira: - Sr. ·Presidente, depois de ter ex·plicado 

os motivos que me levaram a tomar parte neste debate; depois de 
ter sustentado que a clecaclencia do ensino juridic'o não pr-ovinha ela 

verdade ele frequencia nas aulas; depois de ter demonstrado que os 
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imuplso generosos ela mocidade não podem caber no ambito estreito 
da ujeição regulamentar; depois de ter apreciaúo a organização defei
tuosa do ensino sccundario, eu acabava por domonsLrar a inconve
niencia da multiplicidade dos e tuclos ele te cur o, quando hontem fui 
interrompido pela necessidade da votaçã'O elas materia que estavam 
na ontem do dia. 

Reatando hoje o fio do meu diacUl'so, e não querendo fatigar a 
Camara com a repetição de conceito e idéa que já emitLi, direi que 
as c·onsidcraçõcs que fiz sobre a multiplicidade dos e ' lu dos prepara
torios como condição para matricula nos cursos jurídicos, são appli
caveis a dos e-tudos destes cursos onde o amplo desenvolvimenlx> dos 
ramos de Direito, que são mais uteis c indi pen avei , tanto para a 
magistratura como para a advogacia, é prejudicado pela ncccssidaJe 
de noções, que não p;oclem deixar de ser mui to superficiaes a respeiLo 
de assumpto , interessantes e certo, em que não elevem constituir 
disciplinas obri~atorias no cur o de Direito. 

O SR. FRANCisco VEIGA: - A reforma diminue as cadeiras. 
O SR. GABRIEL FERREIRA: - Não diminue tal. 
O R. FRANCISCO VEIGA: - Ha só um cur o, comprehendendo os 

eurs:os de sciencias sociae e jurídicas, diminuindo cadeiras. 

O SR. GABRIEL FERREIRA: - Augmcntando cadeiras em cada anno. 
O ·SR. FRA:-<CISCO VEIGA: - Fàlla na totalidade; ha diminuição no 

numero Lotai. 

O SR. GABRIEL FERREIRA : - Em minha lmmilde op1mao o curso 
de Direito deve compàr-se do c tudo elo direito 1~omano, direito publico 
constitucional, direito administrativo, direito internaclnoal, theoria do 
processo, pratica forense e eC!onomia política. 

Quizera, porém, que o estudo destas maLerias, em vez de ser minis
trado em porçõe ' dozemetrica , como acontece geralmente nas Facul
dades, fosse feito de modo complebo·. 

O SR. FRANCISCO \ EIGA: - i\fal que a reforma procurou remediar, 
augmentando o curso ele direito civil c commercial. A reforma ampliou 
evtcs estudos do m odo pOl'QUe Y. Ex. quer. 

O SR. GABRIEL FER.REIR.\: - Quizera, que ele preferencia a outros 
conhecimentos, o estudo desses ramos do Direito se fizesse de um 
modo desenvolvido, que fosse a1profundado e completo, porque estas 
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são as disciplinas que constituem propriamente a habilitação profis
sional do bacharel em Direito. 

O mais, Sr. Presidente, são estudos complementares da illustraçã10 
jurídica, que o bacharel aspira e, a que se devota, no correr da vida 
inteira não pela necessidade do exame, mas livremente, sob a influen
cia do amor proprio, pela necessidade de saber; e aquelles que não 
estimulados por estes incentivos é debalde que se põe na obrigaf}oo 
'de fazer taes estudos nas Faculdades. 

Sei, Sr. Presidente, ·Que todas as sciencias, como ramos de um 
tronco commum, têm relações da affinidade entre si; e seria muito 
para desC'jar que o bacharel, o medico e o engenheiro sahissem das 
Faculdades versados em tJodas e lias; mas é preciso reflectir que a 
mtelligencia humana, limitada como é, não póde oomportar a pleni
tude do saber. 

Sr. Presidente, vivemos sob o regimen das ficções e das phantas
magorias. 

Em todas as espccies de relações sociaes, na política, no arranjo 
dos neg10cios publicos, em tudo, finalmente, impera um convenciona
lismo que a realidade dos factos desmente; e isto que se observa em 
tudo mais, lambem se sacrificarem em relação ao ensino. 

E' uma utopia pretender-se que da Faculdades de Direito sabiam 
jurisconsultos e sabios. 

As faculdades o mais que podem fazer, e fazendo istJo têm feito 
muito, é dar os elementos, é ensinar os princípios, é fornecer os uten
sílios mais indispensaveis de que o espírito carece para o trabalho 
vastíssimo da sciencia. 

Os sabios nãJo se formam nas Academias, formam-se peJ.o estudo 
reiterado e constante no silencio do gabinete, e si nem todos se entre
gam a este labor com perseverança e tenacidade, contentemo-nos em 
geral com o que é rigorosamente preciso para o bom desempenh0 da 
profissão a ·que cada um se destina. 

Coherente com estas idéas, Sr. Presidente, eu votaria contra a 
unificação dos dous cursos de sciencias sociaes e jurídicas que devem, 
em re.2ra, ser separados, porque cada um delles representa um depar
tamento assás vaslio no complexo geral da sciencia e a cada um delles 
correspondem necessidades, serviços e applicações especiaes se visse 
que o ultimo desses cursos, o de sciencias sociaes, effectivamente 
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abrirá espaço a uma carreira cercada de garantias que não pudessem 
ser burladas. 

Isto, porém, não se dá, porque a quasi totalidade das posições que 
:o curso de sciencias sociaes habilita, são cargos que o Governo preen
che tendo menos em vista a habilitação proússional dos candidatos, 
do que a confiança que . estes lhe inspiram no ponto de vista das con
veniencias políticas e partidarias, e ninguem se expõe a perder tempo 
e a fazer sacrifícios sem garantias que os compensem. 

Admitticla, porém, a unificação dos dous cursos, penso como o 
illustrado autor do voto em separado, o 'Sr. Ad,o lpho Gordo, que o 
curso unificado não deve exceder de cinco annos. 

O SR. FRANcisco VEIGA: - E a Commissão acceitou esta idéa. 
O SR. GABRIEL FERREIRA : - Folgo muibo com saber disto. 
Parece-me que sem inconveniente algum se podia chegar a este 

resultado, supprimindo- se a cadeira de philosophia de direito e pre
scindindo-se da cadeira de historia do direito e de legislação com
parada. 

A cadeira de philosophia dlo direito póde ser supprimida sem 
inconveniente algum, porque as materias comprehendidas nesta <leno
minação vaga, e mais apparatosa do 'que significativa, ou se fundam 
e devem ser estudadas nos prolegomenos do direito publico e do direito 
civil, ou são simplesmente um conjuncto de theses philosophicas e 
metaphysicas, em vez de um objecto de estudos jurídicos, Clamo judi
ciosamente observa Cornout. 

Quanto ás duas cadeiras he historia do direita e <le legislação com
parada, penso ainda com o nobre aut10r do voto em separado, que ellas 
podem ser perfeitamente suppridas Ilelas cadeiras de direito positivo, 
desde que os lentes observem, no ensino, o methrodo hístorico e com
parativo, como positivamente preceituava o decreto de 19 de Abril. 

O SR. AnoLPHO GoRDo: - E como preceitúa :o actual, de 2 de 
Janeiro. 

O SR. GABRIEL FERREIRA: - Como base para estudos ulteriores 
que são os que completam a illustração jurídica, me parece que basta 
a disposição expressa, que, neste sentido, existe conforme acabou de 
declarar 10 nobre Deputado por S. Paulo. 

Sr. Presidente, basta de alargar-se ü quadro dos estudos dos cur-
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sos jurídicos, basta de multiplicar-se as discip linas obrigatorias deste 
curso, com prejuízo das materias que lhe são essenciaes. 

O nobre Relator ela Commissão que aqui rcvcl:ou conhecimentos 
tão vas tos, lão profundos obre antropologia cl'iminal, sobre a alta 
philosophia da evoluçã:o jut'iuica e sobre tantos outros a sumplo que, 
entendem com a scicncia <.lo Direito, não adquiriu este- conhecimentos 
frequenlando aulas especiaes dessas matarias, adquiriu-os no silencio 
de seu gabinete, jog·ando com um certo numm~o de noções elementares 
e pondo em acção os recursos poderosos do seu e pil'ito. 

Sr. Presidente, quamlo apenas se exigia um numero mui to restricw 
de preparatorios, para a matricula na Faculdade ele Direito, quando, 
nestas Faculuadcs não exi tiam cadeira espcciacs de legislação com
parada, nem de histeria de direito, nem de medicina leg·al, nem de 
finanças e contabilidade do Estado, formaram-se os Tcixciras de Frei
tas, :os Nabucos, os Zacharias, os Ribas, os Lafayettes, e tantos outros, 
que são c serão sempre conicleraclos como au,,ustos c brilhantes lumi
nares da jurisprudencia brasileira. 

E' que ao lado elos estabelecimentos officiacs do ensino, que func
cionam a horas certas e em l:ogares determinados, sob a direcção 
e as vistas dos homens, ha o grande laboratorio do entendimento 
humano, que funcciona uia c noite, e em toda a parte sob o influxo 
da civilizaçãlo e .cJo pl'ogresso: é a razão universal -: é que ao lado 
dos professores, que faliam e ignoram muitas cousas, ha os professores 
que não faliam, mas .que sabem tudo: são os livros. 

A razão universal, senhores, que se expande, que se desenvolve, 
que a tod:o o momento se enriquece de novos thesouros, que os trans
mitte pelo tele rapho, pela imprensa, pelas assembléas; e os livros, 
que se multiplicam, que instruem, que nos acompanham por toda a 
parte, eis a grande officina, eis os mestres princi'Paes e, por excel
lencia, da sabedoria humana. (Muito bem; mnito bem. O omclo1' é 
muito felicitado.) (•) 

São lidas, apoiadas c postas conjuntamente em discussão as se
guintes emendas: 

Ao projecto n. 97: 
Accrescente- se ao art. g•: 

"l Falia em seguida o Sr. Adolpho Gord '> . cujo discurso não consta dos 
Annaes. 
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Paragrapho unico. A verificação dessa habilitação será feita pela 
prova de madureza segundo o processo indicado pela lei. 

Sala das Sessões, 23 de Outubro de 1894. - Adolpho Go1·do. 

Fica revogado Q § zo cl10 art. 56 do decreto n. 1. 232 H, de 2 de 
Janeiro de 1891. 

Sala elas Sessões, 23 de Outubro de 1894. - Adolpho G01·do. 

Para ser co !locado onde convier: 
Art. Os dircctorcs das Faculdades, nos relatarias que no fim 

de cada anno lccLivo deverão remettcr ruo Governo, ex-vi do art. 21 do 
decreto n. 1. 232 H, de 2 de Janeiro de 1891, prestarão informações 
sobre a assiduidade dos lentes c indicarão 'OS lentes que preencheram 
o seu pt·ogramma. 

Sala elas ·Sessões, 23 de Outubro lo 1894. - Adolpho G01·do. 

Emendas ao PI'Ojecto n. 

Substituam-se Q art. 1 o e seus paragraplliOs pelo seguinte: 
Art. 1. o A contar do 1 o . anuo lectivo, depois da publicação desta 

lei, 'O ensino nas Faculdades de Direito scr.á feito em cinco annos, 
distribuidas as ma terias pelas seguintes cadeiras: 

1° anno: 

1' cadeira- Philosophia e historia do direito. 
2' cadeira- Direito publico e constitucional. 
3' cadeira- Elementos de direito romano. 

2° anno: 

1' cadeira- Direito internacional publico e diplomacia. 
2' cadeira- DireitQ · civil. 
3' cadeira- Ec:onomia politica. 

3° anno: 

1' cadeira- Sciencias das finanças e CQntabilidade do Estado 
(continuação da 3' cadeira do 2o anuo). 
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2' cadeira- Direito civil (continuação da 2• cadeira d'O zo anno). 
3" cadeira- Direito criminal. 

4° a.nno: 

i' cadeira- Direito civil (continuação da 2" cadeira do 3° anno). 
2" cadeira- Direito criminal e especialmente direito militar e 

regimens penitenciarias (continuação da 3• cadeira do 3• anno). 
3" cadeira- Direito commercial e marítimo. 
lt• cadeira- Sciencias da administração e direito administrativo. 

5o anno: 

1• cadeira- Direito commerci·al e marítimo, e especialmente fal-
lencias e liquidações judiciarias (continuação da 3• cadeira do 4o anno). 

2• cadeira- Theoria e pratica do processo civil e commercial. 
3" cadeira- Theoria e pratica dro processo criminal. 
4" cadeira - Medicina legal. 
§ 1. o Para o ensino destas materias haverá 17 cathedraticos e sete 

substitutos, que serão: 
Um, de elementos de direito romano e direito civil. 
Um, de direito commercial, 
Um, de direito criminal. 
Um, de medicina legal. 
Um, de philosophia e historia de direito, direito publico e consti

tucional, direi to internacional publico e diplomacia. 
Cm, de economia política, sciencias das. finanças e contabilidade 

do Estado, sciencia da administração e direito administrativo. 
Um, de theoria e pratica do processo civil, commercial e criminal. 
§ 2 . • O estudo das cadeiras de direito constitucional, civil, com

merci al e cr iminal será sempre acompanha;do da comparação da legJs
lação do Brasil com a das outras nações cultas. O estudo do direito 
civil .;: crá ainda acompanhadro da comparação com o direito romano. 

§ 3. o § 2• do art. 1 o do projecto, substituídas as palavras mediei •Ja 
publi e . tJM medicina le a!. 

§ [. • As funcções do actual preparador de medicina legal erfio 
exercirhs pelo substituto desta cadeira. 

,_: h rhs Sessões, 23 de Outubro de 1894. - Adolpho Gordo. 
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P.ara serem collocadas depo is ·dO art. 4o: 

Art. Os lentes caLhedraticos ou substitutx:Js, que na fórma i.la 
lei em vi·gor forem nomeados para o preenchimento das vagas que :;e 
.derem, depois de devidamcnle aproveiLaLlos os que ficarem addido ·, 
uão serão vitalícios, e terão um Li tul1o de nomeação por 10 annos. 

§ 1. o Os lentes que, durante o seu período de nomeação, tiverem 
sempre preenchido o seu prog-ramma de ensiniO, revelado aptidão pro
fissional e oompetencia magistral, terão o direito de receber, indepen-· 
dcnLemente de novo concurso, nova nomeação pelo mesmo prazo, com 
o augmento de 30 % sobre os seus vencimentos. Essa D'O.meação podceá 
se repelir mais uma vez, e o lente que tiver 30 annos de effcctivos ser
viços . no magisterio, será jubilado com o d:obro dos seus vencimentos 
primitivos. 

§ 2 . o .Si a vaga de um cathedratico se der, dentro do seu pl'azo 
de nomeação, o substituto que a preencher será nomeado pel'O· numero 
de annos, que, juntos ao tempo do seu exercício já effectivo, perfaçam 
um decennio de nomeação. 

Sala das Sessões, 23 de Outubro de 1894. - Adolpho Gordo. 

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO · 

Contlnúa a 3• discussá'o do projecto n. 97, de 1894, reformando o 
ensino das Faculdades de Direito. 

E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão a seguinte 
emenda: 

Ao projecto n. 97, de 1894: 

Ao § 3o do art. 1°. Accresccnte-se depois das palavras - medicina 
publica: - desde que vaguem os Loga·res de p1·eparadores actualmente 
providos. 

Sala des 'Sessões, 24 de Outubro de 1894. - .J!a1·tins Junior. -
Galdino Loreto. - Frederico Bo1·ges . Geminiano Brasil. - Bricili.. 
Filho. - Paula Ramos. 
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Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto ronjunctamente em discussõ.~ 
o seguinte substitutivo ao art. 1• : 

Substitua-SB o art. i • do projecto n. 97, de 1894, pelo e·;uinf.e..~ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 . • A contar do primeiro anuo lectivo, depois da publicação 

' desta lei, o ensino nas Faculdades de Direi to será fe ito -em cinco anu~ 
distribuído em ma terias pelas seguintes cadeiras: 

1• a.nno; 

1' cadeira- Philosophia de direito. 
2• cadeiro- Direito romano. 
a• cadeira- Direi !.o publico e constitucronal. 

2• anno; 

1• cadeira- Direito civil (f" cadeira). 
2" cadeira- Direito criminal (i" cadeira). 
3" cadeira- Direito internacional publico e diploiDMia. 
4• cadeira- Economia política. 

a· tmno: 

1' cadeira- Direito civil (2" cadeira), 
2' cadeira- Direito criminal (especialmente direito militar e ra.. 

gimen penitenciaria) (2" cadeira). 

3' cadeira- Sciencia de finanças e c:ontabilidade do Estado (e9fi
tinuação da 4" cadeira do 2• anno). 

4• cadeil·a- Direito commercial ( 1. • cadeira). 

4• a.nno 1 

1" oadeira- Direito civil (3" cadeira). 
2' cadeira- Direito commerci.al e especialmente direito marítimo, 

fallencias e liquidaçção judiciaria (2" cadeira). 
s• cadeira- Theoria do processo civil, commercial e criminal. 
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4• sadeira- Medicina publica. 

1 ~ cadeira- Pratica forense (c:ontinuaçã.o da 3" cadeira do 

.f• anno) . 
2• cruieira- Sciencia da administração e direito administrativo. 
3• cadeira -Historia de direito e especialmente de direito na

eional. 
4• cadeira- Legislação comparada sobre o direito privado . 
.Sala das Sessões, 20 de Outubro de 1894. - Fmncisco Veiga, Pre

sidente. - Augusto de F1·eitas, Relator. - AugtL.Sto Montenegro. ---' 

Adolpho Go1·do, oom restricções. - Dino Bueno. - Ve1'(Jrt>fJ de Abreu, 

-Anisio de Ab1·eu.- Paulino de So·uza Junior. (*) 

O Sr. E duardo 'Ramos, achando-se muito encommodado, pede 
transferencia de sua inscripçãlo no debate, afim de fallar em outro dia. 

O ST. Medeiros e Albuquerque sabe quanto em todas as cousas 
" difficil o passar da theoria á pratica. Em questões de ensino, isso 
occorre ainda mais do que em muitas outras, porque se prestam com 
facilidade a devaneios philosophico~ e rhe!Joricos, magníficos em dis
cursos, impossíveis na pratica. E' por isso que vem á tribuna. 

Tendo tido occasião de discutir o projecto que se debate, não 
apresentou immediatamente as emendas que c:ompletariam as suas 
palavras. Comprehendeu, porém, que precisava fazer passar suas idéaa 
por essa prova: mostrar que ellas eram perfeitamente realizaveis, 
-ém disposições de lei. simples e de não duvidosa exequibilidade. 

E' por isso que vae lêr a sua emenda, chamando a attenção para 
i'lguns pontos e commentando-os rapidamente. 

A emenda é a seguinte (lê ) : 

"Substitua-se pelos tres seguintes o art. i o do projecto: 

Art. 1. o A contar do primeiro anno lectivo depois da pro
mul ,· ação desta lei, o rnsino nas Faculdades de Direito será 

~·) Falla o Sr. Pau!lno de Souza Jun .or. O discurso não consta dos An'l>aes. 
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feito em sei annos, divididos os cursos em - curao de bacha
relado, abrangendo os quatro pl'imeiros annos sujeitos em 
tu{}o ao regimen do art. 2• e - cueso de doutoramento, com
prehenclendo os dous ultimas nos quaes não serão applicadas 
as disposições do § 2• e § fi•. lettra a do mesmo artigo." 

O regimen do art. 2• é o da frequencia obrigatoria, á qual o orador 
deu e dá o seu voto. M·as acredita que, dividindo-se o programrma. em 
duas partes, uma das quaes termina pel10 titulo de bacharel, é ·licit3 
esperar que os moço'S que já tenham conquistado esse primeiro diploma 
tenham criterio bastante para niio necessitar mais ode peias tão rigo
ro as - tanto mais quanto o estudo de doutoramento .é em grande 
parte exercido sobre mat.erias facu ltativas, o que permitte a cada 
um decidir-se conforme o seu gosto, sendo de crêe que o faça com todo 
o prazee (lê ) : 

"ArL. 2. • A distribuição das materias far-se-ha pela 
seguinte fórma: 

a) curso de bacharelado, cujo diploma dá direito ao exer
cicito particular das funcções de advogado: 

f• anno: 

1• cadeira- Direito romano. 
2• cadeira- Direito publico e administrativo. 
3" cadeira- Direito criminal. 
4• cadeira- Direito internacional publico e diploma

tico." 

E, assim por deante, como os Srs. Deputad'OS terão occasião de 
examinar mais detidamente no Dia1-io do Congresso. 

Resta, porém, fazer desde logo uma observação. 
Como o torador teve occasião de dizer quando tomou a palavra na 

2" discussão. este curS'O de quatro annO's .que constitue o bacharelado 
•Jeve ficar com tudo quanto é essencial ao conhecimento juridiclo, sem 
IJarar no superficial, nem che 7 ar aos conhecimentos superiores. 

QnP é possível, não ha duvida: a resposta, não de theoria, mas de 
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facto, está· dada pela França, pela Allemanha, pela Italia, pela Sui'ssa, 
.por todos os povos cultos. 

Dir-se-ha, todavia, que o primeiro anno está muito sobrecarre
·ga.do. A Camara lembra-se talvez de que o orador leu a tal respeito 
uma citação de Emile Boutmy, CO<ffi a qual se conformou na distribuição 
que fez. A ·proposito faz notar que Emile Boutmy não é o simples 
autor de duas monagraphias de direito constituci'Dnal, que todos conhe
cem. E' mais do qu e isso, o director e fundador da Esco~a Livr·e de 
Sciencias Po~iticas de Paris. 

Essa escola, que aliás não confere diplomas profissi10naes de especie 
alguma, vive e prospera ha algumas oezenas de annos, exercendo irre
sistivel attracção sobre todos os espíri tos cultos da Europa. 

Acaclemicos de toda a parte correm, de facto, para ahi, disputando 
o titulo justamente cubiçado de seus alumnos. 

Emile Boutmy não é, pois, um fazedor de programmas no ar, sem 
base, nem experiencias. 

Já ficou explicado no discurso anterior que o que se pretende, 
dando logo no primeiro anno essas quatro disciplinas funda:mentaes, 
não é ministrar o seu conhecimento profundo, mas sim apenas uma 
vista de conjuncto, uma visão geral de perspectiva, summaria e rapida. 

A divisão das materias pelos outros annos, para a qual falt;ou 
ao orador um guia tão seguro como esse, tem talvez defeitos graves, 
erros grosseiros. 

Seria o caso de corrigil-os: o orador não tem a menor pretencJO
sidade para acreditar que nesse ponto fez trabalho bom e inatacavel. 

Passando adeante, segue-se a segunda parte do art. 2•, que abrange 
o 5• e 6• annos, que então, serão já feitos sob o regimen do ensino livre 
aos alumnos que tiverem obtido o diploma de bacharel (lê) : 

"b) curso de doutoramento, cujo diploma, obtido depois 
da defesa de these, dá direito .á nomeação aos cargos da magis
tratura e admissão sem concurso a !iodos os Jogares da admi
nistração federal e das carreiras diplomatica e consular." 

A caução pratica, que pediram ao orad'Or para os dous cursos, 
e. lá ass im fPita: o bacharel póde com o seu diploma exercer boda as 
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funcções da advocaeia parHcular, ao passo que ao doutor abrem-qe 
outras carreiras mais elevadas ~ lendo ) : 

"1• anno do cw-so de donto1·arnento: 

1• cadeira - Direito romano. 
2• cadei1·a- Di rei to civil comparado." 

Não se trata ahi, é evidente, de um ensino summario, mas, bem 
ao contrario, de um ensino profundo e detalhado. Ao lado das c-adei
ras dos profesS'Ore'S, os substitu tos devem abrir cursos comp lemen
tares, de m'Odo a deixar a mater ia estudada por todas as Jaces, mínu
ciosamente. Dahi, a circumstancia de marcar-se apenas dua'S cadeiras 
para um anno sup-erior: é que essas duas se desdobrarão na pratica 
em quatro ou cinco. 

O orador não ins.iste em que só essas e não Qutras fossem as mate
rias escolhidas. 

Guiou-se apenas para o seu trabalho pelo que occorre em muitas 
faculdades européas. 

O que é essencial é o \Systema da série segui.nte Alê) : 

"2" anno do curso de dontorarnento: 

Tres cadeiras á escolha entre as seguintes e as de que 
trata o art. a·: 

-Direi to commerci al comparado. 
-Economia politica. 
-Legislação financeira comparada. 
- Historia e phil<osophia do direito, 
-Direito publico comparado. 
- Anthropol!Ogia criminal. 
-Direi to internacional publioo. 
- Direilo administrativo comparado." 

Como a Camara vê, es tas disciplinas são complementos das ante
riormente es tudadas ; são, por ass im dizer, correspondentes no curso 
medico ás clínica espec.iaes - e o curso de clontoramen!Jo eleve pri n-c 
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c isamente Ler esse cartactcr de especialização. E' impossível fazer caber 
no programma de direito todas as diaciplinas que seria oonveniente 
as ludar; muitas têm de s r deixadas de lado. Serão as menos uteis? 
Não. A ooçáo de util idade é relativa: o que um precisa indispensa
yelmente, ou tro dispensa com facilidade. 

O legislador substituir-se-ha sempre muito mar ao proprio inte
ressado: e é por isso que em todos os cursos .iuridiCIOS da Europa, 
&e,"Undo ficou provado, quer pelo Dr. Gordo, quer pelo illustrado 
Dr. Paullll'O Junior, quer pelo orador, ha sempre um certo numero de 
materias enlre as quaes se póde exercer a opção dos alumnos. 

Naturalmente essa opção se1'á crileriosamente aproveitada por 
elles, conforme se destinem á ma·:;·islratura, á diplomacia, <á administra
ção ou simplesmente á vida publica. 

Esse é aliás o pl'\Qcesso unico 1)elo qual se póde crear entre nós 
o p1'ivat-docentismo, isto é, uma sementeira de professores experi
mentados e babeis, tendo feito a apredizagem á sua propria custa e 
podendo estabelec-er com o ensin10 official uma concurrencia ulil e pt'o

';e itosa. 

De- facto, o art. 3" dispõe (lê ) : 

"Art. 3. • Além das cadeiras mencionadas no 2• anno do 

curso de doutoramento e entre as quaes se póde exercet' a 
01JÇão dos alumnos, é licito a qualquer pessoa que offereça 
garantias de idoneidade, installar quaesquer outras, uma vez 
que, não só para o reoonhecimento da idoneidade, como para 
o da importancia da cadeira a inaugurar, o Governo, ouvida 
a Oongregação, assim o permiLtir. 

O pretendente instruirá o seu pedido com o programma 
minucioso que se obriga a leccionar dentro do anno lectivo. r 

A medida é perfeitamente pratica, em contra-posiçã:o ao que dis

põem os regulamentos vigentes e que de nada serve. O que ha agora 
é a permissão par.a qualquer individuo estabelecer no recinto da fac.ul
dade uma cadeira qualquer das que figuram no curso official. Que 
acontece? 

O alumno que tem de prestar exame perante o lente :official. é só 
á aula delle que vae. A concurrencia sonhada é impossível. De restJo, a 
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prova j.á es tá feita : este systema funcciona ha muitos annos e não 
consta que tenha dado nem um só resul tado, ao men:os como specimen 
da sua provavel efficacia. Não se dá a mesma cousa com o proces'O 
que o orador propõe. 

Si um indivi luo .qualquer quer tentar ~ magisterio super ior vem 
perante a Faculdade submelter-lh e o programma da materia que 
deseja ensinar . A Faculdade tem que examinar: 1 •, si a ma teria á 
bastante importante para constitui r uma cadeira espec ial ; 2•, si o 
pretendente é idoneo. Feito is to, concede-se-lhe a licença e elle começa 
a funccionar. Sem vencimentos pagos pelo Governo, sem obrigatorie
dade da sua aula, elle fará o possível para attrahir os alumnos pelo 
seu bom ·ensino; fo t'mar-se-ha á sua custa, luctanclo dia a dia. Como 
é natural, para o exame da disciplina que h~uver leccionado, serv irá 
de examinador. E mais ainda, para que por todos os modos o seu esti
mulo se disperte, dispõe-se no § 1 o do mesmo art. 3° CW) :· 

"O lente particular, que durante seis annos consecutivo3 
lecci'Onar com assiduidade e distincção, poderá, a juizo ela 
Congregação da Faculdade ser nomeado lente honorario da 
mesma, gozando de todas ass honras dos lentes effectivos e, 
tendo como elles, embora sem voto, assento nas Congregações." 

Já ahi vae o estimulo mol'al, o incitamento por uma honra espe
'cial. Mas ha o lado do interesse pratico. Em primeiro Jogar, 'O § 3• elo 
mesmo artigo dispõe que •o lente particular será, como já ·se -disse, o 
examinador dos seus alumnos: uni co meio de dar-lhe esses alumnos. 
Em segundo Jogar, o § 3° elo art. zo dispõe: 

"Para os cargos de lentes, cuja escolha será feita por 
concurso, serão preferidos, em igualdade de circumstancias, 
os profess'Ores de que trata o art. 3•; e sempre que nesse con
curso tomarem parte dous ou mais candidatos nas condições 
do § 1 o do art. 3°, não serão admittidos outros concurr entes." 

A c;oncessão é demasiada? Não. O concurso serve apenas para 
provar a illustração individual sobre um determinado assumpto; mas 
não de modo algum a vocação para o magisterio. Quer no Bnsino süpe-
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rior, quer no secundari:o, lentes ba, cuja erudição, sendo extrema, 
são, todavia, incapazes de a communicar aos alumnos: verdadeiros 
sabias, e entretanto, detestaveis mestres. Ora, si o concurso se fizesse 
apenas ent.re lentes que já houvessem provado durante seis annos a 
iiua su.perior vocação e competencia, tudo estaria conseguido em prol 
do ens ino. E assim, todo acn.ielle que pretendesse obter as e~ollocações 

do magisterio pub"lico, começaria naturalmente pelo privado .que 
é o ideal. 

A emenda do orador tem uma disposiçãto que a muiLos parecerá 
singular, si não fôr explicada : é o S 1° do art. zo que permitte á 

Congregação marcar ca-da anuo o numero de 'substitut-os de que precisa. 
A razão de ser é simples. A frequencia escolar varia ás veze' de um 
mod'O muito grande. Si os substitutos forem previamente nomeados 
acontecerá muitas vezes que, sem se separar, certas cadeiras fiquem 
sem auxilio e muito sobrecarregadas, ao passo que os substitutos de 
outras nada Lerão. que fazer. 

Do modo propost;o pelo orador, caberá á Congregação fazer a 
melhor repartição de serviço, dando ainda mais uma razão de anima
ção aos lentes particulares, pois que em seu favor se estabelece uma 
proferencia efficaz. 

O orador sabe que a sua emenda nãu será acceit.a; ella contrari a 
de frente o projecto da Commissão. 

Picará, porém, como uma suggestão para que de futuro seja lem
brada. Parece-l he, de facto, que ella constitue a unica adaptação pos
sível da tãu util instituição allem5. aos nossos costumes, o uni co meio 
de fazer um viveiro de futuros professores. 

Quanto á que&tão da vit.alicie.dade, dá o seu voto á emenda do 
Sr. Gordo, que permitte uma salutar renovação do magisterio superior. 
E~plicando como a vitaliciedade não é uma condição de estimulo no 
nosso paiz, o orador mostra que a is'so se oppõem a Constituição e os 
regulamen tos em vigor. O lente é mal remunerado e não só não 
póde leccionar particularmente, CO'IDO não póde exercer cargo pu
blico nenhum, em vista da incompatibilida-de marcada na Oonsti
tuição. Si, pois, o magisterio particular lhe está vedado. si clle 
nada mais lem a esperar do Governo de seu paiz, - que fazer? A solu
ção é simples, elle procura qualquer occupação privada, á qual -e 
dedica, para prosperar cada vez mais, e como a ua posisção de opro-
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fessor nenhuma compeusa.ção a mais lhe póde confer·ir, limita-s-e à 

mantel-a com Q mínimo de teabalho possível. E, em parte, é forç.os{) 
convir, qu e não ha outra solução. 

O orador acredita, porém, que o seu systema dal'ia len!.es babeis 
e cheios de amor á sua profissão, sem cbeg·ar até a medida, de alguma 
sorte radical, que o Dr. Gordo propõe. (Mu-ito bem. ) 

V0m á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discus.&i.ío 
a se;uinte emenda: 

Emenda ao projecto n. 97, de 1894: 
Art. 1 . o Substitu a-se pelos tres seguintes o art. to do projecto: 
Art. 1. o A contar do primeiro anno lectivo, depois ela promulgação 

desta lei, o. ensino nas Faculdades de Direito será feito em seis annos, 
divididos o~ cursos em curso de bacharelado. abrangendo os quatro 
primeiros ann10s, suj eitos, em tudo, ao r egimen do art. 2° e curso de 
doutoramento, comprehendendo os dous ultimas nos quaes não serão 
applicadas as disposições dos s·s 2° e 6°, lettra a, do ·art. 2". 

Art. 2. o As distribuições das ma terias pelas clifferentes séries 
far - se-ha pela seguinte fórma: 

a ) Curso de bacharelado, cujo diploma dá direito ao exercício 
privado das funcções ele advogado: 

1° anno: 

1• cadeira- Direito romano. 
2• cadeira- Direi to publico e administrativo . 
3• cadeira- Direito criminal. 
4' cadeira- Direito internacional publico e diplomacia. 

2" amw: 

1' cadeira- Direito civil. 
2' cadeira- DireitJO publico. 
3' cadeira -Direito criminal. 
4' cadeira- Economia politica. 

3" anno: 

f• cadeira- Direito civiL .. ,:.,. 
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z• eadeira- Sciencia das finanças. 
3,• cadeira- Direi Lo criminal. 
1~· cadeira- Direito co-mmercial, 

4" muw: 

~· cadeira- Direito civil. 
2•2cadeira- Sciencia da administração. 
3• cadeira- Medicina publica. 
4' cadeira- Theoria do processo. 
5" cadeira- P ratk.a forens-e. 

b) eurso de dou~oramento, cujo diploma, obtido depois da <1et'esa 
de tllesc, dá direito á nomeação aos cargos publicas da magistratura 
e admissào sem concurso a todos os rogares da administração federal. 
e das carreiras cliplomaLica e consular: 

J• anno: 

1• eadeira- Direi Lo romano. 
2' cadeira- Direito civil comparado. 

2" cmno : 

Tre.s cadeiras, á escolha entre as seguintes é as de que trata () 
ar L. 3": 

Direito c:ommercial comparado. 
Economia política. 
Legislação financeira comparada. 
Histori-a e philosophia elo direitD. 
Direilo publico comparado. 
Direito internaci'Dnal publico. 
Anthropologia criminal. 
DireiLo administrativo comparado. 

S l . • Para o ensino destas maLerias haverá 13 lentes e sete sub
stitutos, sendo: 

Dous lentes de direito civil e direito civi l comparado. 
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Um de direito romano. 
' m de direito internacional publico. 

Dous de direito publico c direito publico comparado. 
Um de economia l)'Olitica. 
Um de sciencia elas finanças e legislação financeira. 
Dous de direito commercial e direito commercial comparado. 

m de ciencia ela administração e legis lação administr ativa. com-
parada. 

Um de theoria elo processo e pratica forense . 
Um de medicina publica e anthropol'Ogia criminal. 
§ 2. • A Faculdade, conforme as conveniencias do ensino, peoporá 

cada anno a nomeação dos sub titutos cuja necessidade se fizer sentil·. 
Essa proposta, apeesentaela em Oongregação, {leve reunir os votos da 
JTiaioria absoluta do corpo docente que a compõe. O provimento desses 
substitutos durará apenas o anno lectivo para o qual foorcm apresen
tados, sendo necessari-a nova proposta para a sua continuaçãso no 
período seguinte: a elles incumbe, al·ém da ·substituição elo lentes fazer 
'l. cursos complementares que a Congregação determinar . 

... cmpre que um lente particular, elos que trata o art. 3•, pretender 
o logar ele substituto, será preferido, salvo si a isso se 10ppuzer infor
mação em contrario do corpo docente, informação que eleve ser cabal
mente fundamentada: não é motivo para preferencia de quem nãl) 

preencher tal condição haver servido em anno anterior. 
· S 3. o Para os cargos ele lentes, cuja escolha será f ri ta poe cnn-

cur o, serão preferidos em igualdade de circumstancias os profes -ore:; 
ele que trata o art. 3•: e sempre q11e nesses concursos tomarem pai'! c 
dous ou mais candidatos nas condições do S to do art.. 3". não scrã't; 
admittidos outros ooncurrentes. 

Art. 3. o Além das cadeiras mencionadas na 2• sét'i e ,]o l!lll' o t..k 

do:Iloramenl'O, entre as quaes póde exercer a opç.ão dos alumnos. p 

licito a q11alquer pessoa que offereça gamntias de idoneidade in tallar 
quaesquer outras, uma vez que. não ó para o rrconhreimento da 
iclonritladr, como para o da importancia ela caJPira a· inauguear, o 
Governo, ouvida a Congregaçã'O, assim o pcrmitlir. 

O peetendente instruirá o seu pedido com o programma minuci·os..• 
que e obriga a leccionar dentro elo anno lectivo. 

S i. o O lente particular (JllP rlurante seis annos consrcuti\·os lr-ccio-
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na r com assiduidade e distincçãto, poderá, a juiz.o da Congregação . d:J. 
Faculdade, ser nomeado professor honorario da mesma, gozando dE\ 
todas as honras dos lentes effecLivos e tendo como elles, embora sem 
voto, assento nfrs Congregações. 

§ 2. o Ao lente particular, que não guardar o decõro e elevaçã0 
precisos nro exercício do magisterio, o Governo cassará o direito de 

continuar D curso, inhabilitando-o por cinco annos para abrir qualquer 
outro na mesma ou em qualquer Faculdade, official ou livre. 

S 3. o Para o exame dos aluml1'os dos cursos que houverem lecci0-
;1ado farão ·parte das mesas examinadoras os respectivos lente par
ticulares. 

S 4 . • E' licito aos lentes particulares cobrarem bonorario pela3 
suas Iicções. 

S 5. o Não é permittido aos lentes da Faculdade, que lecciro-nam no 
curso de doutoramento, abrir cadeiras novas, particulares. 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SESSÃ.O DE 25 DE OUTUBRO 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão 
a seguinte emenda: 

Emenda ao projecto n. 97, de 1894: 

Par.a preenchimento das vagas que occorrerem nos corpos docente; 
das Faculdades federaes, o Governo da União nDmeará, sob proposta 
uninominal das re·pectivas Congregações, funccitOnario considerado.! 
em commissão, isto é, sem as vantagens da aposentadoria e montepio. 

Os Jogares que vagarem no corpo'- administrativos das Faculdades 
federaes o Governo da União, independente de audiencia das Congre
gações respectivas, supprirá com empregado~ temporarios, sem as 
vantagen da aposentadoria e montepio. 

A' medida que se extinguirem, pela jubilação ou pela mmte dos 
professores officiaes e seus a~...:iliares, os corpos docentes das Facul
.daoes federaes, o Governo da União deverá transferil-os, continuando, 
caso queiram acceital-os, continuando, porém, o Congresso Federal a 
-subvenciona:l-os annualmente, como entender, quer esses institutos 
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pe!'sistam a cargo dos Estadvs, quer se eonstituam em Faculda{!e.-. 
livres. 

Os Estados têm liberdade de crear a expensas suas institutos de 
ensino superior de quaesquer ramos, podendo conferir diplomas com 
~ mesmas regalias das Faculdades mantidas pela União. 

Com a organização e systema de ensirro das Faculdades livres nada 
têm que vêr os Governos, federal e estaduaes. 

Não poderá ser recusado a exame nas Faculdades da União, na. 
primeira como na segunda époea, quem quer que apresente certificado 
de approvação d<os estudos preparatorios requisitados ou tiver sido 
approvado nas materias da séeie anterior do curso. 

O examinando poderá requerer exames em uma só -época., de todas 
QS annos do curso e passai-os na ordem social. 

A frequencia não é obrigatoria nos cursos theoricos e nos cursos 
pratico.s depeooente apenas de matricula especial, mediante taxa pe
euniaria cobrada pel<o Thesouro Federal. 

O alumno das Faculdades federaes é livre de responder á cha
mada e satisfazer as arguições do professor e seus auxiliares. 

Fica á discreção das Congregações das Faculdades federaes regu
lamentarem o ensino e adaptarem as re;: ras de exames mais rigoro
.eas possíveis. 

Sala das Sessões, 25 de Outubro de 1894 .. - E1·íco Coellw. ( * ) 

SESS.W DE 29 DE OUTUBRO 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em diseussão .. 
a seguinte emenda: 

Ao projecto n. 97, de 1904: 
Supprima-se o S 4.• do art. 2•. 
Sala das Sessões, 29 de Outubro de 1894. - B-ricio Filho. 
;Fica a discussão adiada pela hora. ( •). 

( •) Nilo consta dos Annaes o discurso do Sr. Erico Coelho. 
Ná sessão de 26 fallou o Sr. Eduardo Ramos, cujo discurso não consta dos 

Anna.e3. 
r •) Fallou nesta sessão o Sr. Briclo Filho, c ujo discurso nll.o consta dos 

A1UWe<l. 
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SESSÃO DE 30 DE OUTUBRO 

O S r. Anisio de Abreu: - Se. Presidente, Ludo quanto o talento 
e 0 aber podiam pôr em contribuição para a victoria do projecto de 
refo11ma das F-aculdades de Direi tJo, elabor.ado pela Commissão Especial 
encarregada de tã.o ardua e espinhosa quanto el-evada missão, já esta 
Casa o ap1·eciou nos luminosiss imos e magistracs discursos dos meu~ 

honrados companheiros, os illustres Deputados Dr. Augusto de Freitas 

e Paulino de Souza. 

A minha missão é, portanto, limitada e modesta. 

O plano geral da ref'Orma, o criterio rigoro·samente scientifico que 
a p1·esidiu, as relações de dependencia e a logica de to-das as suas 
pat·Les, desde a distribuição das matarias elo curso aLé ás minucias da 

sua estrucLura intima - estão vantajosamente explicadas. 
Obedecendo, portanto, a lei da divisâlo do tt-.abalho uLil e indi~ 

pensave1 em tudo, mesmo nas discussões, procurarei apr.eciar idéas 
o theorias que, em contrario ás que modelaram a reforma, foram 
enunciadas e que ainda não tiveram ensejo de ser tomadas na consi
deraçãJo que merecem. 

Gl'ande foi o ruido levantado pela reforma. Dentro e fóra do 
recinto temos sido nós, os que a apre~entamos á consideração da Casa, 
taxados de obscurantistas e de retl~ogrados, ele inimigos da liberdade, 
de restauradores de praticas caducas e repug·nantes á indole do regimcn 
ilemocratico e do ens ino moderno. 

Venho, porém, demonst1·ar á Camara que a Commissão Lem dlo 
seu lado a pratica e os exemplos dos povos mais adeantados e as 
dou trinas e theoria·s dos pensadores mais liberaes. 

1\ liberdade -de ens ino, como querem lOS impugnadores da reforma, 
debalde a procurama.s nas l.egislações, sanooionada pela experiencia 
e pela pratica dos paizes que nos podem servir de guia. Por toda parte 
a vemos repudiada; si posta em pratica hoj e, repellida amanhã por 
inefficaz c dcsmoralizadora do ensino. 

Em geral 'OS impugnadores do projecto convergiram todos os seus 
esforços para a demonstração de que elle em vez de ser um progresso, 
era ao contrario um salto pam traz; um producto inviavel, anachro
nico, incompatível c.om a temperatura moral da época, em completo 
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divorcio com a verdadeira liberclatle, como se da comprehensão desta 
houvessem feito monopolio. (Apoiados.) 

Nós tambem, Sr. Presidente, amamos e praticamos a liberdade, 
mas a comprehendemos e praticamos de taccôr.clo com as no:ssas tenden
cias e a orientação do nosso e pirita e da nossa Cl,lltura; não como ideo
logo::; e utopista::;, embuido:s de um intransigente e systematico radi
calismo, mas como legisladores que . têm de buscar inspirações nas 
necessidades praticas da sociedade, de dar aos seus trabalhos o. cara
cter de viabilidade relativo ás circumstancias e ao meio em que elles 
têm de ser app!ica.clos, de consultar antes de tudo as exigencias da 
realidade, de fazer leis utei:s, pratic.aveis, effica2Jes. 

Nós tambem, Sr. Presidente, em que pese aos illustres Deputados 
que tanto se esforçaram por nos faz·er passar como espíritos aoanha
dos e voltados para o passado, respiramos o ambiente liberal do tempo, 
sem todavia nos deixarmos influir pelos seus excessos, preservando
nos, ao contrario, dos seus exaggeros; apreciamos a liberdaJde não pela 

\ 
liberdade em si, mas pel•os beneficios que e lia pó de produzir; conside..: 
ramal-a uma força que para :ser profícua deve ser disciplinada; utili
zamol-a, não como fanaticos, mas com a razã·o calma e fria do legis
lador que consulta os factos -e baseia nas necessida·des sociaes a regra 
da sua conducta; não acreditamos, para fallar comiQ l\Iacaulay, que ella 
encerre algum beneficio eterno e ·intrínseco, independente dos bons 
resultados que produz ordinariamente, como os que a consideram não 
um mei•o, mas um fim e um fim que é preciso attingir a todo preço. 

Collocadlos neste ponto de vista, incumbidos de dar remedio aos 
males que uma liberdade mal entendida tinha introduzido no ensino 
do Direito, abaixando o seu nível, desmoralizando-o, procuramos cor
responder <á c•onfiança em nós deposit<l>da, atacando de frente o mal 
que o corrompia, sem visar applausos, certos ao contrario, das odiosi
dade:s que ia·!UOS despertar, acceitando, porém, como um titulo de 
honra o epitheto de re.trogTados que se nos atira como um labéo. 
(Apoiados.) 

'Sr. Presidente, o nobre Deputado pelo Rio Janeiro, o Sr. Dr. Erico 
Coelho, cujo brilhantissimo talento e excepcional competencia admiro 
e respeito, na primeira como na ultima discussão da reforma Dai3 
Faculdades de Direito, sustentou o principio da absoluta não inter
venção do Estado no ensino superior: "aprenda quem quizer e ensine 



- 67-

quem souber", foi a formula em que o illustra-do representante pelo 
Rio <.!e Janeiro consubstanciou as suas idéas.; "nada de ensino official, 
nada de títulos ou diplomas officia-es, plena liberdade profissional". 

A ·synthese - aprenda .quem quizer e ensioo quem souber -
do Dr. Erico é muito semelhante á de Jules Simon: - "a liberdade 
de .ensino é o direito de ensinan.· quando se quer e de aprender onde 
.se entende", mas -causa original! em quanto a log·ica do digno De:r;m
La-do fluminense levou-o a reclamar a suppressão dos diplqmas offi
oiaes - como garantia de capacidade profissional, a reclamar até :a 

ext-incção das Faculdades do. Estado, a do sabia fr_ancez coduziu-o a 
conclu ões diametralmente oppostas: á necessidade das Faculdades 
e dos diplomas officiaes -e ao direito privativo do Estado de conferil-o;:;! 

E oomo costumo documentar as minhas asserções, sobre tt1do 
quanto contradigo opinião tão abalizada como a do competentissimo 
CQ!lega a quem me refiro, como tenho por habiúo amparar as minhas 
opin-iões sem prestigio (não apoiados ) com as dos mestre · e autori
dades consagradas nos assumptos de que me occup'O, começo lendo as 
textuiles e irrespondiveis palavras .com que o illustre estadista com
bate na -sua obra - A Liberdade do E1Mino Secunda:rio - a opinião 
dos ,que su tentam que ensino livre implica a cessação do privilegio 
que deve ter o Estado de conferir diplomas, e difine ,ao mesmo tempo 
o que seja liberdade de ensino e quaes !OS seus limites. ~ Que é a liber
dade de ensinar?" 

Eu o direi em uma só palavra: é a liberdade de ensinar. 
Não é o direito de fazer bachareis. O Estadia deve a libm·dade de 

ensinar. Eu o reconheço e exijo mesmo que elle a dê. 
Mas nenhuma das valiosíssimas razões em que se apoia para a 

reclamar, permiLte accre-scentar-se-lhe como consequencia a collação 
dos gráos. Diz-se, pO'I'ém, que sem esta attribuição não haverá livre 
concurrencia. 

~as antes de Ludo - o Estado não é o concurrente de ninguem; 
~ o poder publico fundado sobre a vontade nacional. 

Póde haver corporações no Estado com a sua permissão e sob 
-a sua autoridade; porém estas c"Orporações não entram em lucta com 
B!le, nem lhe fazem concurr-encia . 

. .Elle .:..__ só elle póde ter c.omo alvo - sendo o poder commum, 
~ interesse commum e a idéa de concurrencia é inteiramente alheia ao~ 
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estabel·ecimenlml que têm po1· fim interesse commum e nâ'O quaiquer 
interesse particular. Não se d~ a liberdade de ensino a uma corporaçã,o 
para que ella torne-se a rival e antagonista do Estado, para que ella 
tenha muitos discípulos e aufü·a grandes lucr<n~; se dá a liberdade a 
todo 10 mundo, para que todas as aptidões e todos oe talentos possam 
livremente manifestar-se, para que as memorias possam ensinar e se.r 
ensinadas de accôrdo com o voto de sua consci·encia. 

O diploma de licenciado em Direito ou de doutor em Medicina 
satisfaz todo mundo, porque todo mundo sabe que o Estado é por elle 
responsavel, garante-o. Supprimi esta garantia e qual será o valor 
do diQloma? 

E' mui!Jo de receiar que elle não se torne igual, dentro de muito 
pouco tempo, ao ·valor de um pedaço de papel ou de um fragmento 
de pergaminho. 

Eis, pois, de par com a delimitação nitida e clara .k> que sej a 
a liberdade de ensino que se busca a todo transe confundir oom a 
liberdade profissional e a liberdade de frequencia, lavrada a mais 
formal condemnação da theoria sustentada pelo nobre Deputado pelo 
Rio de Janeiro, quando reclama oomo uma conquista da sciencia mo
derna a cessação do direito do Estado de superintender, de fiscalizar, 
de manter o ensino superior e de exercer a prerogativa de collar gráos ! 
E ainda bem que esta condemnação franca e solemne parte de uma 
au!Jorida{le insuspeita a todos os respeitos, do homem que mais salien
tou-se na guerra tenaz que moveu-se ao cel-ebre projecto de Jules 

· Ferry, em nome da liberdade de consciencia, especialmente ao art. 7• 
que tornava a instrucção leiga obrigatoria. 

Reato, porém, $r. Presidente, o fio interrompido dos meus racio
cínios. 

Confesso a V.' Ex. que; quando ouvi o Dr. Erico Co-elho condemnar 
o projectto da Commissão como attentatorio da liberdade e das aspi
rações modernas por admittir o ensino superior official, quando ouvi 
S. Ex. fulminar co-mo perigosa e nefasta a intervenÇão do Estado noe 
cursos das Faculdades, quando o ouvi sustentar que o ideal para que ca.
rninham todoo os povos é a ciescentralizaçãd atsoluta, radical d'O ensino 
universitario, que deve existir liberto inteiramente da acção que con
sidero util e indispensavel, do Estado, fiquei perplexo e cheiJo de 
duvidas. Ser ia possível que estivesse em erro? Estaria divorciado da 
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pratica e ,do exemplo dos povos que nos devem servir de mo-delo e 
dos .pensadores e publicistas que nos devem orientar? 

Foi, Sr. Presidente, cheio de duvidas, despertadas pela . palavra 
autorizada do illustre Deputado pelo Rio de Janeiro, que, suspeitando 
da efficacia e da vantagem das idéas que tinha 'Sobre o papel do Estado 
no ensino, busquei aurir no estudo dos mestres e no exemplo dos povos 
cultos, alento e apoio; ·e confesso, ·sr. Presidente, o de que uns e outros 
.me convenceram foi de que as doutrinas aqui ·sustentadas estão com elles 
na mais c<Jmpleta e flagrante opp<JsiçãJo, isto é, que condeml\am em 
absoluto como perigosa, inefficaz e desmoralizadora a transplant,ação 
da lei da offerla e da procura dos dominios do mundo economico para 
os domínios do ens.ino e Pl'é:;am e recl31mam como medida salvadora 
-a sua subordinação - a acção ampla, systematizada e fecunda do 

Estado. 
O que verifiquei, Sr. Presidente, foi não só que o proj ecto da Com

missão é o mais liberal que póde ser, capaz de resistir com vantagem 
a um confronto com .a legislação dos ·paizes mais adeantados no assum
pto, que elle cede ás Faculdades livres prerogativ.as e priviLegi<Js tão 
importantes, tão inteiramente ligados á natureza do Estado como em 
paiz. algum se concedeu, com<J tambem que temos do nosso lado a justi
ficar a fiscalização severa e regul·amentada do poder no ensino - .os 
mais abalizados e insuspeitos ·escriptores, publicistas e homep.s de 
Est.aào - liberaes ou conservadores - de .todas a'S esc<Jlas, de todos 
os paiz-es e de todos os tempos. E não o digo <Sómente, provo-o, do
cumento-o, pois para isso vim preparado. (Apontando pam os livros 

que têm ao lado. ) Ainda não está assentada a fórma como se effectua 
a trajec toria continua do pensamento, a marcha ininterrupta do saber, 
do progresso humario e do desenvoivimento das sociedades. 

VICO tem a celebre theoria dos círculos. Uns querem -que ella siga 
a linha recta, sempre asc-endente, outros que desdobre-se em zig-z.a.g-, 
alterando-se rithmicamente·; outros - como Buchner - que ella 
volva-s-e sobre si mesma, a semelhança de uma serpente que crava 
'O'S dentes na cauda. 

Seja, porém, _qual fôr a theoria verdadeira - o que o estudo e a 
observação nos dão a conhecer é que - em muitos assumptos - o 
presente é um simples reflexo, mais do que isto, é quasi uma cópia 
do p-assado. Neste, por exemplo, a ~pproximação dos pensa:d~res mo-
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{!ernos dos de épocas as mais affastadas é chocante e é digna · de ser 

sali·entada. 
· A instrucção obrigatoria e gratuita, como uma consequenoia do 

principio de que o Estado tem o dever de formar 10 cidadão e prepar-ai-o 
pàra a vida publica, p'Orque elle pertence mais á oommunhão · que á 

famí lia, isto que o nosso seculo reclama como uma de sua'S conquistàs, 
vamos enC'Ontrar proclamado por Charondas, na Grecia. 

Em Platão, não r ia-se V. Ex., Sr. Presidente, e nem extranhe o 
citar philosopho tão ·pouco lido e por isso mesmo tão mal apreciado, 
cujas idéas passam como synonimos de utopias e extravagancias e que 
eu trago ao debate muito propositalmente para mostrar como a inter
venção do Estado no ensino tem a sustentai-a e reclamal-a como u m 
dever inherente á. natureza do · pDder publico, os pensadores de todas 
as épocas e as mai·s dissem~lhantes e desencontradas theorias, as 
que se baseam ·na realidade como as que são filhas da imaginação -
em Platão, fui encontrar em gerrnen os 'Principios, as exigencias e as 
disciplinas preconizadas pela pedagogia moderna. 

Lendo-o, Sr. Presidente, nã'O &e pód·e deixar de confessar, como 
um seu cornmentador, que os desvarios e os exaggeros das gran<Ms 
intelligencias têm sempre algum lado aproveitavel, que seus erros os 
mais insensatos contêm sempr e urna dóse de verdade pratica e que, 
por muitos falsos que nos pareçam hoje os seus princípios de organi
zação social, elles não são talvez sinão aberrações de vis·tas profundas 
e justas. 

A rnusica e a gyrnnastica, isto é , a harmonia physica e moral, 
o equilíbrio do corpo e do espírito ; a idéa de que o·s estudos infe
riores devem apenas constituir um meLhodo, uma disciplina para o 
raciocínio e a dialectica, porque só com estes apparelhos póde o espí
rito achar p'Ontos de vista, alvo supremo a que devem entender, os 
estudos finaes, a exigencia de 20 annos para a matricula nos cursos 
uperiores, onde se ensinava em ensemble as sciencias aprendidas con

fusamenLe, o que torna o espírito apto para as syntheses e as genera
liz-ações que são a alma da sc iencia maitresse, tudo isso que constitue 
a ·essencia do ensino scioentifico moderno, encontramos espalhado na 
obra de Platão. 

Quanto á intervenção do Estado elle a reúlama .a mais seve_ra, a 
mais completa, a mais absoluta. 
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Elle lamentava que a educação estivesse entregue á família; sus
tentava que o Estado inteiro, tendo um mesmo fim, a educa~.ão devia 
ser uma e identica pat'a todos IQS seus membros, constiiuit• objecio de 
superintendencia p ublica e não privada ; que era gr ave eno suppôt· 
que cada cidadão é senhor de si mesmo, quando clle pertence ante. 
de tudo ao Es tado de que é parte e que, portanto, lo., icamente, está 
subordinado áquelle, e que os cuidados dados ás partes devem estar 
de harmonia com os dados ao todo. 

Ha, de facto, exaggero, extravagancia ne ta theoria que elimina 
o individuo por amor do Estado; mas haverá grande differença entre 
o pensamento elo pbilosopho gre.'o e o Lypo do legislador ideal e \1 
concepção -c!c Dant'()n, preconizado como o homem de Estado, como o 
r>spiri to pratico da Hevolução Franceza, proclamando que ·'as crianças 
pertenc iam ao Estado, antes de pertencerem aos paes", e a de Jules 
Ferry, o modelo do estadista moderno, h'()mem do nosso tempo, nutrido 
oe saber pratico e de sciencia e de política experimental, sustentando. 
em plena Camara Franoeza, contra os que pugnavam contra a feição 
leiga que se procurava imprimir ás escolas, que "era um erro" a 
pretenção de substituir a c•onfiança do E tado no professor pela con-
1iança dos paes de família , por que '·havia 11m pae de família cujo 
direito era ser, pelo monos, tão respeitado quanto os outros, pois os 
abr-angia a todos e que este era - 'O Estado"?! 

Tenho, porém, me alongado demasiadamente nesta digressão, o 
que aliás era necessario pora demonstrar o acerto da minha propo' ição 
- de que a intervenção do Estado no ens ino atravessa. quasi como 
um dogma, desde o mais remoto passado até o presentr. resistinrlo 
victoriosa aos embates e choques das idéa:s r theoria , . ob1·enadando. 
acceita e proclamada por t:odos, havoendo, quanto a sua necessidade e 
rfficada, accôrdo entre os pensadores de todas a: épocas e os syst.emas 
pbilosophicos e políticos mais contradictorios. 

Em um discurso pronunciado na Camara dos Deputados em 184 't, 

M. Thiers formulava com uma notavel precisão a obrigações do Estado 
. ob o ponto de vista do ensino superior. 

Dizia ell e : "quando nós Jallamos dos -direitos elo Estado é neces
sari'o comprebender toda a grandeza desta palavra; é neccssario figu
rar--se o Estado, não como um despota. que governa em nome do seu 
interesse egoísta, mas como o representante legal dos interesses de 
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Lodos; é necessario que se 'O consideee, não como o poder de que se 
combate um momento as tendencias politicas. ou como uma· dynastia 
a que se recusa sua affeição; é preciso vê r no Estado - o Estado 
mesmo - isiJo é, - o conjuncto de todos os cidadãos, não sómente 
dos que existem hoje, mas ainda dos que existiram e existirão, a NaçãD, 

em uma palavra, com seu passado, sua gloria ~ seus destinos. 
Certamente o Estado quando representa na antiguidade Roma, 

nos tempCYS modern10s a França, a Inglaterra ou a Russia, o EStado 
tem o direito de ter uma vontade a respeito do menino que vem dr 
nascer e "si o pae tem o direito, ·em nome de sua ternura, de desejar 
para elle, cuidados moraes e physicos, o Estado tem o de querer qu r 
se faça delle um cidadão penetrado do espirito de sua constituição, 
Lendo inclinações que possam C'O·ntribuir para a grandeza e a prospe
ridade nacionaes". Dir-se-hia que o grand~ estadista francez ao pro
nunciar estas palavras tinha deante dos olhos a obra de Platão. 

Discutindo em 25 de Abril de 1844 ·a lei do ensino, dizia o eminente 
Guizot, com o bom senso e o criterio que o distinguiam: ~ grande 
difficuldade do nosso tempo é a direcção dos espíritos, o seu governo. 

Quando digo governo dos espíritos refiro-me -á liberdade de que 
gozamos presentemente, porque no seio mesmo da liberdade os espí
ritos têm necessidade de ser orientados, disciplinados, o Estado tem 
necessidade de um grande corpo leigo, de uma associação unida profun
damente á sociedade, conhecendo-o bem, vivendo em seu seio, "unida 
Lambem ao Estado, tirando deste seu po.der, sua direcção e que uma 
tal associação exerça sobre a mocidade este ascendente moral que a 
fórma para a 'Ordem, para a disciplina, sem a qual uma vez chegados 
á vida publica os espíritos se desvairam e perdem". 

O Estado dá o -ensino e ao seu lado os particulaees, mas "com 
condições e rsob certas garantias". "Pregaes a liberdade de direito, 
mas a negaes de facto ", retorquiam-lhe os partidarlos do liberalismQ 
absoluto e sem restricções, tal qual como o fazem os que combatem 
actualmente ·o nosso plano de reforma. 

Nã'D, respondia elle, estabelecemos garantias para que ella &ejll 

real e efficaz: é com uma rigorosa aprendizagem que a libet'dade se 
funda. A vossa linguag-em nós a conhecemos: é a dos partidarios dOB 
principias absolutos; é a dos tyrannos das · grandes phrases e das 
palavras sonoras que tanto mal têm feitiO aos povo : é a dos que 
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prégam a desordem em todos os departamentos da actividade social: 
não fali eis d~ liberdade: não é este o espírito austero, intelligente e 
fecundo 'que vos anima: é o espírito contrario a toda regra, a toda 
ordem, a toda a liberdade". 

Huxley, affirmando que a noção de que o corpo social deve ser 
organizado r.le man~ira a desenvolver a felicidade de 'Seus membros 
remonta ás origens mesmas dü pensamento político e aos systemas 
de Platão, Mot·e, Robert Owen, Saint--'Simon, Comte e os socialistas 
modernos, condemna a inercia ou a abstenção do Estado na instrucção 
rropular e affirma que si a segurança e a riqueza, si o desenvolvimento 
inteHectual e moral de seus membros são assumptos que o Governo 
J.Jóde e deve provêr, é evidente que elle tem o direito de emprehender 
a edueação do povo, porque esta desenvolve e garante a segurança, 
ensinando aüs homens a realidade da vida e as exigencias que a exis
lencia da sociedade implica. 

Mas explícita e categoricamente exprime-se Charles Robim. Elle 
.julga de tanta convcniencia as instituições universitarias quanto o 
divm'Sos cultos que correspondem ainda a certas disposições intelle
ctuaes, a certas necessidades derivadas de disposições ·organicas natu
mes ou hereditarias. 

Sem nada destruir é preciso, no entretanto, que cada um seja livre 
de fundar as instituiçõ11s tornadas necessarias pelos progressos sociaeg 
sc ientificos, agrícolas, finance iros e commerciaes. 

As instituições fracas, defficientes, que não puderem resistir a 

coneunencia, qu e não tiverem condições de subsistencia, que estiverem 
a.baixo das exigencias do ensinoo moderno que desappareçam sem 
v iolencia. 

Que cada um tenha a liberdade {ie procurar o seu saber onde quizer 
r achar o qne melhor lhe convém adquirir. 

O saber é sempre bom venha de onde vier; mas quando se fa.lla 
Pm saber "é preciso verificar si elle re ide nas ficções, nos myslerios 
s~tematizado ou na realidade" que C'Onduz á previdencia e da previ
ctencia á acção, porque do saber desta ordem é ao Estado que devem 
ser dadas as provas. 

E'· indispensavel que assim seja, porque, si é o dever do Estado 
Yelar pelo interessse do maior numero quanto á relações individuaes 
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reciprocas, o é, e especialmente, quant.o aD conjuncto da Nação, em 
relação a todas as outras. 

E' preciso que elle desempenhe e'te dever, não sómente no que 
toca aos interesses materiaes, mas tambem e "sobretudo" no que diz 
respeito aos interesses moraes e inLellectuae . 

Os governos - como mais aptos que os particulares - são respon
saveis, perante o paiz, por toda negligencia do·s· deveres que lhe impõe 
o progresso das artes, da sciencia, da economia poHtica, e, desde que 
é dever do Estado proteger os estudos e fomentar o seu desenvolvJ
mento, quer pela simples liberdade para cada um ensinar, que1· por 
delegação remunerada a professores da sua escolha em estabelecimento 
publioos; em um como em Dutro caso, é sua obrigação verificar si os 
que querem agir sobre a sociedade em materia de instrucção, de edu
cação, de hygiene, de medicina têm o saber necessario e o exame 
prescripto por elle e por elle fiscalizado é, pois, uma garantia ne<;e. -
aria, imprescindível, garantia cuja existencia se constata pelo diplnma. 

Não é exacto que a cessação do privilegio da collação dos gráos seja 
da essencia mesmo da liberdade de ensino: ensino e collação de gráos 
são e sempre foram co usas distinctas e que não se podem confundir." 

Eis ahi mais uma vez, claramente definida o que seja a liberdade 
de ensino e a collação .ctos gráos, a demonstração logica e irrefraga.,.·el 
da necessidade de ser e ta confiada privativamente ao Estado. 

O mais poderoso adversario do ensino official universitario .foi o 
positivismo; mas por intermedio dos seus mais abalizados cn·ntinuadore
elle penitenciou-se em publico do erro das suas primitivas affirmaçõcs. 

Littré e Wirouboff, dominados pela evidencia, confessaram com 
a maior franqueza o seu dissentimento da opinião do mestre. 

O primeiro, que seguindo-o implicitamente affirmara a necéssi
dade da suppres ão da Universidade, tendo_ vivido o bastante para vêr a 
experiencia em flagrante opposição aos seus cnnceitos, confessou com a 
maior franq ueza e lealdade, ~ue a opinião que acceitara em 1850, lhe 
parecia em 1878, "fóra de toda a opporLunidade", que era precio bani r 
a idéa da suppressão do orçamento universitario; que os particulares 
pouco ou nada innovaraim ao programma de ensino da Universidade: 
que fariam o que ella fez com a unica differença de que talvez o fizes
sem meno bem; e que fosse qual fosse o estado d.a questão - o 
Governo devia con ervar o privileg·io da collação de grnns. 
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Wirouboff "foi ainda mais terminante. "A questão não era só-mente 
da inferioridade moral dos particulares, era sobretudo da sua fraqueza 

material. 
A sciencia é um elemento de civilização que reclama para a sua 

mànutenção e desenvolvimento recursos extensos e oontinuos, despezas 
enormes: museus, bibiiothecas, laboratorios, apparelhos, cursos com
pletos, cujo custeio eonsome, em cada paiz, muitos milhõe:s. 

Podem os particulares em taes condições, substituir o papel do 
Estado no ensino ou estabelecer com elle s·eria e vantajosa concur

rencia? 

E' difficil aWrmar-se. 

Tenho me alongado demasiadamente nesta parte do meu discurso ... 

0 SR. FREDERICO BORGES: - Tem discutido magistralmente. 
O SR. ANxsro DE ABREU - ... mas sinto ainda neces idade para 

completai-a de algumas considerações. Para o eminente philosopho a 
quem por ultimo me referi, a liberdade absoluta do ensino é a abolição 
completa de oodos os privilegias e títulos academico , o direito sem 
limites, estendido a todos os homens de ensinarem o que lhes parecer; 
inteira abstenção do Estado em tudo o que toca á instrucção publica; 
a iniciativa do Governo substituída pela iniciativa particular. 

Mas, si elle a difine assim nã'O é para sustentai-a; ao contrario, 
é para combatel-a, affirmando a "impotencia e o perigo de entregar-se 
aos indivíduos, ao partidos e ás seitas. a organização e o desenvol
Yimento do ensino; que em vez de util á instrucção tal liberdade 
sm·-lhe-hia damninha: que ao lado do individuo com ·o direito de pro
fessar as suas idéas e de vugarizal-a . . ao lado das escolas livres -
t atholicas, protestante , malrrialislas ou espiritualistas, cuja uppressão 
fôra inutil tentar, é indispensavel levantar escolas officia'CS, mantidas, 
f i'Scalizadas . c dirigidas pelo Governo om condições que não possam 
temer a concurrencia; que é isto um direioo e um dever do Estado: 
Pm summa, que a liberdade de ensino como elle a entende não vae 
além da liberdade garantida a todas a opiniões e da permis ão aos 
particulares de divulgai-as em cursos proprio . 

Creio, do quanto hei dito, oom a sancção de tão autorizados pen
sadores que o Estado tem não só o direito como o dever de intervir 
na esphera do ensino elo modo mais energico e decisivo, 'Se não atten-
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dendo a missão politica e moral que lhe incumbe desempenhar, U!'gi.d() 

pelas necessidades materiaes. 
O problema é complexo; é moral e matel'ial, participando da dupla 

natureza do Estado; e a questão ctos meios, dos recursos pecunia.rios 
necessa1~ios para tornai-o uma realidade não é a menos import.ante 
de quantas elle desperta. 

Por este lado, ao menos, é inoontestavcl a necessidade da int.el·

Yenção do Estado. 
Em paiz algum jamais ao ensino foi fonte unica e suff'iciante~ 

isenl..o'"t de perhos e dHficuldades, a iniciativa privada. 
Si o Estado vela pela saude, pela hygiene publica, pelo progres.<;-o 

maL:erial, pel•o desenvolvimento economico, como ser indifferente á 

questão do ensino? 
Negar a dualidade da natureza e da missão do Estado é negar a 

evidencia, a realidade. 
Sei que ha uma escola que tende a reduzir ao minimo a interfe

rencia do Governo nas relações da vida em commum, circumscreven
do-o ao imples opapel de '·sentinella da lei", de ·'gara·ntidor dos oon
trac tos", escola que entende que a acção directa e .prepO'llderanté que 
se lhe tem permittido na administração é uma tutella pcsa{!a e asphl
xiante que aniquilla o individuo, que apouca e que anu lla a · autooo
nomia· das unidades conscientes do organismo social que são tanto 
mais productivas e fecundas quanto mais livres e entregues a si .mes
mas. 

Não me é desconhecida esta tendencia restrictiva da funcçiW e da 
capacidade governamental do Estado, tendencia que é o característico 
da escola individualista-exaggero das idéas de Stuart Mill e SPilncer 

e cujas raizes vão talvez encontrar-se na opinião extravagante do phi
losopho maltrapilho que ao rei que lhe perguntava o que queria, res
pondia secco e cynico: que não me apoquentes e que te retires do meu 
sol. 

Desenvolvendo a doutrina do mestre diz Léon Donat: O Estado só 
i,em como fim o registro e a execução dos contratoo". 

O mesmo pensamento serve 'Cle lemma ao l)artido organizado n.a 

Tnglatert'a com o nome de vartido da lib-erdade. individual, cujo pl"' 

g·ramma traçado por M. Auberon-Heebert é: ao Governo incumbe só
men~e a salvaguarda dos dieeit.os que se ligam -a pessoa e a propeie~ 
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dade; a defesa do paiz e de suas 1:1ependencias, e ao íntretenime.nto 

das relações diplomatícas. 
Mas- ·não h-a duvida- se o Estado vela pela manutenção da Jei, 

da jristiça, do direito, que é a disciplina das forças sociaes e não como 

0 queria a ve!ha concepção methaphysica do mundo, um filho da ra
zão, um proclucto arbitraria da fantasia t·em tambem .a sua missão po-
1 i tioo., economica e social que é o progresso no sentido mais amplo • 
generico da palavra. 

'Elle coJl.abor.a com o individuo e com a sociedade no desenvolvi
mento daquelle, não o contempla como simples espectaJClor, i·nerte, de 
bra~'OS cruzados; intervflm .na sua marcha, entra na !iça, superinten
de-o, fiscaliza-o, orienta-o, mais ainda - é-lhe auxiliar e propulsor, 
alimenta-o, fecunda-o. 

Guizot, diz Lavelley, resume em algumas palavras decisivas a ex
perienoia do ·passado a este respeito. 

·'Nunca, dizia elle, em um grande paiz. uma g-rande transformação, 
um mel·horamento consideravel no systema da educação nacion<~Jl foi 
obra da industria particular. E' preciso um desprendimento de todo 
interesse pessoal, uma elevação de vistas, um "ensemble" uma perma
nencia de acção que ella não pD-deria attingir". 

O nobre Deputado exaltou como I?odelo dig·no de ser imitado 6 
systema ele absoluta neutralidade no ensino - dos Estados Unidos 
f.' da Inglaterra. E', uma Hlusão. A tendenci.a .geral ~os paizes mais 
"physiologicamente" refractorios a tutella administrativa, mais since
ramente ciosos da autonomia individual, é para unificar, systematizar, 
nacionalizar, centralizar o ensino. Na Inglaterra - ell e era o monopolio 
de associações religiosas, rivaes ~ poderosas, que o ministravam coro 
a abstenção comp·leta do Estado - realizando assim o ideal elos indi
\'idualistas. Pois bem : contra o ensino or.ganizado nestas condiÇões 
iniciou-se uma série de inqueritos - tendo .Jugar o primeiro em 1803, 

o segundo em 1818, em 1833 o terceiro - e taes foram os escandalos 
e as immoralidades descober.tas, tão grande a ig.noranci•a em que jazia 
o poV{), tão descarado o esbanj·amento das dotações particulares em 
sinecuras, ·que no ultimo anno Brougham e John Russel, chefes do par
tido da· reforma, converteram ·em lei o .principio · da intervenção do 
estado no ensino, as a~colas passaram a ser subsidiadas pelos orçamen.:.. 
los, fiscaliz·ada.s pelo Governo e o seu melhoramento foi. crescendo --
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desde a sua fundação alé a capacidade do mestre e a moralidade ~o 
alumno - na proporção da superintendencia -do poder publico- sobre el-

las. 
E a intervenção govemamental se foi mais e mais affirmando po l' 

uma sede não interrompida de medidas legislativas, a lei de 1847 que 
a regulou, a de 1862 que a completou, a de Forster de 1870. que a 
affirmou como um direito constitucio·nal, a de 1873, ·a de ! 880, todas 
vizando tornai-a real, efficaz, definitiva. A collação dos gráo of'fi
ciaes não exist-e franca na Inglaterra; o alt'O ensino superior ainda não 
Re pode libertar do dominio das associações ·particulares; só indire
ctamente o estado intervem na. sua -direcção. Não existem u-niversida
des {)o Esta-do; mas este {)á a. sua garantia, concede as regalias, as 
vanta.gens e os •privilegias que> em toda .parte são inherenies aos di
plomas offici aes - isto é, o direi to ao exercício profissional, a 'Pre
ferencia para o accesso aos cargos administrativD e a carreira publi
ca aos gráos conferidos em cel'los e determinados estabelecimentos. 

Entre est.e;; está a UniveJ'Sida:de de LDndres cujo fim é principal
mente, .não ensinar, mas exami·nar e conferir dip.Jomas de bac-harel e 
doutor aDs que o solicitam. 

'ão será isto a co-Ilação disfarçada dos gráos officiaes? 
Os Estados Unidos são o viveiro onde o charlatanismo e a igno

rancia de to-dos os paizes vão diplomar-se para explorar a boa fé dos 
incautos. 

A chega do industrialismo scientifico ahi ostenta-se em toaa a ,;ua 
repugnante nudez. 

Compra-se um titulo de doutor ou bacharel como uma mercado
ria q,ualquer . 

A reacção, porém, contra tão degradante estado de causas - 
consequencia do- principio, levado ao exaJggero, da absoluta não intet'
venção do Estado no ensino superior, vae dia a dia g-anhando terreno. 
não tendo influído pouco para o acceleramento- deste movimento be
nefico e moralisador o testemunho valioso de Horacio Mano, o grande 
apostolo da instrucção americana oque, de volta á patria, depois de pre
correr os estabelecimentos escolares de diversos paizes europeus, pôde 
- dizer aos seus patrícios - "que onde o Estado deixou de ser- o fis
cal e o orgaruzador do ensino este ficou entregue aos particulares 
que o converteram em ramo de industria., em simples meio de 'i-da.. 
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em campo de especulação mercantil e aHírmar que assume as pro,_ 
porções de um crime o abandono por parte do Governo da fiscaliza
ção direita do ensino, a mais importante de suas funcções - deixan
do-o a mercê da especulação de individuas irresponsaveis." 

O nosso projecto se por alguma cousa pecca é por ser demasiada:
mente liberal. Amplo como elle consagra e cercada de garanti•as tão 
efJicazes, em parte alguma existe o que g·eralmente se entendeu por 
li·berdade de ensino. 

Só ha dous typos possíveis de ensino superior publico, diz .Fre
neuil: 

1 •, o que confere ao Estado só a prerogativa de entreter estabele
~:imentos de instrucção superior com a condição de nelles permit
tir a liberdade a mais completa a todas as opiniões e todas as dou
triruu;; 

2", o que autoriza os indivíduos ou as associações a crearem es
tabelecimentos particulares ao lado dos do Estado. 

Hipeau, porém, admitte tres typos: o da Ingl:Jterra, isto é, o da 
liberdade excluindo a intervenção do Go·verno nas escolas; o da Bel
gioa que permitte aos estabelecimentos privados fazerem concurrencia 
aos do Estado; o da Allemanha, no qual o Estado não sómente provê 
as necessidades do ensino em estabelecimentos que lhe pertencem como 
conserva-lhe tarnbem a direcção suprema. 

O nobre deputado, o Sr. Dr. Eríco, viu no nosso systema uma 
triste parodia, um simples arremedo do systema belga que, aliás, a 
muitos se afigura o ideal do liberalismo em ma teria de ensino. 

Os inconvenientes deste systema, os seus perniciosos effeilos a 
(HJorganisação, a rivalidade, as lutas q.ue elle estabeleceu no seio das 
Faculdades, fazendo-as inimigas em vez de concurrentes para o mes
mo elevaJC!issimo fim do melhoramento e do opreparo scientifico, são 
iJOr demais conhecidos para que o adoptassemos, quando além disso, 
tínhamos o exemplo da França revogando a lei de 1875, que o én
saiara, e o da propria Belgica onde é vi ivel a decarlencia do ensino, 
após a instituição funesta dos jurys mistos, a ponto tal que o GoveP
no cl:a:ma por medidas energicas' no sentido de moralisal-o. 

O nosso plano não se escravisa servilmente a este ou aquelle ·sys
tema: se não é uma obra original, procurou ser uma . obra de utilida
de -pratica, inspii'ando-se nas necessidades proprias do nosso ensino, 
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procurando melhorai-o, barmonisando-o com a índole do regimen po

lítico e administrativo que adaptamos. 
Concilia tanto quanto é possível a unidade scienlifica do ensino 

superior, que só póde ser mantida sob a vigilante e salutar superin
tendencia do poder central com · as justas aspirações das Faculdade:; 
Livres. (Apoiados.) 

Desde que não se converta em aviltante e amesquinhadora tu
tella a fiscalisação do Estado é perfeitamente compatível com a auto·
nomia do ensino; em vez de pl'ejudical-o, cerca-o, de garantias reaes. 

E' assim que, dando as faculdades livres que se organizarem de 
conformidade com as officiaes a plena capacidade de pessoas jurídi
cas, equiparando-as as do Estado para todos os effeitos legaes, parti
lhando com ellas dos privilegias e direitos que em toda a parte são 
considerdos privativos dos estabelecimentos de ensino official, exi
gimos, todavia, para que tão largas concessões não degenerem em ma
les, não se prestem a perigosos abusos, não cheguem a grande desmo
raliza~ão a que, ?li ás, seductora insti tuiç.ão dos jurys mixtos arras
tou o &YSLema belga, condições moraes e materiaes que lhes sejam cor
respondentes, que garantam a sua effectividade sem sobresalto~ para 
o. Estado, com vantagens para o ensino, para a sociedade. (Apoiados.) 

0 SR. FRANCISCO GLYCERIO: -Apoiado. 
O SR. fu'IIZIO DE ABREU: - O que sempre se entendeu por liber

dade de ensino considerando-a logicamente como uma consequencia 
é o que a propria palavra o diz: liberdade de idéas, de theorias, de 
systemas, amplo direito concedido ao mestre de pesquizar, de enrique
cer as suas prelecções com observações proprias e originaes, de não 
ser um jungido a certos e determinados moldes e ao discípulo o. de 
haurir conhecimentos nas fontes que mais lhe agradarem, não o con
vertendo em repetidor servil das doutrinas do compendio, cujas opi 
niões póde combater e criticar, ainda mais - o direito da livre es
colha do mestre. 

Alguem já chamou a liberdade de ensino uma palavra - elasti
ca - pela difficuldade de traçar-lhe com precisão os limites, pelas 
interpretações variadas que se lhe tem dado em diversos paizes con
forme as circumstancias e as exigencias do momento. 

E', aignl' de nnla, .1ertamente. eli'fl' nhenomeno: que, ao pa&so qtlt' 

é do pr-ngramma rle todo IJh•!J':ll - a dei-centralização - na Inglaterra 
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v-ej::ltl'l-,e l.iberaes como Forster e John Bright pregando a intervenção 
do ~Pt(o no ensino e a igreja combatendo-a, bem como em Fran~a 
I:H'jam os clericaes os que clamem pt•!a Jibet·dade de ensino contra os 
radkaes qu~ a Cúul'Um fhlmO um pl"rigo á .Republica. 

:!{<Jalmer.lc mait< d·J um ~entido ihf1 tem sido dado, mais de uma 
questão en<:-<:!'r::t-3e no ;:eu bOJO. 

Com a I:Jjf'!'da<:le seientifica, mesmo com a cessação das escolas de 
ensino official e dos p;ráos univrrs;tarios se a t.em confundido; em 
pa.rle ~dgum· ... porém. cnmo entre n0~, se a confundia com a liberdaJde 
de frt:~~JUfllC l~. 1•t.o é, com o ai rei to a desrrção das aulas, com a quebra 
d-.1. .~ubordiPaç:'- o e da fif-calização !·sco!::~:, com a garantia á licença, 
()(im o àireito de n'io apeender. 

E fo1 para cul'ar os males provanientes desta erronea interpreta
oi~'' cn•e ;:m no~so paiz se lhe deu, - rnal('3 que eonduziram o ensino 
superior ::>. ruína e a dt>smoralização, para fazer com que as nossas fa
culdades con•egpo:ndam .w fim para <IUC foram instituídas e que deter
mina a sua custosa manutenção - isto é, o preparo dos moços que se 
df;sti:lam as ca~reiras profissionaes, ~ qne só !IP. póde atlingir - com 
a effecfi, i<lade do ensino, effeotivíclade que se traduz na obJ•igatotie
dade cl·~ ir·equencia, que o projecto da commissão em vez da formul::t 
d<: ill•J.5 1J'(' d~>p !!aJo pe'o Rh a::lopto,u outra que póde parecer meno., 
liberal, que ~ men0s serluctora, mas que com ccrtP.za é mais util, mai s 
pl'atita.. mais vantajosa . (A.poiados. ~ 

~·m, t;r. T·• esidrnt.e, •ie!'de que é' Ji.:st.ado mantém faculdades e 
sub;ddia lentE'~. al.illellas com exister.cia P estes com exercício perma
nen!o•, que f1mccionam - faculdades e !entes -· annualmente, não no 
caracter de simplrs con1111is,;i)es exarninacloras, com a misl:'ão . restricta 
de cons; alat· a capuci.:l:uJc> dn;; examinandos e -de · atestai- a po1· meio cta 

di plo;n<JS, - mas. r.om a rle preparar ahmnos que para cursarem ef
fect i·.a;nente a:~ anlas se hat>ilitam por meio da matricula, a formula 
que adnptamoo; foi e:: ta· obrigação para o mestre de ensinar, obriga
~:ão pa~·a o alu'Jln(l de aprenc1t>r; e para tornai-a rt>al, .para que ella 
não fJ~H Si!J1ples lettra morta, e.-;fnbelecemos - correctivos pan v 
mesL1·e q11c nã0 en.::ir.a, correctivos para fi alumno que não aprende. 

Ao rc.iJre drp<.!l ado, 3 qu~m re.:~pondo, causou gran-de repugnancià, 
parcccu-J'I·e nn•a lii spo.:;iç'ío tyrannica, odiosa. · verdll'deiramente !lt-
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{enlataria da liberdade de ensino a que determina que o alumno não 
r.•od.:n·á ,d' exarniru~do na.s materias de 1nais de um anno . 

Corfaes o '&o ao genio: !·estringi:-; os direitos d::t capacidade; ':!qui
paraes a inlrlligencia mediocrr. e tardia ao talento privilegiado; . S'l 

aquelle v:·eciza de cinco 3.nnos para pt·üp::trar-se, de cursar methodi 
camcnte ;~s riiv~rs~:s di~ciplioas que são inJispensaveis para. adquiri t 
o gt·áo, fl'te r,óde não precizar de tamo teiYJpo e de uma só V \l?- p~estar 

l::i:ame 1e todas as mat'erias do eurso, disse o nobre deputado. 
Não ha üuvida, Sr. Pres1dentr.. !\ Com missão rer·onhr.ceu que esta 

medida rodia fl'rir os direitos de •lrn ou outro alumno de excepcional 
talento qu P. .Jr l!ma <;;) vez. de entuviada, podesse, devidamente prepa
rado .:.m um armo, conquistar o diploma de b~charel: os Picos de Mi 
randola ·- · r,1r;1 cita1· o Pxempio iP.mbrado . pelo nobre deputado, sãc·, 
po:·ém, r aro..,: app1recem como phenomrnos, r o mo excepções ~ regra 
~eral. que é a m•·diania, e, qllanto a e.:tta, sabe V. Ex., &áo pastan,tep a 
ab~orver · lhe toda a acti.vi.iacte intPl.!ectual as materias que constituem 
o curso i e c~.cta anno. 

Ora, Sr. Presidente, pela porta reservada :to mert:leiment.c ,e;xce
y,cional pr.ssava o mais immf)nd e escanrla!.)sn pat.ronalo; os bac.ha . 
rel lame::Jios f~Z!'lm-se de 11m jacto, mnif.0s en~ IYII3DOS de annos, <le fór
ma que a regra passou 'l ser a excepçâo e a except;ão a rE-gra; c a com. 
missão :11.0 'lesitou em tomar uma medi·ia radteal que eliminasse pol' 
uma vez ;,ob qualquer prE-texto a ('Ontinuac:ão rio aht•so que tanto es-· 
tava 'O i il't rr~ndo para o descre :lito Iio en,;ino st.perior. (Apoiados ) . 

Fel- o cnnv"ncida de que prestav::~. um ::;erviço aos proprios a quem 
ella po. r:a mowentaneamente prejuúicar: fd-o visando os int.eresse'i 
geracs. JHn·a evitar o mal maior, qtle Pra o clesprestigio sensível .que 
mvadia aE uu~.;~L'l l aruldades, para cortAr Pi.~la raiz o germen deRmo
ralizndi·l' que .ood 3r-se-hia converter 110 phenomeno que se tornar:>. 

.comnur.a Pm F.·an('a e ao qual referia -se ThiP.rs ha 22 annos nos iiP-

guintes l :>J'mos · 

"Qn&l é o ph,•nomeno social mais VlJ!gat·, entre nós, na mocidade 
c nos pa:s dP famiiia? Não d'3wmos lisongenr a nos&a época; odE>vemoa 
fallar-lhe a vPrdai!r> animo..;amenl.e: P, 11ma ambição extraord!nari ~ 
de subir, c;rm ai! d•1as condiçf•E'S que l ~g-itimam toda ambição; tempo ~ 

. traba lho. Tendes Jovens que sabem ou que devem saber pouco, -mais 
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qnaTliO ao m:m<•ro de rousa ; do quE hR 20 annos se sabia; mais, so 

..examin.l' ril's, n3o -;aberr: realme!.lte nada e nada, e mui las v~zes são 

e,.pil•it t·~ c>Xhauf'tos que pe.r<J~ram a sua verdadeira força. Em pertos 
paes de 1um.'iia ha e'!ta ambição de queret·em que a0s 15, 16, i7 e: ·18 
annot: CJS fi ll•os sa;bam tu jo; em out-:-os é o ctesej0 de vei-os e.ntrnr ;-~ 

:mais €\Q .it: que é _possi\lel na~ carreit•as 1üej:;, querem tornai-os aptos 

')uanío ~ n'es p'lra essa sciencia que se rlPmnnstra nos exames do ba
rh a,·elu· l·• e :.er~m, o mais rnpido que Sêr ~0S'lf\!Il, artvogados. medico;;, 

cngo.:nheir-os, milil!•rr~s . lndo is o d.erressa, logo, já, com urgenci!J., corr, 

1,.,uw nsforço, para gosar !mmectiat:lrr•ent E'. :jepois de lee merecido. 
mu ito peuco e rlur~nle muitr pouco temp0 . " 

f~:no ~,· :1rl:1pla t!ln br>m ao n0<:so paiz esta magnífica pintura. 

·~~a pno~ographia moral pa :pitante {!e verdadil, t.raçad:t por Thier . 
dns ten ieHcit•s ~ociaes d!i sua época. 

A pedra rlo o•scandalo ,ia reforma ~mrr> o:;c nt.ada pela commiss'io 
fo i, pol'é:>J, Sr. Preside11te, a o}:lrig·3.lorit·dade de frequencia . O exem

p·l,1 dos CJ tros paizes e a opi'1ião do:l e" :ripLores que do assumpto se 
occupar,, ~>~t:;o no ümtant.o npit.t> lo1nqP dr .1ar razão aos qP e tã0 insis 
t,c,l tementr~ l.l romt>alernm como inefliraz c anti-liberal. 

~;~ 11·t111tivas as suas vantagens . ~o,; Pxames está o ei:t"o :ic tod·1 
a relofll!a séria que ~e prt:Le'lda hzrr ~~o cn,;ir,u: cép:o é qucnt nega r 

qur:, neJl.es e~t-á a ~éc!P do rel1aixamento a que Leem desci<"lo os curso,: 
acad·• n!j · ~i>. "Que devem ser os exames - na logica e na realid:'l:de, 
perb>J t,ta E. RaLm'.er? 

1\ til'.lva de ~studos bem teitos. 0 q>Je LCit' nJram-se ordinarhn~en
to? A e -r ,ta.ação r! e e>l udos superficiu.es, ·lesatte:r.eio 'O li. in,provisa
dns, 'JU"" r.ão ex'p;·~m esfor~~o algum ilro·.·rit.o~o e a traz de si não dei
.xant reBI:. tado ser i o . 

.EIT' lJP<; condições inverieu-s1~ a n:lturPza das cousas, o que era 
urn im passou a ser um meir·; não se esturla .nor amor :10 estudo, paea 
<til '"('7 den: simula-~e ap!'ender- para adq, i rir· sr o dipl{)ma ; vê-se nr· 

ensi.J.o n·•C' o cultivo da inteJlirenPia, o aperfeiçoamento ela~ faculfb

rl cs ·· I.Lel .~·dl'ae>., a preparaç-'ío .scientific:l, ma!:: o gráo, que é umu con
"~quomcia rlP~ta . o diplo:na, q.1e é ')lt a c! o como a chave miraculosa qu "" 

fl' anqllf'' :l a ollH'm .:> po3Slll' are{! "" 'J a todas as carreiras _ .. ". ref0r'1l :-t 
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dus exa.nl'S :_ eon;inúa o es·~riptor a q 'P arfma nos r.:>ferimos - ~~

pois, u;r ~ nece',sio:1.de msepara~ el dll reforma geral dos estudos. 

O ftm 1;niro do exame h1porta ·iP,:Iat ar, r constatar que o discí

pulo ~<e·;•liu regul:J.rrn·ente ta! ou ta! n.rso rle estudos, que elle tirou 

provEito (o pnsino que lhe foi minist.r:lclo, que desenvolveu sua tuhura 

inle:lec 1u·,J, que adquiri:..! ronhel'imentos que lhe são nerPS'larios :i "~'lr
reir: .. prc•!i.~s':mal que vic;a seb'1.lír. 

Rm taes cnnrtições. quem Jlóde ser melhor arbiti·o, o melhor· juiz 

do seu aprÔ·:eit.amento'? Seglll'amente o profe:ssor f!U'l o !OS!t'Uia. que 

acolllpanl·nu dÍ'l a dia .1s .,eu,; e:lforçns e n::; seus progresc:;•Js, e qu~ s?. 

ac' a na "i tuação a mab hv::ravel p:lra apreciar consciencin<>amente n 

t·es.j:l'Clu t'nal ,:os seu~ laborr.:-". Dem:ti;;, Sr. Presidente, a ninguem 

ma1s do ;:ue ao alumno, ao alumnn .J ign 1 deste nome, qur cstu.la, QU'l 

alme.'a a~·rer.der e vê no exa·np o CJUt' el'e é .3 deve ser- a consar:I'::l

ção j8 s ::\: merecimento, de seu lr'3.!oalho - apl'oveiLam os exer:cicio · 

esro la.re~, a ~hamada ás licçõé!s, que. tanto horror causaram aos impu
geadore.: rio proj<:i) o da comwis3ão. 

{'ó ,\:.J desi,lio~o . esta póde ~Pr p:·ejudici;.l; m::~s é ut.il ao eesin0. 

porque I abil:ta os . profes~.ores a "0nhecel-o, a poderrm SC'r "evrros ~ 

exi?-ente!l !las prov115 a que !eE>m da st.bn1f'ttel-o; torna- o" aptos parõt 

bem prvedel'em . no proce'l"O de sdlccç:in dos incapazes, CJUC' bu-;car.l 

nas • ·xb~":oridades bulhentas e engnP..:ld.J:'a:~ :le Pstuct.:s feitos ás pres·

síls e co~.1 o auxiPo da mernoria e c!o sn.ngDe frio, colher ns frucLo.; 

qne &ó a) estudo rnedihdu ~ á persc-ver;lPf.'U rompetem. Ao estudioso. 

ao a<>siàuo, é de dupla vantagem garante-o contra as sorprezas, as 

eve~•·.1a; ladfs e as •·h<mças de uw exame rapit.lo, de pouco mim!tO''· 

Jep.eudeníf' da sorte, e fallivel muit'l.'l V"Zf''l como meio dr' verificaçã•) 

c:xàcta (lo merito real, quaai sempre timido e modesto, e além· dissn. 

prenara- J P='l'a os torneios da tri't>una, para as controversiàs fn!'f'!'lses. 
'abre-lhe os horizontes da dület.:tir.a juridica. 

Dut• C·it chega mesmo a di:~er que a cha:rnada ás lições é o· uni:;J 

mei0 se:.r.,ro dE> verificar o a;,roveitamr.nto. e como tal é adopiado na.; 

u'n·;versioade" alle:n'irs. A ac;s!duidade; pnrém, E'Stá tio enraizada n0s 

liabitos clo estuda•.te a!Jemã:1, QUE' t'r:l ài!';>ensavel Q'.Je a lei a· coni!a
gr aSGP. . 

:Js Nluàantes r t• taJ•datarios tei'TT' co:·;·prtivn inflingido pelos· pro-
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pri•Jb co·IPg'"!.~ ql'e os acolhe:n com 'aias e outras demonstrações sig-ni-
: i _ativa~ de rep>:ovac;ão e d<.><;agrado. · 

(Js h)r.ies ;:.1o geralm~ntr comlescemlenlef', porque prefereni urr•'\ 
ci;Je de estudantes hon,; e estudiosos a um grande numero de coagídoS. 

Teem, como r!ic;;;tJmos, o direito ele r.hamal' a lição. mas prescindem 
delle porque empregam, geralmente, o melhodo ele expor suas liç,Õfs 
;enlament.c, frisando os pontos c.nlminantes, as phrases e sentenças que 
consubstn.nciam as doutrinas. de fórma que o;; alnmoos flOl" am apa
nhar fiel . e integralrrtente o seu pensamento; e para it:so faz-se precizo 
que ni'iv per0ant wn minuto do tempo que l!tes é marcado para a pre
lec•;ão, tempo fllle nã0 porlr.m ab~olutamente exceder, sendo obrig1:1dos ·a 
~u;;pcuder a PX[•liração, estejam a onde estívercm, sem poder, muitas 
vezes u!tir.tar o desenvolvimento começado, apenas é dada a hora, que 
j<U•1ais vae além ele ::~uarent~ a quarenta e cinco minutos. 

O \~(,-verno, prJ.-ém, é ex•!essivamentr. rigoroso e ha annos publicoa 
nrna r·elebre üirculat• arlverlinrlo aos lentes de que deviam t.ornar effe
ctivas as r.hamf:das dos estudantes á li(ío. cumo medida indispcnsavel 
J"•:lra aquilatrar-S'l do seu aproYeitament.o. 

O antigo systema que consistia em trazer fr professor a;; snas 
licções escriptas e ditai-as pausadamente aos estudantes que a copia
vam palavra por palavra, com indicação dos par&grapho , das maius
culas e signaes de pontuação exigidos pelo sentido, o que reduzia du
rante todo <> curso o discípulo a um papel puramente pa sivo, para 
não dizer mechanico, .foi subsLituü:lo pelo que, reclamando do estudan
te :uma -applicação rigorosa de todas as forças vivas da intelligencia, o 
faz entra L' em contacto com o pensamento do mestre. 

A..ssim, r. Presidente, emquanto lá na Allemanha o ideal do en
sino é forçar o estudante a identificar-se com o profes or, a interes
sar-se pela suas prelecçõe , a ·estabelecer entre ambos estreita com
munidade de pensamento e de trabalho; nós porque procuramos no 
plano de reforma que organisamos approximarmos-nos deste regimen, 
somos considerados inimigos do ensino livre porque o ideal dos nos-
os liberaes é tornar possível uma completa desintelligencia entre mes

tres e discipulos, convertendo-os em indifferentes e desconhecidos, fa
cilitando em ambos o mutuo desapreço pelo estudo. 

0 nobre deputado pelo Pará, o Sr _ Bricio- Filho, campeão extre
mado e inLran igente da liberdade de frequencia, descarregou todos o 
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golpes ela sua apaixonada eloquencia contra o bedel. Diante destu. 
poeirenta e antipathica fignra que se nos impres~ou a intenção de gal
vanisar, .que se crivou de ironias e sarcasmos, todas as outras vanta
gens da reforma desappareciam. 

O illusLre deputado só teve olhos para o bedel fi dcclal'Ou-nos q;u n 
bedel e ensino livre eram causas incompatíveis e que e repugna

-vam. 

Pois, Sr. Presidente, si ~ o bedel a grande macula, o grande de
Jeito c!'' nosso plano de reforma o mal é facilmente sana-vel: ha u m 
meio ele fazel -o desapparecer e que nós ncceitamos com o maior pra
zer tal o desejo que temos de conquistar o apoio valioso do illustrc 
deputado: adaptemos o regimen das cadernetas em voga na Allemanha. 

Alli, Sr. Presidente. o estudante, que se matricula deve inscrever 
em um cader.no especial os cursos que tem a intenção de seguir e .fazet· 
a pOr-lhe no comeÇü e no ;fim do semestre a assignatura dos profes-
.-or es . 

Est;a serve pat'a constatar a freql!lencia e as 1·a1Las elos estudantes, 
e p<n' descurarem os professores de ligar a tal formalidade a impor
tm1cia devida o Ministro da Instrucção Publica da Prussia, em cireular 
de 2 de Junho ele -1890, prescreveu-lhes a recusa da a.ssignatura de as
siduidade aos clisci·pulos faltosos . 

Ha quem negue •que o professor aeja ·O juiz q,ue mais g·arant ia:-; 
orfcr·eç·a para avaliar e julg·ar da capacidade do alumno . 

O mestre, allegn-&e, Lem interesse em fazer resaltar o merito do 
dis-cípulo, é suspeito: o alumno sendo - em definitiva, um producto 
in f ellectual. uma obra do profes o r, este, examinando- o, torna-se jui7. 
cn1 causa propria. 

Qualquer que eja, porém, o favoe que possa merecer c.<>l.a opi
ni:"'· e ~l!a ,~ irnpres.~ivn. ele nalurrza a Lefllar os pspieitos supcrficiae,;. 
é clifficil escurecer-se que alguem possa ser com maior· segm,ança c· 
vantagem o juiz das aptidões elo alumno do que o professor que n 
COJihece, que sabe com fundamento do q.u3:nto elle é capaz; que está 
apto para corrigir os •accidentes proprios de um exame, recorrendo a« 
suas noLas e lembranças, que tem uo conhecimento pessoal c na expo
riencia do passado do discípulo a melhor garantia para o seu juiw 
do presente. 

La visse, Sr. Presidente. em paginas admiraveis de logica e de 
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bom senso descarna o erro dos que querem como elle diz - fazer do 
exame um poder independente, uma cousa em si, para cfallar a lingua
gem dos philosophos, al·heia a.o curso, sem ligação de especie alguma 
com os estudos annuaes dos quaes ell e é o coroamenL.o, o effeito, o 
resultado . 

Prevalecesse esta doutrina - e nesta prova que constata o apro
veitamento do discípulo, que aLtesLa o fructo dos seus laJbores esco
lares em vão elle procuraria entre os seus juizes os que foram teste
munhas do seu Lra•balho e da sua assiduidade, trabalho e àssiduidade 
{iUe são poe si sós uma forte presumpção de capacidade, mas q.ue 
diante de indifferentes e estranhos não lhe seriam levados em a mí
nima conta, quando a liás a sua sorte joga-se em algumas horas de 
prova escripta e minutos de prova oral, desempenhando o acaso, o 
Imprevisto, o fortuito ·papel importante em ambos estes meios diffi
cientissimos de julgamento que podem dar lugar a gTaves injustiças, 
que decidem muitas vezes de Lodo um futuro e de toda uma vida. 

Entre os que sustentam a necessidade da creação de um carpo es
pecial e permanente de examinadores, sem ligações com o ensino, está. 
Charles Robin; mas fal-o, não por considerar moralmente incompativel 
e repugnante a accumulação das funcções de peofessor e de examina
dor, não pelas razões de ordem moral que negam ao professor a pre
cisa isenção e imparcialidade para julgar do aproveitamento do discí 
pulo, para ser o juiz do - proprio saber - do "saJber que ell e pro
fessou", mas pot· motivos de ordem material, pelo preju izo ·que um ac
carreta ao outro pelo affastamento do lente da sua cadeira para fuuc
eionar em examtJs e concursos durante o anuo, o que des.falca sensi
velmente o tempo <:lestinado a explicação dos programmas do curso; 
pela impossi·bilidade de serem, com vantag·em, desempenhadas ao mes
mo tempo, simultaneamente, as duas funcções. 

O nosso plano, porém, remove esta difficuldade, quanto aos exa
mes, fixando as duas ·épocas unicas em ·que elles se podem realizar, -
sem prejuízo para a explicação das materias do anno lectivo. (Apoia
dos.) 

Frencuil acha Lambem preferível entre todos os systemas o dos 
exames procedidos pelos proprios professore,s dos alumnos como se
pratica na All emanha para as provas finaes do Realsch~Lle chamados: 
Abitut"Íen t-w·-exarn.en. 
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E muitas e muitas outras autoridades poderia citar para corro
borar as minhas opinões, pois as tenho d~baixo dos olhos . O tempo, 
porém, ·não m'o permitte, e sinto necessidade de ultimar esta sér ia 
de . considerações em que e tenho alongado demonstrando as vanta
gens da frequencia, da harmonia de vistas e permuta de idéas entre 
le~tes e discípulos, das chamadas a licção, das ridicularisadas sabati
nas que tantos epigrammas teem acarretado a commissão e faço - o, 
Sr. -Presidente, com os sabios e ma.gistràes conceitos, massiços de 
sciencia e de philosophia de W . von Christ, professor e reitor da Uni
:versidade de Munich. E' grato e é consolador errar-se em tão bôa 
companhia e de retrogado e de ante-liberal ser-SE' chrismado tendo o 
apoio de autoridade de tanto peso. Destaco das muitas pag·inas consa-
gradas ao assumpto os períodos ultimos em que o eminente pl'ofessor 
tenta, mas inutilmente, consubstanciar a sua cerrada e impermeavel 
!lrgumentação: "A exposição não seguida de discussão condemna o ou
vinte a uma actividade intellectual puramente receptiva e por conse
que~cia inferior, tanto quanto produzir é superior a receber. Não se 
me-objecte que o mestre, como mestre que é, é obrigado a rairar em 
um plano superior e que ensinar ~ uma operação que consiste em al
guem Lransmittir a outrem, que com isto se deve contentar, seu sab~r. 
Ha mui Los degr-áos na arte de ensinar e na de ·aprender. Não faz er 
mais do que ouvir, sem interrupção. condemnanclo a armazen-ar as idéas 
de outro; não poder dizer e sustentar suas objccções senãão vis-á-vis 
de si mesmo ou de companheiros da mesma idade e da mesma apti
dão e nunca diante de seu mestre, seDá uma situação verdadeiramente 
elevada c invejavel? Bem diverso seguramente era o pensamento de 
JnYcnal quando cansado de ouvir sem poder contradictar dava curso 
a sua impaciencia nesses termos: Sempe1· ego auditor tantum nun-

q1tamne 1·eponam? As lições são destinadas a- communicar aos ouvin
tes uma somma determinada de saber, uma medida certa de conheci-. . 

mentos. 

O conhecimento e o saber poderiam bem constituir o 111aximo das 
acquisições desejaveis nas disciplinas puramente theoricas, philoso
phi·a, mathematicas, histor:ia, mas, nas disciplinas que teem applicação 
na pralica, iJOclel' tem mais alto preço q.ue saber. 

Poder presuppõe, cartamente, a me-nos q.uc não se trate de uma 
capaciclauo inteiramente rotineit•a E' mech-anica, uma certa somma de 
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saber, mas a instrucção puramente theorica não nos conduzirá já

mais a uma ha·bilidade verdadeiramente efficaz e segura de si mesma. 
Que serve ao medico pratico possuir um conhecimento, por mais exa
l'l.o que elle seja, da strucLura do corpo humano, si elle não· sabe pôr 
a mão no ponto preciso da dõr, introduzir o bisturi no lugar que o 
reclama? Que serve ao pedagogo ter noção theor ica da physiologia da 
Jinguagem e das finuras da syntaxe, si elle não aprendeu a escrever 
<JorrocLamente e a fallar facilmente as. linguas estrangeiras? Mas onde 
o futuro pratico adquirirá a aptidão para experimentar, para operar, 
para analysar senão na Universidade? Eu reuno os fios esparsos de 
minha, argumentação: as lições representam uma parte essencial e 
noccssaria dos estudos universitarios, em um gráo superior ou infe
r· ior, segundo as Faculdades;' mas em nenhuma Faculdade os estudos 
universitarios devem ser considerados como completos, si não se faz 
mais do que ouvir lições. 

E' preciso accrescentar os exercícios de experimentação, as . ap
plicaç.ões praticas elas theorias aprendidas; é preciso tomar uma parte 
activa nas controversias scienti.ficas oraes e na discussão das theses, 
.S preciso tratar por escripto das questões particulares e difficeis; é 
preciso, emfim, entregar-se a ensaios pessoaes e independentes de so·
luç~o dos problemas scienti1'icos." 

Volto á questão propriamente da frequencia utilizando-rri..e, em 
parte, elos dados que sobre o assumpto colligiu o Sr. Dr. Ruy Bar
bosa no seu magistral trabalho sobre o projecto Leoncio de Carvalho, 
rm i882 . 

Na Allemanha dispõem os estatutos universitarios - que quem 
se quer doutorar é obrigado a apresentar attestado de frequencia as
siduo nos cursos cujo complexo constitue o quatriennio ou quinquen
nio acacl emico. Os lentes que professam cursos, transmittem semestral
mente ao deão a lista nominal dos seus ouvintes, ha·bilitando-o a re
prehcncler os desidiosos e negar-lh es ou não os attestados de assidui
dade exigidos pelos regulamentos. 

Para a admissão aos exames academicos c bem assim aos exames 
<lo Estado são obrigatortios os certificados de presença nos cursos re
.gulamcntares: o· candidato é adsLricto assim a jus li ficar uma escolari
liade regularmente sustentada. 

Na Hollanda para adquirir-se o titulo de doutor é necessario .não 
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só guraduar-se em lettras ou maLhematicas, como {requentar durante 
Lres annos os cursos da Faculdade onde ltspira-se receber o Li tu lo. 

Na Halia ao lado da plena liberdade que tem o e tudant.e de ma
licular-se no curso que lhe apraz, impõe- se-lhe a condição de incre
ver-se annualmente em tres cursos obr·igatm~ios, pelo menos, e d& só 
se apresentar a exame depo-is de {reqttentar os ctt:rsos cuja di cipli na. 
constitua o objecto dessa prova. 

Na Austria a assiduidade do estudante é rigorosamente .fiscaliza
da e procura-se por Lodos os meios obrig·a1-o a frequencia. 

Nas Universidades da Suecia e Dinamarca que, pela sua bella e 
original organisação, podem servir de modelo, a frequencia é um va
I ioso titulo de recommendação para o estqdante que se quer doutorar. 
ü m uso peculiar as Universidade<:! suecas, diz Hipeau, é a exigaucia 
d'e um certitficado de trabalho e de bóa conducta, feila aos estudantes 
que querem prestar um exame perante a Universidade e os jovens qut> 
seguem os cut·sos desta são verdadeiros estudantes. 

Na Dinamarca ha os exames espeeiaes, chamados "exames ele em
pregos"; só podem ser admitLidos a prestai-os os estudantes que hou
Yerem conquistado primeiramente o titulo de cidadãão academico e 
nma das condições exigidas para a obtenção deste é q,ue o candidato 
haja seguido com oxacticlão o curso da Faculdade a que ell e pertenéer . 

Objecta-se, porém, Sr. Presidente, que a fre'quencia obrigatoria. 
só é positivamente reclamada, em geral, para os cursos praticas e que 
estabelecei - a sem restricções, é dar auditorio forçado aos professare 
inaptos, é jungir· o discípulo a palavra dos mestres incompetentes~ 

coarctando-lhe assim o direito de instruir-se com o professo1· parti
cular da sua escolha, o que constitue a essencia mesma da liberdade 
de ensino; mas taes obJecções cahem facilmente se demonstrar- &e -

o que é evidente - que o ensino privado não está organizado entre 
nós em condições de ser invocado para dispensar o off icial ou com 
este competir; que o mest11e particular é instituição que entre nós 
absolutamente não existe em situação de inspirar confiança, como em 
muitas partes, notavelmente na Allemanha, por não- offel'ecer, como 
alli, garantias e meios de subsistencia aos q.ue della quizerem fazer 
uma carreira, especialisanáo-se em certos e determinados ramos d-e 
saber: e que o direi to não é uma sciencia de formulas e a·bstracções, 
simplesmente thoorica, mas que tem lambem a sua parte pratica que 



- 91 

não pódc ct· o tudada nos livros e no isolamento dos garbinetes, r·.ecla
mando. ao contrario·. exercícios praticas regulares sob a direcção per
si tenle e d11cisiva do mestre. 

O hom·ado deputado pelo Rio- de Janeiro o r. Paulino de Souza 
disse e dis e muito bem, que as Faculdades eram focos onde se acriso
lava o sentimento da nacionalidade e que a preponderancia politica da 
Allemanha, melhor ainda - o successo brilhante de seus exercitas na 
llam"pauha de 1870, era, em grande parte, um producto da scieucia, da 
instrucção e da escola. O nobre deputado pelo Rio de Janeiro contes
tou em ab oluto a exaciidão destes conceitos, citando Bismark c dizen
do que era profunda a avet ão Que elle sentia pela mocidad·e das Uni
versidades allemãs. 

Pois a Bismark, Sr. Presidente, respondo com o proprio Bismark. 
"lfrlle encarregar-se-ha de refutar- se a si mesmo·. Li que Eugene n endu 
conta que, em 1863, fôra incumbido de certa missão em Berlim pelo 
Ministro da Instrucção Publica; o então Conde de Bismark possuía
se de vivo interesse pela q.u~tões do ensino. 

Ora, do collo·quio que então tiveram, diz o citado francez, .ficar
u m-lhe particularmente em lembrança estas palavras de Bismark: 
"Quereis saber de que é obra a Prussia? De duas co usas: a obriga
ção do serviço militar e a obrigação do serviço escolar." 

Quanto á má vontade do- chanceller de ferro á mocidade da Uni
versidades, ella é a mais natural. ada mais incompatível do que as 
Lheorias autoritarias do poderoso homem de Estado e a índole selllPre 
cavalheiresca e generosa da mocidade . 

A foTmula política de Bismark - la {o?·ce p1·im.e le droit - não 
á de natureza a inspirar entbusiasmo á mocidade das Universidades al
Jemãs. De mais, a unificação germanica é antes um producto artifi
cial ela força do que do genio nacional dos estados que a soffrem. 

O caracter individualista das Universidades allemãs. é por de
mais conhecido-. Algucm já as chamou "verda-deiras repu.blicas" auto
nomas e independentes, gu·ardando ciosamente, os seus fóros e as suas 
lradicções nacional i tas. 

A mão pesada que fez oa upremacia polilica da Prussia, ainda não 
pOde dar-lhe a upremacia científica. A Universiãade de Berlim tem 
como rival e emula a Universidade de rena . 

Se os estudantes allemães dão a suas as oc iações os nomes das 
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djfferentes províncias a que elles pertcnc·em · é por conta dese "par
ticularismo" que reina ainda em um paiz onde a ceeação do novo im
perio chegal'á difficilmentc a funda!' a unidade nacional, diz Hip·ea,u. 

"Não obstante, diz Eugene Duthoit, o podcl' atll'aclivo de Berlim, 
a joven capital está longe de ser· o ce!'ebro da :\11-cmanha. A Athenas 
do Spl'ée tem como competidores a Athenas do Danubio c a .\. thenas do 
Isar e tal Universidade dos estudantes secundarios como Leipzig, Heidel
berg c Tubinguelomam altivamente ua parte de hegemonia intelle
cLual, disputando a capital do imperio o concul'SO dos homens emi
nentes. 

A ccntralisação poli Lica está longe de ter como conseq.uencia a 
centralisação universitaria; ao contrat'io. os diversos estados que com
põem o poderoso imperio gozam de todos os beneficios -e de todas as 
vantagens da mai ampla ·dcscentra,lisação intellectual. Disto dá-nos 
valioso atlestado o confliclo scientifico de ' etemilro de 1877 e~ i'I'Iu
nich, entre Haekel e Virchow. 

Aquelle pronunciára discurso notavel ustcntando as sua theo
rias monisticas sobre a evolução, transformismo e descendencia, am
pliando o sy tema ele Darwin, pr·cconi ando como conquistas scientifi
cas dignas de figurar· nos planos do ensino universitario estas hypo
theses ousadas a que a pc&quiza e a experimentação davam lodos os 
caractere de verdades demon Lravcis. 

Dous dias p·edois, Virchow levantou- e para combatel -o em nome 
da sciencia: 'l\'ada de hypothese , factos e só mente factos. A scien
cia só ensina o que é absolutamente certo, provado, egurO'. Tendes a 
Ji·berdade da inv"estigação: mas esta liberdade é para vós ómente; na 
cadeira de lente só eleveis ensinar a ciencia objectiva; o vos o domí
nio, como profe- o r, é restriclo . As vo sas theorias, os vossos proble
mas, as vossas hypothe es são indemonstraveis c ão perigosa á mo
ral c á sociedade. '·Corno? respondia Haeckel; que seria do direi to, da 
historia, da linguistica, da politica, da sciencia, si se devesse limitar 
o ensino só 'e só a constatação de factos a.bsolutamente seguros? Que 
seria da sciencia, quão retardada ella não estar..ia ainda, em O' espíri
to critico e investigador que busca conhecer as sua origens e deva sar
lhe sempre e sempre novos horizontes?! 

E combatendo intemeratamente a pretenção de Bedim centralizar 
a ciencia, elle escrevia mais tarde em o nO'tavel opusculo "As provas· 



-93-

do trans{orrn.ismo: "O grave perigo, o maior que póde atlingir á scien
cia allcmã, eria - o monopolio berlinez das luzes, a centralização da 
scíencia; mas, contra uma la! centralização que seria particularmente 
perigosa na capital do impcrio, estamos garantidos - "pela apllidão 
para a cU{{el'enciação e pm·a o individuaLismo de nosso espil'ito nacio
nal, por este particula1·ismo allemão tão nw.lsinaclo. b'sta feliz descen
tJ·alização da sci.encia pc1•sistil'á em. nossa patria chegada a unidade 

política." 

S~ é real a aversão que o nobre deputado pelo Rio de Janeiro des
uobriu em Bismark contra o ensino univcrsitario, ella não se expli
cará por este espírito inextinguível de differenciação e individualismo 
nacional dos diversos estados allcmães, espírito mantido· por· mestres 
c discípulos. no seio das Universidades?! 

A índole dominante e despotica do chanceller não verá nesta au
tonomia scientifica, rebelde á tutella de Berlim, um perigo, uma amea
ça corrstante a sua política centralizadora, a sua obra de unificação c 
preponderancia prussiana? 

Que as Universidades infuiram poderosamente para o ascenden
te político- militar da Allemanha é o que geralmente affirmam nota
vais escriptores . 

. Após a derrota que em 1806 infligiu-lhe Bonaparle, iniciou-se a 
cruzada da revanche e o gr·ito que de todos os lados se ouvia era que 
esta só podia er um producto do desenvolvimento intellectual do paiz, 
do levantamento do ·espírito nacional por meio do ensino, sendo o .mais 
fervoroso apostolo desta campanha. Fitche com os seus celebres "dis
cursos á nação allemã"; e tão seguras for.am as prophecias do pro
fessor de Bel'lim que um eminente escriptor nosso escreveu em 1882 
!:!Ue "como a do Barão de Stein e de Humboldt a sua memoria ficou 
para sempre associada a obra da rcsurreição nacional da Allemanha e 
que na reorganização do ensino superior, no renovamento geral dó en
sino publico vencedores e vencidos viam o grande instrumento da vi
ctori-a de 1870." 

E os francezes não se illudem a este respeit<J. 
"Póde-se dizer com razão, escreve Raunier, que o vencedor de 

Sadowa foi o mestre escola; mas a palavra não será inteiramente jus-ta 
desde que não compreh-ender o papel que na patria allemã desempc
~arall! os gymnasios e as Unive-rsidades." 
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Melhor ainda assignalou a influenc;ia destas ultimas eorporaçõ 
tl'a política e na disciplina patriotica - Freneuil: 

"A org·anização das Universidades allemãs conesponde ma'!'avi
lhosamente a este desidemtttm do ensino superior que consiste. em 
fazer circular a ·vida scienLifica em todas as veias do cor.po social , em 
animar uma naçao inteira do mesmo espírito de devotamento á. patria. 

e ás in tiluições. 

Sabe-se que papel ellas desempenharam na luta da independen
cia nacional e no desenvolvimento historico da Allemanha após as 

conquistas de Napoleão I. 
Pensadores como Fitche, homens de EsLado como oSt.ein e Schar

nhorst oom.prehenderam que para refazer a alma nacional de um povo 
um instante esmag·ado pela derrota, não havia cimento mais solido que 

um ensino pu.blico largamente di8tribuido pelo Estado a todas aB 

elasses. " 

Um illustre escriptor francez, o Padre Didon, que foi especial
mente á Allemanha estudar a organização das suas Universidades e 
que de vo!La á patria publicou importante e minucioso livro, exalta-n
do-as, assignala com admiravel pr.ecisão o duplo fim político e scienti
fico a que ellas satisfazem : educação patriotica começada na escola 
prosegue-se no gymnasio e termina na Universidade; o moço aprende 
ahi a conhecer o g.enio de sua raça e nutre-se do pensamento dos an
tepassados: bistoria, litteratura, philo opbia, theologia mesmo e phi
lolo-gia são empregadas em glorificar a vida allemã, o espírito allemão. 

Tambem esta marcio.l mocklade ·das Universidades confnnd>O em 
seu coração o culto da sciencia e da patria." 

O methodo seguido no estudo universitario allemão visa o espe
cialismo esteril, disse ainda o no·br·e deputado, contrariando o meu il
Iustrado amigo o Sr. Dr. Paulino Junior, que o in ocára em seu bel
lissimo discurso para justificar o plano adaptado pela Commissão. 
Não, Sr. Presidente; o illustre deputado não tem razão. 

Embora á primeira vista assim não pareça, os que teem aprofun
dado o estudo do methodo de ensi·no das Universidades da Allemanba 
dizem que é seu object.ivo preparar o espírito por meio de uma seve
ra disciplina scientifica para o raciocínio, para a synthese, para as 
anstracções. 

Duthoit, que foi á Allemanha, como Didon, especia]mente oo-
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tuu;U' as suas Universidades - diz: ''alli - as Faculdades de Direito 
nll<t oonslituem fócos scienlificos isolados, mas occupam, o qu.e vale 
muiho mais, um lu"'al' importante no laboratorios que se chamam as 
11ninl.I'Si-dades. ·· 

11m parte alguma, como n'aquelle paiz, o divotcio. do direito e 

das outras sciencias,. é Lão ·ui cladosamente evitado. Sem perder a sua 

au tonomia, sem esquecer a sua PSpecialidade, os jurisconsultos enLre
l.aç.am-se com os medicas, com os eng·enheiros, com o.· phi lO'Sophos, 

NJm os economistas, c nas scienc.ia fronteiras vão beber novos e fe
cundos ensinamento ' , enriquecer- se com os resultados maraYilhosos 

do s:.J.bel' po-sitivo. Elles realizam o bello ídéal que o nobre deputado 
disse ser o ela verdade i ta sciencia: a harmonia na diversidade. 

~(' são minuciosos, se mergull1am nas mais exíguas .partJCularida
dcs, se tud(l esmetilham, não é que teroham o gostG das causas mini
ma3 ; é para melhor e mais olid.ament.e prepamrern a suas generali 
saçõc , 11S seus syslemas e o-s seus pontos de vista. 

'e eEmrram- e no estudo elas partes - não -é para i olal-as. mas 
var a melhor org·anizal'em e compeebenderem o todo. 

Os esluclos superiores na _ llemanha, disse outro e erlplot·, não 

~iin um fim - são um meio. 
ü ~studa.nte a.lli só tem um alvo a attingir: a madureza intelle

duul. 

A preoccupaç:ão do lente é preparar o espírito do discípulo para 
Liear dos immensos factos e detalhes com que enche as prelecções -
leis. a:bsleacções, general idades. O fim dos es tudos superiores, que são 
l'm definitiva, escreveu Lavis11e, um methodo, é elevar os espíritos 

acima elos conhecimentos de detalhe e os tornar aptos para esta alta 
dignidade que é a facu ldade de julgar por si e de produzir ideias pes

s6aes . 

D il'-se-ha, porém, que esla apolheose elas faculdade allemãs é 
drsca:bida. 

~à.o, Sr. Pr e idente: faço-a além de muito convencido. muito pro
positalmente. 

l"omo censurados por termo, no jung1do dema iadamente a()3 
moldes univer itarios da Allemanha e como tal foram ellcs, o alvo 
da cr- itica e da analy.se s-empre brilhante, empre erudita, ma nem 



sempre justa do Hlustrado deputado pelo Rio de Janeiro, o Sr. ·Erict> 
Coelho. 

Aliás tenho-me limitado a documentar- as opiniões -enunciadas pel() 
mcn honrado companheiro de commis~ã.J, Dr. Panlino Junior cor1t.estn
uas em longo discurso pelo i Ilustre deputado a quem respondo. 

Tem sido um simples trabalh() de restabelecimento. Demorei-me 
demasiado na demonstração do conceito de que as Univer-sidades alie
má ·ão, a par de fócos scientificos, centros onde se .avigora o enii
mento pohtico-'Ilacional. 

E' que para mim é esta uma das mais bellas faces q,ue aprese~
tam aquellas maravilhosas e originaes Republicas intellectuaes. 

E' que para mim as faculdades não são simples fabricas de bacha
rci , fornecedoras mechanicas de títulos para escalar se todas as po
siçõrs lucrativas da vida publica. 

São privativamente centros científicos, é este o eu objectivo im
mediato, sim; mas são ou devem ser Lambem fócos ·de actividade po
lítica onde eduque-se e fortaleça-se o espírito cívico. E a reforma 
do , r. Con olheiro Leoncio, melhor - a liberdade de frequencia deu 
o mais fundo golpe nesta generosa áspiração·. 

Ella não quebrou sómente os vínculos da subordinação e da soli
t.lat·icdade escolar que devem existir entre lentes e discípulos; epa le
YOU aos corredores e sala das nossas Faculdades oulr'.ora vivas, rui
dosas c animadas a solidão e o abandono. auebrou os élos de ta har
monia fraterna que se adquire na convivencia' quotidiana .do bancos 
ei:i.Colares e .que constituía a força, a belleza e a dignidade das corpora
(\ÕCS academicas. 

Fez do estudantes. entre si, estrangeiros e desconhecido' que 
encontram-se e reunem-se fortuitamente para o- fim unico de fazer 
exames no fim do anno. como caminheiros aue vindo de diver as pru
cedencias encontram-se por acaso em uma estrada. reunem-se e con
vivem por instantes -na me ma tenda de deseanso scpal'ando-se pe
pois, como indifferentes. (Apoiados.) 

No entretanto outra jâ foi a vida das no sa Favuldades. Ahi ha
':ia a luta da intell.igencia e nos torneios scienLificos e litterarios, na 
(•mulação despertada pela nobre ancia do saber. o caracter e discipli
naYa, o espirilo enriquecia- e de conhecimento variados, formava-e e 
o jOTnalista e o orador, os homens sahiam, por assim dizer, feilo para 
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a· vida publica, com os meritos reconhecidos, de fórma tal que dir-se
llia ser a vida publica um simples prolongamento da vida academica. 

fiAravam-se ahi em convivencia sincera, desta sinceridade feita de 
abnegação e isenta de eiva corrosiva dos interesses mesquinhos, in
,·.eridade que é o característico da mocidade, geravam-se ahi estas 
amizades que faziam ascender as altas posições da carreira política 
e administrativa unidos conhecendo-se e respeitando-se, aptos para 
mutuamente se fazerem a devida justiça, os Zacharias, os abucos, 
os Cotegipes, os Sarai.vas e tantos e tantos outros. . . (MtLitos apoia

dos.) 

"E foi por este lado q.ue mais funesta tornou-se a mocidade das 
At:ademias a liberdade de frequencia e é por isso que quando leiO' as 
paginas que o celebre Padre Didon consagrou, cheio d~ admiração, as 
Universidades a]lemãs, e vejo, atravéz da sua linguagem animada, agi
tarem-SI\ unidas e compactas, as associações de estudantes, a celebra
rem as grandes datas e os grandes feitos da sua patria, em uma união 
e em uma solidariedade de vistas que assombra, que faz medo, se
!nindo a expressão incisiva do alludido escriptor, sinto todo o peso 

do vacuo e da tristeza de que a liberdade de frequencia encheu ou'tr'<Jra 
ani mados, ruidO'Sos e alegres salões dos nossos cursos academicos. 
(Apoiados.) 

Foi por isso, Sr. Presidente, pela evidencia dos males que a.o 

ensino tronxrra a lihPrcla<ie ie freqtlei!ria, ll'.le na primeira reunião da 

commissão encarregada de organizar o plano de reforma das nossas Fa
ru ldades de Dideito, sem o mínimo accôrdo prévio, verificou-se que a 
pl'eoccupação dos que a compunham era uma unica e identica - a de 
minorar estes males, identidade de pensar que se traduziu nO' apolO 

'manime com que foram acolhidas as pal·avras do Senador Vasconcel
los - retrogradar é progredir~ ·_ applicadas ao assumptD' - pelo H

lustrado e digno Presidente da Commi são, o nobre deputado que se 
acha ao meu lado, o Sr. Francisco Yeiga. 

0 SR. FRANCISCO \"EIGA: - E' exacto. 

O R. Aí" I SJO DE ·ABREU: - As im procedendo a Gommissão acre
ditou, Sr. Presidente, bem comprehender a sua missão, cumprir o seu 
dever, satisfazer as nece sidade do ensino e a. aspirações da Cama
ra e do Paiz. 



t.ncewamento 
cJ.iscussâo 

VotaçSío 

a .a 

O SR. FR..A.NCrsco VEIGA: - Fallou revelando a par de mui!p ~C.s~ 

tudo, o bom senso cla experienc.ia. 
( Vo~es: 'Tiwito bem; muito be·m. O omdo1· é feli_citado p~Los depv~ 

tados presentes. ) · 

Ninguem mais p.eclindo a palavra é encerrada a discussão e !ldla-· 
da a votação . 

SESS.tü DE 5 DE NOVEMBRO 

E' annu nciada a votação em 3·· discussão do projecto 11. 97, de 
1894, reformando o ensino nas F·aculdacles de direito. 

O Sr. Medeir.os e Albuquerque (7wla ordem) requ.er a retirada 
da5 eme:1das que offereceu ao projecto n. 97, de 1894. 

GonstilLada. a Camara concede na retirada pedida .. / 

O Sr. A~olpbo Gordo (pela ordem ) requer preferencia na vota
r;ãõ para o s·._:bs titutivo que offereceu ao art. 1" do projecto n. 97, 

ÓC 1894. 
Consultad&, a Cam~ra não concede a preferencia pedida pelo Sr. 

Adolp)lo Gordo. 
Em seguida é posto a Yotos e approvado o seguinte substitutivo 

dd Commissão: 
Substitua-se o ttrt. P do projcclo n. 97, tle 1894, pe)o se~u~nte: 
O Congresllo Nacional decreta : 
An. 1.• A contar do primeiro anno lectivo, depois da publieação 

desLa lei, o ensino nas Faculdades de Dir(lito será feito em cinco annos, 
dtstri.lJuiclo em materias pelas ~eguint.P.s "ad<airas : 

1' annú. 

1' cadeira - Philosoph ia de .. .Erejto. 
2.' eadeira - Direi te romano. 
3' cadeira - Direito pll'blico e r.onstitucional. 

2' a11no: 

1' cadeira - Direi to c i vi 1 (1 ' cadeira) . 
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2" cadeira - Direito criminal (1' cadeira). 
3• cadeira - Direito internacional publico e diplomacia. 
i • cadeira - Economia Polilica. 

3• anno: 

P oadeira - Direito civil (2" cadeira) . 
z· cadeira - Direito criminal (especialmente direito militar e re

gimen penitenciaria (2• cadeira) . 
3• cadeira - Sciencia de finanças c contabilidade do Estado (con-

1 i nu·ação da 4• cadeira do z· anno) . 
4" cadeira - Direito commercial (l • cadeira). 

4• anno: 

t• cadeira - Direito civil (3• cadeira). 
2• cadeira - Direito commercial e especialmente direito maríti

mo, fallencias e liquidação judiciaria (2• cadeira) . 
3• cadeira- Theoria do processo civil, commercial e criminal. 
4• cadeira - Medicina publica. 

5• anno: 

f• cadeira - Pratica foren e (continuação da 3• cadeira do 4• 

anno). 
z· cadeira - Sciencia da administração e direito administrativo. 
3• cadeira - Historia de Direito e especialmente de direito na

cional. 
4" cadeira - Legislação comparada sobre o direito privado. 
E' considerado prejudicado e substitutivo que ao art. 1• off~

ceu o Sr . Adolpho Gordo. 
E' posta a valos e approvada a seguinte emenda do r. Martins 

Junior e outros: 
Ao S 3• elo art. i •: - accrescente depois das -palavras - medi

cina publica - de de que vaguem os lugares de preparadores actual
mente providos. 

E' annunciada a votação das emendas do Sr. Bricio Filho. 

O Sr. Bricio Filho (pela m·dem) requer votação nominal. 
Consultada a Garoara não approva o requerimento para a vota

ção nominal. 
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Em seguida são successivamente postas a votos e approvadas as 
seguintes emendas do Sr. Bricio Filho. 

tSupprima-se o § 4o do art. zo relativo a frequencia obrigatoria. 
•Supprima- se a clausula 1" do § 6° do mesmo artigo . 

O Sr. Adolpho Gordo (pela o1·dem ) requer a retirada das tlemai · 
emendas que offereceu ao projecto n. 97, de 1894. 

São successivamente postas a votos e re.i~itadas as emendas do 
Sr. Leovegildo Filgueiras ao art. go e os additivos offerecidos pelo 
Sr. Erico Coelho. 

O Sr. Augusto de Freitas (pela o1·llem) : - Sr. Presidente, de
pois do voto que a Camara acaba de dar sobre a frequencia obrigato
ria insti tuida no projecto da Commissão, a Commissão julga-se no de
ver de req.uerer a V. Ex. que consulte á C amara sobre se consente na 
retirada do projecto. 

O SR. PRESIDENTE: - O projecto não pó de mais ser retirado. 
O SR. AuGusTO DE FREITAS: - Eu receiava mesmo que não fosse 

possível isso, e então devo declarar a V. Ex. em nome da Commissão 
que esta votará contra a adopção definitiva do projecto em 3• discus
são, porque não quer assumir a responsabilidade desta reforma, uma 
vez que foi abolida a frequencia obrigatoria. 

O Sr. Presidente : - Na fórma do Regimento, as emendas foram 
votadas antes do projecto, por conseguinte segue- e a votação defini
tiva do projecto em 3•discussão . 

Em seguida, submettida a votos !1- adopção definitiva em 3" dis
cussão do projecto n. 97, de '1894, é este rejeitado. 

SESSÃO DE iO DE JUNHO (i895) 

O Sr. Francisco Veiga: - Sr. Presidente, a Commissão Especial 
nomeada por esta Camara para estudar e propôr a reforma do ensino 
jurídico, procurando corresponder, não só á confiança da Camara. 
como aos patrioticos intuitos que pela segunda vez nesta legislatura 
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determinaram a nomeação ele uma Commissão Especial para tratar 
do assumpto, confeccionou o projecto que tenho a honra de enviar á 
Mesa, com o qual acredita a ,Commissão ter correspondido á expecta
tiva da Camara e aos desejos de todos aquelles que se interessam pelo 
ensino superior deste paiz, cujo nivel - infelizmente está na conscien
cia de todos - tanto tem baixa-do,. 

Os esforços da Commissão para elevar esse nível em relação aos 
estudos jurídicos que fazem a profissão e a especialidade de todos 
os seus membros, foram os mais dedicados, e ella acredita que a 
Camara, adaptando o projeclo que ora manda á Mesa, corresponde
rá á expectativa publica, corres,ponderá á aspiração que ele anno a 
anno se vae augmentanclo para que volte o antigo brilho, o antigo 
lustre que cobria o diploma do bacharel em direito, infelizmente na 
ac lualidade cahindo no desprestigio, senão no desprezo publico. 

Nestas condições peço a V. Ex. ·que, attendendo a relevancia da 
materia, se digne dar a maior brevidade possível ao andamento deste 
projecto, com o qual acreditamos prestar um bom serviço á causa pu

blica. (Muito bem, muito bem. ) 
Vem á Mesa e vae a imprimir para entrar na ordem dos traba

lhos o seguinte projecto . 
A Commissão encarregada de elaborar o projeclo de reforma do 

ensino nas FacuMades de Direito, em desempeii!hO da tarefa q.ue lhe 
io i commettida, vem sujeitar á elevada apreciação e ao vo-to do •Con
gresso Nacional um projecto de lei, no qual são indicadas as medidas 
necessarias á elevação do nivel do ensino do direito no paiz e aponta
das as reformas de execução ina<iiavel, e que á Commissão parecem 
imprescindíveis para o engrandecimento desses institutos de ensino 
~uperior e real consecuçãO' do fim a que são destinados. 

Composta, em sua maioria, dos membros, que, na ultima sessão 
legislativa, em desempenho de encargo semelhante, a:presentaram ao 
voto da Camara um projecto tendente ao mesmo fim, a Commisão 
actual tem as suas iodéas conhecidas do CoJ.!gresso Nacional. 

E, ao envez ele sentir modificadas as suas opiniões, após a rejeição 
do projecto em terceira discussão, por solicitação da propria Commis
são, quando repellida por uma maioria de tres votos a obrigatoriedade 
a frequencia, ponto capital na reforma proposta, a Commissão mais 
se tem convencido, com o correr do tempo de que as medidas, então 
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como ho-je, acceitas no projecto, traduzem uma necessidade palpitan
te, uma aspiração verdadeira de quantos ainda descobrem no conheci
mento prod'undo do direito, na propagação efficaz das suas doutrinas, o 
mais poderoso de todos os elementos de transfo-rmação social . 

Cercada a investidura nos cargos do professorado de garantia da 
competencia scientifica, unificado o curso do direito, estabelecida a 
obrigatoriedade da frequ encia, perfeitamente compatível com a exis
tencia do ensino livre, proveitosa conquista das instituições .democra
Licas, observado o regimen de ensino· proposto no projecto elaborado, 
exercida uma criteriosa fiscalização sobre os institutos de ensino li

vre, evitando-se dest'arte o falseamento de seu fim, ampliado o estudo 
pelo conhecimento das novas disciplinas, q.ue, mudando a face do di
reito, vão infuindo na ·organização social - acredita a Commissão 
que as Faculdades ele Direito serão estabelecimentos de instrucção su
perior e o ensino não mais será uma phantasia. 

E, firme em suas convicções, após a mais segura reflexão, pro
põe a Commissão ao voto da Camara o se~inle projecto ele lei: 

O Congresso· Nacional decreta: 
Art. 1.• A partir do primeiro anno lectivo depois da publicação 

desta lei, ü ensino nas Faculdades de Direito será feito em cinco annos, 
d.istribuidas as ma terias do curso pelas seguintes cadeiras: 

1• anno : 

1' cadeit·a- Philosophia de direito. 
2' cadeira - Direito romano. 
3" cadeira - Direito publico e constitucional. 

2• anno: 

1' cadeira - Direito civil ( 1' cadeira) . 
2• cadeira - Direito criminal (1" cadeira). 
3' cadeira - Direito internacional publico- e diplomacia. 
4' cadeira - Economia politica. 

3• anno: 

1' cadeira - Direito civil (2" cadeira) . 
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2' cadeira - Direito criminal (especialmente direito militar e 
regimen penitenciaria (2" cadeira) . 

3' cadeira - Sciencia das finanças e contabilidade do Estado 
(continuação da 4" cadeira do z· anno). 

4" cadeira -- Direito commercial ( 1• cadeira) . 

4• anno: 

1' cadeira - Direito civil (3' cadeira). 
2' cadeira - Direito commercial (especialmente o direito mariti·· 

mo, fallencia e liquidação judiciaria) . 
3' cadeira - Theoria do processo civil, commercial e criminal. 
4' cadeira - Medicina publica. 

5• anrw: 

-!' cadeira - Pratica forense (continuação ela 3" cadeiea do 4• 
anno). 

2' cadeira - Sciencia da administração e direito administrativo . 
3' cadeira 

cional. 
HisLoria do direito e especiálmente elo di.reito na-

4' cadeira - Legislação comparada sobre o direito privado. 
S 1.• Para o ensino destas materias haverá 19 lentes cathedeati-

cos e oito substitutos, que serão: 
Um de direito romano, direito civil e legislação comparada; 
Um de direito commercial: 
Um de direito criminal; 
Um de medicina publica: 

Dous ele philosophia do direito, direito publico e constitucional; 
direito internacional publico e diplomacia. e direito naconal· 

Um de economia política, sciencia das finanças e contabilidade 
elo estado, sciencia da administraçãão e direito administrativo; 

Um de theoria do processo civil, commercial e criminal e pratica 
forense. 

§ 2.• Os substitutos de direito romano, direito 'PUblico e constitu
cional, direito commercial (2' cadeira) e medicina publica farão sem
Pre cursos complementares sobre a parte do programma, que lhes fõr 
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determinada pela Congregação, de accõrdo com o professor da respe
ctiva cadeira. 

Estes cursos começarão quando entender conveniente a Congre
gação; nunca, porém, depois de tres mezes da abertura das aulas. 

üs demais substi tutos sómente farão cursos complementares das 
outras materiás, quando assim julgar preciso a Congregação e em vir
tude de snlici tação do professor da cadeira. 

§ 3." As funcções de ·preparador das cadeiras de medicipa-legal e 
hygiene serão exercidas pelo substituto de medicina publica, logo que 
vagarem os lugares de preparador act.ualmente providos. 

Art. 2. 0 No regimen das Faculdades de Direi to serão obset·vados 
os seguintes preceitos: 

§ Lo As aulas serão abcrtat~ nú dia 15 de Marco e encerradas no 
dia 15 de Novembro. 

§ 2." Os lentes das cadeiras, cujas malerias continuam a ser en
sinadas no anno seguinte, deverão proseguir nellas até que se termine 
o curso respectivo . 

§ 3.0 A prelec~.ão durará uma hora, podendo o lente ouvir qual
q,uer dos alumn.os. Duas vezes por mez haycrá exerci cios praticas, se
gundo a fórma que o lente determinar. 

§ 4.0 Para a verificação da frequencia nas aulas haverá um livro 
especial, no qual inscreverão os alumnos os seus nomes. Deste livro, 
que ficare sob a guarda elo professor da cadeira, serão extrahidas no 

fim ele cada mez as respectivas notas para o reconhecimento do nu
mero de faltas dadas pelos alumnos; affixando-se edital no edifício 
em que funccionar a Faculdade, afim de que possam ser feitas as re-
clamações, qu e forem justas. 

§ 5.0 Havel"á duas épocas de exames: a primeira, logo depois de 
encerradas as aulas, e a segunda, ·15 dias antes de começar o novo anuo 
lectivo. 

§ 6.0 Na pl'imeira época sómente serão admittidos a exame os es
tudantes matriculado·s. 

Na segunda sel'ão admittidos: 

a) o alumno, que em qualquer das aulas do cm·so que frequentar, 
comprehendidas as dos cursos complementares, der 40 faltas, o qual 
por tal motivo não poderá ser admiltido a exame na primeira época ; 
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IJ) os alumnos de cursos particulares, comprehendidos nesta clas
se todos os que não forem matriculados; 

c) ·OS reprovados na primeira época, pagos por estes nova taxa 
integral da matricula; 

d) os alumnos matriculados, que por motivo justificado não tive
l'em feito exame na época anterior. 

O exame versará sobre os pontos que a Commissão examinadora 
fo emular no acto, excepto para ·os alumnos contempl·ados na ultima 
ciasse . 

S 7.0 Em nenhuma das épocas poderá o alumno ser examinado nas 
ma terias de mais de um anno. 

O alumno que tiver prestado exame elas materias ode um anno na 
primeira época não poderá ser admittido a exame das materias do 
anno subsequente na segunda época. 

O alumno, por-ém, reprovado sómente em uma das materias do 
anno, poderá marticular-se no curso immediaLo e prestar exame das 
disciplinas d'este anno em qualquer das épocas, sendo primeiramente 
appt'Ovado na materia do anno anterior. 

S 8." As provas escri'Pla e oral deverão ser feitas na época, an
nullando-se a prova escripta, i por qualquer motivo o alumno não· 
completar- o exame. 

S 9.• O alumno só poderá tee guia de uma para out1'a Faculdade 
depois de ter presta{! o o exame do anno. 

S 10. As penas disciplinares applicadas por qualquer das Facul
dades officiaes ou a estas equiparadas, serão· respeitadas pelas outras. 

Art. 3. • Fi-cam abolidos os cursos es-peciaes de sciencias jurídi
cas, de sciencias sociaes e de notariado; continuando, porém, o de scien
cias jurídicas por mais tres annos, o· de sciencias sociaes por dous e 
o de nohariado por um, si nelles houver estudantes matriculados e que 
queiram concluil-os; observando-se em taes cursos o regimen ado
ptado por -esta lei. 

Art. 4." Os lentes das cadeiras extinctas e os actuaes substitutos 
serão transferidos para as nov.as cadeiras e para os lugares de substi
tutos creados por esla lei; precedendo proposta da Congregação respe
ctiva. Os actuaes professores de philisiphia e historia de direito e de 
direito nacional continuarão a exereer: o primeÍL'O, a cadeira de philo-
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sophia de direito e o segundo a de historia, especialmente do direito 
nacional. 

Paragrapho unico . O lente cathedraíico, que não fõr aproveitado, 
ficará, todavia, gosando de todas as suas regalias, até que, vagando 
qualquer cadeira, seja encarregdo do ensino da mnteria nella com
prBhendida . 

Art. 5.• As Faculdades livres, para serem reconhecidas· e poderem 
goz.ar das regalias e vantagens estabelecidas na legislação vigente, de
verão ter um patrimonio de 50:000$000, representado por apolices 
da . divida pu'blica geral ou pelo edi:ficio em que as mesmas funccio
narem, e provar uma frequencia nunca inferior a 30 alumnos por es
paço de dous annos, aMm da observancia do regimen de ensino pre5-
cripto nesta lei. 

Paragrapho unico. A's actuaes Faculdades livres é concedido o 
peazo de cinco annos para a constituição deste patrimonio. 

Art. 6." As Faculdades liHes deverão org'anizar o seus estatutos 
de accórdo com o regimen adoptado na· presente lei. 

Art. 7.• O Govemo nomeará. para; cada uma das· Faculdades livres 
um fiscal de reconhecida competencia scientifica em assumptos de 
ensino juridico, o qual em relatorios semestraes exporá quanto · hou
ver verificado sobre o programma e merecimento elo ens ino, marcha 
do proces o dos exames, natureza elas provas exhibidas e, finalmente, 
sobre a observancia da legislação em VIg'Ol'. quet' quanto ás condições 
de admissão, á matricula, quer quanto ao regimen do mrino adoptado 
nas referidas Faculdades. 

Art. 8.0 A admissão á matricula sem preenchimento das condiçõe·· 
exigidas na lei, ou a inobser~ancia das regras estatuídas para o pro
cesso dos exames verificádos, por denuncia do fiscal, ou de qual•quer 
cidadão, em inquerito para tal fim ordenado, com audiencia da Facul
dade, dará lugar á suspensão da mesma Faculdade por um ~ dous 
annos. 

§ 1.0 Verificada a pratica de abuso quanto á identidalle dos alu
nmos nos exames ou collação dos gráos, immediatamente ser·á cassado 
<1 Instituição o titulo de Faculdade com as prerogativas a elle inheren
tes. Só por decreto poderá set· suspénsa a Faculdade ou c.assado o seu 
titulo. 

§ 2." As Ü'I'egularidades ou abusos de outra natureza, que acar -
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retem o abatimento do nível moral do ensino ne tes institutos, darão 
Jogar á cen ura publica. 

Art. 9.• Os fiscaes perceberão a gratiiicação annual de 2:400$ 
paga pela respectiva Faculdade Livre, que a recolherá em pres tações 
, emestraes á repartição federal pelo governo designado . 

Art. 10. O Governo expe<lirá os estatutos e regu lamentos preci 
gos para a execução desta lei, consolidando as disposições das actuae 
instituições de en i no jurídico, que continuarem em vigor. 

Art. 11. Revogam-se as dispo içõe em contrario. 
Sala das Commissões, 10 de Junho de 1895. - Francisco Vei(l a, 

Pres idente. - Att(lttsto de F1·eitas, Relator. - Auuusto Jlontene(l7'0. -
Pedro Verune de Ab1·eu. - Alberto T01·res. - Dino Btteno . - Paulino 
de Souza h~nior. - M. Costa Jtmiol'. - Jlal'tins Jtmi01·, com restrl 
cções quanto aos SS 4• e G• a do artigo 2•. 

i'ia f:r;~; ; .. \n IH:' I i o;,: Jt•:nro ~ pt·ojeclo approvado em I" rJiscmsii0. · 

~em debate . 

SE SÃO DE 17 DE JUNHO 

E' annunciacla a 2• di cussão do projecto n. 38. de 1895, reorga
Jtizando o ensino das Facul<lades de Direito. 

Entra em discussão o art. 1 •. 

Ninguem pedindo a palavra é encerrada a di cu são e adiada a 
votação do art. 1•. 

Entra em di cus são o art. 2• . 

O Sr. Bricio Filho: - Sr . Presidente, é de curta duração a minha 
presença na tribuna. 

A Commissão Especial e colhida pela Camara para eiaborar um 
projecto de reforma relativamente ao ensino jurídico, apresentou o 
seu parecer . 

~h -;ess"ío do annJ pas:; ::~rlu. uma emenda q11e tive a honra d•' 
submetter á consideração da Ca a, mereceu o eu apoio. 

Essa emenda mandava supprimir a frequencia obrigatoria na 
aulas e as medidas que dessa frequencia decorriam. 

Em seguida ao resultado da votação, o illu tre relator da Com-

2• discussão 
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missão levantou-se e pediu á Camara que rejeitasse o projecto, visto 
que considerava a frequencia o·brigatoria como o eixo em torno do 
qual deviam gyrar todos os elemento·s da re.forma; e a Camara, contra 
meu voto, e contra o voto de alguns que nesse sentido fizeram declara
ções, rejeitou todo o projecto, conforme os desejos ela Commissão. 

Na presente sessão a illustrada Commissão firme em suas convi
cções, inabalavel em suas ceenças, apresenta de novo a f l'equencia obr!
gatoria. 

Eu, Sr. Presidente, fieme em minhas convicções, inbalavel em 
minhas crenças, apresento de no-vo as emendas tendentes a supprimir 
essa mesma freq.uencia. 

Não é agora occasião ele entrar em maior oedem de co nsiderações: 
reservo- as para occasião competenlr-, e por emquanto limito-me a 
apresentar á consideração da Casa as rluas emendas relativas ao proje
cto n. 38, ele 1895, que reorganiza o ensino nas Facu ldades jurídicas . 
(Lê. ) 

Vem á Mesa, são lidas, apoia-das c postas conjunetamrntr. em dis
cussão com o art. 2°, as seguintes emendas . 

.Supprima-se o § 4o do art. zo - assim concebido: - para a ve
rificação da frequencia nas aulas haverá um li vro especial, no qual 
inscreverão os alumnos os seus nom es . Deste I ivro, que ficará sob a 
guarda do professor da cadeira serão extrahidas no fim ele cada mrz 
as respectivas notas para o reconhecimento elo numero ele faltas dadas 
pelos alumnos; affixando-se edital no edifício em que funccionae a 
Faculdade, afim de que possam ser feitas as rec lamações. que. for em 
justas. 

Sala das Sessões, 17 de ~unho de 1895. - Bricio Filho. 
Ao proj ecto n. 38, á e '1-895. 

Supprima-se a clausula (a ) elo § 6" do mesmo artigo vasada nos 
seg·uintes termos: "O alumno que em q.ualquel' das au las do ensino 
que frequentar, comprehendidos os dos cursos complementares, der 40 
faltas o qual por tal motivo não poderá ser admittido a exame na prJ

meira época. 
Sala elas Sessões, 17 de Junho ele 1895 - Brido Filh o. 

O Sr. Martins Junior: - Sr. Presidenie, meus senhores . Hon
rad.& pela Mesa que dirige os trabalhos desta Casa com a nomeação de 
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membro da Commissão que este anuo foi novamente requerida para 
ap resentar um projecto de reforma do ensino nas Faculdades de Di
reito, eu tive confesso -o á Camara, escrupulo de aceitar tão alta, 
tão relevante incumbencia. E' que tendo-me manifestado claramente, 
até por emendas enviadas á Mesa, por occasião de discutir-se o anuo 
pa.:~sado o primitivo projeclo, contra o modo de vêr da Commissão que 
o elaborara, e isto em ponto capital como era o da freq;uencia obriga
tot·ia; eu me ~chava de algum modo coacto· na maneira pOl'que havia 
dr compar ece t· perante meus pares, perante meus companheiros de 
trabalho. afim de, com elles. organizar unt plano de reforma das Fa
culdades ele Dit·eito. 

Mas es ta coacção ele ordem to.da moral. que eu imaginava que pu
drssE: pesar tão imperiosa e decisivamente sobre mim, que em virtu
de dclla eu eleves e pedir exoneração elo encargo que a Camara me 
impunha adelgaçou- se, diminuiu extraol'dinariamente, quasi que des
frz -se tle todo. quando eu tive occasião ele a respeito, communicar mi
nhas impressõe ao i !lustrado relator da Commissão o meu digno e 
cl istincto collega pela Bahia, o Sr. Deputado Augusto de Freitas . 

As observações qu e me fez então S. Ex. levaram-me a não re
cusar á Commissão o meu co ncmso, q.ue parecia sei· desejado pelos 
meus colleg·as ... 

O SR. Auauwro DE FREI'l'AS: - E. que foi muito efficaz. 

O SR. MARTINS JuNIOR ... especialmente por a Juelle digno repre
sPnta nte da Bahia, o meu illustre amigo Dr. Freitas. 

E assim, S1·. Presidente, aceitei a incumbencia, e fui collaborar 
rom es meus distinclos collegas de Commissão, no projecto de reforma 
ele ensino supe t·ior. de que ag·ora se trata. 

Sabiam aquelles collegas, e sabia eu maís do que todo , que ne
nhuma luz poderia levar ao assumplo (não apo·iados) que elles tão 
brilhantemente debatiam desde o anuo passado. e sobre o qual tinham 
icléas perfci Lamente assentadas. 

0 R. AUGUSTO DE FREL'I'A : - Cooperou bt'ilhantemente . 
O :-;~. ~L' HTl N" .Jl r ~;l()J·: - Na verdatle. nnrla pude adeantar. abso 

lutamente nada, em virtude elas condições mesmas em que eu me acha
va no . eio ela Commissão. ei bem que, si eu julgasse opportuno apre
, entar ou propô r largas modificações ao proj ecto primitivo, amplian
cln, como talvez Cosse neces ario, o quadro ela reforma, os demais rnelJl-
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bros da Commi ão Lel'iam lido a complacencia e a bondade de dis
cutir essas modificações e talvez de acccital-as. 

Entretanto, eu comprehendi desde logo a obrigação em que estava, 
em que não podia deixar de e tar a Commissão, composta em quasi 
sua totalidade dos mesmos homens illuslres que compunham a do 
anno passado, de apresentar e defender, senão o mesmo em absoluto, 
ao menos quasi o mesmo projcclo primitivamente offerecit.lo, discuti
do largamente e em ultima analyse rejeitado, porque o pedira a pr-o
pria Commissão, por occasião de ser votada sua adopção definitiva. 

Assim, o esperito, senão o dever de colleg·uismo, levou-me na 
Commissão a limitat· as divcrgencias que por acaso eu pudesse manter 
para com os meus colleg·as em relação ao plano g·eral elo projrcto, !; a 
r·eduzil-as ao minirno indispcn ave!. 

Era-me impossível concordar com cllcs naquillo q.ue diz t;espe ilo 
á frequencia obrigaloeia ela. aula , cousa que a Commissão peopàz 
desde o anuo passado, e contra a qual eu me havia manifestado até pnr 
meio de emenda e declaração de voto, que foram enviadas á Mesa. 

Não podendo, pois, transigir neste ponto, que era c é cap ital, pedi 
licença aos outros membros da Commissão para divergir delles, assi
gnanclo com reslricções o projecto e reservando-me o direito de sus
tentar de ta tribuna a liberdade de freC]uencia. 

Em tudo mais subscrevi os lermos do. projecto, o qual mf' paeece 
estar em condiçõe de merecer o inteiro apoio da Camara pelas alte
rações que traz ao actual rcgimcn de ensino do direito sobretudo pela 
reunião dos cu1· os de sciencias sociaes e jurídicas e pela exlincção do 
de nolariado. q.uc ct•a de uma inutilidade manifesta. 

Applaucli c applaudo esta medida porque a clistincção entre aquel
lcs dous cursos e a exi Lcncia do u ltimo faziam do ensino do direito 
nas nossas Faculdades não uma cou a homogenea integral e compa
cta, mas uma éric de disciplinas fragmentadas e clisper iva . dando 
a concebee o direito não como o importante phenomcno social que é, 
porém como um não sei qu de abstt·acto e de alheio á vida collecti
va, que não se comprchendc e muito menos se explica. 

Mas, Sr. Presidente, certo que, lendo concordado com o collcgas 
de Commissão sobre o conjuncto da reforma proposta, apenas diver
gindo no ponto relativo á frequencia obeigatoria, não tenho necessida
de de vir fazer um discur o eruditD sobrP ml:'t.hodos. ou syRicmas dP 
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rnsi no supet·ior, moslrando a exeellencia de5te ou daquelle modelo 
europeu . 

O meu dever é apenas combater o projeclo nu tocante á frequen
t·i a dos alumnos, q.ue a Commissão quer tornar obrigatoria e moslrar 
parallelamente que deve ser mantido em beneficio dos moços a eon
quista do decreto de 26 ue Janeiro de 1891, que já tinha sido anter ior
me nte realiza-da pelo decreto de 19 de Abri l de 1879. 

Senhores, ninguem que Lenha u m conhecimento, superficial em
bora, do que seja o ensino superior nas Faculdades da Republica; niu
gucm que tenha leccionado alguma vez em institutos ue instrucção 
sPcundaria ou superior no Brasil, depois do regimen inaugurado pelo 
drc1·eto de 19 de Abril de 1879, póde fugir á confissão de que tem bai
xado sensivelmente o nível get·al do ensino, quer dizer do aproveita
mento dos alumnos matriculados em Lodos os estabelecimentos, 'Pare
cendo ;t primeira vista. que cabe á liberdade do ensino a grande culpa 
c! esse abaixamento do nível. 

Sobretudo, a abolição do ponto, ou melhor a liberdade de fre
q.uencia, concedi<la aos estudantes, parece attrahir a maior omma de 
rf'sponsabilidade nessa depressão educativa. 

Em regTa quem con tata o facto, quem põe o dedo sobre a chaóa, 
l'Pconhecendo que a molestia é vercladeira, c gTave pelos symptomas 
que apresenta, é quasi irresistivelmente levado a remediar o mal, a 
r'l utm· izal' a chaga, empregando o processo therapeutico agora acon
srl ha<lo pelos meus collegas de Commissão, isto é, o re Labelecimento 
da obrigatorieda-de de frequencia. 

Argumenta- c então do modo seguinte : 
A frequencia livre, ou antes a libel'Clade de frequencia concedida 

aos alumnos, por um lado, relaxa os laços de solidariecla<le, que de
\ Pm naturalmente existir entre mestres e di cipulos e por outro lado 
acarreta para esles a falta de espírito de classe por não dar lugar á 
rnnv1vencia e á continua troca de idéas q.ue forçosamente se e;;tabe
lccem entt·e os alumnos de um instituto, quando elles se reunem a 
hora certa e em grande numero para ouvir as lições do professores 
t•e pectivos. 

Outro inconveniente não menor é aponta<lo nestes termos: Com 
a frequencia livre, o lente não póde aclqu irit· a certeza do merito, não 
já intellectual, (porque este póde-se bem revelar na occa · ião do exa-
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me) mas proveniente do estudo e da applicação, que por acaso tenha 
o estudante, visto como é facto possivel e até repetido que estU'(:Iantes 
distinctissimos e bem preparados fraquejem na occasião do exame, 
levados por circumstancias momentaneas de perturbação, provenientrs 
de acanhamento ou timidez, etc. 

Ora, Sr . Presidente. não me parece que estas considerações bas
tem para condemnar o ensino livre e devam determinar uma retrogra
dação no regimen actualmente adoptado . 

A falta de amor ao estudo, revelada pela diminuta frequencia das 
aulas, o desconhecimento do estudante pelo lente <le modo q.ue este 
não póde algumas vezes fornecer áquelle a nota justa de approvaçãu 
no fim do anno, a ausencia de espirito de classe entre os alumnos, não 
me parece que reclamam. como medicação urgente e imprescindível, 
o ex-pediente lembrado e preconisado pelos meus collegas de Commis
são, isto é, a sup·pressão da frequencia livre para os alumnos matri
culados nas Faculda<les de Direito . 

Praticamente, uma vez que ataquei a questão pelo lado pratico, 
h a a observar o seguinte: O estudante que não tenha amor ao estudo, 
que não goste absolutamente de entregar-se ao labor do pensamento, 
que não tenha a grande, a soberana, a nobilissima ambição de figurar 
entre os seus conteporaneos, entre os seus collegas, e de preparar a 
sua carreira na vida publica; o estudante q.ue assim proceda por uma 
questão de educação, de habito, ou de temperamento; certo que não 
póde de mouo algum ser corrigido com o palliativo meramente regu
lamentar de uma frequencia, que se impõe, mas que se pôde illudir. 
como a Camara toda sabe que se illudia facilmente nos tempos da fre
quencia obrigatoria. 

E' sabido que a exigencia do ponto nunca impediu que o estudante 
tlesidioso fizesse o seu curso inteiro e que se formasse com-o e com 
o seus collegas applica<los e diligentes. 

São muitíssimo conhecidos os recursos, que em uma Facul<dade. 
em uma escola superior, por intermedio de empregados subalternos do 

estabelecimento, o estudante póde pôr em jogo para fraudar a dispo
sição regulamentar que o obrigue a assistir a todas as aulas. 

AJ.ém disso, senhores, ha o facto comesinho, frequente e natural 
da benevolenoia ou da bondade do professor, propensa sempre á ju~-
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tificação das faltas, a annullar, em grande parte, a exigencia da fre
auencia obrigatoria. 

De uma e outra cousa tivemos constantes exemplos no passado 
rcgimen do ensino, Sr. Presidente. Eu pergunto á Casa, qual foi o 
estudante desamoroso dos livros que se fez estudioso com a obri.ga
qão da frequencia, e qual foi aquelle que, por não se ter corrigido com 
a frequencia nbrig,atoria, deixou de fazer todo o seu curso como de
sejava ... 

·Sabem quasi todos os Srs. representantes, porque quasi todos fi 
zeram cursos superiores, que a existencia do ponto nunca quiz dizer 
para o mM es tudante a existencia de applicação ou de apego aos com
pendias . 

Res[a vêr se tem realmente procooencia em favor da freq.uencia 
obrigatoria o argumento de não poder o lente ajuizar, em dadas cir
cumstancias, do merecimento ·de um estudante, cujo exame póde _ter 
sido má{), mas cujas ha·bilitações sejam satisfactorias. 

Este argumento - porventura o mais valioso de que se possam 
servir os adversarios da frequencia livre - tem pequeníssimo ou quasi 
nenhum valor, quando se nota o que se dá na Allemanba, ou antes nos 
exames das respectivas Universidades . 

Nesse paiz, cuja instrucção superior honra á civilização européa, 
liga-se tão pouca imporlancia ao conhecimento prévio do alumno pelo 
professor, que na mór parte dos casos as Commissões examinadoras 
não são compostas dos lentes que leccionam, pois em regra quem lec
ciona não examina. (Ha um apm·te. ) 

Digo ao illustre deputado que no ensino superior da Allemanha 
dá -se esse facto. E posso affirmar á Camara que elle é uma condição 
de moralidade para os exames, em vista da organização do professo
rado allemão . 

E' cousa sabida, e mesmo corrente, que as Universidades da Alie
manha tem, além da classe dos professores titulares, officiaes, a dos 
1wivati-docenten, que são professores livres, estipendiados pelos seus 
alumnos, regendo cursos particulares e especiaes que muito concorrem 
para a elevação e profundez do ensino. 

Essa instituição, a que nenhum auctor regateia elogios, pois que 
realmente ella merece Lodos, colloca o prÓfessor livre ao lado do lente 
titular ou do professor da cadeira. 
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Mas, acontece muitas vezes (e é por isso que, a instituição é b.el
lissima) que o lente particular, o privati-docenten não soffre de modo 
algum comparação com o lente titular que elle é muitíssimo superior 
a este pelo seu talento, pel'a sua ewdição, pela proficiencia com que 
procura explanar a materia. E então dá-se commumente aquillo que 
costuma ~ar-se todas as vezes quo se estabelece a concurreucia entre 
dous ou mais indivíduos: os professores livres são algumas vezes mais 
procurados e festejados que os titulares, resultando dahi ciumes e ri 
validades profundas entre os leccionadores de uma mesma materia. 

Para affiastar os inconvenientes dessas rivalidades, para impedir 
que os alumnos sejam por occasião dos exames sacrificados pelos re
sentimentos e despeitos dos professores; estabeleceu-se alli, nas escolas 
allemãs superiores, o systema de exame por Commissões especiaes, de 
que são excluídos os lentes do examinando. 

Tomando em consideração este facto, penso e digo eu, Sr. Pre
sidente, que o conhecimento do alumno pelo seu professor para a apu
ração absoluta, mathematica da aptidão do examinando, não é ar
gumento que se invO'que contra a freq.uencia livre. Então é a Alie
manha muito atrazada na materia, porque estabeleceu que a regra é 
ou deve ser, que o lente que Lecciona não examina. 

0 SR. EDUARDO RAMOS dá 'um aparte. 

O SR. MARTINS JUNIOR: - Perfeitamente, o i Ilustre representante 
adeanta o meu pensamento. Uma eommissão, a •que é affecto um es
tudante para ser examinado e que não conta em seu seio nenhum pro
fessor que o tenha leccio·nado, por certo que está melhor blindada con
tra as benevolencias excessivas e os rigores injustificaveis, por ventu
ra nrasci dos de desaffeições pessoaes; torna-se um jury imparcial e 
inteiramente justo, talvez até menos exposto á influencia dos empenhos. 

(Apartes.) 

Sei bem, meus senhores, que as celebres cartas de protecção ou 
de empenho irão tanto a uma como a outra Commissão; mas devemos 
co-nvir em que taes CJartas produzirão maior effei to quanto mais ex
tensas e intimas fo-rem as relações entre professor e discípulo, e por
tanto, procede o meu argumento. 

Repito, pois, Sr. Presidente, que o facto de um bom estudante 
poder fazer um rnáo e:'ffime sem que o examinador possa melhorar-lhe 
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a not:a, em con ideração ao ·seus precedentes, não é argumento contra 
a frequencia livre. 

De facto, senhores, si o que nós desejamos é que o estudante es
tude realmente, que os moços não procurem apenas uma matricula 
mas sim os livro e um olido preparo, procuremos o meio de obten
ção do nosso desidemtum na org'llnização de um processo de exame 
verdadei ramente severo, apuradOL' da real habilitação dos examinan
dos. 

Infelizmente, para is o, não são precisas unicamente disposiçõe 
regulamentares, porém, antes de tudo e acima de toda a regras, a 
comprehensão exacta dos seus deveres, por parte dos me tres. Com 
effeito, porque não dizer, desde que trata desta materia, que realmen
te tudo será paliativo emquanto não houver uma reforma de costumes 
e ue caracter nacional, naquillo que diz respeito a sy tema, de ensino 
e de educação? (Apartes.) 

Desde que não se faça esta reforma, desde que não se compene
trem os corpos docentes de que devem ser rigorosos no julgamento dos 
nstudantes para valorizar o diplomas aos mesmos conferidos e hon
rar as respectiva Faculdades; nada salvará do naufragio a in trucção 
superior e nem a liberdade de frequencia, nem a obrigatoriedade po
derão dar os resultados desejados, isto é, estudante que estudem, e 
sobretudo bachareis que saibam. · 

E' e ta a verdade. 

Agora, Sr. Presidente, se encararmos a questão debaixo de um 
ponto de vista mais geral e passarmos do ·que é pratico para o que 
é theorico. paro o terreno dos principias, veremos ainda mais e me
lhor, que a frequencia obrigatoria não está no caso de merecer os suf
fragios da maioria desta Camara. 

Eu tenho ouvido dizer, por collega~ di tinctos a quem respeito e 
NJjas luzes sei quanto valem para illuminar os rece so da sciencia 
do direito, que liberdade de ensino não quer dizer liberdade de fl'e 
quencia, e que não ha razão para revoltal'mo-nos nós outl'O contra a 
frequencia obrigatoria, porque e ta e o en ino livre podem pel'feila
mcnte coexistir. 

Parece-me, porém, senhores, que esba. affirmação não é em abso
luto verdadeira. 

A questão do ensino livre é realmente uma questão que tem uma 
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face tr1plice, e tríplice face em que se entrosam tres liberoades diver .. 
sas, que podem ser expressas deste modo: liberdade do ensi?w, p7'0'ÍJria

mente clita, libe1y;lade no ensi7w, e libe1·dade pemnte o ensino. E esta 
classificação que não é minha, mas que achei indicada em um bell~ 
trabalho de um elos brasileiros de mais talento da actual geração, 
de um homem distincto, que foi ha tempos um ornamento desta Ca
llHrG., 0 E, r. Affnri::o Ge\so Juoior; eill·::t daR.~if~ração, digo, mostra berr, 
qual é a somma ele elementos logicos que devem entrar como compo
nentes no conceito geral do ensino livre. 

Sim, Sr. Presidente, a liberdade de ensino não consiste só no di
reito dcl ensinar sem prévia licença (\a autoridade publica ou no di
rei lo da fundar uma Faculdade ou Uni>Versidade livre com autoriza
ção do Governo para a expedição de diplomas. 

Ella. não é só isso como ~ambem não é sómente o direito de leccio
nar com a doutrina, o programma e o metbodo que se adoptar livre
mente, com as idéas que se Lenha ou que se queira defender; é Lam
bem para o alumno, o direito de frequentar livremente o curso ou as 
aulas d0 que carecer. 

As duas primeiras faces da questão referem-se a direitos do pro
fessor; a terceira diz respeito a direitos do estudante. A' liberdade do 
mestre ajunta-se a do discípulo: é natural e justo que si alguem tem 
a liberdaJC!e de ensinar tenha quem precisa do ensino a liberdade de 
aprender. 

Temos, portanto, que a liberdade do ensino, a liberdade no ensino, 
e a liberdade perante o ensino, constituem realmente aquillo que se 
deve entender por ensino livre. 

Col'f,at·, ~;"i ruiu·, a1·ran.~ar qualqner rle.:;f.as parte's do probl~;m2. é 

rnut1Iar n todo, é tornai- o manco, aleijado; é tornai-o, pelo menos, 
tnntrariol a ~eu proprio espi,.ito: é ewfim, f<tz!~r qualquer outra co usa.; 
me,ws rn::mtrr .3 r1~spei•a.r o ensino liYr('. 

Já 1' ;: nota: que á Iibertlade do lente deve servir ele eontrapeso a 
lib.:·rda.l•: do es~nd:mte. 

De vm lado está o lenlr, aqnellf> que se (ll'Opõe a ensinar, uti1ir.an
'Clo on aproveitando-se da liberdade de ensino; de oulro lado devP. 
nstar o ahlmTJo :vp1e!le que <P propõe a aprender; nzando e gosande da 
liborckde prr·ante o emdno, para ·~~>rolheL' o seu mestre e ouvir-lhe o t 

não as prelP:!ções. 
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l•arecr-me que Psle rnor!o de vce 11ão é de molde a ser repellidn 
in Hmine pe;a •-:::arr.ara n mesmo pel:l. · 1i ~'l1U C''IUMnissão, da qual divergi 

ne.,la mt;lPria. 
n:rci a:11da, .lcsJo .,idamente, con•o e::;lou fa ll ando neste momento 

r"porque não e.~ 11 er:wa tomar hoj e a palavra sobre o 3.35umpto e por
que o meu esp!ri: .. o os tá presentemente ~nbcordlnado a ·preoccupayões 

{)I' outra ordem ) Que a illuslrada maioria r!a commissão não quiz at

lc·nder a nrna v:1 l iosissima comidera(io. fJ\I C é a seguinfil: 
De 11:>79, p2ra c-1, ··lepJis dv der.r·E>to de 19 de .\bril, ttntativa ne

nh n•nH fol fnitn f·'lr p::1rtr dqs :1nrlere'l p•Jlllicos ou dos principaes or
!·:.',us da 0pinião, por parte do Governo ou de a~soriações e congrrga

<;,ies, 110 sen'ido e~pres:>o e positivo rtr tornar rcalizavel a obrigat.orie

,Jade de rreque:'lcia o CJUI! s~hemos é que. mui !.o ao contrario, todo~ 
aquclles qu e se cccuparam desta matet·ia, rJepoi;; de 19 de Abril df' 
1879, proeur:J.ram manter .aquillo IJUP h:wia sido t'eilo por aquelle de

c,"efo, u .•a c!as conquistas mais libeme>' do ; e>m po da monarchia . 

A ~::nna1·a deve :·ecordar- sc de qur. Pm 1Sfl2 f:' 18H3 tentoU- ·'H' en
h e nós a ref\liza.ção de •Jm Chngrrsso pedag"o~i,.o, que de> fact.o chegou 
a ren ni:-->'e ne!lta ra]1ital, fl'.nccionall'do ct ·oranle algum tempo, e qur., 

~e não •jtu u~st:lt::do~ profkJos, de!iniiJvos e pratic'ls, ao menos for

neceu occasir.o á rnuitos espíritos bam orientados de deJaLer as mais 
:tltr.s l',ce.:;!.-,r.s ele i•1strncçã~J r. erlne açi'io primaria. secundaria e su

perior _ 
Pois bem, Sr . Pre:;idente, percorr ~nclo O!l f rahalho!" do Congrr~so 

e os es t,1~::los d~ tnr.os quant0s foram cll'Hnadn;; a -dar parecere.!' sobr!' 
as m:lil: •1ot:wr.i;:; questões rlr. ensino r.n11ío azitnda~ (e o governo ron

vidou a diJ.•~retJl sobre o aa.~nmpto as maiores emiencia~ el as m•»sa'> 
:rttr:-~ s , das POS:3as scie'1ci'ls, e sobrelu [,) do nosso professo-rado nã.:J 

~~!!conL·ei uma só indic1ção re>ferrn~P a abolição d~SSP ronsei'Larin (] ;1 

ensiná livre r1ue se chama liberdade dt> frequcncia , n ii c clepare~ com 
um só ·~,.;pirilo Ql1E' prf'tendr:>sr relr0gradar ao regime>n adoptado an
ttr·wrn.r·,te :>.o der:re:o de 19 de P~·r! l :h! ·!S7!L 

Mai.~ ahda. s~nhons, e esf.a wnside;·at:ão deve pe•a1· mnito: n o 
•TIHsmo armo em que s•3 reu ·1iu 0 Conzt·esso pedagogico, em 1883, " 

Gamaru rios Sr;, L> e>nutados. p0r ir:íerrr.crlio da sua Commis ão de In
oi i'UCÇáJ Pul ,J ica, te\ e OCCH:!ÍfÍO de apresentar ás cogitaçé\es do parla
lõlC.ltO ,; •n relatorio sol1rc reorganiza!_'.iio da insírucção publica. e pr-
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calmenf.c a ,;ecun'far!a e a :.upcrior -- trabalho que é realmenlt' um:: 
Jas peças mai~ importantes, rta;; de mais fo lego que sobre a mat.eri rt 

~·· teem publicado entre nós - e nessP relalorio, que é ele 13 de Abril 
Jo anno ri!ado, cu n.io vi fl1.1'! se pr0puze:os~ a revogação da facul··JUdl~ 

r;o,.c,edida aos a lumnos de f~equentar13m !iyren-•ente a<; aulas. na eon, 

formidlldf! dr; drcrrto ctn ·19 rle Abril de 1879! 

En~::.·etanto, o alludido :·elator!o Lrr,tava da que~Lão de que hoj.• 
no!-i estar.1os occupanc!o c a pr·oposito da I]Ua! divergi dos meus colle

~ :t ~ de ~~r;mmissão. 

Sip,, St·. Pnsidente, a Commissf:o de Ir:slt·ucçãc• Publica dPsta 
Camara. na 1'-e::: ão de 18R:l, alacon reH·lut.:lmeotc o prob!Pma edeu-lh~ a 
;·p:;oluçf:o unica que ellr compcrt.:-t\·a. 

O ·· ~llattrio a que me e':ltot• refPrin ·io g:u·ant.ia àinda uma vr:z a 
~o;Jquisl a fe!ta err 19 rje Ab1·il de iR79 re-m a frflqucncia livre. ·conrw

dida ac • .; alumnos, hzendo. entretanto, uma rli>;:tincçoão Ül•port'lntissi 
ma P.nb·n cur.,o:; t!Jeoriros ·e cur3os pPalico~ . ·H a. com effei lo. dl51\ipl i
nas scieJ·.ificas. em que é inconvenientissimo per·mittir que oc; Pstu 
dautes deixem tie frequentar as aul~ts durante um certn lap (' de lem
J>O, por menor flUe elle seja. São as r1i,or·iplinas que rerlnmam e, tudo .; 
f1l'ó ticos, de laboratorios, de hospitaes, et.,• . . . 

0 S::!t. PARANHOS MONTENEGRO dá U!Tl aparte. 

O Sn.. J\t~RTINS .l lJNioR : - Para la es disci.plinas e, portanto. pa1·a 

o ensino nas Farmlr!ades de i\Jr.rlicioa, isto é, em certas nwleria•' d' rr
~ peclivo ~ur~o. a --ommissão da Camara a que ml! refiro, exigia um:l 
razoavel limitoção á liherdad,. clr fc equcnria. mas quant0 ás dis,~ipli

na;; thenricas, como são todas a~;: Ql't' fazem p2.rte do curso j11rirlico. 
mantinha a plena libflrda·cle perante o ensino. ii'to é, o rlie~!tn pan os 
a lumnos r! e trr\.jucntarem liv~emente a c:; al!las. 

Asc:!m procedendo, os illustres :tut·-".'es rlaquelle notavel l.r·abal!l l) 
(·•mfor'l'.!l'aii'-SI) s1biamentP r0m o <J.UI" e,;t:\ estabelecido nas mrlhnr•' i 
,, mais (j(•nceit•:.<tda<s Fnivrrsi•dade.> lla Ruropa. 

Na. \ustria, na Allr·n:anhrt, na BP.Ir,ira, na :França, na Hollanda e n.1 
Inglaterra, ac:;s;m é; fl até me::;mo nos Estados T'nidos, oodl'. :diás. "J cn
-ino livre· o ·~ do modo mai'> absolut.o. Oflrle o ensino superior official ,> 

nu llo, a regra ronsa~rarla pelas leis e regulamentos de in:;lrurçao •' 
nffecth·amente esta: plena liberdarle dr freqUP.lli)Ía il(l'> 1)111' •JS omil' !:1l' 

l··ecionam e aprenrlem matPrias fhcoriPas r. frequenr.ia livre limita:rll 
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~111 qu!l<:l otrigalor ia apenas para certa,; di "'r.iplinas e certas aula.; 

J•l'atíca:J . 

'l'a.l duutrir;a, sir>J, é razo.wr. l e ac:eeitavel. .. 

0 ~:·:. AUGUS1'0 DE FREI'l'AS: - Y. Fs:. acha boa essa 'medi rh ? 
o í:;n. l\'lARTINS Ju r-<IoR: --- Sim senh or; até estou defendendo-a. :. 

o ,. ' AJGLS'f(i DE F REITAS : - rolgo muito. 

o S•c l\1..'\RTINS JU!:'IIOR .. , poeqt1e e!la firma. o· principio ela fr :·-

<Juenr.ia !Jvre, affas tanclo por oulro laclfJ os perig·o~ que podcriain r c

"IIJLar ;: ; ealme11tr~ r est•ltar:' da auserH~ia elos alumnos de au laf', cuj :h 

Inaterias não pO'CI(·m s~r al)prenclidas 'i ÍPlple;;mente nos livro·, com o 

111l·r o e.~' L' elo ele ~rab ·nele. 
Ass t.'1 , dertl·,ore,; , se a illusLrada comm issão de que fiz parte e da 

qu:1l mr; separo n este ponto elo pro.jccto que '>C discute, tivrs~e si do iu 

eumbidu de reformar o ensino nas J 'aculdad% de MeJ ir. ina c na Es
~·,la Pu 1 ylPr :~ rür.a, o pro,i r:cto aprec;cntado estaria muito bem com•l 

está, sol.Jeetudo para as aula,; dP cer· ta s ~ad eiras ou disciplinas. 
lto~; !lando, porém, o cn'lino do flí: ·e ito , nãn me parel'e qnr. assi n1 

seja. 

O "i'lust• e ;·ela for c!.a commi~!'i\G , n ~r . Deputado Frt~itas, fez - m: 
.'111 :1'./':: I e •1m a pcrgunt a a que j;\. r.csp onrl i. parPcendo fazel- a par· a 

tornar ;;a:ie .:le a ~pparente ennl.t·a-chcção que ha em defenrlcr eu a ii

lJerdacll -I e frefJn~ncia e admittir em r:erto'l caso;; e C1Jrsos li r"' ita çÕ <'.i 

n !'lia . 

Ohservarei a :-;; . Ex . e a Cnmara que, se cnntradicção existe, ella 
t:st:í na :mture;·?. 'las coma" e é t:O DiiU?-'t'!lrh nelas !Pgislações e summi

•laJes pt''•'"e :•·orae1 cios rlo: .R r.mn;lo<>. 
Vou concluir Sr. Pr- Js iclc<nte, e eon,.. lnirr.i •lizPndo qu.e pcflso nãf, 

<levr.rmos rdrograrln.r, dentro do r egimen rPpubl! çano, em materia rlc 
libm·da.:fP, ainda w.e 'IP trate clr. uma lil•erclade mimma. Sim, sr-nhn

t•r s, n1. minha qL•.alidadP de repnblir·.ar:o , penso não dever concor'!'rr 

com os r.;eU>' votos, C0 '1't a minha p"llavra e as minhas opiniões pnrn 
IJ·.lC -a .=l.c·pu' .licr. faç~l obra menos liberal 1.ln que f'ez a ·monarcl'•ia, f't'r 

ma:eria :le ·.·eo"ganização dr e~'iitllo 

Pert:'nur!o :t'l:; im, e, por outr0 belo, ~1'ío vP.r.rlo os pr·rigos qur a 
tnliori~ 'h r.mt:,ti ::síio vP. r.a m:mnt.f~nç;;o r!a :requcncia livre. ncs c:ut· 

sns jurir! ir.os <>ociaes, entendo que cumpro o meu d ever da ndo c m r n 
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voto r.OJ)\ra c.. \S 2° e 11• do a:·t. ;<.• do vt·o,je•·t.o da commiesão, aos qmtcs 

ofi'et•eço emend:l S'lPfll'easiva, qu e vou mandar á Mes:1. 

'l'e"'lho condu ido. (Muit0 b!?1ll, mui! o be7!1) . 

Vi':n _fi Me~a. ,: lid9.. ~poiada e p,1sta conjunctamenle em discu->sRo 

a :<egu!ule emenda: 
Ao :trt. ~··. suppt·ima-se o ~ ,,. e a leLlra (a) do S 6• do art. 2•. 
S. !•. - Sala •hs i3rssõcs, 17 dP. Junho de 1 R\!5, - Martins JuQ'/.ior. 

J'i ~ 'l a rti~·us:;iin aoia·ia pela l!o ;-a. 

::;r::. ·S .. W DF 25 DE JUNHO 

O Sr. Serzede ·lo Corn~a: - ::r-. .Pl'esidente, levanlei--m~ p flr!t 

;lf.oir ~ illu,frada comm is8ã0 que eLibvrou o projedo que reo~'ganlza 

o ensino rte dir!'ito em nosso paiz a cluridaçã.o de algumas ctuvroa que 

asSl'diam o nt!'tJ espirit0, pata "1Lll: pos:'a, em a~sumpto de tanta im-

I'Orinnc•:::.. nue er.ten.de com a erlm:aç'\o d0" futuros legi:>ladores da. 
no.sl'a Pnt,.ia. d<ir o meL•. vnto t:>m p!e'!1:1 e segura tr8Jnquilliliade de con

roicama. 

O pr::>jer;to ot·a em discussão, Sr. PrPsidPnte, tem rluas pa1'te~ 

perfeit.\mente distincta'l. D3 urr1 iarlo vrocura rlistribuir 'l.S multipla.;; 
"·,·.rria; :r!~ drs { m q• ~e se rti ·: idr n ensin0 do rtireilo em um CU!'SO dr: 

ri:lcc aenos ; de out.r0. e tabeiece, se n~l: pormitlt:>m a expressão, regra..; 
.-;o~yre a 'o')[it ia do ensino. 

A J•rirw~ira parte, ·S:·. Pr<Jsid~r:lé•, distribue em cinco annos o-; 

di:f·:·rrnt<EO ramos da sc!en:::in que Comte foi 0 primeiro a flPn'lmi nar 

de ~o,.iobzia ou phy~icn. sncia! E' qur Spencer, o grande pl-)ilosopho da 

.:....<eob c··r:olucionist~. foi o primeiro n. rn ··•strar de morlo cla.ro o j)Ositiv•) 
i>nhs g.•·:••rali;:;aç5es qup cGmportam r r ri a;: tl ·oorias, pelo cararter d·~ 
Pl'fYisãt: ·l U<' se pcdi1 recnnhel'er crrt COJ'to;; fartos, pela existenc,i:~. d<l 

aiP1ma•. or.i,: P·~rfeit~mPntP cor~tatadas. apP:>:ar de romplexid<lf1e dM 

lactorel de .·rdem objecti,·a A 3nbjec[ivn, quo perturbavam o seu co. 
nhPe!n1•~nl0. :;e r u;na sc ienr.ia. 

Nes-<1' CL.rso de cinco annos 'iistriLne a ·commisRão 0 ensino da!i' 
'!iffPre,•' ··f c. p.3Cblidades -do direito e Q:'í_n ahi cnm Iarl!'Q dec.;eTJvolvi -
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lt\Pnto tcc'os os ramos d:t scit.ncia estuci<H:Ios em varias cadeiras. En
·~ontro no~.>smc, Sr. Presidenle. •1ma cadeira de ]')h i losoph i::~ fio direito . 

. ~c,·erlitc· qt~e a c:ommjss'io conservou este nome para não usar o 
!Ue na •. r.ti~Sa escoli-.!'tica, nil a11tiga escola de metapbysica, se denomi--

na' a o r! irei ·.o '1atuNl. · 

E'l'.011 convencioo, porém, Sr. Pre!-ilrieP.te, de que a commis&ão não 
querera ~3z~r .-!esta cadeira :1 reprcrcluc~f!o elas theorias que Ilosmini, 
na 1ta1·a. Cou3in, em Fra'1ç:t, c o~Jtrns autores tP.em cstabeler.ido, 
prende!1Jv em um~ •)adeia cr,eia ele :üLracções os fundamentos do di
reito, 'J. irléa meL:l.physica da inviolaJ-.ilirlacle da personalidade humana. 

. Creio sincerament~ que a cor:>.miss::o r.onservnu o nome, mr.s qup;· 
ne.~ta c:t.oeir:l de philos0phia de dirPito e!'-tudar a conr,epção do direito 
nos temi• OS 1 a"sacf0s como nns tempns modernos. 

Sino Sr. Presidente, longe flc 1wenrtcr o espirilo do alumno ao5 
direitos innafo~. a inviolabilidane ria personalidade, creio fJUf' será ahi 
ensinaf1a a evolução da noção do clir ·~ito q•1e ab.i serão explanadas. a.-., 
differentu:. escolas, des-de a esrola nutodtaria á escola do contJ'ado so
oin l, a t!.:rola.li~era!, r. e:<r.ola utilit:lria :ltó chegar-se a '{1:\r ao direito 'l. 

IJ.'ição .~·Jp cJe tem na sciencia moct~J'no., na scieneia soci:J.l, integrada 
no dom;nio •1a biclogia. 

E' Ili!Cessario. p:Jis. que alu sr c8tu rlcm a noção antig-a do direito c, 
a 110rão 'noc=.er•1a - desrJr .'\'3 utopias mot.aphYsic'ls ele uma liberdade 
111al ent,·ndiola dé á "Oncepçãn naturali<:f.::t rio seculo. 

\Só n:--siP1 o alumno podrrá r.ompre'lrnder a noção moderna em
r>resta.cla ás ~ociedaées piJr nma scicneia mais precisn em seus fins r~ 

e.m seu o~jert0 - a sociologia. 

Alt>m d•'"sa c:~deir:\ vejo ao !arfo rl,-, direito civil estuclarlo f.m tre · 
<!nnos, e•phn:\do por conseguinte largamente, a eronomia politiea e r. 
sciencia rias finanças - de modo qne a co!"nmissão comprehendeu ~ 
necessi:hcie de appare!har 0 futuro lr>g:slacfor com o c:~bedal rreciso 
par a a dircv•; 'í :J dos netmrios do F.st.Hlo. Para clle não haverá :~egre

do~ na crdem e-conomica "como na ordem industrial das sociedades" 
:-1ai!': ainda a cnmmis~ão c;upprimiu a cadeira de medicina Jeg·:J.I e creo11 
outra en:a dem•min:tção exíranho- a r!e medic.ina puhlica! 

O Lermo, qne é :1ma inPova~.ií.0, P vago e p&de p~rmiLtir desvios. 
Quared a c.· mmis~ão inr.IHir :J.hi toct0 0 ensino da medicina? Ou quB-
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rer{. dar ma:or latitHde ao eT~sino dao. antigas cadeira:: de medicina le
g .... i e d ·} nygiene? 

O SH . PRESIDEN'l'E: - Faço sentir ao nobre deputado que está em 
discus:;;io o art. 2°. 

o ~;~ , . SFRzE~ELLo CoRRf'A: - Perdoa-me V. F..'<. ·. o art. 2' e· se

guinies. E' •l1l'1Si todo o ;')re.ecto. 
DPiWÍ'l e':lt0u apre ·;~ntando ligflit'as ctuvidas para as '}uaes esper!' 

do illuslrado relator da eon1missão, urn dos mais bellos talentos d~ 

nossa l'alria, c-ompleta elucidação. 
Faço, S1· . PrPsiéente, Psi.as ot.scrva';ões com um intuito: ~ tornar 

claro quE. encontrei rio proj edo ora em discuss3o um gTande cuidadr) 
em reJ::u:ão á distribuição das rliffr.t•entcs e::per.ialidades da s0iencia 
do direito, um grand<' zelo e minwia em relação ao estabelecinwntr:• d··~ 

princípios, relativos. eomp di~sc, á poliria do ensino. 
A commi~::ão teve o cuiria.io de Pstahelecrr certo e dctcrmir..ado 

numero de di!"po~içfies tendentes a firmat· o ensmo obrigatorio ou, 
rcrcloem-rne, a fr" f!;.~ encía obrigalnria. 

A commissfio p:lre.~e, por c0nscguinte, aGrerlítar que o a.lumno tem 
sempre a vantagem, :~wra <'!''1lpre, em ot>vir a licção do professor! 

A rommissão parte natnralmcnte r\n presupposto de que lodos o.:; 
professare" tenbnm a P.cmp.•tcncia precisa para se tnrr..arem necessn
rios como instrumeillos ne ensino, como orgãos cta verdade, como cor..•
petcncia~ indiscutivci;; aos alumno~ que frequentam os differentes 
•cursns. 

Mllc; nfto encon~ :·eí, Sr. Presiíicnt.e, no actual projecto, e é e::~ta 

'tlrrta das principaPs accnsaçt'•'S fJ\lP. fnrmullo e submetlo a apreciação 
>da commissilo. niio cncolltrei r!isposiçfto alguma referente a um por.btr., 

·Q•le rrpulo tnais •io ryue a f.' Pq•JPncia obrigatoria, ·mais do que a dis
lribuiçiio da.s different··~ espPcialirtades em que se d[, . ir!p a sciencL1 de 
·direito essencial, serio r importante: - é aquelle fJUe (•:z respeito ã 

somma de cnnhecimentr.c. nPcessarios para abordar-se o t1studo jur.idi~ 
-co ::-ociat: ,; o crue rliz respeito ao prPraro de todas as intelligencias qtte 
-vão abordar o estudo e ::1 comprehensão dP seiencia Fí·J ''l,;:a P cem .. 
,'Plexa como esla . 

Este ponto, Sr . ! :· r sidPnt.e, é capital; e!> te ponw P. j11stamer:.te 111''1' 

•dos mais sérios em :·e!a~'io ao emino ctJ direito, porqu;> ~ sem dmir!a 
:ahi que reside o rle .ft~il'o da e.duca(ío rlns antigos legi.,;tc.~. é :<em ctuvi.d1 
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devido a isso que ~ ncon~ram falta de cabedal e d~ "ÇJrepai'O logieo mui-
tos lcgir;latlui'P:i púra a romprehensão das leis sociaes, das leis que re

g••m os phenomenos da vl do. duE' sociedade~! 

Não fossem essa imcompetencia e e,;sn falta de base scientifica e 
milhares dr> lh.,:f)r·ia<> extrnvngantcs n:'io se tel'iam propagadD, milhares 

c erros se teriam evilado, erros qne trouxeram a ruína de povos, o 

morticínio de milnares I! e vldas r no i Les escuras e maltli i 1-.· paea muib 

aposto! o da verdade!! Ah! se f\3 homens que teem sido chamados a di

rigir os pov(•s tivessem tortos a verrladeira noçã.o <le direito c da sua 
força, <•• Lntlf)S ell~>s l.iYessem a noç~LO exacta do estado sot~ial , quanto · 

males f.P. LPI"i :lm evit?.rl.fl p?.r:t a h1•manidade. 

Sr- Pt·r:siclente, fnrendo e" tas or·~- Pl'Vaç(ies, desejo .saber da illus

-trada t ommis ·ão se ella julg-a e;te ponto secundario, se ella, que teve 
tanto cuidado e tanto zelo ~m lPgi-::lar a respeito clD assumpt.o, distri
lmindo o dir•~ilo civil em tJ·es c·adriras e creund0 mai;; uma· outra, ~_pte 

a i!Ommi::são não quiz chamar ele - mPclicina legal - mas de medicina 
publica, si a cnmmis~ão, qu•: e.;!abf'leren com euidado disposiç0es in

stitu indo a fr.:!:;nenria obr-igatoria, julga de c::ómenos 1mpodanci:.t M

tabelccel' l.ambem d;Rposiçõe'-' que áeelarPm qnaes o,; ~onhecir:--ento.; 

nr.cessario~ e (['Jal o preparo I'JUe deve Ler o espírito daquell~B qnn 
ti'I'Jn t)e abordar o e<;[uc!o do diNi~o. 

Sr . Presidl·;nte, ,Js n1inh~s ob s~l'vac:ões s:io fundadas. V. Ex. e a 
commissão sabem pe1·feiLamentP. bem qne, de certo tempo a Esta parte, 
todos oa homens que teem s~ encarreg1.clo rlc fazer a classificaç:'io dos 

conhecimentos lllJmanos, ~odos os pl,ilrsophos que l:'e teem incumh1do 

de distribuir ou em scrie li 1Tear, ou por agrnpam':!ntos, de um modo 
artificial, ou ele um •n0do IDgir0 r. r'lCionnl, os conhP.cimentos huma

nos, todos '! ll f~ te8m wnstantementr l"shhclerido nrn ponto indiscut:
YCl - f' a c1:1r.caçãu d0s conhecimento~ sociaPs no final de tmlos o:; 
conhccimentfls: e a eoll,.r.açã0 da sn~ií'logia depois de todas as sciencias. 

Sob este pnnto de >i~l3, ab«ollJlamenlc não ha duvida alguma, Sr. 
Presidente, rorf]U!' tJdos os philosopho<> rPeonhccem que é impos::;i

vel abordar as leis que reg-em as f.Ocied;>.rles, fazer a applicação ·cta cri
t ica hisLcrirs á vida dos J10VO<: e trazer para o terreno pratico sob :1. 

exp:essão de regra os prinr.ipins eatabelec idc:s em _um senti·do exacte: 

-na scien~ia sPrrt ter conh·r.ciml!ntt:' eYacto da escala s•.1ientifica. 
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ffi' ~- t·. !)residente, n1uit'o fa<:il, r1or simple~ 00nsideração de ordem 
~nral, demor.strar a vm·ctarte deste asserLo, a exactidão desta proposição. 

E :'acil, mnito facil, ;,er.. ctec;rer a delalltes. provar o que affirmn: 
a I];Jm~ra sabe que na:ia 11a •1Ue se faça com mais lig·~ireza do que leis. 
:... ada h:1 q-Je se faça com facilidade maDt d(• que refélrmas attendend~ 
a ""'rto e deiermin1.cto funcc'onamento •la sociedade, e no emtant.o dif-

1icilmerle p ensam muitos que vão rP.!1ii7al-as no meio, no meio consti 
<nido por U>dos o~ '.lntecedente~ e tNin~ os conscquentes - de modr, 
\jUe é C.O'LmJm entrr nós f!l :erer tfazer fJai·a o terreno da vida pratic~ 
·uma ide,I . ur!la lei, um principio ahstraelo que reconhecemos verda
dei:-o e hom e o fazemos sem .:-ompt·ohender a somma de difficulctad rs 
que h~ lÜSSI', 0 homem de snienr.ia. v b.O!li.Cffi verdadeiramente pre
parado ::t s ,·onhecimento!'l scicntific'Js Cl"scncJaes e necessarios para ;~ 

::o1npro lrens~o ~a vi:ia e do. iunccicmam ent0 das socie;lades. IJão pr-oce
ced~ assi•n. 

Tendo conhecimento da mathemaLica, elle começa a comprehender 
no domínio da geometria a relação da i'órma geometrica e da equação; 
elle estuda a lei chamada de homogeneidade e começa a perceber que 
grande difficuldade ha ahi nos factos mais elementares quando se quet· 
passar do abstracto para o concreto, de modo que elle comprehende 
o que ha de diffieil em vir no seio das sociedades aggregado · vivos, 
t=-m que as molecula , - homens, - a ~ em e actuam sob o impulso 
de emoçá'o e sentimentos os mais diversos, o que ha de difficil em 
vir legislar - isto é, em vir traduzir em direito positivo as grandes 
leis que regem a vida social nas suas multiplas manifestações. 

E' por isso que todos os verdadeiros sabio·s, talvez desde Ampeee, 
que têm procurado methodicamente distribuir os oonhecimentos hu
manos, lodos elles têm reconhecido a complexidade dos phenomenos 
sociaes, todos elles têm coll'Ocado esses estudos como o final do-s estu
dos humanos. Apezar dos principias diver-sos que regem as duas mais 
notaveis classificações dos conhecimentos humanos - a classificação de 
Spenc~r e a classificação de Comte, apezar de um apresentar o seu 
organismo como artificial e outro como profundamente racional e 
logico __:_ em um ponto estão elles de accOrdo: é na collocação da 
&ciencia social, cujo estudo não póde ser abordado sem o conhecimento 
das leis que regem os phenomenos de que se 'Occupam as sciencias ante
riores. Todos os que percorrem a escala scientifica &e habituam desde 
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logo a 1•econhecer essa dependencia em uma cadeia que não se intet> 
rompe - os phenomenDs astronomicos os mais simples são de ordem 
geometl'ia e mecanica, ão de posição e movimento, e dahi a sua 
dependencia da ma(.hemaLica e dahi a <Sua acção sobre os phenomenos 
rhysicos, porque a terra, planeta que habitamos, está sujeita, em vir
tude da grande lei de ewt;on, á influencia de Lodos os outros col'po · do 
nosso systema planetario. 

Os phenomenos physicos têm acção directa ~bre o factos de 
composição, porque estes factos se poosam segundo as leis de peso, de 
ca;lor, de luz e sob a influencia de todos esses agentes. O individuo que 
quizer ser chimico sem o conhecimento exacto da physica nada conse
guirá saber e oomprehender. A acção da chimica no domínio da bio
logia é do mesmo modo energica: os corpos organizados se decompõem 
em prnductos organicos, que constam, em ultima analyse, de substan
cias inorganicas; a acção de certas substancia·s nos é nociva e a de 
outras nos é util. Como desconhecer a influencia dos organismos indi-, 
viduaes, com todo o cortejo de suas dependencias na vida social, como 
comprehender os facbos de especie, sem o conhecimento do individuo? 
Como conhecer as leis que regem a sociedade sem o conhecimentD 
exacto das leis que regem a vida individual? Pergunto, pois, si a Com
missão não acha conveniente estabelecer algum artigo relatiw aos 
conhec imentos que deve Ler o alumno que vae matricular- se em uma 
Escola de Direito. Penso que isso é essencial, porque é preciso pre
parar o espírito dos futu1·os legistas: primeiro, com os verdadeiros 
princípios scientificos; segundo, com o verdadeiro methodo scientifico. 
E' necessario que a noção do direito lhe seja ministrada, ná!o como 
uma cr·eação de cerebro ou imaginação doentia, como utopia de algum 
visionario pré ~ando uma liberdade mal entendida, mas o que ella 
é nas sociedades modernas. 

Estas observações têm fundamento, porque V. Ex. sabe, Sr. Presi ... 
dente, o que são os homens educados na sciencia do Direito. são os 
homens preparados no estudo das leis sociaes, aquelles que sãD encarre
gados de dirigir as sociedadés; a elles mais que a ninguem compete 
r.sta direcção, porque se acham preparados com todo o arsenal neces
sario para este trabalho, e, si é exactlo que uma sciencia mais pt·ecisa 
considera as ociedades como verdadeiros organismos em que os factos 
.::ociaes, os phcnomenos super-organicos não são mais do que pheuo-
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menos da vida, si isto é exacto, V. Ex. comprehende a somma de conhe
cimentos que é preciso ter o alumno true vae abordat· o estudo do 
Direito, de modo -que o seu esp írito esteja preparado para compre
hender desde as filigranas metaphysicas e theorias ôcas e vasias de 
uma liberdade mal entendida, até a noção exacta de uma ·ciencia 
precisa, em seus fins, precisa em seu objecto e precisa em seu methodo. 

Sr. Presidente, dizia alguem com verdade que o papel do legislador 
moderno é, em relação á sociedade, o mesmo que o do medido em 
relação ·ao org·anismo individual; e que elle, exactamonte como -o 

· medico que tem de curar o organi mo indivi-dual, tem de manter o 
organismo social em condições de ordem e de dcsenvolvimen!Jo. 

O legislador é encarregado, pois, em cada socie-da-de particular, de 
manter as condições de ordem ~ de desenvolvimento da mesma socie
dade e ell e não o. podérá fa7.er si não esliver preparado para compre
hender as leis que re : em a vida social, pelo conhecimento profundo 
das leis que regem a vida individuaL 

Relevem-me os meus illustres collegas formados em Direito o 
insistir nesse ponto que reputo capital e de extra•ordinario al-cance para 

·a nossa sociedade. E' no terreno dos factos ociaes, é no Lerreno da 
vida política, é no terreno do direito, que as doutrinas mais absurdas 
tem sido agitadas e su,stenladas. 

E' certo, pmém, que ne"sa mulliplicidade de systemas, na crra
ções méramente subjectivas - outras creações mai·s logicas, partindo 
da observação - tudD se póde reduzir ·a dous lypos: - os que querem, 
os que partem do principio da autoridade e entregam o poder político 
á direcção da sociedade c assim sacrificam •o individuo ao direito social; 
- e os que partem do principio da individualidade, consideram o 
homem como sendo a fonte de seu proprio direito e, por conseguinte, 
não admittem a ingerencia do Estado nas relações privadas e deixam á 
"liberdade a direcção da- ociedades e elas co usas humanas. 

A antiguidade não conheceu outro principio diver-o do da auto
ridade. Ou fossem Repnblicas ou monarchias, ou autocracias ou demo
cracias, o individuo foi sempre sacrificado á collectiviclade e apezar da 
renovação christã é ainda esse •o principio da grande maxima redite 
igitttr qure sunt Cesaris Cesm'i et q1.tre sant Dei Deo - D que quer 
dizer que Cesar · é o E"tado, Cesar é o poder civil, que .Cesar é a lei. 
Modernamenté ainda essas .escolas se ele ladi'am. 
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llotman, .\Iontesquicu, ·_qocqueville acreditam que .o homem f\ 

para si mesmo a fonte de seus direiL'os. Bossuet, Machiavel, Comte se 
apptoximam ela concepção ·antiga do predomínio do Estado. 

Como, poré.m, abordar esses estudos sem o conhecimenL'o do me
thodo e do criterio scientifico para saber distinguir a verdade? O as
sumpto é dos mais dignos de ponderação e eu espei'O esclarecimentos 
completos por parte da Commissão. 

Sim, Sr. Presidente, no meio de them·ias tão complexas, que· abor 
dam assumptos tã•o delicados, defendidas muitas vezes com uma dia
lcctica ba.bilissima, por um espírito apparelhado e preparado, compre
hc nde V. Ex .. que série de cabeclaes ,scienLificos deve ter o alumno que 
vae abordar em assumpto desta ordem, para ·que o seu espírito nãe 
sPja desviado, não seja mal encaminhad'o, para que elle conheça bem 
o methodo c o raciocínio, e possa no meio dessa diversidade de theo
ri as apprehender a verdadeira verdade, si assim me posso exprimir. 

Um outro ponbo de duvida diz respeito á segunda parte do pro
jccto. 

Encontro nelle uma disposição referente ás Faculdades livres e 
Que estabelece o prazo de cinco annos para que essas differentes Fac<.;l
oadcs I ivres constituam o palrimonio de 50:000$ que a illustracla 
Commissã:o ,julgou necessario e essencial para as Faculdades livres 
de Direito, que ele hoje em deante se quizeeem estabelecer no paiz. 

A Commi são, neste e no artigo em que estabelece a frequencia 
obrigaLoria, pretendeu naturalmente reviver a noção clara, frisante e 
positiva do ensino official'. 

Ora, é este um dos pontos ele duvida que tenho com relação ao 
parecer elaborado pela illustracla Commissão, pois não me parece 
curial que eja e se o espírito da Constituição de 24 de Fevereiro. 
Parece-mo extraorclinario que · uma Constituição, que consagrou a 
mais ampla liberdade espiritual, quo aboliu de um modo terminante 
e categorico a religião do Estado; que con agrou de um modo clai'O 
c positivo, em termos concisos, embora presentemente sophismados 
ainda vor uma pretendida falta de regulamentação desse arti!!'O, a 
liberdade profissional; parece- me extraorclinario, digo, que essa Con
stituü:ão, não rncerrando clisposiç.õcs expres as, tivesse dentro de ua 
alma. dentro rlc sou espírito, a idéa de manter a anachronica instituição 
do ensino •official. 
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Com relação ao ensino formu lado pela União, estou plenaments 
certo de que a illustrnda Commissão não tem a coragem de sustentar 
a affirmação de que a nossa Oonstiluição tenha crueriodo 'manter o ensino 

official. 
Comprehendo que em um paiz novo como o nosso, em que a. missão 

do Estado não póde deixar de ser uma missão um P'Ouco mais ampla 
do {}Ue a que se póde attribuir ao Est;ado em outros paizes em ·que a 
iniciativa individual é mais energica, mais desenvolvida e mais con
sciente ele sua força; comprehenclo que, em um paiz novo, o Estado 
deva, em relação a certos assumptos, como por exemplo em relação 
ao ensino superior, pr•ocurar dirigil-os convenientemente. O espírito, 
porém, de nossa Constituição é inqucstionavelmente o ele abolir o 
ensino official por parte da União. 

Si assim é, V. Ex. me permittirá dizer que neste ponto a illuslrada 
Oommissão está em contra;dicção com aquillo que realmente era de 
esperar de seus grandes talentos, pois que devia preparar o terreno 
por uma legislação mais adequada, para que realmente se chegue ao 
desideratnrn da Constituição, isto é, a abolição do ensino official. 

Em relação ao estudo da medicina e da engenharia, comprehendo 
bem que a União mantenha, de subsidio, fomente, proteja e dirija 
mesmo convenientemente esse ensino, no estado actual do nosso paiz. 

A especialidade da engenharia e a especialidade da medicina exi
gem laboratorios, acquizição de instrumentos delicadissimos, largas 
salas, com todo o material adequado, preparado, mais ou menos cust(}So, 
para estes estudos. 

Em um paiz como o nosso, em que a iniciativa individual é atro
phiante, onde quasi ella não existe, onde se póde dizer que todo o 
IYlunclo espera a acção do Estado e a protecção dos poderes publicas, 
ent.re3ar o ensino da medicina e da engenharia, nas condições actuaas, 
á ampla liberdade individual, ou mesmo a uma simples acção do Estado 
nao terei duvida em C'O.nfessar, apezar de reconhecer que é esse O 

desejo e o espírito da Constituição de 24 de Fevereiro, que será trazer 
inconvenientes gravíssimos para o nosso paiz. 

Não acontece, porém, o mesmo em relação ao estudo elo direito. 
l'iã se exi~em es as clespezas, esses laboratorio8, essa acquisição de 
grande instrumental de que carecem as Faculdades ele Medicina e de 
Engenharia. 
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Nestas condições, pois, paeece- me que um peojecto sahido desta 
Camara, tendente a reorganizal' o estucl'o do Dieeito em nosso paiz, 
na parle relativa ao que se chama propriamente policia do ensino, 
deve ter como principal preoccupação a de fa<Jililar o desenvolvimento 
uas differen tes Faculdades livres, ele modo que possamos cheg·ar, sinão 
já, pelo menos em curto prazo a urn projecto ele lei que declar-e que 
ficam abolidas, em relação ao ensino do Direi Lo, as clifferen tes P.acul
nadcs off'iciaes, entregando-se esse assumpbo exclusivamente á inicia
tiva indiv idual, deixando que o Estado fiscaliz e apenas por uma inspe
cção natural, que tem Lodo o poder publico em relação ás questões 
vi taes que dizem respeilo ao desenvolvimento da S'ooiedade. Mas teria
mos assim realizado uma economia, e dado o primeiro passo para 
firmar no nosso paiz a eliminação do anacht"'nico ensino ofJicial e 
a ent.reg·a desse mesmo ensino á iniciativa individual, á concurrencia 
dos differentes professores, e por consequencia a libeedade do alumno 
Jc escolher entre as differcntes Facul{!ades aquella que lhe merece mais 
confiança. Tet·em'D-s assim caminhado no terreno da liberdade e na 
pratica sincera e leal ela Constituição. Eis, f:lr. Presidente, as considc~ 
rações que julguei dever fazer ao projccto. 

Fiz essas observações pelo amor que me inspira o fuluro de minha 
Patr ia e o estudo elo Direilo. Tenho presente as palavras de Ylt-ering 
quando no·s diz que o Direito não é uma theoria vã - mas uma força 
' 'iva - a paz é o fim que deve attingir e a lucta o meio de conse .uil-a. 
l:lua essencia é a lucta. Lucla dos povos, do Estado, elas classes, do 
wdividuo. 

Todos os direitos do mundo f oram conquistados luctanclo. Assim 
o combate pelo Direito é um devet· dos particulares para com a socie
dade - dever de cada cidadão para com o Estado - dever dos povos 
para com a humanidade. E' preciso, pois, que os homens conheçam 
bem o Dit·eito para defendei-o. (Muito bem; muito bem. ) 

O Sr. Aureliano Barbosa: - 1Sr. Presidente, e Srs. Deputados; 
devera começar a min!Ja impug·nação ao projecto de lei que se discute 
dizendo simplesmente: é minha opinião que Pste Congresso vote uma 
lei assim concebida: fica de hoje em deante suppeimido todo e qual
quer ensino por parte do Estado, fica supprimido o ensirro official. 

Homem politico, porém: homem de governo, investido de uma 
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parcella do poder publico, ntLendcndo, sobretudo, ás difficuldades que 
boje existem, oriundas ela profunda anarchia mental que entre nóa 
J'eina, pois quasi que não ha duas cabeças que entendam igual, 
nem dous corações que sintam igual, pOI'que a maioria do nosso po·vo 
está infelizmente bacharelizacla, está scientificizada, si assim me po so 
EXprimir, eu abstenho-me de fazer tal proposição. 

O projecto ela Camara quer simplesmente estabelecer o principio 
mais nefa to que bojo poderíamos adaptar para o adeantamento moral 
da nossa Patria, não se contenta em querer reYiver o regimen já ex
tincto desd·e 1879 e cuja extincção nenhum má:o resultado produziu: 
quer ainda implantar no seio da sociedade brasileü·a, como estudo de 
Direito official, um certo dieeito que não existe, que nunca existiu. 
que nunca poderá existir, com caract.er de disposição geral e perma
nente. 

As grandes clabo•rações humanas, as grandes concepções, nunca, 
rm tempo algum, foram obra de governos, nunca foram obra de colle
ctividade scientifica; não foram obra de colle ·ias ecclesiasticos, não 
foram obra de c'Drporações academicas nem de Universidades: foram 
obra dos grandes genios que hom·aram a Humanidade nos longos 
seculos de preparação que temos percorrido. 

Não ha um só exemplo de uma g-rande idéa, de um trabalho nübre 
e digno, e digo mesmo, de uma grande descoberta industrial que tenha 
sido obra do academicismo. 

O projecto da illustre Commissão, além de restabelecer aquillo 
.:rue a sociedade brasileira ha tantos annos extinguiu pelo decreto de 
19 de Abril de 1879. quer ainda roubar-nos a conquista moderna que 
tivemos com a implantação da Repuhlica, a creação das Faculdades 
livres. 

Não se contenta em regulamentar o estudo custeado pelo E tatlo, 
quer estaheleeer quartel, di· ciplina militar rigor'o a, mesmo no ensino 
das Faculdades lhTes. E' contra este attentado que Yenho nesta occa
sião fallar para propôr a este projecto uma série de emenda que no 
fim redundam em sua qua i completa eliminação. 

UM Srt. DEPUT.\DO: - E' melhor rejeital- o. 
O ·SH. AuRP.Lr..o. ,-o BARBOSA: - Rejeito-o: mas já di e qu f-l sou 

político c nã.o po so contar om o voto desta .' .. s embléa para a con
quista ele te principio moral, a eliminação ela Faculdade- officiaes. 
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Pouco me importa, porém, com a votação contraria e inteira da c~.mara 
dos Srs. Deputados. 

O nobre Deputado que me precedeu na tribuna, o Sr. Serzedello 
Corrêa, perguntou á Commissão: si re,1ulamentará o estudo das scien
cias na sua concepção concreta, si regulamentara o estudo da socio
logia nos clivers·os ramos do Direito, qual a razão por que neste pro
jacto não estabelecestes Lambem as condições necessarias de preparo 
para o mesmo estudo? 

A razão é simples: a Commissão não estabeleceu essas condições, 
porque ella não tem os conhecimentos precisos para e~tabelecel-as . 

(Apartes. ) 

Não venho soprar vaidades, venho dizer verdades que po so provar 
a todo o tempo. A'inda mais, facultando-m e o Regimento a discussã:o 
de artigo por artigo, eu não devo occupar-me longamente com este J!>ro 
jecto, p·orqu e a minha intenção, pedindo a palavra em 2• discussão, 
não é condemnal-o in totum, mas apresentar emenda que entrem cdm 
elle em discussão. (Apartes .) 

Não podendo obter tudo, quero obter alguma causa ; este é o pr in
cipio pratico. Senhores, fui estudante de direito, de mathematica, de 
sciencias naturaes, e declaro a esta Camara que si tive se fi cado com 
o que me ensinaram os 1entes eu hoje seria um perfeito ig.norante. 
O mesmo se dá com qualquer dos meus collegas. E' preciso "que cada 
um trate de fazer e forços especiaes para saber alguma cousa. 

Di!:o de um modo perfunct.orio, breve e eral, esplanada 'uma opi
nião que a todo o tempo posso defender especializando os pontós em 
que ataco a contraria, vou pa sar á leitura das emendas qu -proponho . 
eme.ndas que resumem o pensamento que mantenho a respelfu de tB 

project.o. 
Em primeiro Jogar, no art.. 1", proponho a reducção do numero 

de annos lectivo de cin o para quatro e do numero de discifrlinas 
a fi em vez de i9, como está no prójecto. Prop·onb'ó tambem a re'ducção 
de numero de lent.es, quer cáthedraticos, quer · ub's ltutos. 

; 

Ao art. 2• offereço uma emenda assim concebida (lê) : 

Diga-se no S 3• do arL. 2•: - Em vez de - ha\'CI~ exercícios 
. -' • * 

praticos, etc. - p'Oderá haver, etc. 
Supprima-se o § 4• -do art.. 2". 
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Substitua-se o § 5• pelo seguinte: Haverá duas épocas de exame: 
a primeira logo depois de encerradas as aulas, e a segunda 15 dias 
antes de começar o novo anno lectivo, sendo admittidos em ambas a 
exame, sem distincçã:o de matriculados e não matriculados, os> candi
datos que o requererem, não podendo em nenhuma das épocas suspen

.derem-se os exames sem que tenham sido examinados todos os candi
datos inscriptos. 

Supprimam-se os §§ fi•, 7• e g• do art. 2•. 
'Supprimam-se no § iO as palavras - ·ou a estes equiparados. 
Não faço grande questão da classificação em annos e cadeiras. Os 

senhores especialistas em Direito podem depois arrumar isso. A questão 
é que sejam i1 as cadeiras. 

No primeiro anno collow em primeiro Jogar o direito romano, e 
assim faço porque foi o primeiro . co digo de que houve CO-nhecimento. 
codigo 'Onde estão completas e acabadas as instituições sobre direito 
civil privado, e onde estão esboçados todos os grandes principias de 
Direito que tem Lido influencia na nossa evolução historica. 

Assim c·ontinúo a distl'ibuição das disciplinas, na minha 
emenda (lê) : 

1• anno - 2" cadeira - Direito publico e ·constitucional. 
3" cadeira - Direito criminal. 
2• anno - 1• cadeira - Direito ·internacional, publico e privado. 
2" cadeira - Direito administrativo. 
3' cadeira - Direito civil ( i• cadeira). 
3• anno- 1" cadeira- Direito civil (continuaçã'O). 
2" cadeira - Direito commercial. 
A razão pela qual faço o s· anno só com duas cadeiras é de sim

(}les intuição para quem quer ·que tenha estudado Direito; o direito 
c.i.~il e o direito commercial constituem a especialidade do direito, é 
aquillo que ha de verdadeiramente positivo, certo, ·obrigatorio na 
regulamentação da vida civil. 

Constituo D 4• anno por esta fórma: 
4• anno - i• cadeira- Direito cominercial (especialmente marí

timo, fallencias e liquidação judiciaria). 
2" cadeira - Theoria do processo civil, criminal, commercial; 

~raxe forense. 
3" cadeira- Economia politica; finanças e <:onta.bilidade ct·o Est$. 
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Sr. Presidente, eliminando, com minhas emendas ao art. 1•, oito 
cadeiras, tenho em vista ir directamente de encontro á organização do 
projecto, que importa em nada mais nada menos do que na creação 
de oito Jogares de verdadeira pedantocracia. (Ri.so.) 

Apresento ao art. 3• a seguinte emenda: "Supprimam-se as pala
vras - Continuando, porém, o curso de sciencias jurídicas, etc., até 
final." 

Apresento ao art. 4• esta emenda: "•Substitua-se o art. 4• pelo 
seguinte - Ficam resguardadas as c·ondições materiaes dos lentes 
que em virtude desta lei hajam de ficar em disponibilidade, garantidos 
os v-encimentos a que tiverem direito por occasião de ser ella posta 
em execução. 

Paragrapho unico. Para as vagas que se derem posteriormente 
serão aproveitados pela ordem de antiguidade de nomeação os cathe
draticos e da mesma fórma os substitutos, não podendo em caso algum 
haver novos concursos emquanto não forem aproveitados todos os que 
fi cam em disponibilidade seja qual fôr a Faculdade a que tenham 
pertencido." 

Acautelo com a disposição deste paragrapho o abuso que se póde 
dar de entender o Governo que, aproveitadas Lodos os lentes que 
ticarem em disponibilidade em ·s. Paulo, havendo nesta Faculdade 
vaga, JlOSsa preenchel-a por concurso, embora haja ainda em disponi
bilidade lentes do Recife e vice-versa. 

Impugnando este projecto presto dous grandes serviços á moci
dade estudiosa de nossa Patria; o primeiro, ensinando-a a respeitar 
a lei fundamental de nosso paiz, na qual se acha consagrado Uill 

grande principio, consignada uma conquista da civilização humana, 
a liberdade plena de exposição e de discussão, a liberdade espiritual, 
condição fundamental de ordem e progresso; o segundo, facilitando 
aos cidadãos pobres, de escassos recursos de subsisiencia material, a 
acquisição .dos conhecimentos deste ramo especial da sciencia, isto é, 
do direito, de sociologia concreta. 

O nobre Deputado, o Sr. Serzedel!o Corrêa, na brilhante exposição 
que fez da seriação das sciencias abstractas, eguindo A. Comte, o 
grande mestre reduziu-se ao numero de ete. O nobre Deputado fez 
vêr que é impossível em qualquer dos ramos de nossos conhecimentos 
estar alguem habilitado a propagar a instrucção ou ensinar sem que 
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tenha uma educação de conjuncto, que se resume, pelo menos, em 
saber as leis logicas que re3cm todas e·ssas ordens de sciencia. 

Não quero com isto fazer de um bacharel em Direito um scien
tista em mathematicas, nem scientista em physica, ou b'iologia. Fallo 
com franqueza. Observa-se no-s bachareis em Direito um desconheci
mento das sciencias inferiores, ou dos factos mais geraes, como se 
observa tambem nos mathematicos de.sconhecimentos de principias 
rudimentares das sci encias superiores, das leis menos geraes. O mathe
. matico hoje em dia, aquelle que não recebeu uma solida educação 
philosophica, entende que na mathematica se resume a sciencia do 
mundo; o biologista da mesma fórma quanto á biologia; nós, os bacha
reis erri direito, no estudo do direito e com mais razão, porque no 
fim de contas o verdadeiro estudo condensa- sc no estudo da sociologia 
e da moral; tudo o mais ão preparatorios para attingil-o. 

Prestando esse serviço á mocidade de meu paiz, entendo •que 
cumpro um dever, primeiro como amigo do progresso e da ordem, 
segundo·, porque defendo a Constituição de meu paiz, que garante a 
píena liberdade e exercício de qualquer profissão. 

Por essas razões simples e breves, voto contra D projecto. 
,Ü SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS: - Votando contra, fica o que está. 
0 SR. AURELIANO BARBOSA: - Voto contra O· projecto da Commissf.o 

e acceito-o com as minhas emendas, porque pelo menos aqui posso 
arranjar companheiro. 

Hão de extranhar DS meus nobres collegas que eu arvo-rasse- me 
em scientifico em qu~tões de direito. 

Não sou scientifico em cousa alguma; sei de tudo um bocadinho 
p~ra não f.azer papel ridículo. (Riso .) 

Formado em Direito, não sou advogado nem jurisconsulto. Nem 
sei o que sou, sou alguma cousa quando preciso ser. Tendo estudado 
matl1ematica, não sou tambem mathematico, e tendo entrado um pouco 
pe_I.a biologia e diseccado os m~us cadaveres, não sou physiologista; 
sou um homem que habilitou-se com uma certa somma de conheci

. mantos para servir, no terreno pratico, ao meu paiz com lealdade, 
sinceridade e Ma vontade. 

Impugnando esse projecto da .co.mmissão e sobretudo reduzindo 
o numero de cadeil'as, não tive intuito de fazer questão de dinhei ro, 
p9rque em materia rl e organizaçãc social, não faço questão de di-
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nheiro; entendo que economia, equilíbrio orc;améntario, isso tudo que 
por a.hi and·a com o nome de economia, não quer dizer miseria de 
dinheiro para estabelecimentos de utilidade. E tanto assim penso que 
em minhas emendas, em um artigo substitutivo a um outro do projecto 
ua Commissão, deixo· garantida a subsistencia material daquelles que, 
confiados nas leis de nosso paiz, prepararam-se, fizeram esforc;os e 
;lasLaram para adquirir uma posic;ão como lentes d!l Academia, que
rendo assim garantir a subsistencia para o resto de seus dias. 

Não é por questão de economia, é por ·questão de moral!dade 
publ ica e de direito constitucional, e por uma questão de sentimento 
que me levanto contra este projecto. Amo a mocidade de meu paiz, 
quero vêr .Q progresso e ·a grandeza desta terra, e não posso estar 
apoiando projeclos de lei que contrariam de frente toda e qualquer 
tentativa nobre que se possa fazer no meu paiz para a regeneração 
dos nossos costumes. 

O no·bre Deputad0 v 3r. Serzedello Corrôa fez esLa observação: 
si para o ensino da med icina e da en·~ enharia ha necessidade de auxilio · 
ou animação do Governo, a respeito de Faculdades de Direito este 
r.uxi lio não tem mais razão de ser. 

·Senhores, nós sabemos que a iniciativa particular Já fundou Aca
demias de Direito e que, portanto, em vez de duas que o antigo Impe
rio tinha e que a Republica herdou, já temos cinco com as tres ·de 
iniciativa p-articular. 

Mas, senhores, tendo a nossa Constituição deelarado livre o exer
cício de to~a e qualquer profissão, é co·ntradictorio o Congresso Bra
sileiro votando leis que, de frente, vêm anullar a disposição da Consti
tuição. Além da razão moral, não havendo Lambem necessidade 
mater ial, estão condemnadas as grandes Faculdades Dfficiaes de 
Direito. 

Eu disse em aparte ao Sr. Dr. Serzedello CoTrêa, que entendia 
que mesmo a r espeito do estudo da medicina e da engenharia, bbje 
já os officios do Governo podiam se limitar á manutenção· dos meios 
materiaes necessarios para esses respectivos ensinos, não havendo 

1
' 

mesmo · necess idade de subsid iar lentes par:~ o ·ensino da medicina na 
Capital Federal, porque nós já temos exemplos de estabeleeime~tos 
onde se · raz~m os estudos clinicos, independente do Hospita l da Mi.se..: 
ricord ia. 
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Já vamos, portanto, particularmente, isto é, pela iniciativa par
ticular, fazendo aquillo que os nossos legisladores co.Uocados em um 
ponto de vista anarchico e retrogrado não querem fazer. 

Vou concluir. 
Defendendo os direitos da mocidade do meu paiz, defendi a Consti

tuição, cumprindo ·assim o meu dever. Disse com franqueza o que 
pensava, não entrando em grandes exp-lanações, as quaes eu poderia 
fazer, porque, como membro da ·Camara dos Sr.s. Deputados, o meu 
dever não é estar fazendo exposições de theori·as philosophicas; como 
legislador, não tenho theorias philosophicas, respeito a todas as opi
niões, todos os sentimentos e respeito a todas as moraes; entendo 
que cada um de nós não é mais do -que um collaborador da ordem 
social e politica do nosso paiz. Impugno o proj ec to porque en tendo qu13 
elle fere directamente essa aspiração que deve ser a de nós todos . 

. O Sr. Presidente: - O Sr. Aureliano Barbosa aeoaba de offerecer 
emendas, das quaes alguma.s não podem ser acceitas pela Mesa, porque 
referem-se ao art. 1 •, cuja discussão Já está encerrada. 

S. Ex. deve aguardar a a· discussão do projecto para offerecel-as. 
· Vou submetter ao apoiamento as que se referem ao art. 2•, que 

é o que se •acha em discussão, ficando as -que se referem aos artigos 
seguintes para serem tomadas em consideração quando se tratar desaes 
artigos. 

Em seguida, são lidas, apoiadas e postas conjunctamente em dis
cussão com o art. 2" do projecto n. 38, de 1895, as seguintes emendas: 

Ao art. 2" do proj ecto n. 38, de 1895: 
Diga-se no § 3" do art. 2" - em vez de - ·haverá exercício, etc. 

- poderá haver, ele. 

Supprima-se o § 4.• do art. 2". 

Substitua-se o S 5• pelo seguinte: Haverá duas épocas de exames : 
a primeira logo depois de encerradas as aulas e a segunda 15 dias antes 
de . começar o novo anno lectivo, sendo admittidos em ambas a exame, 
sem distincção de matriculados e não matriculados, o_s candidatos que 
Q requererem, não podendo em nenhuma das épocas, suspender-se os 
exames, sem que tenham sido examinados todos os candidatos in
s.criptos. 
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Supprimam-se os §§ fi•, 7• e 9• do art. 2•. 
Supprimam-se no § 10• as palavras: ·ou a estes equiparados. 
S. R. - Sala das Sessões, 25 de Junho de 1895. - Aureliano 

Bar·bnsa. 
Fica adiada a discussão pela hora. ( •) 

SESS.Ã:O DE 26 DE JUNHO 

E' annunoiada a continuação da 2• discussão do projecto n. 38, 
de 1895, reorganizando o ensino nas Faculdades de Direito (arts. 2• e 

seguintes). 
Ninguem pedindo a palavra, ·é encerrada a discussão dÓ art. 2• 
Entra em 2• discussão o art. 3•. 
E' lida, apoiada e posta em discussão a seguinte emenda: 
Ao art. 3• do projecto n. 38, de 1895: 
Supprimam-se no art. 3• as palavras: - continuando, porém, 

etc. até final. 
S. R. - Sala das Sessões, 26 de Junho de !895. - Aureliano 

Barbosa. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a discussão do art. 3•. 
Entra em discl1Ssão o art. 4•. 
Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjurtctamente em discussão 

a seguinte emenda. 
Ao art. 4• do projecto n. 38, de 1895: 
Substitua-se o art. 4• pelo seguinte - ficam resguardadas as 

condições - materiaes dos lentes que em virtude desta lei h,ajam 
de ficar em disponibilidade, garantindo os vencimentos a que tivérem 
direito por occasião de ser ella posta -em execução. Para as vagas que 
se derem posteriormente serão aproveitados pela ordem de antiguidade 
de numeração os cathedraticos e da mesma fórma os substitutos, nã:o 
podendo em caso algum haver novos concursos emquanto não .forem 

(*) Neste debate fallou o &·. Augusto de Freitas, cujo discurso n1l.o const.à
dos Annaes. 
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aproveitados bo.Lios os que ficam em tlisponibiliuade, eja qual fOr 

a Fa(}uldade a que tenham pertencido . 
.S. R. - Sala das Ses ões, 26 de Junho de 1895. - Aure,iaM 

Barbosa. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a discussão do art. 4•. 
Entra em discussão o art. 5". 
São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão, as 

seguintes emendas: 
Ao art. 5" do projecto n. 38, de 1895: 

.Supprima-se o art. 5". 
·S. R. - Sala das Ses ões, 26 de Junho de 1895. - Aureliano 

Ba1·bosa. 

Ao art. 5" do projecto n. 38, de 1895: 

Accrescente-se mais este artigos: 
Art. Os lentes que em ui ponibilidade forem collocados em 

_empregos vitali.cios perderão direito aos vencimentos que perceberem 
em virtude desta lei. 

. R. ala ela ~ Ses õcs, 26 de Junho de 1895. - Aureliarw 
Barbosa. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a discussão do art. 5•. 
Entra em discussão o art. 6!'. 

Vêm á Mesa, são lidas, apa-iadas e postas conjunctamente em 
discussão as seguinte emendas : 

Ao art. 6" do prC?jecto n. 38, de 1895-: 
Art. Os exames serão prestados por anno ou por cadeira , senq<> 

licito aos candidatos requerel-os por esta ultima fórma sem att~nção 
do- anno a que pertençam, fazendo nesse ca o as prestaç9es . compe
ten.t~ ao anno. 

S. R. Sala da e ões, 26 de Junho de 1895. - Aw·eliano-
Barbosa. 

Ao art. 6" do projecto n. 38, de 1895: 
Supprima-se o ;art. 6•._ 
S. R. - Sala das Sessões, 26 de Junho de 1895. - Aureliano 

Barbosa. 
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Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a discussão do art. fi•. 

Entra em discussão o art. 7•. 
Vem á Mesa, é lida,. apoiada e posta conjunctamente em discussão 

a seguinte emenda: 
Ao art. 7•, do projecto n. 38, de 1895: 

Supprima- se o art. 7•. 
S. R. - ·Sala das Sessões, 26 de Junho de 1895. Attreliarw 

Barbosa. (§) 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão 
a seguinte emenda: 

Ao projecto n. 38, de 1895: 
Entre o art. 7• e 8• - inlercalle-se, como paragrapho do art. 7", 

ou como artigo especial, o seguinte additivo: 
"Para serem admittidos á matricula nas Academias de Direito, 

os candidatos deverão mostrar-se habilitados, por certidões de appro
vacão dos respectivos exames, pelo menos das seguintes materias pre
paratorias: portuguez, latim, francez e italiano, e elementos de arith
metica, geometria, algebra, trigonometria, astronomia, geologia, geo
graphia, physica, chimica, biologia, psychologia, logica, sociologia, 
moral e historia universal. 

S. R. - Sala das Sessões, 26 de Junho de 1895. - Leovigildo 
Filgueiras." 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão do art. 7•. 
Entra em discussão o art. 8•. 
Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão 

a seguinte emenda : 
Ao art. S• do projecto n. 38, de 1895. 
Supprima-se o art. 8" e paragraphos. 

S. R. - Sala das Ses ões, 26 de Junho de 1895. - Aureliano 
Barbosa .. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a discussão do art. 8•. 
Entra em discus ão o art. 9". 

( r) F.allou o &:. Leovigildo Filgueiras. O discurso não consta dos Anna<~!. 
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Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunclamente ':lffi discussão 

a .seguinte emenda: 
Ao art. 9" do projecto n. 38, de 1895. 

Supprima- se o art. 9". 

S. R. - ·sala das essões, 26 ele Junho de 1895. - Aul'eliano 

Barbosg_. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a discussão do art. 9•. 

São successivamente e sem debate encerrados os arts. 10 e H . 

O Sr. Presidente: - A votação elo projecLo n. 38, de 1895, fica 

adiada para a sessão de amanhã. 

Na sessão de 27 de Junho é approvado o project.o e rejeit.adas as 

emendas. 

SESSÃO DE 18 DI.<; JULHO 

E' ll'la, !!poiada e posta conjunctarnente •1m discussão a seguin .. 

te ·emend3: 

A.rt .. Ao ronc\Jrso para provimento dos Jogares de lente cathedra

ticl' e ;;I.L~JFti 1 uto de medicina publica podel'iío ser at.lmit.lidos os douto

l'I'S em mrdo•in:l. 

~ I. •. O conmorso ~erá feito pet•atltt' •m1 jury composto de sete 
mrmt>ro . .;, senrlu tres profissinna0s ela respectiva facnldacle, eleitos pela 

congre~a~!io, e qu:tlN rloutorrs em rnrukina nomeados pelo Governo, 

p.1 1enJo s.:Jr para tal fim e~:erd!JJdos profissionae~ elas faculdades of

ficiaes . 

§ 2.• O !Jirector da faculdade presir!irá n runcurso, sem, todavia, 

ler voto> na tJ~colha de candit!ato. 

S :~ . · T<'riPinado r; rorcurso, e reuninrlo-se a congregação para a 
apreseP.In{'f.io official do cancbchlo , podo•ní. esla cliYir!!ir do voto emit

tidrJ pelo .;ury, o, mo~iv:mdo ne.;te ca5o o R eu parecer. o governo csco

lherâ el~ I'(' 'is dons l}aniidato~. 
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~ 4. • Em i.~·uald1cle dü (!ond içF.e,;, ser&.o prefcl'idos os bachaJ'eis on 
doutore<: em direito. 

B. f:. ·-Sala elas sessõr", 18 de Julho de 1895. -· Augusto d~ 

l" l'eitas. -Augusto Montr.r~t•gro. - Dino B11e?W. - Vemne de AlJreu. 

~Mar~ ! ''I.S Junior.- Vorti'!S Co<tn, ~a!yo quanto ao § 4:. ·- Paulino 

de Souza Jtm~ur. -- ,1lberto ·rnrrt·s. 

O S1·. Aureliano Barbosa: - Sr. Preslrlente. um tanto dcsastr(!.
uament'.' tomei a· palav"a na 2• discussão deste_ projecto. Neophyto n;1 
vida· purlar: !2n1ar. nã0 sabia f!UP em 2'· discuss:i.f) nlo teria margem 
pt~r·a (]p .. t:nvol"er amplamente o meu f•Pr:sam f!nto, que ~nvolve uma 
1.ouvicç'í•J philo••o'9hicn e ac inesm0 tr.mflo Hma convicção política. 

Se cn1 2" discus!':ii:O orcupei a trib1ma f'c·i 11nicamente com o fim 
de apre:ruta1' oima série de Pmendus, q:1 e traziam como con~ equencia 
u:na m•JJificat;ão de fcnd e·r; com.õle elo pro.jPdo em <lisr.ussão, qwl 
h·aziam comr; const' ."!Ueacia a rejeição de nm p!'!nsamento que entendt 
máo e que atte11ta contra to .-los os princípios t•epublicanos. contra Clil 

p~incipio.' philosophieos nwderno:::, que al.teBLa!n c exigpm cad:.1. vrz 
mais a u:ena liberdade espiritual das massas popularrs. 

Ou :r. di\ ersoc; aparte!': P nem um dellcs me surpreltendcu. Bem 
t ci que wmhato um pf'mamrmto qne. se bem qne geralmente admilti
do; ·es tá fÍF.Jplc•smente sn jpltn :1. urnrJ. · qq es!ão de opportunidade. Em 
tod'ls o·J 'fmpo . .;. em t0dos os lo~ares e entre todos os povo!< sell'pre as 
grande:> l'Cforma<: liberaec; tiveram crposirõr.s tremenoàas, que •em UI
f ifi1a 'lt·aly;;c, quando já r er.hassadns no r. atnpo das i Ma,; e banida:; 
cotnplel<ltnente d0 c.ampo philc•scphiro e srienlit'ico, foram acaat-e llar
sc semp•·c em um~ mera quesLão de opportnnidade. 

A h is!or:a do nosso paiz é fecunda em exemplos rlessa natureza. 
A al.r.Jiç.:lo da esl~r::.tvirlãu era i!!Opporluna. 
Os :11inistros •do Imverac!Dr chegaram ao ponto de desafiar os par

tid< s at •licioni'lta e republicano e a proferit• phrases que tornaram-s~ 

vu l ~are•, na uos~;a po:itica. 

- O - -· crescer e apparece r - de Joã:1 Alfredo é uma prova f!'isante 
do que arabc d:J dizer. 

O g."·erJtO :ibera! que subiu ao pot~ · ·t· em 6 de Junho de 1B89 en
tendeu !ambPm q•Je podia oppôr-se á implantação da fórma r ; publi.,
enPa no nosso paiz. Era voz geral, dizü- se que a massa geral rto paiz 
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repellia e;;sa tr::msfGl'm~~ão política po!' não &P.r ella adaptavc-1 á ~du
c~ção do ~ 0,·{), :::JOl' não estai· n espiriLo republicano preparado não só 

pa1·a org-:n,izar a Republica, r·omo nem !';eqner para proclamai-a. 

~o cmtantc., t}inro mezp.s depois, a Rcpublica se rez em nosso pait. 

e .;ara bonra do :13razil, para honra ela illnstrac;i'\o da massa brazilcira 

e de no-;-.,a P:~tr:a, que ..:spir3.va, poss0 affirma1·, que, ~ob molrlrs rf:pu

bli>Janos, :1 mssa organi7arão politir.n fo<>se conslitnida, assim fio orga · 

niz~da a !10S!'a Constituição. a qual, o;:c hem que não seja isenta de de

f,•itos, comludo nos coi!:)COU na vangnard:t da civilização americana e 

enl''lpéa, < m gr:\o superior. qu&r de civilização social, quer de adean

tamento )1'llitico. 

Os ·,,t.bres -Jppubdo<> qur npniam ec;te pro.ier.t0. cnja~ inlr·lli~ten

cias admiro, mr>.s cujos ppn;:amentos impugnv, trouxer'lm r.omo ponto 

capiL'il da sua defesa a necr;:sid:.Hle qne fpmos de se~uir neste ponto d ~ 
o1·~aniz t :,.:>o dH instrucção publir:a, dr) implantação de doutr~na, d:! 

rn!tura <'·'piritual ~ phi!o;:ophica. 0!5 povos da Emopa. Enter.rlo quP. 

em r::~tla r:ircJmsc:'ipção ter:·itoria! nfiet r.. este o processo de civilizar, 
1•em a histor;a o ronfirma: pelo rnnll·ari0, ::ifJ.bemos, ou 'Cievem{)s saber, 

<IU~ o n :Pfo ca::lital p:1ra nós estrt ju!"famrnte em afastarmo-nos do' 
process ·F ac!ua'mcmle em voga na vrlh!l. Europa. rarla VO?: mai~. pan 

que po~·'''·mos impedir a civilização ::~merirana uns dPstinos qur Ih ! 
si'o proprico::. N~ln vamos imi~:1r a vrlha Europa, não digo em questões 

do pc;pr.· i'llir'adr• scienlifica e rle aperfeiço:lm<>nto inctu~trial . não. 
Ne;! e pr.nto. pela prcpr'i3 lei ela ci·riJ:za\~ão humana, a imi!.açiio é 

cada vez mais inLcns'l, tanto mais qunn1o flS proccssfl:l inrh:><lriars, qu ·) 
ror resp )r:dem á scienría resprctivn e á invenção e aperfeiçonment0 d•l 

t.ppare!hos a fim rfe f:tcilif:lr a exploração do homem sobre o globo. sãr. 

orhnc!o< rias n~cessi 'lades matf~riaes qup os povos v·io srn!inrlo rarfa 
vez 'Tlai;; , segunrfo as difficuldade;; r.'lm que IEctam nas rtifferentes cir
cum<;ori[lr;ões terl'ito:·iaes. 

Es::: ~ a hi·3torin d'\s inrlustrias e nfío ronsta que em tempo algun1 
grandrs •ftVI'nçf.es se fizessem sem que foc:;sem imm<>rliatamcnte recla
P. r.daõ:> pelas nures~irlnrle<; sori'lPs. D.1 me;:ma ft1rma, na ordem philoso
phir.a e ,<~ienf.bica. 

Per~runfl', ?Ortanto: se um paiz que. em vir·tu.c!e da sua org-·tniza.:. 
ção po!iti,•a. e pr:ncipios sociaes rrue ronsi~na em sna Con-:lilniçiío, c 
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da iórn'a republicana que adopliou e qnr se collocou por eslorços dos 

seus en 111 ·rda J:los em um J1lano sup('rior ao de todas as na,ções eonhe

r:a;a.:, c!e-;e (,,miJem imlt~r em p'Jnlos ü"P.portantes os desvarios que es

tão ~ !'note pr:lti~'ados n!'ls nações ciyiJjndar; d~ l< 'm·.1pa '? 

'l'e~h questão de orgamzaç:ão .de rmino, um orador que fallon ern 
prirnrin r!ic;;C'uss:io, o S·:·. Tsiilro l'l'lartins Junior·, disse que se rtevia 

ctis t m~\1; : tn~s ::tspertos: li!Jerdacle no ensino, liherdarle P•~ranlP. ~ en
sino r> t:l•!::·cbde de· ens1nc. São a~pectog diversos e varios de L•.ncarar 

a rp te~! ·.o. 
De·., , portantc, visto que um dos ~utores do proje~to, o Sr. Au

gus i,;) rt~> Freitas, fez pcnto .·apitai drsta distinrção para yolarmo:; so

b:'E· o projr>uto um clts ''Jssão :'lflpl'ovando-o ou não nesta Camara. enca

rar a que,;tã'• pelo lado da liberclaclf' rto ensino. 
A. U'1~sa C::msWuiçãc n:to pó de pik em du vi !.la a sua e:xistencia. 

Liberrhde de ensino q\!er dizer garantia legal C•lD=<litucional e de lei 
orclinar ia po.ra que cada um pcs.sa ensinar as icléas de que es tá pos
.. mido. -\ nossa Constituição nesle pont·), senhores, é liberri:na porqnc 

gara!llc a literr.lnd f' de pensamento, rle exposição e de discussão. 
;:)u, poi.,, rsl'l l!ll!•rriade rxislr, ,;e ella 'leve ~er clara e innegavel 

a ((lofo c; os c;da•"lãoc;, qual a raz'i.o por que devemos ter o ensino oflf;cial 

e e::\il!:ir .:~pJcic!ade attesLarl~.s por part,,3 d·1 Governo, es.tabelecrr ·:una 
"Cif:'ncil offio:Jial e uma pllilo .~ophia ~SÍlt'C:ia l para que ·se diga ' que esta 

é a ver:,Jar:!e n·a scienci3, a vP.rdar!eira prJlo,ophi::t e o "Pensamento arln
JJlado pela massa nacional e pela intelligencia do paiz? 

<\ ConsW.uição não exclu e, portanto, a instituição de Faculdad es 

de LClrla e Qnnlqner orrtrm. Não h a duvida mm"iluma rruc o nosso aclc
a: t!amPnto inrlmtrial e a nossa fortuna nacional r .particular não pode-· 

dam pm·mittit'. 'l"andco-se rJr!'te magno pensamrnlo ela liberdade ele 
~:q:c.::;Jçiir; 0 rl i"C\I,Sfio, l<>vnr á mn~sa, com grande evidencia, a in
~~.J'u,cçã<.l. 

E' saLido, sr.nhores, que nas Faculdades, especialmente nas de en
,ren!Jaria r .ll1e'hci na, ha necessidade de apparelbos innumerosos, ·de 
L abedaes C'f l':m~os r que, em vista rias nossas condições e· 'fio progressiJ 

em <Jl1P.5tões de ensino, seria diffirult.oso qo Brazil estabélecer institu
tos de en~ino de . eng-enharia e meç!icina que satisfizessem as n eoessida

d~ do meRmo ensiDo, que r eclama o rtosso a1evantamento seien tifico ·e 
i;~r!ustr i3.1. · 
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Ao começar di'35e que, se se. tratasse ·de escolas de engenharia e 
:r1edicina, se poderia admitllr por questão de opportunidade e impos
dbihdade úe impellir o ensino ao ponto que é para desejar a inLerven
c.&.r.•; off!cial I) mesmo não se dá qua.ntr. ao cns\.:-_·) do dirr.it.o, por-qw~ a 
prova eslá feiLa em nosso paiz com o estabelecimento de cinco Faculda
des livres, onde se cullivam e se ensinam as diversas sciencias que 

c'mstituem este ramo dos conhecimentos humanos. 
,TurhcuiLu!ltl nnt:weis no paiz, que apezar de não serem sagrados 

em comur~o, no emtanto no Par-lamento, na magistratura, na tribnna 
c na imprensa, emfim .de toda a fórma por que podem mostrar a sua 
e<'mpetencia e capacidadé, as teem attestado, de modo a não se contes
tar, ;;rmãe a sna superiori·iade, :1.0 meno:> o seu nivelamento com outros 
e.stã0 á testa do en.<dno nessas Faculdades ! ivrcs . 

Es~:i prov<tr10, portanto. n1~t·'ria!mente que, a respeito das Fa·· 
cult.hi"les uP. Direit0, as Di!Cessi·cbcle-. c :i opportunidade que se recla
mam ná•) e:xi:strm e não exist ·~m ct,~ h~Úl. 

Mas, quanto á lihP.rrhdr ;lo ensino, se clla está no segundo ponto 
de vista. isto é. a lihPrdarle rrne deYP ter cada um dos expor as doutri
nas de que está possuído, as idéa.s que formam o seu patrimonio scien
t~rico. esL:l •iberchdt> não se pótJc torcar effectiva, e!:'ta garantia da 
Constituição não :>e pt.ue rPallzar desde que é o Governo, é o poder 
!emprm1l é :1 força material q•Je vae obrigar a t>nsi.no de uma certa 
f6T ml P de um certo m:'à0, que vae fazer 3Cienr,ia. por conta propria e 
que vae determinar doutrina, regular pensamento, como quem regula 
t•ma questio r:le mt>lh :-r:wwn~l) ma!t>rial 011 uma questão de finanças. 

Nós niio D!1S devemos enl!anar. E;;tá no espírito de todos os Srs. 
riepubdos, PSt:l n!'· e:.piri tn rh paiz, está no espi rito da massa social, 
f~,z par :o j:l do V11rimonio :ntPIIP\'lual Ja Humanidade a idéa de que 
nlls t>stamos em uma Ppora dC' profunda r evolução social, de profunda 
t•narchia. mt>ntal, moral e c;nci::Jl. rm uma época, em que quer pt>!o ·~ 

P"!'Mc:,;;;ns pCilitit:~"'s. qnPr pt>las divrr.:;as mntações J'IOI" que pr~cipitada
mf:ntc, varia.ian,Pnfe t• multiplir.arlaJnenle teem o pr.vos passado, ~·e 

f\TOCUl'a. encontr:1r na fórma clemo')n.ticll a garantia elos direitos so
daes, a ~t·rantia do progressl), a garantia da ordem, emfim . 

Nó'! s:1b •mos Que a concfpç:io dt>mocrat.i••a, a doutrina cr itica que 
!'llft]:Íll de~de 0" f!n;> 1!1.\ i'ecult.· xnr. triumphou para dar um r esult.arto 
n•.llo n., :e-..oluçãi' franceza ele 1789, para dar um prolongamento dei 
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N are h ia em que ~e passou do ma~ mo r~gimen da liberd:lde para o 
regtm<>n da t:vranr.ia e do reJimen d;1 tymnnia para o regimen da li
be1 dartc sur0CS.:iivamc11Le; tudo isto por falta de uma doutrina cr.m
mum que nos ligue, de um p1:nsamento rr.ligi0so que faça rios cidadãos 

de uma f'~ tr;a ama só SO'}ied•:~de. 

Corr.o é, po!s, que em vi3fa deste exE-mplo, en' vista rio que está pa
tente, do I!Ue n:io ~e pórle negar, póde nma Assembléa, um Parlamento 
deito p.ll'& o: Jidar dos intere:;se<> iia :~açi.o e para wlar na guarda da 
Const!luiçfto e d:~s l~ic;;; ,Jomo é que pód rJ um Congresso ir de frente 
at.:)c3r, ~ercado, uma liberdade que é hoje uma eor,quista humana, uma 
('.bQtlista de toJo o mundo, o não uma e,mcpisi!l sn da Nação brazilei
rn ? Cor!l a rliff<>renra a pena!! de qn e Pnl.t·e nós, p{;.ra felicidade no~sa, 
t>Ha não tl-m sírio até hoje snphismada, nem ataçada senão momenta-
1\eitmeP.te . u QH~' nãn aconte::.e ness:ls grandi·s naçijes riv1lizadas, qu" 
nt~ •• que"rmr.<: i nitar e que sr· q,trr tomar para exemplo de ortan:za
~~ o de en~in· • . 

O illustre Deputado, o Sr. Augusto de Freitas, tendo feito um 
estudo da organização do ensino nas diversas Faculdades da Europa 
civilizada, e mesmo nas Faculdades americanas, perguntou-me, em 
seu discurso, si a grande organização política, emfim, si os Estados 
Unidos, aquella grande sociedade política, me era uspeita, ou oor 
outra, S. Ex. affirmou que não me poderia ser suspeita. Respondi 
a S. Ex. que ella me era suspeita, não 6 em um, mas em muitos pontos. 

Devo declarar que tomei o meu Jogar no acampamento republi
cano sociocratico, e não no acampamento republicano democratico. 
Não sou democrata. 

A democracia é o criticismo, é o negativismo, em r eligião pelo 
protestantismo, em política pela organização de assembléas e corpo
rações legislativas, pelas convenções, pelas Constituintes e por todas 
e"sas varias fórmas que nenhum de nós desconhece. 

Comprehendo que estamos sob o peso de uma instituição provi
soria, oriunda immediatamente de um movimento de decomposição, 
oriunda da desorganização ocial por que pas aram os povos do occi
dente da Idade Média para cá. No emtanto o nosso t rabalho é todo 
de organização, é lodo de recons tituir e de estabelecer uma ordem 
social e humana. 

Portanto, no ponto de vista em que me colloquei, segundo a 
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doutrina que admitti, não posso absolutamente invejar a civilização 
dos Estados Unidos da . America do Norte. 

Si vejo alli um movimento industrial que não tem igual na sua 
expansão, que não teve igual no seu desenvolvimento progressivo, 
até hoje, na hisLoria da industria do mundo, por ouLro lado vejo os 
povos do sul e oeste da Europa e os povos americanos do centro e 
sul, que descendem immediatamente ela civilizaçã0 medieva e da . civi
l:zação eihristã, que não podem absolutamente invejar os Estados Uni
dos da America do Norte, sÕbretudo em questões sociaes, em quéstões 
moraes e em questões de religião. 

Vejo na minha Patria garantida a organização da família; vejo 
garantida a moralidade pelo systema catholico, que não tem, emquanto 
não triumphar outra doutrina, substituto, por mais que queiram o 
se esforcem em isso dizer. 

Sempre, em todo o tempo, porque não datam de hoje as minhas 
convicções, eu entendi que a Nação Brasileira não pocka; me mo em 
questões industriaes, e attendendo á nossa situação, imitar os Estados 
Unidos da America do Norte. 

,Conheço Lambem, mas não na sua organização intima e nos seus 
processos especialistas, a maneira por que se tem onanizado as Facul
dades na Europa. Sei qua ha Faculdades livres, sujeitas á fiscalização 
do Governo; sei que h a Faculdades liberrimas, que ha cursos, insti
tutos e até Academias de immortaes. Sei ·que ha uma· imprensa que 
r!)gula o pensamento e jugula até os governos da Europa, a ponto de 
impedil-os, em momento dado, ele fazer um progresso, desde que elle 
'~ contrabalançar seus interesses. Sei ele tudo isto, mas não invejo a 
velha .Eur.o,pa porque acho que está em condicões miseranclas r elati
vamente á nossa situação brasileira. 

Portanto, i está em discussão um pensamento, ou si está em 
àiscussão uma doutrina scicnlifica, na actualidade, por que razão 
havemos de organizar o ensino nas Faculdades de Direito introduzindo 
ou reclamando a 'llecessidade de um estudo official, e dando como dis
ciplinas de estudo, como materias necessarias para ensinar á mocidade 
de nosso paiz, sciencias, ou preten as sciencias, cuja propria exis
tencia está em discussão? 

Quando eu reduzi o numPro de r.adciras, o numero r disciplinas 
que se devia ensinar nas Faculdades de Direito, justificando o meu 
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voto e dizendo que não pedia de todo a eliminação, não só porque não 
se devia de Lodo eliminar, como tarnbem porque estava convicto de 
que essa minha aspiração não teria a sua realidade, nem mereceria 
a attenção da Camal'a, disse que, j á que não podia fazer tudo, devia 
lazer alguma eousa em bem da mocidade e de minha Patria e do des
(·nvolvimento intellectual do paiz. 

Propuz então a eliminação de pretensas sciencias, a eliminação, 
por cxe~plo, do ensino da cadeira de philosophia do direito, porque, 
~i ainda hoje ha prof~ssores que entendem que a philosophia do direito 
está nos princípios racionalistas, esses principias anarchicos, substi
tu tivos do principio religioso do catholicismo, que não produz~ram 

nas consci·encias os mesmos resultados que em todo o tempo, emquanto 
dominando, produziram os princípios do catholicismo, as concepções 
d11 S. Paulo e de varias aposto los que se lhe seguiram, ha professores 
que entendem que o direito não. deve subsistir hoje mais sob a essencia 
~ · concepção que essa mesma escola lhe dá; para os que commungam 
~ doutrin~ positivista o direiLo não ·é mais do que o cumprimento 
dos deveres sociaes, concepção esta que já tem. a sua consagração 
no espirit.o de um eminente jurisconsu lto allemão, o Sr. Rudolf von 
Thoning, que al iás não é positivista. 

Para os que assim pensam, o direito não é, pois, uma derivação 
da essencia elo individuo, não é um attributo da personalidade, não 
funda-se na inviol a.b ilidade da existencia individual, é uma conse
quencia necessaria da existencia social que toma um cunho individual 
unicamente pela fatalidade de concretizar-se em orgãos individuaes 
os serviços sociaes. 

Em materia ele direito ct·iminal, quantas opiniões .estão em dis
tussão para saber-se qual é o fundamento do direito de punir?! 

0 SR. PAULINO DE SOUZA JUNIOR dá um aparte. 
0 SR. AURELIANO BARBOSA : - A liberdade de ensino exigia isto: 

~i pa·•a.:.se, si o Estado subsidia a um lente para ensinar a philosophia 
do direito, de accôrdo com a doutrina racionalista, subsidie a outro 
para ensinai-a Lambem direito natural, de accôrdo coro a doutrina 
positivis ta. Mas é isto que não se uá. 

Eu entendo que o Estado não póde dar uma consagração material, 
uma existencia social e política a disciplina alguma. Não me opponho, 
por exemplo, á continuação da cadeira de direito romaria, patrimonio 
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{Jeculiar da sociedade, inicio e, posso dizer mesmo, acabamento da regu
lamentação dos interesses priva{}os dos cidadãos, porque ao direi to 
romano vae-se buscar a origem de todas as institui~ões do direito civil 
moderno, o fundamento de todas as doutrinas nelle correntes. 

Quanto á cadeira de direito criminal (especialmente direito mi
litar e regimen penitenciaria) e sciencia de finanças e contabi
lidade do Estado, sciencia da administração, historia do direito 
11 i:lSpecialmente do direito nacional, de legislação comparada sobre 
o direito privado, de medicina .publica, proponho a sua elimi
nação, appellando para a Assembloéa para que me diga si hoje ha 
alguma sciencia de finanças, ou si existe uma sciencia de adminis

tração. 
Consullae a historia da organização política de todo.s os povos, 

consullae a historia da organização das diversas parcellas em que se 
subdividem essas nacionalidades, consultae o nosso Brasil, dividido 
em 20 Estados autonomos e independentes na gestão de seus nego
cios peculiares, e dizei-me que sciencia de administração se póde 
ensinar em uma Faculdade jurídica estipendiada pela União, quando 
essa sciencia varia já entre nós, tantas vezes quantos são os Estados 
que constituem a nossa nacionalidade? 

Nas Faculdades preparam-se apenas os individuas para estudar 
as diversas especialidades, os differentes ramos de conhecimentos 
humanos; sahidos das Faculdades, cada um de nós, na vida pratica, 
dedica-se aos estudos de applicação das diversas carreiras que esco
lheu: uns vão para os grandes tri.bunaes cultivar a especialidade do 
direito, outros abraçam a politica e vêm faz er parte do Parlamento 
de seu paiz ou do seu Estado, estudando ahi os meios de or3anizal-o 
mais de accôrdo com seus interesses materiaes, economicos e finan
ceiros, traduzidos em grandes melhoramentos publicas, sem que uns 
nem outros precisem para provar a .sua capacidade, para o desen~

penho das funcções a que se dedicam, de apresentar esses diplomas 
officiaes de habilitação. Temos nesta Casa um medico distinctissimo, 
um lente de medicina que é uma notabilidade, que tem dado sobejas 
provas de que não é necessario ser-se lente, nem ter frequentado uma 
:F'aculdade de direito para discutir uma questão de direito. 

O nobre leader da maioria desta Dasa, em que Academia estipen
diada pelo Governo foi cursar a sciencia para se Lornar um organi-
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1.ador do paiz, um financeiro, um homem de Estado como é'l (Ha 

um aparte.) 

Isto é uma questão de princípios; sendo os meus respeitados, eu 

tenho o dever de respeitar os dos outr·os . 
Pelo lado philosophico, pelo lado moral, não ha necessidade de 

que a União mantenha o ensino official, porque a verdadeira liber
dade do ensino nunca se poderá realizar com as Academias c Univer

sidades. 
ü SR. PAULINO DK SouZA JuNIOR dá um aparte. 
0 SR. AURELIANO BARBOSA : ~ Eu argumento com a historia dà 

nova doutrina positivista, que, sem duvida nenhuma, operando uma 
nova systematização propriamente scientifica! opera Lambem uma 
organização philosophica, confundindo a doutrina de uma e de outra 
para lhe dar uma organização r eligiosa, que o seu autor entende que 
é a unica verdadeira. (Varias S1·s. Deputados dão apartes. ) 

Senhores, o catholicismo com toda a sua opportunidade, com toda 
a sua necessidade social, soffreu quatro seculos de guer-ra das dou
trinas pagans, e no emtanto triumphou, preenchendo durante largos 
seculos uma grandiosa missão social nas nacionalidades occidentaes, 
contribuindo para a constitução dessas nacionalidades. (Um Sr. Depu

tado dá um aparte. ) 

Não póde; o dogma catholico, V. Ex. sabe, está destruido, a con
eepção philosophica é outra; e ent.ret.anto o catholicismo está gover
nando nossa sociedade, porque esta não encontra uma doutrina que. 
accei ta pela quasi universalidade dos homens, possa substituil-o com 
a profici-encia com que ell e desempenha-se dessa missão. (Ha um 

oparte. ) 

E' uma questão que não devemos agora discutir. 

Senhores, a sciencia das finanças e da administração, eu vos disse, 
p exemplifiquei materialmente, não é nenhuma doutrina que se aprenda 
l:'m curso acad emico, nada se sabe, é um principio incontestavel, ver
dadeiro, sem que se tenh.a praticado. 

Não ha medico que saiba medicina sem exercer medicina, não 
l1c. estudante de direito que possa saber o direito sem ter exercido 
nu profissionado no direito, quer como jurisconsulto em seu gabinete, 
quer como advogado, quer como juiz, quer C(}mo legislador. 

A theoria segu·e a pratica, nada triump ha sem o exemplo. 
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O pensamento, a concepção philosophica, sem o exemplo, sem a 
pratica, não póde triumphar. 

i. pois, ha diversas interpretações, ha sciencias que eu posso 
àizer verdadeira-mente confusas, ha sciencias que não são sciencias, 
.~ciencias que são exercícios ,são, por outra, aspectos concretos de uma 
gTande sciencia, para que, pois, estar o Estado a gastar um dinheiro 
enorme com o ensino de disciplinas que absolutamcnLe o estudante 
nilo póde aprender no meio acaclemico em que vive? 

Pwponho, portanto. a eliminação de nove cadeiras. Jaço de facto 
j)ara o futuro uma economia elos dinheiros publicas . 

.Ma já declarei que não era por uma questão ele economia ou dr 
dinheiro que propunha es a reforma, que era pot' uma questão de 
respeito a um pensamento philosophico, a um principio consagrado 
na nossa Constituição, tanto que em uma emenda que apresentei decla
J'ava qu e as eondições matel'iaes elos J'unccional'io deviam ficar res
g·uardadas. 

Não foram acceilas, e, t·cjcitadas em 2' discussão, não posso repro
duzil-as na 3". Nem faço disso questão. por~ue vejo que sou por
tador de um pensamento que tem contra si a maioria elos votos dos 
f;rs. Deputados. E, si vim á tribuna combater o projecto, não foi tanto 
para obter o meu dcsideratmn, como para cumprir um dever, que a 
Lodo cidadão assiste. de defender em torla parte as opiniões que adap ta, 
um dever de religioso, um clrvrt· de verdadeiro cidadão brasileiro. 

n efcl'i -mP. á li!Jcnlade do ensino r á liberclaclr no ensino. A libel'
clatle peeantr o rnsinn esl:á. pül'lanto, abordado;; P.strs dous ponto~. 

lambem elucidada. 

Senhores, aincla mais; paea que nest.e projccto, além de exigenc ia 
t!e oeganizaçãD official elo ensino, se quer coarct.ar, diminuir, uma lib-cl
!lacle ele que já gozamos? 

Quer-se regiment.o. Pcgulamenlo intrrno até J.Jara as Faculrladr . .; 
livres. (Ha ttrn aparte.; 

O pensamentn é sem duvida nenhuma esse da pat·te do St·s. Depu
lados que o apresentaram e da parte da~uelles que entendem que sem 
o mrio acaclcmico official não se póde ser sabia; daquelles que enten
dP.rn que é na simples questão mat.erial da frequencia que nada indica, 
que é um sophisma, uma burla c me mo uma hypocrisia, está tudo. 

Ti'u i estudante, e os nobt·cs Deputados · t.ambem, e sahem como sr 
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sophisma a frequencia, como se sophisma a perda do anno lectivo, 
<'.orno se tem uma approvação plena. 

E' erro que já o St·. Dr. Coelho Rodl.'igues, hoje Senadot· da Repu
blíca, proclamou de sua cadeira de lente na Academia do Recife. 

Quando veiu o decret.o da liberdade de frequencia do ensino, o 
St·. Coelho Rodrigues achava-se na Commissão Especial de confecção 
de um Codigo Civi l; concluida essa commissão estava eu no Recife, 
c<Jmo estudante, quando appareceu S. Ex. para r.eassumir o magisierio, 
~ lembro-me destas memoraveis palavras por elle pronunciadas em 
J.J lena aula, repleta não só de alumnos do proprio anno, como ele alu
n.nos de toda a Academia; seu renome, sua capacidade apregoada, era 
um motivo bas-tanie para essa fl'equencia nesse dia. 

EnLão disse S. Ex. aos seus alumnos: 
"Não sou adversario do ensino livre. O melhor juiz que um lenle 

póde ter de sua capacidade ·é o seu alumno; só elle pócle saber si o 
rnsino é bom, si lucra com a prelecção do professor. O bom professor 
não póde ser contrario á liberclacle do ensino, iem em sua capacida<ie e 
eompeiencia o penhor seguro ele frequencia nas . sua8 aulas." 

E realmente, .Sr. Presidente, nó todos sabemos que aber uma 
,;ciencia é cousa muHo differente da capacidade para ensinar. 

Quantas no-tabilidades scientificas ha que não sabem transmittir 
a propria sciencia, os ' proprios conhec'imentos? 

E quem tem a capacidade sufficiente para dizer si é bom ou máo 
,. lente, senão aquelle que percebe que está aprendendo ou que não e:>iá 
aprendendo? 

Senhores, durante todo o tempo em 1que fui estudante, um anno 
rxceptuauo, sempre frequentei as au1as, nenhum dos lentes verdadei
r·amentc capaz·es póde dizer oque o estudante A. Barbosa deixou el e 
ouvir suas lições. 

O Sr. Tobias Baneto, notabilidade que perpassou na Academia ele 
Direito do Recife, o Sr. Dr. O. Rodrigue~ tinham suas aulas todos os 
aunos repletas de alumnos. 

D Dr. Bandeira de Mello, lente de pratica do processo civil e cri
minal tinha sempre as suas aulas concorridas. 

Si é verdade, e não podem negai - o, que ha realmente cidadãos que 
l.iréllffi o gráo de douior em todos os capellos, que tiram Ol:l legares de 
lentes em dons, tres e quatro concursos, não é menos verdade que as 
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nossas Academias sempre andaram cheias ele lentes simplesmente 
cietestaveis, quasi que póde-se dizer, em sua maioria incapazes, ver·
cladeiros medalhões scientificos. 

Na administração este processo democratico da exigencia de capa
cidade por meios inefficazes está bastante condemnado. 

Querendo organizar as Fa0uldades juridtc.as por uma extensão 
desse processo, não iremos remediar os males que estamos soffrendo, 
p01~quc, quando muito, o que o Estado pó ele fazer é facilitar á mocidade, 
á juventude brasi•leil'a, meios ele adquirir instrucção pelo estabeleci
mento de bibliothecas e outras instituições que peJo seu custo elevado 
só o Estado póde estabelecer. Isto não é uma questão essencial, não 
c uma questão capital para a illustração do nosso p.aiz. 

Todos nós sabemos que sempre foi balela de recursos, sempre foi 
mesquinhamente au;'í::iliada pelo Estado a imtrucção do nosso paiz, e, 
entretanto, si fizermos uma comparação entre a capacidade brasileira 
e as capacidades européas, como já attestei pela fórma exuberante 
que dei com o facto da evolução pohtica dada entre nós, ha de se reco
nhecer que não estamos em condições de inferioridade; a prova está 
J'eita materialmente. 

Em questões de doutrinas, de idéas, o progresso sempre se faz e 
SPmpre se h a de fazer pela força ingeni ta das . co usas, pela força da 
CYolução humana, apezar de todos os obstaculos que e hhe opponham. 
(Apoiados. ) 

Sensores. si isto está attestado em nosso paiz, si disto já temos 
a prova material, ·qual a razão por que nós, membros de um Congresso, 
que elevemos curar immecliatamente das necessidades materiaes, pal
pitantes, de ordem propriamente politica, de regularização de deveres, 
de traçament.o ele obrigaçõe , ele melhoramentos publicas, de policia
mento elos costumes, qual a razão, digo, por que havemos de ir tirar 
da lei uma conquista scientifica., organizar o estudo do direito, quando 
e-ssa organização é clefei·tuosa, e, quando não o fosse, é pelo menos 
àiscuticla? Quer levar-se a nos·sa soli'Citude, o nosso pensamento a 
atacar a propria liberdade na org·anização das Faculdades livres. Faz-se 
questão de dinheiro, questão de capital, quando a histeria da huma
nidade no attesta que a sciencia s·empre triumphou apezar da falta 
de recursos materiaes. Porque havemos ele fazer ·questão das Facul
dades livres ao ponto ele exi~ir-se até a fol'tuna para que se possa 
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pnsinar? Quem me póde impedir, a mim ou a qualquer outro cidadão, 
quando possuidor ele um edifício, que o franqueie, o abra á mocidade 
do meu paíz, ás capacidades scientificas para que possam ensinar alli 
nm ramo qualquer dos conhecimentos humanos? 

O SR. PAUL!NO DE SouzA JUNIOR: - O projec.to não prohibe. 
O SR. AURI>LIANO BARBOSA : - Pro h ibe porque exige •que a<> Facul

~iades disponham. pelo menos, ele um capital de 50 contos, porque ·exige 
ainda mais que essas corporações, que se destinam á cliffusão do 
ensino, sejam fiscalizadas por um cidadão de nomeação do Governo. 
Si isto não é interYi r no ensino, então eu não sei o que seja inter
vençãc.. . Intervém desde a organização, desde o começo de sua exi -
lepc ia., no seu regimen interno, intervém, segundo o projecto, na fórma 
fJOI" qne entende que se deve de fundir o ensino, no modo por que 
deve dar - se os titulos de ·habilitação. 

Senhores, eu aclmitto qu e a Garoara dos Srs. Deputados, impellida 
ainda por prejuízo extensíssimo, que es tá, na verdade, na massa da 
maioria dos nossos concidadãos, que entendem que a nós compete, 
a nós Poder Legislativo, curar da instrucção do paiz pela fórma por 
que s~ tcrr. curadú até hoje, que entendem que isso é natural e bom, 
tente fazer alguma cousa a respeito do ensino. Por aber que não podi::t 
\ enccr este prejuízo foi que comecei o meu discurso ·em seg·unda diô
eussão. dizendo que, não podendo obter tudo, queria. obter alguma 
~o usa. 

Pedi a suppressão de certas sciencias, que não são verdadeiramente 
Hciencias. Não devo aqui e-ntrar em uma discussão, ele modo a pro
curar fixar o que seja sciencia, o que seja phi!osophia; encarei a 
questão pelo lado mais simples, de modo que, não só os nobres Depu
Lados possam entender-me, mas Lambem a massa dos cidadãos do 
nosso paiz. Não tenho necess idade sinão de lançar mão dos exemplos 
vulgares que estão no conhecimento de todos. 

Entendo, portanto, 'que tenho impugnado o projecto, sinão com 
proficiencia, ao menos com sinceridade, no ponto ele vi -La politico 
H philosophico. 

Mas ia concluir sem ter feito uma observação. 

Cahi como que em uma especie de ridiculo quando .dei um aparte, 
dizendo : A expressão medicina publica. ó pócle merecer o qualificativo 
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de expressão poetica. E de facto, assim é, senhores - e isto ·é para 
ser generoso - não quero dizer exdruxula, exquisita e descabida. 

Si nas Faculdades de Direito não se exige como preparatorio um 
estudo sufficiente, ou pelo menos regular, de sciencias naturaes, c!P 

biologia, preciso para facilitar mais o estudo do proprio direito; si nas 
Faculdades de Direito não se estudam sciencias naturacs em um ponto 
sufficiente para comprehender, já não digo a medicina em geral, que 
é a pratica das sciencias naturaes, que joga com a biologia, com a 
anatomia e com a physiologia, com a pathologia externa e interna. 
e outros conhecimentos, como exigir, para que exigir, um estudo do 
que o projecto chama medicina publica, quando é sabido de tot:los nós, 
os que cultivam o direito, que não se póde absolutamente, na appli
cação do di rei to á vida social, dispensar o concurso dos especialistas '!! 
Nas questões de direito criminal, nas questões de saneamento, nas 
questões de hgiene publica, os orgãos do Poder Publico hão de sempre 
ter nece si Jade de rcconer áquellcs que especialmente cultivam n 
assumpto, áquelles que, tendo todo o preparo necessario para com 
prehender perfeiiamente as questões, melhor as entendam do que 
outros a quem esse preparo se reduz a simples noções que teiJJham 
Lie cór. 

Na propria medicina, na propria sciencia biologica; ljuantas causa~ 

h a ainda em questão?! Na propria medicina, quantos processos de 
curar nós conhecemos? 

1 ão temos o systema dosimetrico, o systema allopathico, o sys
tema homreopathico, todos acceitos, todos com fervorosos crentes, 
todos produzindo resultados?! Quantos systemas de CUJ'ar, quantas 
tberapcuticas se têm engendrado?! Entretanto, quer-se que um advo
gado, que um bacharel em direito Lenha não já noções mas estudos 
que o habilitem a decidir questões em que ellc apenas tenha de tocar. 
que não poderá decidir por si, sem o soccorro de especialistas, porque 
muitas dessas questões vão desde a especialidade científica até á espe
cialidade industriaL 

Comprehendo que isso é bonito, que fica uma reforma pomposa. 
mas sei tambem que ella não póde produzir resultado, como não tam 
produzido resultado algum nenhuma daquellas que nesse sentido temos 
engendrado. 

Podemos encher as Academias de lentes, de capacidades, mas esse 
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facto não irá por fórma alguma fazer com que melhorem as condições 
do ensino no Brasil. 

O ensino só se póde <.lesenvolvet·, como em todos os tempos tem 
acontecido, pela eliminação completa de Lodos os en traves que até hoje 
se l·he tem oppost.o, pela .Jiberclacle completa do ensino, no ensino e 
perante o ensino, pela liberdade completa de pensamento, pela liber
dade completa de exposição e discussão. 

Não temos o que temer; assim é que têm vingado todas as grandes 
idéas; a principio guerreadas e mesmo interrompidas em seu desen
yolvimento por todos os meios materiaes de que sempre o retrogra
dismo tem lançado mão, nem por isso ba exemplo de que uma só 
concepção scientifiea, de que uma só concepção religiosa que attenda 
á<; r.ondiç"es sociaes, moraes e praticas de momento, tenha deixado 
df' vencer. E', portanto, uma questão de liberdade, uma questão consti
tuc ional que faz com que eu me julgue, como Deputado e não co1no 
-;rc tario dr quali"]UCJ ' doutrina philosophica, no dever de atacar o prr, · 
jeclo de reorganização elo ensino. 

Creio que consegui provar, ainda que succintamente, que ell e é 
insubsistente em todos os seus pontos e que elevemos, para evitar 
mal maior, simplificar tanto quanto possível esta engrena.:: em, este 
mecanismo complicado de ensino, que ha de produzir resultados senão 
1;eiores pelo menos tão máos como os (]ue se pretende evitar. 

Lembro-me de um exemplo, de um facto concreto que po so citar 
.á Camara. A Academia do Recife foi aLé certo tempo julgada como um 
tcnll·o de intellectualidacles, um centro de ensino, que, dizia-se aberta
mente, dava menos notabilidades, menos jurisconsultos ao paiz; pois 
fo i nessa Faculdade exaclamente que de certo tempo para cá o dese
volvimento intellectual accentuou-se pela divulgação de diversas dou
trinas, graças ao advento ao magisterio de um Tobias Baneto, e de 
out.ros illustrcs moços que honram a mentalidade brasileira. 

Foi graças á propag·anda philosophica al li feita pelos moços, desde 
os mais habilitados e intelligentes, até aquelles que só dispunham do 
coração, darquelles que, como eu, não tinham competencia (não apoia

dos) e que foram para a imprensa amparar o homem que devia ser 
o ponto de irradiação ela reforma intellectual das Academias, foi graças 
a esse movimento que de Pernambuco, aquella terra heroica do Norte. 
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nos veiu com Tobias Barreto, com Sylvio Romero e outros, uma reno
vação do pensamento nacional. 

Foi naquelle centro intellectual que a liberdade do ensino, no 
ensino e perante o ensino se fez uma realidade onde a tolerancia de 
todos os lentes, perante todas as doutrinas, quer as grandemente a<.lean
ladas, quer aquellas que estavam num ponto de vista retrogrado ; 
foi esse procedimento ele seu profess·orado que a Faculdade de Direi to 
do Recife se co llocou, como centro intellectual, em nível superior á 

ele S. Paulo. 
E será por.que a mocidade brasileira que estuda em S. Paulo seja 

menos intelligente do que a que estuda no Norte?! Não; é porque alli 
nós tínhamos liberdad e, alli, quando um cidadão sentava-se em frent<.> 
ao lente e titubeava com medo de expôr a sua doutrina, o lente dizia
lhe, como Silveira de Souza disse-me a mim: póde dizer sem receio 
a sua opinião, quero apenas que me dê a prova de que sabe o que 
es tuda; alli não acontecia o que acontece em S. Paulo aos pobres estu
dantes, o que aconteceu a mim mesmo que, por sustentar a inefficaci a 
elas penas ecclesiasticas, tive uma bomba por ser heretico! (Ri.so . ) 

O SR. ANISIO DE ABREU: - Systema irrquisitorial. 
0 SR. AURELIANO BARBOSA: - E é contra esse systema que l"lle 

1·ebello, e que não póde ser eliminado, que não póde deixar de existi r 
desde qu e o mestre encarrega<.lo de ensinar tenha a certeza plena de 
que, qualquer que seja o absurdo que possa ens inar, qualquer que 
eja a arbitrariedade ele. que possa lançar mão contra o pensamento 

humano representado por um alumno, elle tem segura a subsistencia 
material. 

Tenho, portanto, defendido a minha opinião e combatido o pro
jec to como entendo que deve ser combatido. 

Que não sejam admittidas as minhas emendas, ou pelo men<><l 
aquella que apresentei ·quanto á reducção do numero de cadeira& ou 
de disciplinas a ensinar, que seja mesmo adaptado in totum este pro
jecto, eu, como cidadão, só tenho a dizer que me resta unicamente o 
consolo de lamentar mais um attentado contra as liberdades do paiz, 
de lamentar mais um a-ttentado contra as conveniencias da mocidade 
estudiosa do Brasil e contra essa sociedade, que não póde invejar a 
capacidade, a moralidade e o amor da Patria a nenhuma outra que 
exista por ahi , mundo afóra; um sociedade que;· com menos de um 
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seculo apenas de existencia, independente traçou no mappa das nações 
uma trajectoria tão bri.lhante, que a collocou num ponto de vista supe
r ior da civilização em geral. 

Tenho defendido a liberdade, no seu ponto de vista mais elevado, 
em referencia ás conveniencias da mocidade, em referencia !i tranquil
lidade e ao direito ao progresso que, entendo, deve ter a sociedace 
brasileira para guiar- se nobremente e sem tropeços para o seu futuro 
grandioso, que só a liberdade do ensino, mais que qualquer outra, lhe 
pôde fornecér. 

Tenho concluído. 
(M·uito bern; muito bem. O 01·ado·r· é curnprirnentado.) 

F ica a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 19 DE JULHO 

O Sr. Pedro Moacyr : - Sr. Presidente, sou o primeiro a reco
nhecer a bôa vontade, o talento e especialmente a louvavel tenacidade 
eom que, entre outros membros da C_ommissão, o Sr. Deputado pela 
Bahia, Dr. Augusto de Freitas, tem tratado de convencer á Camara 
de que a approvação do seu projecto sobre o ensi·no nas Faculdades 
de Direito deve merecer o nosso inteiro apoio para o levantamento do 
nível moral do mesmo ensino. Entretanto, sinto-me tambem obrigado, 
pelos compromissos que sempre mantenho com os princípios de liber
dade na organização social da minha Pa·tria, a protestar contra este 
projecto, protesto no qual não estou desacompanhado, não me vejo 
felizmente isolado, visto como outras vozes mais autorizadas do que 
a minha se têm erguido no seio deste Parlamento para discorrer contra 
alguns pontos do project.o, que evidentemente conduzem o ensino das 
disciplinas jurídicas a retrogradar deploravelmente no Brasil! 

E ainda acima da autoridade, do criterio, do generoso ardor com 
que contra o projecto tem sido patrocinada neste recinto a causa sym
pathica e suggestiva da liberdade do ensino, está esse precedente que 
é um verdadeiro aresto parlamentar a derrota que ainda no anuo pas
sado soffreu esse projecto em 3• discussão. 
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H.epeLe-se na sessão aetual a mesma scena. O anno Lransacto, o 
projecto gal·hardamentc vencedor em 2" discussão, veiu a ca:hir em 3•. 

Espero, pois, que a Camara mantenha homogenea, uniforme, una, a 
sua votação sobre este assumpto relevante, e que não tolha á moci
dade do meu paiz a liberdade ele ensino, compieta sob todos os seus 

iT1divisiveis aspec tos. 
Ainda honLem, o illustre Deputado pelo Rio Grande, meu collega 

de bancada, manifestava-se nesta Casa absolutamente intransigente 
contra todo o ensino official. Devo declarar que commung·o as mesmas 
icléas, não só em virtude das modernas doutrinas scientificas a que 
Jiliei o meu espírito, como tambem em virtude do que decorre log·ica
rnentc elos proprios textos ela Constituição Federal. 

A absoluta, a completa liberdade de ensino não é simplesmen1~' 

uma consequencia da doutrina philosophica positiva, verdadeira, 
gJ·ancle, na atmosphera ela sciencia mod erna, é tambem uma consc
quencia da liberdade mot·al e intellectual estabelecida pela Const i

t.nição. 
S1' . Presidente, engana-se, faz obra de superficialidade todo aquelle 

que se convence que no fundo de quaesquer leis. de quaesquer decre
tos, de quaesquer resoluções do Poder Executivo, elo Poder Legislativo, 
do proprio Poder Judiciario, não está sempre se agitando uma doutrina 
ou lU11 pt•incipio de sociologia. Todas essas leis, todos esses decretos, 
todas essas reso luções elas quaes nós somos aqui os orgãos, os fautores. 
o instrumentos conscientes. não são mais do que val'iadas e complexas 
phenomenaçõe.;; de leis que regem tão natural e tão fatalmente o mundo 
social, {jue representa um organismo superior. 

Como as leis que l'e ·. em o mundo physico com relação aos orga
ni.smos ele ordem inferior. E é uma dessas leis de organização social 
aquella qu e impõe, como uma necessid.ade aliás demonstrada pelo 
conjuncto das exper iencias historicas, separar na concepção, na noção 
r nos fins do Estado as suas competencias temporaes das attribuições 
cspiri tuaes, que até hoje tem tido, aliás indebitamente. 

Não pertenço, Sr. Presidente, ao numero dos individualistas exal
laclos que comprehendem o Esbado com simples funcções de genàa.1'

men:a, o estado -policia, seg1.1ndo a expressão radical de . alguns puhli
cistas; mas Lambem não descambo no extremo opposto de admittir 
o Eslaclo- provictencia -omni potencialista, absorvendo todas as funcções 
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Je ordem· industrial, economica, scientifica, litteraria, artistiea, tut.or 
aevero da s-ociedade, proclamanno- se mais apto o que os individuo:;, 
do que as associações particulares para realizar todos os comp lexos 
fi ns da act.ividade social. 

Entendo, Sr. Presidente, servindo- me da synlhetica expres ão· de 
um dos escriptores mais apreciados pela democracia pomposa e bri
lhante do nosso tempo, Laveleye, entende que o Estado não é mais 
ao que a {o1·ça posta ao suviço da lttstiça. 

E' verdade que esse mesmo escriptor, depois de rememorar e cri
ticar as varias escolas políticas, desde a antiguidade até aos nossos 
dias, no fim elo capitulo accrescenta (como uma especic de peniten
ciação para com os publicistas contrarias ) ·que o Estado não deve ser 
t..nicaménte juiz, deve ser lambem maítre d'école. 

Mas vós bem comprebendeis que não é mis>tér estar adslrict.1 á 
nobre, á fecunda, á incomparavel orientação da doutrina posi·tiva para 
se pensai' assim sobre o Esta<do e limitar o domínio das suas funcções. 

Poderão os e piritas qu e não transigem com a nova ordem ele 
eousas ph ilosopllicas, enxergar na concepção do Est.àào sob o pl'isma 
po ilivista o sainet.e ou a caraot.erist.ica da intolerancia; mas, Sr. Pre
sidente, <Jlles os seguidores da escola, não estão sós no empenho de 
demonstrar exuberantemente que o Estado é ino-enit.amente incapaz el e 
accumnlat' as funcções de Dt'dem material com as fnncções ele ordem 
mo ral. 

São o proprios o criptores democrata , os individualistas exal
tados quo obedecem ao criterio de Hmckel, de Dal'\vin, de Spencer. 
os que entendem que ao Estado cumpre paulatinamente ir de pojan
do-se de todas as funcções espiri luaes c culturaes, que actualmenle 
rxerce na sociedade, para ser unicamente o orgão da ju tiça. a man 
lenedor · elo direito, em fim de ser a força posta ao serviço da justiça, 
t·omo diz Laveleye. 

Sr. Pt•esidente, quando digo que o Estado deve ser unicamente o 
l'rgão obsenador, appl icador mantenedor do direito, não é minha 
intenção dizer que limito-o unicamente ás funcções de segurança in
lema, do paiz respecLiYo. Claro é, - e as im me exprimo para evitar 
possíveis objecções - que Lambem incluo entre a funcçõe primor
diaes do Estado a de se urança exterior, velando pela defesa, pela 
dignidade, pela honra, pelos legitimas interes e do paiz. em face do 
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conjunoto dos interesses e litígios planetarios, emfim, para me exprimir 
mais sintheticamente, o fim do Estado é a defesa da ordem no interior 
e no extet·ior. 

Os escriptores allemães, inclinados á concepção greco-romana, á 

concepção do Estado omni.potencialista, e entre elles posso citar Blunt
schili e Holtzendorf, entendem :que o Estado não póde limitar-se unica
mente a essas funcçõ es de ordem material, cabendo-lhe promover o 
desenvolvimento das artes, das sciencias, das lettras, substituindo ou 
amparando sempre a iniciativa privada ... 

O SR. NILO PEÇANHA: - O Estado que pa;,; a o soldado deve pagar 
o professor. 

O SR. PEono MoACYR - ... que deve ultimar o desenvolvimento 
c!as lettras do mesmo modo que - aproveitando o aparte com que me 
lwnrou o illustre Deputado pelo Rio de Janeiro - paga o soldado, isto 
é, do mesmo modo que paga a força ao serviço da ju&tiça. 

Mas, Sr. Presidente. bem sabeis que a tendencia moderna dos espí
ritos é eliminar do Estado todas essas funcções, todas essas attribuições 
que affectam o livre e espontaneo jogo das opiniões, da discussão, das 
óoutrinas, dos credos philosDphicos. E em nosso paiz já es·tá estabe
lecida a principal differenciação entre o Estado, como qrgão temporal 
da sociedade, e a consc.iencia moral do povo ao qual elle corresponde, 
refiro-me á lei que estabeleceu a liberdade religiosa, guiando a Repu
l>lica, desde seus primeiros passos, á al•tura da civilização e avanta
jando-a sobre muitos povos europeus. 

·Si a Republica ass.im entendeu, desde a dicLadura, que o Estado 
não podia alimentar este ou aquelle credo religioso, não podia provêJ' 
ás despezas de ·qualquer culto, Lambem ·é logico, Sr. Presidente, que. 
como bem hontem se exprimiu o nobre Deputado pelo Rio Grande do 
Sul, deixe de provêr ·ás necessidades de caracter scientifico, de caracter 
litterario, de caracter artístico. 

Eis porque, Sr. Presidente, sou de parecer que em virtude destes 
princípios geraes e mesmo como deducção immediaia do preceito con
stitucional que firmou felizmente, salutarmente no Brasil, a liberdade 
de profissões, o ensino deve ser completamente entregue a individuas 
c.u assDciações particulares que dentro da lei geral da lucta pela vida, 
dentro da lei das competições, poderem dignamente provêr a estas 
necessidades do espírito publico, e assim levantar o meio moral do 
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ensino na Republica, o que aliás é nobre escopo do projecto do illustJ·e 
Deputado} o Sr. Augusto de Freitas. 

Entretanto, Sr. Presidente, já que não podemos desde já assentar 
na pratica ou na legislação esses principias summariamente expen
aidos; já que o Estano, em materia de ensino, em materia scientifica, 
litteraria e outras, não segue o conselho de Julio Simon, isto é, não p1·o

cura tornar-se inuti l pam pedir sua demis3ão ... transijamos com as cir
cumstancias, e procuremos introduzir na legislação em vigor, as modi
ficações tendentes ao real, ao effectivo melhoramento do ensino das 
disciplinas jurídicas. 

Sr. Presidente, no anno passado, quando se aventou nesta Camara 
o projec to ora em discussão, reuniram-se alumnos e respeibaveis mem
bros dos corpos docentes estabelecidos nesta Capital, e trataram de, 
como professores, ou como interes ados que eram, pronunciar-se defi
nitivamente sobre o proje~to da reforma do ens.ino nas Faculdades de 
Direito. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - V. Ex. dá licença? 
Do corpo docente só conheço o Sr. Leoncio de Carvalho que pu

desse protestar. 
O SR. PEDRO MOACYR: - E o Sr. Nerval de Gouvêa e outros. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - V. Ex. sabe que o Sr. Leoncio de 
Carvalho é um professor em nome. 

O SR. PEDRO MOACYR: - Não quero discutir o valor technico do 
meu illustre ex-professor, o Sr. Leoncio de Carval,ho. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Em nome, porque vive affastado 
das Faculdades. 

O SR. PEDRO MOACYR: - Não quero examinar qual a competencia 
profissional deste ou daquelle mestre das varias Faculdades da Repu
blica, quero unicamente demonstrar á Camara que, reunida uma grande 
massa de estudantes e de autorizados lent(;}s, foram nessa occasião 
pronunciadas varias allocuções, todas tendentes a hostilizar unanime
mente o pro,iecto da Commissão na parte que se refere, por exemplo, 
ao restabelecimento da obrigatoriedade do ensino. 

Fallaram nessa occasião, si não me fa lha a memoria, o Sr. Nerval 
de Gouvêa, lente da Escola Polytechnica, e o Sr. Leoncio de Carvalho, 
lente da Faculdade de Direito de S. Paulo. 
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Creio mesmo que o Sr. Bricio Filho, um dos ornamentos desta 
Camara, e muitos outros lentes e estudantes, manifestaram-se demo
radamente contra o projecto nessa parte. 

Estando a discuti.r-se uma materia que inter·essava tanto ao ensino 
jueiclico no ·Brasil, era natural que as Faculdades que ensii).am esta 
disciplina, se pronunciassem a favor do projecto. Pois bem: só a Con
gregação de Direito de S. Paulo votou uma proposta do meu illustrado 
ex- lente o Sr. Dr. Villaboim, para que o corpo docente se congratu
lasse com a Commissão por pedir o restabelecimento da obrigatorie
dade do ensino! 

Ora, VV. EEx. comprehendem que si c~ta medida despertasse as 
sympathias e adhesões positiv-as dos corpos docentes, e dos alumnos 
elas respectivas F.acul.dades, claro é que teriam corrido em defesa da 
Commissão para auxiliai-a nesse trabalho, para estimulai - a nesse nobre 
empenho do restabelecimento ela obrigatoriedade do ensino. 

Mas foi exactamente o contrario -que se deu. 
Na Faculdade de Direito ele S. P·aulo, depois de suscitada a pro

posta do St·. Vilaboim, até os alumnos se reuniram e resolveram pro
testar contra o proj ecto; uma parte insignificante ele alumnos acom
panhou os lentes. (Deus sabe por -que motivos . . . ) e na imp-rensa de 
S. Paulo e desta Capital constam os documentos comprobativos da asser
ção a qual acabo de me reportar. 

V ~ cl es , pois, senhores, que a conclemnação por parte dos professores 
&:.teressados na questão, foi completa, visto como na Faculdade de 
Direito de S. Paulo, não foi o corpo de alumnos que protestou a favor 
da obrigatoriedade do ensiÍ:J.O, foi uma parte da Congregação, por pro
posta de um elos lentes a que me r eferi , o :Sr. Dr. Villaboim. 

Estava, portanto, o projecto prejulgado ou condemnado, .c na 
Camara veiu a receber essa mesma condemnação em 3' discussão. 

Tendo passado em segunda, todavia ca!hiu em terceira, e só á tena
cidade intelligente e á nobre e louvavel convicção do Sr. Dr. Augusto 
de Freitas, conseguiram r esuscital-o este anno, porventura para ter 
uma melhor sorte, isto é, para ser votado, para sahir victorioso. 

Mas, antes que essa viotoria sobre o principio da liberdade, que 
é uma victoria :que não deve encher de inteira satisfação civica o 
pro.prio nobre Depu•tado autor do projecto, passe nesta ·Cámara, venho 
juntar o meu protesto ardente ao de todos os Deputados -que entendem 
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que a liberdade de ensino no Brasil deve ser mantida em todos os seus 
pontos, em todos os seus aspectos. 

O SR. ERICO CoELHO: - Apoiado, o mais é dar um salto para 

traz. 
O SR. PEDRO MOACYR: - Sr. Presidente, a propria monarchia não 

hesitou por inLermedio de um seu talent'ÜSO Ministro em proclamar 
a liberdade de ensino, com a consequente liberdade de frequencia . 

Essa liberdade de frequencia existe ha 15 annos. Tres gerações de 
estudantes! 

0 SR. AUGUSTO D'E FREITAS: - Liberdade de frequencia que pro
<Juziu os mais desastrosos resultados. 

0 SR. PEDRO MOACYR: -Vou provar que não. 
Tres gerações de estudantes fizeram seu curso á sombra desse 

re.; imen eniancipacionista, e será porventura a Republioa que não 
é mais do que um f-eliz consorcio político da liberdade com a autori
dade, que hoje venha podar essa conquista de nossa cultura scientifica, 
para voltar á data ant.erior a 1879, ao regimen do archaico carran
cismo?! 

Sr. Presidente, o nubre Deputado autor do projecto podia obj-e
ctar-me que propôz essa especie de retrocesso, porque a liberdade 
de ens ino tem offerecido os mais funestos ex-emplos á cri-teriosa con
sideração daquelles que se interessam pela verdade do ensino. 

Mas, Sr. Presidente, poder-se-hia negar, qualquer de nós poderá, 
em bôa consciencia negar que ha 15 annos a esta parte, não se t.em 
levantado do seio das Academias do Brasil, verdadeiras notabilidades 
tlm todos os ramos do direito? 

Poder-se-ha negar que tem sahido dos bancos academicos cidadãos 
que honraram a magi·stratura, a jurisprudencia, a politica, os parla
mentos, a diplomacia, emfim todas essas carreiras que são outras tantM 
:11pplicações th-eorico~praticas do direi to? 

Certament-e ·que ninguem negará isso. 
Até no munuo político, pela sympathica affinidade que existe entN 

Lodos os aspectos da liberdade, a geração educada no regimen do decrsto 
, de 19 de Abril, foi uma g.eração audaz, generosa, intelligente, que im

pulsionou o desenvolvimento moral e cívico do nosso paiz. 
E' esta mocidade que de ha 15 annos a esta parte educou-se em 

nossas F:aculdades, a crassa que teve a coragem necessaria para estas 
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duas altíssimas e incomparaveis funcções, que hão de passar á posteri
dade - a de proclamar a Republica e a de defendei-a no attribulado 
período de sua consolidação. (Apoiado.s.) 

Eu disse ha pouco, Sr. Presidente, ao nobre Deputado que não 
era tanto pelo que elles houvessem aprendido technicamente, juridi
camente na!\ Faculdades de Direüo; mas eu disse tambem a S. Ex. que 
o problema da liberdade, apezar de complexo, é uno, indivisível nas 
sua'S finaes consequencias; que est~ mocidade que se educara á sombr·a 
da emancipação do ensino, era logico que tambem tivesse a corag·em 
rrecisa para proclamar ·e executar a liberdade politica na sua Patria. 

EntrP-tanto, Sr. Presidente, o nobre Deputado, autor do project.o, 
entende q11e o regimen da liberdade do ensino só tem fructificado male
ficamente no nosso paiz, e que das nossas Academias só irromperam 
chatas mediocridades durante esse tempo; que, finalmente, um sys-
1Gma completo de vadiagem estabeleceu-se em todas as Faculdades . . . 
ficando o ensino do direito completamente desprestigiado e, como me
dida salvadora de todos esses desastres, ahás só existentes na concepção 
de S. Ex. , propõe o r estabelecimento da obrigatoriedade de fr equencia, 

Sr. Presidente, pertenço ao numero daquelles que entendem que 
o ensino só póde desenvolver-se cabalmente com uma unica condição 
e é que nas Faculdades haja bons professores, bons. lentes e nada mais. 
(Apoiados. ) 

O !·ente bom é a great attractio?t do alumno. 
Tenho disso experienciapessoal, adquirida dos tempos academie.os. 

Não serão as coacções regulamentares que conduzirão ao bom caminho 
os moços das Academias. 

O alumno, que para lá entra, é campos sui; já leva uma parte 
de autonomia moral e civica, já é uma entidade livre e independente. 

~"in é um almnniJ primat'JO e 'lf':l1H1d.lr:o, que precise quiçá de es
tin:nlos ~-up,ri0re . .; para o seu brio. para a sua honra escolar. Elles :lib 

moços, :orn0 mnitrJs deputadt'S desh Camara, 13 por ioso mcf;mo enten
de•n rl" •.!.::vrr tir~r 0s seus pergaMinho;; comr. veblculo o mais r:lr •ido 
p:1r:t as 1•arreir:Js so~iae.s sem a vexatMin .c~cravização dn ponto. 

Ess ~~ m0ços !'ão precizam de.wt.:; Pspionagens ridicuhs r! a pr.licia 
da nbri6Eo.:,•rit'11ct•. para nprPnrler a:; :.!i,;ciplinas nas quaes se matri-

D,•:'Jr,is, Sr. Pre~idente, a e:.-:perirnni'l riem0mtra que não é só hoje 
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'!J""tlt" exi.,:". rlisimanrlc, a vinha d ·~s A ':ld ~mia . .;, esse philoxera de vaàia

ç.;:.:•, que tan:o :lssus!a :w n0brr. dPf;Uiado, o Sr. Augusto de Freitas, 

n . .t.lmen.l•> inLeres;;ado pelo lf'v:.:.ntamento do ensino na nosga Pat,ria . 

Es5:l vag-abt.mr:lag<>m das Acactf'mias fi cla~sil~a. existiu sempre. tal
\ c•· em r..airr %Cala no dom;nin da flbr.iga~oriecla:de r! o ensino. 

Ha·na alur>~nos matriculados nr;;se tempo que venalizavam até o 

rcgnlam.3nto rJa•: Ararlemias, comr.ll'avam os beaeis que naquella época 

cr:1m o; nsc:\e,; e o P'>f;;mt:1.lllo rtos ntoçns. Corrl•mpiam (tJclo a dinhei

:>n e cm.1 ou~ ro; fert.eis e·;trutagemQ~. D!YSlif;cand0 o rf'gimrn rir! obri
r.aloriet.::.Le : n~tituir!.o no~ moldrs coimhrcnses. 

0 Stt. AIIGl'STO I•E Fr~EI'I' •>S .: - .~.ir da bem que \ T. Ex. rP~ponde a 
;:i pror• '"· 

O S:. PEDRO :r.:ro.-\CYR: -Vou resp.mder ao nobre r:Iepu~ado. 
E' \ ·~rdade, Sr. P:--eiiidente, qup o r•rojer.to de :J.gora corta essa en. 

lir:lade gl.'oLesc::~ e rirl'icula do bedel; !na;;, ~.;t• Pres iriente, o que faz '! 

A.1mmttl -1 as funcçõf .. s de bedel e as funcções do professor, que pelu 

prr jecto P. hoje ler\te-becl r.l . .Anfi!l'úmr.•nte o bedel tinha caderneta 

onde era c·scripto o norr~e do :'llumno; hoje é o rrofes.sor que desempc

ll~ a taec: rurcçõe~. O :t.'l.:;mno tem df' as'3ilmar o seu nome no livro que 
:rica sob a gvarda <lo p;·ofcsscr. 

0 ~R HFRC:iJL.\~o DIT FRF'IT-\S : - Assim ~;orno o professor tem ct~ 
a;;~,]VTI'I ~ r a ~ ecret<trh. 

Q .-1< AUGUSTo DE FREI'r.4,S : ·- E não fica humi~hado. 

O ~·,.. PEDRo MoACYR: - Mas E->:se professor além de ser agor•1 

cmnula:r.'amente o bedel, o que vem a s1~1' ainda? Vem a ser tambem o 

ddator do alumno pt!rante o puhlir.n: 

() .3il. LUiz DETSI: - E:11.lretant.o , n professor é obrigado a ensi

n~r e a, alumno fica o direito de af)ren•lf'r. 
o :S·: PEDRo MoACYP.: -Para issil paga a sua matricula; se não 

QUH es:··rJar p ~rde :. m~ttr .icula. 

Ma,, , omo dizia. além de accumuhlr as funcções de bedE'l, ainrla " 
p, ·l fes-~wr dPnuncia o ulumno :rnensalmcntp por editaes pregados na~ 

portas dro . ..: Ar.actemia.,; . Or!i, Y. Rx. sabe fJ!J ~ tal systema, além dP. im-· 

nr:tli0av• 1. é vexa to rio não só para :1 a!umnn como para o mr·stre. 

,Sr . } residente, dúem os adepto<; ela obrigatorieriade ·do ensin~J 

~~ •C elie ... ·irá rrstabe.Iecer o Yinculo, que nec•>ssariamente deve exist.ir 
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ent1·e o al'Jmno e o mestre, ha qui uze annos rompido pela vigencia do 

ens'no livre. 
O '3·1. AUGUSTo DE FREITAS: - O projecto não consagra a obriga 

to :;eda 10 do ensino . apenas confunde a liberdade •do ensino com :1 

9hflga~:l'JP.clade . 

o f-!)1. PEnr.o MoACYR: - Mas, entã0 o que 0 projec.to consagra., 
Eu J6 ct ·õss.~ que a liberd'ide de frequencia era um dos aspecto~ da. 

!t'Jerd•-la de enaino. 
O Sn. Ar;m:sTo DE FRr·:rT,,s dá outro apart-e. 
o s~t PEDR.:> MoACYR: - Mas, v . F.x. c!rve fazer justiça aos meu~ 

r.>:Jrcit .. o. 

1\la; Sr. Pre:-idente, como ia di7.er..rlo, o alumno é assim fi~r.aliza
do ' ·exa' ivamentr' pelo mP'lti'P. . Não havü.t a1·.soln!amE.'nte nrce:>:-.idade 
,t)-c:o, I J:.:~:.na t.::·U<' se arplicasse um dos artigos do projecto, que dE'

tc,·t,.ina ~l'le os abm!1o podem se1· interrngarlos pr.los mrstres e '\·ice· 
'fl!'~a. ~::1;: a Jlac:, para E'stabeleeE'r a sah1tar e nece3saria communicação 
c,nt:·l:' o P~ptrito dP U11S c de outros; ba;tava sómente i~so, qt'e :lbsolu. 
fa~r.ente não foi prohibido nem pl'h letf.ra nem pelo espírito do decre
to :le 19 .je Abril . 

8c t.~ lenle' não te~m :1uericlo interrogar os :1lumnos ou se E.'st e; 
n::o teem tido natural dE.'scnvolvim.ento, porque isto éproprio do alu
m.lo, p.l• a interrogar os meo·tres; ar. ec;se preceito não tem sido fi el
mente obc.:ervado, totlavia exi!:te t.axnti,:amente e é o mesmo preceito 
~1ra con~a.::rado no projecto do Sr. ÂU!.!.'lli'~o de Freitas . 

Pe,;so que com essa dispo:3iç'lo regulamentar bem oh<;ervada rea
tar ··Se- !!.a o vincúlo enf.re o alumno e o mestre. 

Naturalmente o abmno, em rujn espírito se suscitassem duvidas 
sobre a . relecção, interpellnria o mpstrr e este voltaria at.raz da !'H~l't a

•i1C l:la; SõJas e"t:plicações e daria o esclarrcimento precizo, fi cando des-· 

te modo <:slabclerido o romrr11~rrio de idéas entre o alumno e o mestrP 
·e, conseguinlemr.ntc. a fraternidade a.carlemica. 

Demais, Sr. Pr~,.,idente, o projecto exigindo que haja frequencia 
obrigalor;a e det~l'mir.·mdo que dado um certo numero de faltas iJ 

ai um no perJ)e o anno . . .. 

O Sn. AUGTJ ,.;'l'o DE FHE!'I'.-\!'1: --· E' adiai-o, mas não perde o armo. 

O SR. PEDRO MOACYR - ... em summa exigindo a frequencia obri
gatoria, ·é um .J;)rojecto de privilegias, porque até agora, no regimen 
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da liberdade do ensino, os moços pobres, desprovidos de recursos, que 
não podiam se transportar para as sédes das F·aculdades da Republica, 
estudavam nos seus Estados ou nas suas ex-Províncias e vinham pres
tar exame vago perante as Faculdades. 

Passando o projecto, claro é que fica fechada a porta das Acade
mias a essa especie do digno proletariado da mocidade, que em re3ra 
se distingue mais do que a classe opul·enta. 

0 SR. HERCULANO DE FREITAS: - Fica sem O direito de fazer, na 
primeira época, ma·s póde reseTvar-sú para a segunda. 

O SR. PEDRO MOACYR: - Mesmo assim não ficariam equiparadas 
todas as regalias, todas as prcrogativas, que igualmente devem ter 
todos os alumnos, de entre os quaes, unicamente -aquelles que têm 
meios de fortuna, poderiam frequentar as Faculdades nas suas sédes 
respectivas. 

O pl'ojecto consagra, portanto, uma odiosa excepção de pr·ivile-
gios. 

São muitas as considerações, que me suggere a leitura do projecto 
na parte concernente, quoe dispõe. (Lê.) 

O SR. ERrco CoELHO: - Este é que é o prejuízo da escolaridade o 
mais grave; medir o aproveitamento do alumno pelo tempo. 

O SR. PEDRO MOACYR: - Isto seria bitolar tyrannicamente todas 
as capacidades e reduzir ao mesmo escalão todos os cerebros. O alumno 
que, por uma felicidade dos dotes da natureza, por vantagens intelle
ctuaes, póde, dentro de um prazo curto, effectuar o seu curso, fica 
impedido de fazel-o e obrigado a marcar pa•sso durante os cinco annos 
prescriptos pelo projecto; e nem se diga que todos podiam aproveitar 
da disposição contraria, porque os medíocres não seriam capaws de 
se apresentar a exame, a menos que não se queira, aliás contra a hono
rabilidade das commissões julgadoras, desde já pl'evêr que o projecto 
não levantará o nivel moral do ensino e que se continuarão a repro
duzir os excessos das Faculdades, isto é, o nepotismo, a afilhadagem 
e o patronaLo ·escandaloso. 

0 SR. HERCULANO DJ;; FREITAS: - Isto é de todos OS regimens. 
O ·SR. PEDRO MOACYR: - ão ba duvida, mas é claro que o projecto 

deveria ser mais liberal e progressivo neste ponto; deveria estabeleoer 
um certo prazo razoavel para a média das intelligencias fazer o curso 
(e o prazo de cinco annos é muito criterioso), mas não devia tolher os 
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que podem encurtar nesta questão ele tempo, em virtude de predi
cados intellectuaes excepcionfl!es, a duração de sua carreira. 

H a uma perfeita iniquida:de! 
O SR. HERCULANO DE FREI'l'AS : - Mas V. Ex. póde corrig ir este 

defeito, apresentando uma emenda. 
O Sn. PEDRO MoACYJt: - Neste caso, é V. Ex. mesmo que vem ent 

meu auxilio, mostrando que o projecto está defeituoso! 
O SR. AuausTO DE FREITAS: - Olhe V. Ex. que não sou eu quem 

está fallando, é o outro Freitas. (Riso.) 

O SR. PEDRO MoACYR: - Bem sei; mas elle vem em auxilio da3 
minhas considerações. 

O SR. HERCULANO DE FREI'rAs: - Mas eu não disse a V. Ex. ·que 
votaria por isso. (Trocarn-se outros apm·tes .) 

O SR. PEDRO MOACYR: - Mas, Sr. Presidente, V. Ex. comprehende 
que é preciso fazer uma modificação essencial na parte deste projecto 

referente á prohibição dos exames logo na época subseqa ente á regular. 
Os alumnos devem naturalmente subordinar-se, na sua generalidade, 
ás disposições deste regulamento que pr·escreve o prazo de cinco annos 
para o emso, mas áquelles que não possam sempre fazer viagem ás 
cidades onde estão as Faculdades, ou aos que têm predieados intelle
ctuaes exceptuaes, deveria aproveitar o benefieio da lei introduzivel 
no projecto por uma emenda, como muito bem disse o Hlustre Depu
tado Sr. Herculano de Freitas. 

Ainda ·ha outr·os pontos deste regulamento que despertam as minhas 
ebservações. 

0 SR. AUGUS'l'O DE FREITAS dá um aparte. 
O SR. PEDRO MOACYR: - Mas por que é que ha bachareis ele

ct?"icos? 

V. Ex. quer atlribuir a desmoralização aos alumnos? Y. Ex. sabe 
que isto depende dos mestres, exelusiv.amente! 

UM SR. DEPUTADO: - Eis ahi o clou da questão. 
O SR. PEDRO MOACYR : - Os mestres que não dêm exames, que não 

façam presentes, que sejam rigorosos na apreciação das provas, e o 
Brasi l não será mais infestado por essa invasão do bachareliosmo ele
ctrico que V. E.'{. tanto e tão justamente fustiga e com a qual, porém, 
c Estado nada tem que vêr. 
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0 SR. PAULINO DE SoUZA JUNIOR: ~ Mas é preciso que a lei corrija 
os abusos dos lentes. 

0 SR. ERICO COELHO E OUTHOS dão apartes. 
O SR. PEDno MOACYR: -Mas V. Ex. pune os alumnos. Então emen

Jem o projecto de modo que o len te tenha penaliV.ade, porque o espí
rito do projecto foi dar uma penalidade para a vadiagem academica 
r· para o desleixo dos alumnos. Assi"m, se V. Ex. confessa que o abuso 
provém dos lentes, neste caso de penalidade ou qualquer reforma en
l!•nda-se com o magisteri1o, mas não com o corpo de alumnos. 

O SR. PAULINO DE SouzA JUNIOR dá um aparte. 
O SR. PEDRO MoACYn: - Eu já refoDmei a phras~ e repito-a: Si 

lodos esses abusos provêm do corpo docente, segundo o aparte do 
illustre Deputado, as reformas deverão alcançar a este, e não aos estu
dantes: Entretanto, como disse o mesmo Deputado pela Capital Federal, 
o Sr. Erico Coelho, a corda rebenta pelo lado do mais fraco. O que 
é que se faz? Restabelece-se a obrigatoriedade elo ensino. 

Penso, portanto, que isto não é logico nem justo. 
O SR. PAULINO DE SouzA JuNIOR: -Eu não disse que a culpa era 

dos lentes; acceitei o presupposto, estabelecido por V. Ex. 
O SR. PEDRO MOACYR: - Não foi por mim, mas por um aparte 

do Sr. Augusto ele Freitas, que referiu~se, e com muito criterio, á noci
Yidade do bacharelismo electrico; e eu disse: Neste caso, o lente é 
que deve ser puniV.o. Emfim, que medidas, a r~forma proposta se 
procurou tomar contra abusos d()S corpos docentes? 

· Nada, a não ser restringir a liberdade elo alumno! 
0 SR. HEHCULANO DE FREI'l'AS: - Mas V. Ex. está com a palavra. e 

J)óde propõr as emendas que forem necessarias. (Ha outros apaT·tes. ) 

O SR. PEDRO MoACYR: - Mas vou proseguir em minhas considera
ções. O art. 5° do projecto exige que as Faculdades livres constituam 
llffi patrimonio ele 50 contos para gozarem elas prerogativas que a lei 
rstabeleae. Não posso comprehender semelhante disposição. 

Sr. Presidente, para que foi incluído entre varias artigos, est~ a 
que refiro-me, e como se justifica esta cxigencia financeira ou cco
nomica? 

Não sei se posso utilizar-me da declaração (em conversa parti
fular), que fez o Sr. Paulino de Souza. 

Se3 unclo explicou-me S. Ex., tal exigencia foi feita para que se 
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constituam solidamente os cursos livres, para que elles não desappa
reçam de um dia para outro, nem tenham a vida fugitiva de um cometa, 
\1 consequentemente os diplomas adquirem uma certa respeital:!ilidade 
moral perante o publico; mas, Sr. Presidente, penso que nós, desde 
que admittimos como legitima a existencia dos cursos livres, desde que 
admittimos o ensino por quem souber, quizer e puder dal -·o, não deve
mos restringir com exigencias economicas esse criterio da liberdade. 

Para que se instituir este patrimonio ... 
Para que instituir-se semelhante patrimonio? Eu penso que elle 

vem atacar a liberdade de ensino. Demais, que têm as Baculdades 
officiaes, que tem o Governo, com 9 facto de poderem desapparecet· 
amanhã, por terem quebrado, e até fallido, os cursos livres que se 
insti tuirem na Republica? 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Não são cusros livres, são Facul
dades que têm r egal ias conferidas pelo Governo, e que são equiparadas 
ás Faculdades officiaes. 

O SR. PEDRO MOACYR: - Eu disse ha pouco que me referia ás 
Faculdades livres, que gozam elas prerogativas instituídas na le~islação 
vigente, e que constam da lettra do projecto. 

O SR. HERCULANO DE FREITAS: - São Faculdades livres com pri 

vilegio de Faculdades officiaes. 
O SR. PEDRO MoACYR: - Que tem o Estado, que têm as Faculdades 

officiaes com o facto de se constituírem, com este ou aquelle patri
monio, modesto ou rico, esca:sso ou opulento, as Faculdades livres, 
àesde que ellas existem e devem existir tmicamente pelo respeito ao 
principio da liberda:cle do ensino, instituído, aliás na nossa Const i
tuição, directa e indirectamente? 

·Sobre serem obrigadas a formar um patrimonio de 50:000$ para 
terem existencia propria e gozarem das prerogativas do pojecto, ainda 
essas Faculdades são obrigadas a soffrer ins.pecção de um fiscal, no
meado pelo Governo, pago, porém, pelas Faculdades livres!! 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - E' a regra da fiscalização. 
O SR. ERICO COELHO: - E', como os fiscaes ele companhia. 
O SR. PEDRO MoACYR: - {) Governo estabelece uma especie de 

restricção ao modo e correcção com que as Faculdades livres desem
penham as suas respectivas funcções; exige um palrimonio de 50:000$ 

para que ellas se constituam, e além disso ainda impõe e exige que ell as 
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sejam fiscalizadas por um .homem de notaria competencia, ao juizo 
do Estado. Digressivamente devo dizer que não reconheço aó Estado 

essa compeiencia. 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Com a sua .cloutrina püilosophica, 

espero que V. Ex. termine abo lindo o ensino official. 
O SR. PEDRO MOACYR: - Eu já disse que era em absoluto pela sup

pressão do ensino official; mas, não sendo applicavel essa doutrina 
acLualmentc (e lambem disse ·que não era este um ponto de vista de 
acanhado sectarismo, attendendo ás circumstancia·s, curava unicamente 
ele estabelecer nas lei s referentes ao assumpto as modificações neces

sarias. 
AcceiLando, porém, mesmo o regimen instituído pelos nobres 

Deputados, que é .o do ensino official, mas que concede ao lado das 
Faculdades officiaes as Faculdades livres, a consequencia a t irar não 
é esta; a oonsequencia logica, forçosa, fatal, não é que ellas sejam 
tuteladas, em tudo e por tudo, tanto nos seus exames, como na sua 
economia interna, por fiscaes do Governo, á vontade e ao alvedrio do 
mesmo Governo, e que estes fiscaes ainda sejam pagos pelo bolso das 

Faculdades livres . 
O SR. ERICO COELHO: - Para isso é que se pede a caução de 

50: 000$000. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Quem disse isso? 
O SR. ERico CoELHO: - Estou tirando essa illação. 
0 SR. AUGUS'rO DE FREITAS: - Mas não está no projccto. 
O Sn. PEDRO MoACYR: - A' vista destas rapidas considerações, 

entendo que o projecto, aliás accei tavel quasi no seu conjuncto . .. 

O SR. AUGUSTO DE FR EITAS: ~ Oh! como me honra ouvir isso! 
O SR. PEDRO MOACYR: - Não ·honra a V. Ex. a minha opinião, 

c~ue é muito modesta; a Camara j·á o honrou com uma votação bastante 
éxpressiva. 

A' vis•ta destas oonsiderações, ·dizia eu, entendo que o projecto, 
aliás acceitavel quasi no conjuncto, não deve todavia passar na parte 
que se refere propriamente á -obrigatoriedade do ensino e suas con
sequencias. 

V. Ex. viu, Sr. Presidente, que não tratei absolutamente de exami
nar o projecto sob o ponto de vista intrínseco, o de ·me1·itis, nem sob 
o ponto de vis-ta do programma do ensino, que é a parte essencial, 
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o eixo em tornJ do qual devem girar todas as preoccupações zelosas da 
illustre Commissão, pelo seu projecto. 

Si a Commissão está sinceramente empenhada na reforma do 
ensino das disciplinas jurídicas no Brasil, não póde fazer questão disso 
que muitos Deputados, que admittem a obrigatoried-ade do ensino, 
chamam quasi desdenhosamente uma especie de disposição regula
mentar e secundaria. 

A Commissão devia antes fazer questão capital da parte que dis
r:õe sobre o programma do ensino, da distribuição e do numero das 
cadeiras. Entretanto sei que a Commissão no anno passado retirou 
c seu projecto, unicamente porque cahiu a idéa da obrigatoriedade! l 

De modo ·que o pensamento principal não é este de fazer passar 
a reforma elo ensino para melhorai - o; é unicamente o de estabelecer 
a obrigatoriedade. Assim seria muito mais logico que a Commissão, 
em vez de estudar operosamente e apresentar um projecto como este 

que está em discussão, apresentasse outro muito mais curto, muito 
mais summario, muito mais expedíentista, dizendo simplesmente: Fica 
restabelecida a obrigatoriedade do ensino nas Faculdades do Brasil ; 
modificadas taes e taes disposições correspondentes ela legislação 
vigente. 

A Commissão, vendo corôado de um grande exito o seu projecto·, 
votado e acceilo pela Camara em todas as suas partes principaes, 
sacrificou as suas proprias preoccupações de reforma e levantamento 
do nivel moral do ensino, só porque não passou essa questão, aliás 
~ecundaria, questão toda de policia interna das Academias, a o·briga
t.orieclade ·de frequencia! 

Portanto, vê V. Ex., Sr. Presidente, que o escopo ela Commissão 
não é propriamente a reforma do ensino, a sua questão magna, a sua 
delenda. ou constntenda. Car·thaao é o r-estabelecimento da absoluta 
obrig·atoriedade do ensino. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: - E' a fiscalização do ensino. 

O SR. PEDRO MOACYR: - A isto se reduzem todas as preoccupa
ções, aliás exclusivistas, da Commissão que elaborou o projecto .. . 

Atacando-o na parte que se refere á obrigatoriedade e a outros 
artigos cons·equentes, entendo, entretanto, que elle deve merecer da 
Camara o maior apoio. quanto ás suas outras partes constitutivas, 
embora ellas não se possam dizer, em absoluto, escoimacla ele erros 
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uu defeitos, desde que convenhamos que a elaboração desse projecto 
rxprime da parte da Commissão o nobre empenho de lrabalhar pela 
wstrucção, á sombra das leis republicanas. 

!\Lé hoje, a difficuldacles materiaes de garantia da ordem e de 
:-cgurança da sociedade brasileira, contra o conluio indecoroso d(} 
anarchistas e reaccionarios, não têm permittido á mocidade constru..:. 
rtora do novo regimen, instituir leis, reformar a administração, pro
mulgar resol uções e decretos que. mostrem aos homens do antigo rcgi
men que a Republica não é sómente uma transformação politica, ella 
r' mais do JUe tudo - uma tansformação social; ella é a reforma de 
Jonde en comble, salvo o respeito devido ao passado, -de todas as insti
tuiçõrs que não podem actualmente provêr dignamente ao nossos 
destinos ele varias ordens. 

Na instrucção .primaria, na instruc;ção secundaria, b em como 
r1a ins Lrucção superior, estão sendo diariamente e imperiosamente 
:·rclamadas reformas importantíssimas e radicaes. 

Na instrucção secundaria, sabe V. Ex., Sr. Presidente, que os 
rrros, os abusos e os desastres, o nepotismo e a afilhaclagem campeiam 
desassombradamente nisso que hoje já reclama até certo cynismo 
<I lirag·em dos exames. 

O SR. YERGNE DE ABREU: - Isso é com os Estados. 

O SR. PEDRO MOACYR: - Não se trata de estudar para cumprir 
um bem organizado pr0,3 11amma de humanidades; tiram -se os prepara
lor·ioq a roldão, a rodo, no meio de todas as protecções escandalosas. 

O ensi no •superior vem a soffrer, em virtude destas bases defei
lnosiss imas, da instrucção ecundaria e primaria. 

O SR. HERCULA::'-10 DE FREITAS: - No Estado que tenho a honra de 
rrprrsen l.ar o rnsino primaria é admiraYel. 

O -2 R. PEDRO MOACYR: - Congratulo- me com V. Ex. pelo Estado 
àe S. Paulo, no qual, aliás, reconheço a maior bôa vontade e cuidado 
em es tabelecer leis desta ordem e para um serviço tão importanLe, 
mas \". Ex. deve concordar que o Estado de S. Paulo, sob todos os 
pontos dr vista, acha-se em condições de verdadeira prosperidade, 
r l.t'm podido ostentar normalmente a ua administração com respeito 
nos . rus in titutos de ensino, mas isto não ba succedido a muitos 
cut.ros Estados, a braços com a crise que atraves a a Republica, que 
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impede-os de volver os olhos, do serviço das armas e dos acampamen
l<Js para as serenas .cogitações admini·strativas. 

E', porém, urgente organizar sem precipitações o ensino primario 
il principalmente o secundaria que eram antigamente, apezar do retro
gradismo de certos lentes e da deficiencia dos recursos e processos 
didacticos, muito melhor administrados do que hoje. E, tanto é assim, 
que na maior parte dos ·homens ·que figuraram na nossa ·scena política, 
social, litteraria e artistica, podia não se encontrar talvez uma dóse 
forte de orientação de modernas theorias, mas encontrava-se sempre 
um alicerce s-olido, que lhe·s foi fornecido por um conveniente curso de · 
humanidades. 

Entendo que a Republica deve promover uma reforma completa, 
homogenea, adeantada e inspirada nos melhores modelos, nos tres 
1~amos de instrucção. 

Mas na instrucção superior, especialmente, na parte que se refere 
ao ensino de disciplinas jurídicas, não será por certo o restabeleci
mento de abs<Jluta obrigatoriedade do ensino, a cassação violenta das 
maiores prerogativas da mocida·de, que .hão de trazer esta reforma e 
levantar o ensino. Pel<J contrario, no ensino superior que tem outra 
natureza, outra índole que não o ensino primario e secundaria, só 
á .sombra da liberdade entendida sob todos os seus pontos de vista, 
de liberdade de ensino, para o ensino, no ensino e liberdade de fre
quencia, é que eHe poderá desenvolver-se convenientemente, de moela 
a tornarmo- nos entre todas as nacionalidades da America, uma daquel
!as que tenham uma concepção mais clara dos seus direilos internos 
e externos, um ·desses povos que possam dar lições de cu! tu r a moral, 
scientifica, artística e litteraria, aos proprios povos do velho mundo, 
como ainda hontem muito bem observou um nobre Deputado pelo Rio 
Grande do Sul. 

Tenho concluído. (Muito bem. ) 

São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussã<J as 
seguintes emendas: 

1" - Supprima-se o § 1!• do art. 2•, assim concebido: 
"Para a verificação da frequencia nas aulas haverá um livro espe

cial, no qual inscreverão os alumnos os seus nomes. Deste livro, que 
ficará sob a guarda do professor da cadeira, •serão extrahidas no fim 
de cada mez, as respectivas notas para o reconhecimento cl<J numero 
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(je· faltas dadas pelos alumnos, affixando-se edital no edif'icio em 
que funccionar a Faculdade, afim de que possam ser feitas as recla
mações que forem justas." 

2" - Supprima-se a clausula (a) do § 6" do art. 2", expresso nos 
seóllintes termos: 

"0 alurnno que em qualquer das aula do curso que frequentar, 
comprehendidos os cursos complementaras, der 40 'faltas, por tal 
motivo não poderá ser admi ttido a exame na primeira época." 

S. R. - Sala das Sessões, 19 de Jul•ho de 1895. - Bricio Filho. 
- Pedm Moacyr. 

Onde convier - accrescente-se: 
Art. Fica revogado o art. 438 do decreto n. 1.232 H, de 2 de 

janeiro de 1891. 
S. R. - Sala das Sessões, 19 de Julho de 1895. - Luiz Detsi. 

Leonel Filho. - Lamounier GodJofredo. 

E' lida, apoiada e enviada á Commissão de Orçamento a seguinte 
emenda: 

Ficam elevados a 9 :000$000 os vencimentos annuaes dos lentes 
cathedraticos das Faculdades de Direito do Rec ife e de S. Paulo, senJo 
dous terços de ordenado e um de gratificação. 

Na mesma proporção serão augmentados os vencimentos dos lentes 
substitu los. 

S. R. - Sala das Sessões, 19 de Julho de 1895. - A1·thur Orlando. 
- Cunha Lima. - Bueno de Andr·ade. - Chateaubriand. - Olympio 
de Campos. - Rocha Cavalcanti. - Octaviano Loureiro. - Marcionilio 
Lins. - Tavares de Lym. - Gonçalves Maia. - Perei1·a de Lyra. -. 
Arminio Tavares. - A1·thur T01-res. - Neiva. - Gouvêa Lima. -i 
Paranhos Montenegro. - Paula Ramos. - Tolentino de Carvalho. -
Thomaz Delfino. -Anisio de Abreu.- Francisco Tolentino. - Chris 
tino Cruz. - Tolentino dos Santos. - Torquato Mm·eira. - Fmr~~ 

Carvalho. - Tosta. - Cornelio da Fonseca. - Zama. - Costa Ro
arigues. 

O Sr. Eduardo Ramos começa dizendo que, no anno passado, 
naquelle mesmo lagar, talvez á. mesma hora, o orador impugnara esse 
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;mesmo projecto, que o seu digno collega. pela Bahia apresentara aQ 

eonhecimento da Oamara, e a que esta, não obstante os recursos _do 
seu illustre Relator, não póde dar sua approvação. 

Deante deste projecto, pois, agora re tabelecido, o orador vê que 
~.> lucta se trava entre a tenacidade do digno Relator contra a cohe
rencia da Camara. 

Quanto ao orador, o ponto de vista é o mesmo. 
Combate o projecto, pois acha-.o falho, inefficaz, excessivamente 

preoccupado do rig·orismo da esco laridade, ou da frequenc ia obri ·~a

toria em termos que lembram o regimen coimbrense, sem trazer \!-ffi 

só estimulo aos estudos jurídicos, em algum complexo de providencias 
que os animem, não na pre são exercida contra os alumnos, mediante 
.a garantia material de sua presença, c.omo requer, mas de medidas 
de outra natureza, que os attrahissem e assegurando um regimen 
em que andassem combinados a liberdade e o aproveitamento. 

:\ digna Commissão julgou ter resolvido o problema do ensino 
jurídico no Bra il decretando- se a frequencia obrigatoria. Isso equi
yaleria um fabrkant.e de locomotivas que se -dispensasse ele attendnr 
á rigidez do apparelh o, ás condições de resistencia, de celeridade, ás 
necessidades de sua propulsão e movimento, para tratar sómente cl1) 

freio, elo mecanismo a-dequado a travar- lhe as rodas, a cletel-o emfim. 
Diz que o projecto não satisfará sinão no ponto particular desta 

soquP tração ele estudantes. :\Ias isto não é reformar o ensino jurídico 
uem resolver a:; questões que a elle se ligam. 

Entra em largas considerações, demonstrando que os autores do 
projecto tinham dispensad.o tudo quanto· se conhece nos paizes àe 
culta civilização sobre a organização -do ensino, citando a or~ anização 
ele mui los delles. 

A um aparte elo Sr. Yergne de Abreu, dizendo que nos cumpre 
fugir aos americanismAJs, o orador replica dizendo que essa pécha de 
mnerica.nismos cada qual atira com desdém á feição de suas idéa 
de momento oa ele seu amor proprio. Mas o certo era que, entre nós, 
a terra da imitação incondicional e intemperante, não eea muito que 
quizessemos estudar o fructo das instituições do ensino superior onde 
elle não é, como querem que sejam no Brasil, uma resultante de medi
das méramentc mecanicas, e sim uma organização fecunda e viva rlo 
real ensino, de inspecção e julgamento conscienciosos. (Apoiados. ) 
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Analysa. o projecto. em todas as innovações, demonstrando a sua 
innefficacia. 

Não sabe qual será o seu desLino, mas qualquer que elle seja não 
será, infelizmente, para as lettras jurídicas do Brasil, mais do que um 
esforço muito louvavel da digna Commissão, mas de uma fficacia 
problematica e dolorosamente regressiva no domínio do patrimonio 
liberal do paiz. (Muito bem; mttito bem.) 

Fica a discussãJO adiodo pela hora. 

SESSÃO DE 22 DE JULHO 

Continúa a 3• discussão do projecto n. 38, de 1895, reorganizando 
o ensino nas Faculdades de Direito. 

São lidas. apoiadas c postas conjunctamente em discussão as 
~eguintes emendas: 

Ao art. 1°: 
Accrescente-se: 
Propedeutica jurídica; 
Direito constitucional dos Estados Unidos do Brasil, c.omparado 

com o federal; 
Organização judiciaria e leis processuaes dos mesmos Estados, 

comparadas com as leis federaes analogas. 
Ao art. 1•: 
Art. O ensino nas Faculdades ele Direito .se divide em Lrcs 

secções; 
A de sciencias políticas, jurídicas e notariado. 
A primeira e segunda terminarão pelo diploma de bacharelado ou 

dóutorando; e o terceiro pelo de licença que habilitará tambem para 
o exercício das funcções de procurador judicial. sem clepenJencia ·da 
provisão. 

Art. As materias elo ensino se leccionarão em cursos semes-
traes. 

O programma de cada uma dellas deverá comprehender o seu 
conhecimento fundamental. Será formulado pelo professor .:Ia cadeira 
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f1 sujeito á approvação do corpo docente, em Congre3·ação, antes do 
começo do anno lectivo. 

O professor é obrigado a perfazer o programma, durante o tempo 
prescripto. 

Incumbe, entretanto, aos adjuntos ministrar o ensino subsidiaria 
o complementar sob a indicação do pr.ofessor. 

Sómente se estendet'á por mais de um semestre o ensino das 
seguintes cadeiras: 

Direito civil patrio (3 semestres). 

Direito commercial patrio (3 ditos). 
Direito criminal (2 ditos). 
Direito romano (2 ditos). 
Será um só o exame de cada materia, ainda que o seu curso se faça 

em mais de um semestre. 
Art. A inscripção para matricula e exame se fará á escolha 

oo candidato sem depedencia de coordenação prévia das materias. 
As Congregações, porém, indicarão a ordem normal das discipl i

nas, segundo .o seu nexo scientifico, como meio de orientar os estu
dantes na sua preferencia. 

Ao art. 2•. . . substitua-se. 
Art. E' livre a frequencia nas Faculdades de Direito. 
§ 1 . • Aos olumnos, porém, matriculodos ·e ossidu-os -sã-o osseg'liradas 

as seguintes vantagens: 

f•, preferencia nos exames annuaes: 

2", admissão a exame annual até seis disciplinas; 
a•, admissã•o a exame extroordinario, anLes do começo do anno 

lectivo, da materia ou materias em que não tenha sido approvado em 
f'poca anterior, ou quando não tiver podido comparecer; 

4•, quando não tenham feito os exames na época extranrdinaria, 
ou não hajam sido bem succedidos, poderão prestai-os na época se
guinte, uma vez que tenham attestação de idoneidade do professor da 
aadeira. Estes exames não se c.o mputam nos limites do n. 1. 

5•, restituição da taxa da matricula sempre que, sendo approvados 
nas matarias da inscripção, o forem com distincção em mais de uma 
dellas. 

§ 2. • A prova de assiduidade constará de boletins semestraes, 
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attestando a presença do estudante durante dous terços da duração do 
r. urso. 

Em caso algum, porém, se consideram perdidos os direitos de 
inscripção sem decisão do corpo docente em Congregaç_ão de dous 
terços pelo menos de seus membros. 

Poderá esta relevar daquella pena, quando a ausencia, não exce
dendo a metade do período lectivo, fôr determinada por força maior, 
satisfactoriamente demonstrada, e evidenciar-se que o estudante, du
rante ella, applicou-se ao estuào das respectivas materias e tenha 
apti dão para fazel-o com proveito. 

§ 3. • Os candidatos livres a exame poderão prestai- os até cinco 
na época annual designada para este serviço. 

O regimen das provas será o mesmo que para os matriculados. 
Ao art. 5. •: 
As faculdades livres de direito que se fundarem na Republica, 

não poderão ser equiparadas ás Feculda.des officiaes sem observancia 
dos requisitos que se seg·uem: 

a) approvação, pelo Governo Federal, dos seus estatutos e suas 
reformas; 

b) aptidão do seu corpo docente para o ensino integral dos cursos, 
mediante proposta da Congregação por concurso ou outro meio que 
os institutos livremente estabelecerem, e approvação do Governo 
Federal; 

c) installação em predio, proprio ou não, com as accommodações 
necessarias; 

d) bibliotheca, provida de revistas de juri prudencia e sciencias 
políticas e jurídicas, nacionaes e estrangeiras, e os gabinetes e labo
ratorios para o ensino pratico das materias do programma que o 
exigirem. 

Art. Applicam-se aos professores das actuaes Faculdades livres 
de Direito e das que se fundarem, reconhecidas e equiparadas ás offi
ciaes, as disposições honorificas e graduaçõe estatuídas para os pro
fessores de hierarchia analogas das Faculdades da União. 

Ilio, 22 de Julho de 1895. - Edua1·do Ramos. - Arthur Orlando. 



-180 -

SESSÃ:O DE 24 DE JULHO 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão 

a seguinte emenda: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. o As Faculdades de Sciencias Sociaes e Jurídicas e .de São 

Paulo e Recife adaptarão o systema de instrucção e o regimen escolar 
que as Congregações entenderem, cada qual a seu modo. 

Art. 2. o A União conservará nesses institutos officiaes, os func
cionarios dos corpos docente e administrativo providos até a promul
gação desta lei, com suas regalias e proventos. 

Art. 3. o A medida que ocwrrerem vagas de lentes, salvo o preen
chimento por accesso, ou de substitutos ou de quaesquer auxiliares do 
ensino, o Governo Federal nomeará, sob proposta da Congregação respe
ctiva, pessoal em commissão, percebendo venci!l).entos pela tabella offi
cial mas sem as regalias da vitaliciedade e aposentadoria. 

S Assim tambem serão suppridos os claros do corpo administra-
tivo, a discripção do Governo Federal. 

Art. 4. o Desde que por morte ou jubilação dos funccionarios de 

ensino, nomeados antes desta lei, se acharem os logares providos na 
sua totalidade por pessoal em commissão do Governo Federal, será 
o substituto transferido ao Estado onde tiver séde ou declarado F'acul
dade livre si o Estado recusar- se a custeai-o e dirigi l-o; cessando 
em qualquer das bypotheses esse encargo pecuniario para a União. 

Parag-rapho. As despezas com os materiaes desses institutos, 
porém, continuarão a ser feitos pela União sob a inspecção do Governo 

Federal. 

Art. 5. o Os diplomas conferidos pelas Faculdades de Sciencias 

Sociaes e Jurídicas de S. Paulo e do Recife não dão prrivilegio seja 
para nomeação do juiz ou membro do Tribunal Federal seja para 
o exercício da advocacia que é livre em toda a Repub1ica. 

Art. 6. o Desde já a União qeixa de provêr s0bre os cur~os de pre

paratorios á matricula nas Faculdades de S. Paulo e do Recife. 
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Art. 7. • Revogam-se as disposições em contrario. 
S. R. - Sala das Sessões, 24 de Julho de 1895. - Erico Coellw. ( *) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 25 DE JULHO 

O Sr. Valladares: - Sr. Presidente, o projecto acha-se, a meu 
Yêr, brilhantemente discutido pelos illustres oradores que me prece
deram na tribuna. Só venho desempenhar-me do dever de ·fundamentar 
o meu voto, attenta a importancia do assumpto, e tambem por acceder 
á gentileza de alguns amigos que julgaram de certa utilidade que eu 
tomasse parte nessa discussão. 

Antes de entrar na apreciação do projecto, entendo dever fazer 
uma declaração a V. Ex. e á Camara. 

V. Ex. deve ter lido diversas publicações relativas a um facto , 
que ao autor ou autores dellas, pareceu acintoso, a uma das Faculdades 
~:xis t.entes nesta Capital, cujos membros deixaram de ser contemplacos 
na c<O mmissão que organizou este projecto. 

Devo declarar a V. Ex. e á Camara que absolutamente não tive 
parte nessas publicações, nem si quer fui ouvido sobre ellas; porque 
si o fosse e!J.as não teriam apparecido. 

Sendo eu lente da Faculdade eliminada julgo conveniente declarar 
que não considerei acintosa essa, eliminação, <>u melhor, o facto de 
não ser contemplado nenhum dos lentes dessa Faculdade com assento 
na Caii}ara. 

E!!tou persuadido que V. Ex., sem intuito de exclusões pessoaes 
(apoiados ) organizou a .COmmissã<> com <>s que lhe foram occorrendo 
como dignos do ·honro·so encaargo. 

Pelo que me toca devo mesmo declarar a V. Ex., 'Sr. Presidente que 
nem siquer me apercebi do facto da exclusã<> üU nã<> contemplação dos 
lentes dessa Faculdade, que têm a honra de um assento nesta Camara 
entre os quaes me acho. 

(•) Não consta dos Annaes o discurso do Sr. ·Erico Coelho, iniciado na 
sessão anterior. 
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O SR. FRANÇA CAR VALHO: - Faculdade de que V. Ex. é ornamento 
brilhante. 

O R. YALLADARES: - K bondade de V. Ex., que mui Lo agra
deço . 

Devo dizer mais a V. Ex. r. Presidente, que quanto á or,.tanização 
das Commissões nes la Camara, quer de caracter político, quer de cara
cter scientifico, jámais me susceptibilizei pela minha exclusão, a qual 
acho a mai natural e legitima. 

Para a minha exclusão todo o mundo tem carradas de razões, qual
quer que ellas . ejam; para a minha inclu ão, porém, é que ninguem 
tem razão. 

Por conseguinte, nessas publicações em que se irrogava censura 
ao Sr. P re!idente e ao illustre gener al l eade1· ou director da Camara, 
por uma exclusão que se julgou acintosa, abso lu tamente não t ive parte. 
e acho até que fizeram muito bem em excluir-me. (R'iso e partes.) 

O SR. FRANÇA CARVALHO: - Estou certo de que o~ lente- da Facul
dade são extranhos a essa publicações. 

O SR. VALLADARES: - Feita esta declaração, que é sincera, e 
accrescentanclo que, como o meu illu tre amigo, creio que os lentes 
da Faculdade Livre de Direito são extranhos ás publicações que e:vtrn

rthar am a ua exclusão. passo á discussão do projecto. 
Começo, Sr. Presidente, por divergir ria homada Commissão em 

um topico importante do eu projecto ele reorganização do ensino 
na Faculdades de Direito: é na parte em que supprime a vigent.e 
divisão do curso dos estudos da Faculdades, em curso de ciencias 
jurídicas e curso de sciencias sociaes, autorizando a formatura em 
quelquer desses ramos, com regalías e vantagens peculiares ao titulo 
de bacharel em sciencias jurídicas ou de bacharel em sc ienci as sociaes. 

Tal divisão do cur o, senhore , consagrada na le ·: islação que se 
pretende revogar era. ba muito annos, desejada, sendo incont.esta
vel a distincção da materias que constituem o curso de ciencias 
jurídicas propriamente dita , das que con tituem o {)Urso de sciencias 
sociaes ou políticas. Es a divisão do curso. •ha muito anno consti
tuía uma aspiração, em bem do melhor exame. especialmente das 
materias jur ídicas, cujo maior interesse pratico sal ta aos olhos de 
todos e tambem no interesse da conclusão do tirocínio escolar ou 
academico para os moço que procuram es a Faculdades. 
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No Brasil, em geral, as famílias não dispõem ele riquezas e a edu
cação litteraria tem sempre encarecido. 

Ninguem póde contestar que o estudo das sciencias jurídicas é 
sufficiente para o desempenho dos mistéres daque!les que si dedicam 
ao exercici.o da advocacia, assim como para o desempenho elos encargos 
que competem áqu elles que acceitam lagares na magistratura. 

Penso, senbores, que e tá mais qu e justificada essa divisão do 
curso em sciencias jurídicas e sociaes ou poli ticas a que acabo de 
me referir. 

Como disse, tal divisão se fazia necessaria, no intuto de abreviar 
os e tudos, tornando-os menos onerosos para as famílias dos estu
dantes, o que não póde deixar de ser levado em consideração pelo legis
lador, e para o seu aperfeiçoamento, impondo aos candidatos a cada 
Pspecialiclade menor numero ele materias para objecto ele seus estuclos. 

Ora, si essa divisão não prejudica os estudos, e si ella redunda em 
rconomia para o candidatos ou para suas famílias ou proteclores, 
nüo se comprehenclc o motivo elo regresso ao regimen antigo! 

Sobre as urnpto tão momentoso é necessario dar ás reformas certa 
estabilidade para se conhecer as suas vantagens e defeitos, e porque 
cada reforma dá log·ae a nascimento ele direitos, sacr ificando os direi 
los e in teresses que se prendiam ás leis reformadas! Reforma é causa 
srria ; não é um mistér de caprichos. 

Uma das causas da decadencia da instrucção entre nós, apezar do 
interesse que D. Pedro II ligava a este assumpto, foram as uccessivas 
reformas mal pensadas. Cada Ministro do Imperio, pàrece, não dormia 
:;occgado emquanto não expedia um decreto sobre instrucção publica. 

Não vejo, Sr. Presidente, razão para a suppressão ela divisão do 
r·urso das Faculdades de Direito em Sciencias Jurídicas e Sociaes, 
como se achava na !e ' i !ação que se pretende alterar. . 

Ninguem ignora que em paizes da .Europa o, estudo de prepa
ratorios ou de madureza, que habilitam para a matricula nas Facul
dades ou institutos superiores são feitos com mais cuidado do que 
entre nós. 

Na Allemanha ou em França o moço que faz o seu curso de escola 
pr·i maria, em França o moço que, depois elo seu bacharelado em 
leLtras, toma matricula em um curso superior, em regra, tem o P.u 
e pirito preparado para os e tudos uperioes. 
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Não obstante, entenderem todos ·os bons pensadores, que têm 
escripto sobre e ta materia, que o grande numero de malerias que os 
estudantes de direito têm de estudar não permittirá estudo apro
"undado. 

Assim, senhores, implicitamente, reconhecem a necessidade de 
mel'hor organização, o que se tinha conseguido, entre nós, com a divisão 
do curso, o que traria, com o tempo, tornando-se os exames uma rea
lidade, o aperfeiçoamento dos estudos jurídicos. 

Em França, por exemplo, e Lambem na Allemanha, o curso das 
Faculdades de Direito se faz no prazo de 3 annos; quando, entre nós, 
SP. fazia em cinco annos, e com o grande augmento de preparatorios 
que accresceram com as ultimas reformas, mal se póde calcular o 
numero de annos que levarão os moços, no Brasil, para a conclusão 
de seu tirocínio collegial e academico; e o grande dispendio pecuniario 
que vão importar as famílias; e todos ess s males !J.ggravados pela 
superficialidade rtos conhecimentos das novas gerações a sim -obre
carregados com a grande accumulação de disciplinas que não eram 
exigidas em ·Outro tempo, e que não são ainda exigidas em paizes mais 
adeantaclos. (Apoiados.) 

Em França o ensino é de tres annos; entre nós era de cinco, e ha 
muitos anos todo o mundo lamentava isso, pelo onus que se tornava 
cada vez mais pesado aos paes, o 'que não tinha a compen ação em 
bons estudo . 

Em cinco annos não se podia e tudar bem as materias juridicag 
e sociaes, e clahi a divisão do curso, que facultaria ao- menos favo
recidos da fortuna a formatura em direito em menos tempo, e sem 
~acrificio de mel·hor exame ou es tudo das materias. 

Em França e reconhece que o prazo de tre anno. não basta pal'a 
um estudo regular das sciencias jurídicas e sociae , mas o curso d~ 

tres annos vae sendo mantido, porque lá, como na Allemanha, não se 
põe para o lado a consideração do sacrifício com o que a lei vae onerar 
c povo, e sem grande vantagem, porque a deficiencia dos estudos 
aoademicos póde ser supprida pela pratica, completada pelo esfor~o 

do~ que necessitam ganhar o pão. 
A divisão do curso foi reclamada por muitos annos, e todos reco

nheceram e reconhecem vantagens qeu della colhem os moço , babili
t.ando-se para a lucta pela vida medeante a formatura só em scienci~ 
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juri.dicas, bacharel em sciencias jurídicas fica habilitado para exercer 
advocacia e acceitar os cargos de magistratura; , por via ·de regra, quem 
procura as Academias de Direito vem tirar partido de seu titulo aca
dP.mico pela advocacia, ou seguindo a magistratura. (Apoiados.) 

Não vejo razão que possa justificar a honrada Commissão para 
rejeitar essa divisão do curso. 

Não vejo razão theorica, nem pratica, Sr. Presidente. 
Em França o curso, como disse, é de tres annos; e cumpre insistir 

na ponderação de que lá os moços, quando chegam a matricular-se 
nos cursos superiores têm desenvolvimento muito maior do que entre 
nós, pelo preparo dos estudos de madureza. De tres annos é o curso, 
e o numero de materias Lambem é muito menor do que aquelle que 
se f:\Xige pel10 projecto. Alli não se julga necessario o curso apparatoso 
e despendioso deste projecto. 

Entretanto, senhores, não se póde deixar de reconhecer que a 
França occupa Jogar de honra entre as nações civilizadas, pelo numero 
consideravel de seus jurisconsultos de nomeada, em cujos excellentes 
livros todos nós aprendemos. (Apoiados.) 

Provando que não é dos cursos prolongados, nem .de grande 
uccumulação o numer·o de materias que póde resultar o progresso dos 
e.studos. 

Bem ao contrario, senhores, convenço-me de que tudo quanto 
se fizer no sentido· de sobrecarregar menos aquelles que se dedicam 
aos estuilos dessas materias, dividindo-a'S, creando epccialidades, re
dundará, necessariamente, em vantagem, não ó do progresso dos 
estu dos, como em economia para os que procuram as academias. 

Existem em França nada menos de 13 Faculdades que se acham 
estabelecidas em Paris, Aix, Bordeaux, .Caen, Dijon, Danai, Grenoble, 
Lyon, Montpellier, Nancy, Poi tiers, Rennez e Toulousc. 

Não ha uma só destas Faculdades que ostente um programma de 
estudo tão amplo, contemplando tão grande numero de materias como 
o qne se exige nas nossas Faculdades; e a França ·nã!o é menos civi
lizada que o Brasil, e os estudos jurídicos Já progridem, ao passo que 
aqui mostram-se decadentes. 

Não querendo insurgir-me contra o que já se achava es tabelecido, 
eu acceitei de bom grado a divisão docui'So em sctencias jurídicas 
siciaes ou politicas porque não vae nisso grande vantagem para o 
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moços que procuram as nossas Academias, não só pelo que respeita 
ao aperfeiçoamento dos seus es tudos, como quanto ás vantagens eco
nomicas para elles. E essa condição de economia não póde Jeixar de 
influir no nosso espiri Lo, porque entre nós ao contrario elo que e 
nota em França e na Allemanha, os homens que se dedicam ás car
reiras das lettras não são os opulentos, em geral as famílias que 
maneiam seus fi lhos ·ás Academias não se distinguem por •sua riqueza; 
são · apenas abastadas ou menos que isso; e procuram nas Academias 
uma profissão simplesmente menos dura ou, pela qual os filhos deve
rão fazer pela vida. 

Nós, os homens ele lettr?'s, somos os proletarios de casaca, ne ·te 
paiz. (Apoiados.) 

Por consequencia a questão de economia, de tornar as formatmas 
menos dispendiosas é muito importante. E já que a Commissão enten
deu que nã'O podia ·organizar o seu plano de estudos de conformidade com 
o das Academias estrangeiras onde os cursos se fazem em menor numero 
de annos, e sem tão apparatoso numero de mater ias e quiz manter 
os cinc-o annos que já se achavam estabelecidos nos estatutos da Uni
versidade de Coimbra e no Regulamento Bom Retiro, de 1850 ou 1851, 
penso que a honrada Commissão teria prestado bom serviço ao paiz 
e á família brasi leira, mantendo a .divisão dos estudos em estudos 
jurirhcos e sociaes ou poli ticos, amoldando a este plano o seu trabalho! 

Poderia fazel -o, não ha contestai-o. 
Na Academia de Paris, e nas outras francezas o curso é de Lres 

annos: O objecto do ensino, na de Paris é o seguinte: Direito Romano, 
introducção geral ao estudo do direito; Co digo Civil Franoez, Legis
lação Criminal, processo, Legislação penal comparada, Direito Com
mercial, Direito administrativo, HistJoria ·do direito francez e romano, 
I J ll' •~i to elas ~:entes, Direito Constitucional Francez, Direito Costumeiro, 
Economia Política, Leg·islação industrial e •Sciencia financeira . 

Nas outras Faculdades menos apparatoso se mostra o objecto do 
ensino, em relação á Faculdade de Paris, e em relação ás nossas; e é 
o seguinte: Direito romano, Oodigo Civil, Processo Civil e Legislação 
criminal, Direito Commercial, Direito administrativo. Nas Faculdades 
àe Bordeux, Douai, Grenoble, Lyon, Rennes e em Toulouse emina-se 
Lambem Economia Poli tica. 

Vê a Camara que em um paiz mais civilizado e onde o preparo 
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da mocidade é melhor e que possue outros elementos de vantagens 
sociaes sobre nós, a tendencia é para abreviar o tirocínio academico, 
comprehendcnclo-se que os estudos praticas supprirão faci lmente as 

suas lacunas. 
Mais profícuo é um anno de pratica forense em um esct'ipto1·io de 

advogado habi l, que tenha causas, do que tres ele estudo méramente 
academico ou especulativo. 

A honrada Commissão mantém os classicos cinco annos, não se 
prcoccupando com os interesses da bolsa dos paes de família. 

O SR. JoÃo PENIDO: - O tempo é dinheiro. 
O SR. V ALLADARES : - O tempo é dinheiro como bem diz o nobre 

Drputado por Minas, e é cel'to que ,em cinco annos mui to dinheiro terão 
que despender os pobres pais I 

Eu já mostrei que nas Academias francezas a tendencia é para 
,implificar os estudos, no sentido de abreviar o tirocínio academico. 
Os escriptores que nos dão conhecimento de como as c-ousas alli se 
pa~sam não se preoccupam dessa questão ferti l, ela obrig·atoriedacle ele 
fl'equenc ia. 

O progresso elos estudos nes as Academias vem elo seus len les 
illustrados, ele providencias moraes, como os premias, a isenção ele 
taxas ou contribuições pecuniarias aos moços que se distinguem por 
sru talento e aproveitamento, etc. 

Por emquanto deixo de paete es ta questão, que paea mim não 
tem importancia, e parece- me um verdadeiro pretexlo, ou derivativo, 
para os que não querem vêr o mal onde ell e está, a vercladeira ulcel'a 
qur. es tá depauperando o organismo do ensino das Facu ldades supe
l'iOI·es, que é a incompetencia de um professorado que não quer com
pene trar-se da sua elevada missão. 

Salvas as honrorissimas excepções, o nosso professorado é igno
l'antissimo. (Apoiados .) 

E' ridiculo dar como causa ela uecadencia dos conhecimentos jurí 
dicos (não é só deste , é Lambem -dos de medicina e engenharia) a 
liberdade de frequencia, quando por via de regra, os moços pouco ou 
nada lucram; indo ás aulas dos lentes capazes, illustrados, a mocidade 
nunca deixou de tributar a homenagem da frequecia a suas aulas. 

Passo a co·nsiderar rapid amente o objecto de ensino, conforme o 
plano da honrada Commissão. 
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O projecto contempla em primeiro Jogar a cadeira de direito natu
ral, que não corresponde á verdadeira e moderna noção do direito . 

Apezar de não ser dos novos, Sr. Presidente, vou acompanhando 
os progressos da sciencia, c sei que os modernos jurisconsultos consi
deram o direito um phenomeno objectivo, uma realidade que se desen
volve no seio da sociedade, como garantia dos associados. 

O Direito não é uma entidade abstracta, nem uma creação ante
r'for á Sociedade. 

O Direito existe porque existe a Sociedade; é um phenomeno 
socioJo ·,ico. é um produclo da elaboração historica, no seio da Socie
dade. 

Antes dos que se dizem invenlot·es oo methodo positivista, Savigny 
já dizia: "Sem me preoccupar da ex i tencia de um principio abstracto, 
considero o Direito como um phenomeno sociol,ogico como um pro
dueLo da elaboração historica, como uma realidade objectiva no seio 
da Sociedade." 

Portanto, me parece que a Commissão, em vez ela cadeira de 
Direito Natural, isto é, do Direito considerado, segundo a noção antiga 
e repudiada, uma autol'idade metaphysica, uma abstt·acção, deveria 
ter creado a cadeira que se encontra nas Academias francezas destinada 
á introducção geral ao estudo do Direito. 

Em uma cadeira cujo ensino ou objecto f'Dsse assim enunciado 
a exposição do professor seria inteiramente livre na maneira de con
siderar o Direito. 

Occupando uma tal cadeira, o· professor poderia entregar-se a 
um exame rapido da questão da existencia ou não do direito natural 
ou ph ilosophico, qual o conceberam os jurisconsultos e philosophos 
c•o mo Ferrer, Perrau. Haut, Ahrens e outros mais antigos; podendo. 
ao mesmo tempo, entrar rm considerações philosophicas peculiares 
ao direito patri•o, tendo em vista os elementos preponderantes qur 
concoreram para a sua formação, como a influencia das idéas reli
g·iosas do povo portuguez a preponclerancia clerical. dando em resul
Tado o predomínio do direito canonico, a transplantação dos prin
cípios para os Alvarás elos Reis de Portugal, para as Oedenações 
Philippinas ainda hoje vigentes, etc. 

Parece-me. portanto, que a illustre Commissão andaria melhor, 
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substituindo a cadeira de Direito Natural pela de introducção ao estudo 
geral do Direi to. 

Assim expressado o 10bjecto da cadeira, como dis·se, o professor 
poderia dar á sua exp:osição um cunho moderno; poderia encarar o 
direito conforme o ideal dos modernos jurisconsultos, desprendidos 
àe noções theolo ?icas e mora·es que trazem confusões depl•oraveis, 
f:m detrimento do pro,resso do Direito. E' necessario não confundir 
r jurisconsullo com o moralista e o tbeologo, sem que se descon'heça 
o beneficio que o estudo da theo logia e da moral deverão trazer á 
Soc i edad~. 

Acho conveniente mudar a denominação da cadeira, no interesse 
c'a verdadeira comprebensão ~o seu objecto, para evitar que algum 
professor relrogrado vá considerar o direito natural qual era ensinado, 
Pm tempos idos, na Universidade de Coimbra, e em nossas Faculdades; 
P não sei se ainda o é, porque o· progresso por ahi vae a passo de tarta
:·uga; uma caderneta, uma vez confeccionada. torna o mistér do pro
fessor muito suave. (Riso.) 

O professor que prepara uma collecção de lições (é o que 'OS estu
dan tes denominam caderneta), por via de regra, fica estacionaria; 
passa a repetir, todos os annos, as mesmas prelecções, e isto tem 
{'Oncorrido muito paro a decadencia dos estudos de Direito entre nós. 

Penso que seria acertado substituir a cadeira de direito natural, 
dizendo-se - intr-oducção ao estudo geral do Direito. 

Isto de direito natural já é uma velharia que vem da Universidade 
rif' Coimbra (riso); convém mudar ou caminhar. 

A CommiRsão Lambem não foi feliz quando, tratando das matarias 
rlo segundo anno, na terceira, consignou o direito internacional publico, 
srm falia r no direito internacional privado; deixando de parte o direito 
internacion'al privado, que é de uma importancia extl'aordinaria nos 
tempo moclerl1'0S, que baseia-se nos tratados, nas convenções consu
lares, que vão procurando realizar o ideal, debaixo do ponto de vista 
das relações privadas de constituir de todos os povos uma só família, 
r. por meio ele tratados e C'iOnvenções, fazendo com que as leis qur. 
regem certas relações estendem a sua acção além do territorio nacional 
como as que regulam a capacidade e estatuto pessoal, etc. 

Eu não contemplaria esta cadeira de diplomacia para collocar o 
direito internacional privado, nem penso que a Commissão delegue 
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para a cadeira de direito civil esse estudo, porque não ceeio que o 
professor de direito civil, com a grande cópia de materias que se 
lhe impõe pelo progeamma, possa leccionar o direito internacional 
privado. Esta objecção é que opporei, si a Commissão res·ponder que 
esta materia, hoje importantíssima, o direito internacional peivaclo, 
pel'Lence antes ao estudo do direito civil, deixand·o de constituir um 
ramo especial. Poderão dizer: pertence á cadeira de direito civil. Eu 
sei disso, mas o que pretendo é uma cadeira especial. 

:\lão vejo necessidade da cadeira de diplomacia. Não acr~dito que 
qualquer homem, para ser diplomata, tenha necessidade de estudar 
regras ele cortezia, de bom vêr, nem mesmo o que de mais importan te 
se encontra nos liYros e normas diplomaticas. 

Os conhecimentos que fazem um bom dipl,omata, a hisLoria Ull ::i 

tratados, o conhecimento elas questões que se agitam entre os povos, 
etc., cada um os póde fazer no gabinete. 

Eu não contemplaria a cadeiea de diplomacia, deixaeia i,;sn para 
c. estudo de gabinete d0 Sr. Dr. Nilo Peçanha e outros, que têm gost o 
pela diplomacia. (Riso. ) :\lão imporia aos rapazes que levam para as 
Academias um objectivo mais positivo e modesto, o de adqurie conh e
cimentos necessari•os na lucta pela vida, no exercício da magislratma 
ou da advocacia, a obrigação de estudar diplomacia. 

Em regra. senhores. quando e matricula um moço em qual1u et· 
Academia de Direito, elle não cogita de ser diplomata, a cogitação que 
leva é de exercer a advocacia ou a magistratura. Por conseguinte, como 
já disse, eu, em vez de diplomacia, co !locaria direi lo internacional 
privado e publico. Mais propenso ao que é util, pratico, pelo resultado 
immediato, eu propon'ho á Gommissão trooar a cadeira de diplomacia 
pela de direito internacional privado. 

Tambem não me parecru que a Commissão fosse feliz em subd i
vidir em diversas cadeiras as materias que se entendem com o desen
volvimento da riquez·a publica. Eu crearia uma só cadeira ele economia 
Jl'Olitica, sciencia das finanças e contabilidade do Estado, e esta u!Lima 
.11ateria implesmente por coTtd<:scendencia ~0111 :1 Crmm1L~ão. pl>rqt: •' 
parece-me que esta questão de contabilidade do Estado é uma questão 
essencialmente pratica, que de contabilidade do Estado mais sabe um 
3• ou 4• escriplurario do Thes:ouro Nacional do que os lentes que pgr 
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ani cxi tem leccionando aos moços que tonwm matricula nas Acade
mia . (Apoiados.) 

:\o terceiro anno (lendo) nós temos direito civi l na primeira ca
deira. clireit,{) criminal e e pecialmente direito militar. Não sei porque 
a Commissão poz - especialmente direito militar? Parece, r. Presi
dente, que obedeceu á tendencia da época, de dar primazia ás causas 
que entendem com militança. (Riso.) Porque estudar espeiialmente 
o direito criminal militar. que é um ramo do direito criminal, e que 
sr apresenta com caracter de excepção? 

O objectivo principal da cadeira é o estudo do direito criminal. 
:'i"ão ha motivo para a e-pccialidade - direito militar - que o pro
frs o r ensinará em alguma prclecçõe .. (H a urn aparte. ' 

Por con eguinte, si me animar, mandarei emenda corrigindo o pro
jecto, e restabelecendo a que con ta do antigo Regulamento: "o direito 
cl'imirwl. inclusive ou compre/tendendo o direito militar". 

Não poss0 convir em que e faça do direito militar criminal, que 
6 a excepção. o objectivo principal do en ino da cadeira de direito 
eriminal. Longe de fazer eles c ramo do direito uma especialidade, eu 
faço votüs pelo seu de apparecimento, ·porque para mim o Exerci Lo é 
apenas uma dura nece sidade, o que affirmo em desconhecer os seu 
bons ·erviço quando disciplinado e dentro do seu verdadeiro papel. 

~ão YCjo razão para c fazer do direito militar o objectivo prin
t: ipal. f]uanrlo ellc se acha em uma plana ecundaria, ó excepção, é 

um direito anormal. obedecendo a princípios de exce ivo rigor, dis o
nante do. que dominam a legi lação, a im di positiva, como a pro
c·e. sual, criminal. 

Por con-eg·uinLe, eu imporia lambem ao professor a obrigação 
de examinar Lambem a legislação militar criminal, mas não a obrioação 
rlr examinar especialmente e a legi !ação, como faz o projecto que 
combato. 

,\ honrada C::ommi-são anelou tambem mal upprimindo o cur o 
rlr. tabellionato. 

Comquanto, r. Pre iclenLe, a honrada Commi são po - a dizer que 
"-lP cur o não tem ido pr-ocurado. Pu não vejo mal algtim na ua 
conservação. e a Commis ão devera ter no eu projecLo providenciado 
nn enticlo d cercar de garantia ao diplomata, no cur os de tabel
lionato. para serem procurado . 
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Os illustres membros da Commissão, illustrados e homens prati
cas, comprehendem os ardu'Os deveres do tabellião, a importancia do 
seu encargo, que incontestavelmente demanda conhecimento·s de direito 
e de processo, de que carecem absolutamente, em gemi, os individuüs 
que são, entre nós nomeados para tão imp'ortante cargo. 

O tabellião deve ser um .homem de certa competencia em matarias 
jurídicas. (Apoiados.) 

Cumpre manter o curso de tabellionato, dando aos diplomados 
tJodas as preferencias; € eu üS libertaria do concurso com os não 
diplomados, conferindo- lhes o deireito de requerer a nomeação com 
direito a deferimento, dentro de prazo curto, 10 ou 15 dias, não appa
recendo concurrente diplomado por qualquer Academia. Cumpre man
ter este curso, conferindo todas as preferencias e r egalias aos diplo-
mados, para que os tabellionatos sejam occupados por homens suffi
cientemente habilitados. 

Tod'OS os que lidam no fôro conhecem quão damnosos são os tabel
Iiães ignorantes, cujüs erros sã'O muitas veves cau&as de prejuízos 
ennrmes, e até da ruína dos que nelles se confiam para a real ização 
àe actos e contractos que jogam muitas vezes com o bem estar de uma 
e mais familias, ou C'Om a prosperidade e a vida de emprezas as mais 
importantes. 

Como advogado, eu tenho muitas vezes lamentado prejuízos col
lossaes, perdws de fortunas inteiras, pela ignorancia de tabelliães. 
(Apoiado3.) 

O SR. SILVA MARIZ : - Isso hoje c-ompete aos Estados. 
O SR. V ALLADARES: - Mas eu não vejo porque o Congresso não 

tenha competencia para manter o curso de tabellionato. 
O SR .. SILVA MARIZ: - Póde manter, mas não póde impôr. 
O SR. VALLADARES: - V. Ex. não pondera bem na consequencia 

da sua ass€rção, porque, note bem, as I e~islaturas dos Estados, hoje 
dominadas pelos leigos, poderão não exigir a formatura em Direito 
para o exercici'O da advocacia e para os cargos da magistratura; e, 
então, Deus nos acuda! A nossa jurisprudencia, qu€ j á é uma lastima, 
não sei o que ficará sendo, presa de uma nova inv.asão de barbaros! 

O honrado e illustrado Deputado que me honra com seu aparte 
-sabe que temos hoje magistratura estadual, mas nem por isso os Pre
.!:1identoo dos Estados se podem julgar desobrigados de respeitar a lei 
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geral que exige o requisito da formatura, lei até anterior ao actual 
regimen, para o ex'ercicio da advocacia, bem como para a cceitação 
dos cargos da magistratura; e felizmente não se tem exaggerado neste 
ponto o direito dos Estados, para dar garantias á ignorancia. 

Penso, assim, e será de bom conselho não desconhecer ao Parla
mento Nacional o direito de le3islar sobre a concessão de títulos que 
babilittlm para o desempenho dos cargos da magistratura, da nobre 
profissão de adgovado, e para o exercício da medicina. 

O 'exercício dessas profissões e da magistratura interessa a vida 
physica, a honra e a liberdade e até ao progresso de nossa civilização, 
que muito depende da effectividaDe DO direito! E Deus se compadeça 
dos brasileiros, não permittindo que triumphe doutrina contraria, por
que então não seria um impossível vêr a magistratura entregue aos 
incompetentes, aos mais desabusados partidarios; e teríamos o verda
deiro tripudio sobre as ruínas das garantias legaes, do patrimDnio; 
a família sacrificada -ao partidarismo feroz que desgraçadamente já 
por ahi campêa. 

Livre-nos Deus de que aos Governadores dos Estados se reconheça 
tão perigosa faculdade, ou aos Cong1·essos estaduaes a faculdade de 
iegislar em sentido contrario ao direitJo vigente, no que respeita os 
cargos de magistratura, e para o exercício da advocacia, da medicina 
r pharmacia. 

Proseguindo, senh•ores, no exam-e do proj ecto, eu direi á honrada 
Commissã!o que ella olvidou-·se da situação excepcional em que nos 
achamos em materia de processo, e não consignou expressamente nD 
êeu p1·ojecto, wmo objecto da 3• cadeira do 4• anno, o processo civil, 
commercial e criminal, o exame DO processo estadual. 

PoDeria ter dito: Estudo da legislação p1·oce.s.sual da Republica, 
tanto federal como estadual. 

E eu applauDiria a honrada Commissão si, em vez de crear a 
cadeira de Medicina Publica, tivesse collocado em seu Jogar uma 
cadei ra especial de processo estadual. 

O SR. EDUARDO RAMOS: - V. Ex. veja as emendas apresentadas 
por mim, que lá está isso. 

O SR. V ALLADARES: - Oom toda a certeza não poderia escapar á 
lucida e culta intelligencia do nobre DeputaDo esta necessidade, e a 
lacuna ou deficiencia <.lo projecto. 
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Cada EsLado tem hoje um processo. 
A Commissão ha de conoorclar commigo em que a Constituinte não 

foi feliz, intentando esta justiç,a estadual, por.que se algúma cousa 
ha, senhores, no interesse geral é a administraç,ão da justiça. 

Este processo estadual é um grande mal, por diversas razões, 
sendo uma dellas a de que, a pretexto de legislar sobre processos, os 
Congressos terão de legislar sobre direito civil, C!ommercial e cri

minal. 
Mas agora, nesta occasião, não posso provêr de remedio ao mal, 

por isso o que cumpre é impôr ruas professores a obrigação de ·explicar 

o processo estadual. 

Deixemos de lado a critica desse direito processual ·estadual, e 
dessa mag·istratura tambem •esta{lual, que é a primeira a não estar 
oontente com a sua situação mais que preoaria, a mercê das incertezas 
e dos furores da politicagem. 

A Constituinte copiou a organiz•ação americana, sacrificando o 
nosso direito vivo, que resulta elo facto de sermos uma Nação homo
g•enea, uma verdadeira peça inteiriça. 

Nunca ninguem, neste paiz, "Sentiu necessidade <de um Codigo Cri
minal, um ·Codigo Civil, um Codigo Commercial e um Codigo de Pro
cesso, para cada Província, quanto mais dessa infeliz magistratura 
que ahi vive ou vegeta hoje a mercê da politicagem e das deposições. 

·O mal dessa •organização judiciaria estadual é palpavel, e prin
cipalmente desse Direito Processual estadual, nã:o só porque <OS Con
gressos estaduaes, por erro ou má fé hão de ir invadindo a esphera 
·C:a competencia do Corpo Legislativo geral 'OU federa l, )@gisl.ando sobre 
direito criminal, civi l ·ou commercial, em detrimento da unidade do 
nosso direito; oomo porque, em se tratando de cerbos assumptos, é 
difficH distinguir o direito dispositivo do direito processual, havendo 
~lgumas materias, sobre as quaes os escripbores de Direito divergem, 
opinando uns que são obj-ecto de direito proCJessual, outros que per
tencem ao direito dispositivo. 

V. Ex. ·e a Camara, Sr. Presideni'e, me desculparão esta pequena 
digres·são, alüis inV'oluntaria, que não se pód.e dizer de todo impro
fícua, porque mostra a necessidade de um exame seria do direito pro
cessual •que varia, menos de Estado .a Estarlo; é porque cünvém ir pondo 
em relevo os defeitos da wossa Constituição, para que sobre elles 
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meditem Lodos no interesse de .Uma bôa reJürma opporLuna. Parece 
<rurJ disse quanto basta agora, pOTque não é occasião opportuna de entrar 
rm longas demonstrações no intuito de alterar a nova organização 
política, porque o nosso P·arlamento não tem Poder Constituinte perma-
11enie como o inglez, o que lamento, porque, se tivesse, sem estrep itO, 
.f}ooeriamos ir melhorándo a nossa organização. 

Lcgem habem:tls, e devemos observai-a. Obedeçamos -a lei vigente, 
e façámol -a Jeg.islando de modo ·que os moços que ·se destinam ao 
estudo do direito possam chegar a bem conhecei-a, o que será mui!Jo 
1·aminho andado" para a reforma das más leis. 

Esta situação anormal, felizmente, Sr. Presidente, tem Lido 
e. natural correctivo na realidade nacional, de ·sorte que, emquanto 
todos os Congressos dos Estados tenha:m a .faculda,de de legislar sobre 
o ,processv, . como que por um accôrdo tacito, todos elles têm acceito 
0 9 principias proc.essuaes consignados no Regulamento n. 737, de 1850, 

que vae sendo adaptado como processo· civil em quasi Lodos os Estados, 
com. as nec~ssarias modificações e bem assim vae sendo adoptado com 
.algumas modificações, o Codigo do PI'ucesso Criminal do Imperio e 
as le-is posteriores que o alteraram, <> que bem mDsLra que não havia 
necessidade de tal direito estadual. 

Como, porém, incontestavelmente as leis processuaes dos Estados 
divergem entre si, em muitos pontos de incontestavel ·importancia, 
torna-se. necessario o estudo comparativo dessas legislações ou OO'digos, 
para que os titula<los das nossa:s Faculdades não se mostrem ignorantes 
dessas leis ;ou -co<ligos cuja effectividade ou execução ~Será para elles 
um dever de car3o ou de profissão. 

Devo declarar á Camara que, como advogado, e já não sou dos 
novos, me tenho visto em serias difffculdaâes pelo facto de não poder 
nom a rapidez que ·era para desejar, habilitar-me no conheoimento do 
processo de todos os Estados. 

·E' assim que em alguns conservou-se o direi Lo antigo: vs juizes 
munir.ipaes foram conserva:dos como preparadores de todos os feitos, 
em outros juizes · municipé!ies só preparam as causas da sua alçada, 
e ~os juiz.es de direito preparam . e julgam as de sua alçada; em alguns 
Estados não ha mais juizes municipaes, e sim supplentes do juiz de 
direito, Btc. 
~m· consequencia, quando requeiro precatarias para qualquer 
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Estado. !a~,:o com que nellas se consig·nem cli)l,eees generlws ve·1·bi flN.clia . 

Sr. D·r. Juiz lle Di?·eito OtL quem suas vezes, na f'ónna da lei, etc. 
Parece-me evidente a necess idade do estudo regu lar e comt}nr-ll.{!'o, 

r!Ccenluando-se os pontos de diverg·encia da legislação proces:1.uul, do:; 

Estados. 
Em vez de uma cadeira de medicina publica, eu estabeleceria uma 

·quarta . cadeira de direito processua~l dos Rstados, porque, St•. PL·esi 
dente devo {]eclarar a V. Ex. que nunca me enthusiasmei pela cu.~.açãu 

j ' 

da cadeira de mooicina legal nas Facu lclaJues de Direito. 
A Commissão consi . nou no seu projecto a mesma cousa oom 

nome novo. 

;Em -a ultima org·anização, não sei se J'o·i a do ·Sr. Benjamin, f-o~-sn 

além: a cadeira, creio, el'a de .medicina legal e hygiene publica. 
A nobre Oommissão mutilou o enunciado em vez de mooioina, legal 

e .hygi·eme publica, escreveu medicina publica, talvez para exigit' f1 •l 

professor o mesmo ensino. 
Dev-Q declarar :l. ·honrada Commissão, que, comquanto admire o~ 

encidopedicos, não ligo g'l·ande impor!Jancia á sua sciencia, porque 
não creio que se possam apt·ofun{lar nos conh.ecimentos; de soTte gu~·. 

tendo constantemente -ouvido clamar pela necessidade de uma cadeira 
de medicina leg-al nas Faculdades de Direito, nunca convenci-me de 
f.al necessidade, ·e devo declarar que, advogando ha 15 -annos, aintia não 
me convenci da necessidade da cadeit'a de medicina legal. 

Acho que não é possível tal estudo, pL'Opriamente sem que os 
alumnos cornheçam outras sciencias preparatorias para poderem com
prehen<:ler as explicações, como a p.hysiolo.,.ia, a anatomia, a phys·ica, 
a chimica da patholo2ia, etc. 

Sendo assim, St·. Presidente, não é possível que o estudante consiga 
aprender lal disciplina no praz·o de um anno, e será sempre um super
ficialão ou charlatão; possuirá as noções ·ligeira·s que nós outros -temos 
ror estudos de gabinete; porém jámaís poderão, como magi-strados, em 
certas questões, dispensar o concurso dos profiss ionaes. 

Por consequenci~, para que crear ·esta cadeira que será de pur'{} 
ornato, quand-o em seu Jogar, poderemos collocar uma mais util, co.mn 
a do estudo especial no processo ct·o-s Estados? 

A Commissão, portanto, não me paJ'ecc rligna de elogios pela .con
signaçã-o desta ca{!eira com nome mudado ou addilada e wuY~m .notar 
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.ijue o professor que não fôr, ao mesmo tempo medico e jurisconsulto, 
ha de ser sempre um professor deficiente. 

Exigir-se que um individuo seja a'O mesmo tempo medico e .iuris
uoristllto para occupar esta cadeira, parece-me muito, e não será facil 
encontrar quem, pelo mesmo preço, dê-se ao Lrabalho de formar -se em 
direito ~ em medic·ina, para occupal~a. 

Por cvnsequencia, pela tendencia natural e espírito de classe 
mesmo, r-esolver-se-ha a quesLão, provavelmente, no sentido de que 
o professor seja formado .em direito. 

UM SR. DEPUTADO: - Mas têm sido nomeados medicas para essa 
'Cta.deira. 

O SR. V ALLADARES: - E' ve1·dade: mas sã:o incompetentes, pOl' 
:nâ.'O conhecerem as questões de direito; .e esta incompetencia sente-se 
todos os dias, rpelas considerações mais descabidas, p-elos absurdos, con
tt·aceusos jurídicos, que constantemente ouço á illustres medicas s·obre 
o Codigo Criminal, sobre questões de direiLo penal, e em geral a pro
pasito de medicina legal, devido isso á sua ignorancia dos assumpl.os 
jurídicos. 

Por consequencia, eu pediria par.a que a illustre Commissão se 
mostrasse nesse, como Já se mostrou -em ouLr.os, airazada, e o atrazo 
•qui seria profícuo, porque seria em bem do· ensino do direilo. 

Saiba cada um a sua especialidade, e ·os profissionaes de cada 
ramo, o jurisconsullo e o medico, prestarão um --ao outro o auxiliü 
~e .su.a11 luzes. 

Os que pensam de modo contrario laboram em erl'O grave, ~ só 
o-ancorreTão para formar gerações de ho.mens superficiaes, g-erações 
de charlaLães, com perda de tempo e de dinheiro para o Estado e para 
os moços. 

Supprima-se, portanto, a cadeira de medicina publica, e em Jogar 
della eu peço ao meu illustre collega. .e companheiro de anno, em São 
Paulo, o Sr. Eduardo Ramos, cuja intelligencia respeito desde esle 
tempo, que colloquemos uma cad·eira <:!e processo ·éstadual. 

Supprima-se - medicina publica - e diga-se estudo· especial 
e comparativo do processo esta.dual. 

No 5• anuo temos a cadeira de pratica forense, continuação do 
3• e 4• annos excepcionaes, não póde oor senão a c·onsagraçã:o das leis 
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processuaes, e, portanto, -eu não vejo necessidade . de se crear uma 

ca:deira especial para isso ... 
O SI~. EDUARDO RAMOS: - A pratica só se aprende, praticando. 
O SR. VALLADARES- ... accrescendo, como bem diz o illustr~ Depu

tado pela Bahia, que a pratica só se aprende, praticando. Mais se 
aprende .em um anno, exercendo a advoc-acia, do que em tres ou quatro 

onvindo a professores. 
O SR. SILVA MARIZ: -Isso é exacto. 
O SR. VALLADAI1.ES: - Portanto, eu não vejo necessidade de con

$Lit;uir material especial para uma cadeira aquillo que não se pód~ 
hem aprender ouvindo e sim praticando. 

No 5" anno exig·e- se tambem legislação comparada. 
Em todos os tempos nós estudamos legislação comparada, sem uma 

cadeira especial; e nas Academias francezas só se encontra essa exigen
cia. do estudo da legislação comparada em relação ao direito crimi·nal. 

O pro1'essor na exposição de materias de direito civil ou de direitú 
commercial vae doutrinando á seus discípulos sobre as disposiçõe~ 

parallelas de outros povos, quando o conhecimento dellas póde. apro
veitar, ou para bõa intelligencia do texto da lei ou do codigo patri:J; 
ou quando a disposição de lei estrangeira encerra melhor doutrina ou 
.P.rovidencia que ~Seja vantajoso pugnar pela _sua adopção. 

Conscquentemente não vejo necessidade de cadeira especial pan 
tal disciplina, comquanto nã:o desconheça a sua tal ou qual utilidade: 
mas nós devemos subordinar essas vantagens, que posam resultar da 
cr·eação de cadeiras, a ponderações de outra ordem, como a de não 
J.rolongar muito o tirocini·o academico, a de não tornar esse tirocínio 
mais dispendioso do que já o é, porque as despezas com a educação 
li tteraria ele filhos vão-se tornando pesadíssimas. (Apoiaàos. ) 

Gom tamanho accumulo de materias, senhores, apenas conseguire -
1nos· impõr pesadüs sacrifícios ás famílias e crear uma geração dP 

_pedantes, em detrimento do estudo do que é essencial. 
Tratemos de aperfeiçoar o estudo do nosso direito, a·lviando c.~ 

t' tu dantes da obrigação de estudar ma terias extranhas. Sinão, veja-se 
.o plano de estudos de Academias européas, principalmente as Acade
mias francezas, o qual co_::!·ita especialmente do estudo do direito on 
das leis patrias. 

Em materia de legislação comparada, o plano de estudo· das Aca-
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ciemias francezas · cogita apenas do direito criminal, mas não ha uma 
oAAieira especial para legislação criminal comparada. 

O SR. EuAnDO RAMOS dá um aparte. 

O SR. YALLADAP.ES : ·- Estou pugnan<:lo por um plano de estudas 
modesto, barato, compalivel com os 'nossos recursos, e até com o estudo 
dos conhecimentos. Não temos professores preparados para _tudo ... 

O SR: EDUARDO RAMOS: - Hoj-e, o estudo ela sciencia jurídica com
parada é substancial, e V. Ex. vê que todas as obra_s publicadas oc
<mpam-se <C! a comparação elo direito · dos diversos povos ... . 

O SR. VALLADARES: -Pois cada um que faça esse estudo do direito 
compara_dor no seu gabinete, si a necessidade da_ lucta pela vida lhe 
der tempo para tanto; e V. Ex. sabe qu:e os profes.sores estudiosos n_ão 
se olvidaram disso, qua-nto ao restr.ictamente necessario; quando os 
v-elhos lentes, o Dr. Justino de Andrade e outros discutiam materia 
testamentªria, successão em g·eral, ele., V. Ex. deve se lembrar que 
examinavam as 0Tdenações Phüippinas, bem como o Codigo de !'iapo
leão e outros. 

O SR. EDUARDO RAMOS: - i\Ias era uma comparação acc idental 
que elles faziam, sem obrigação alguma disso. 

O SR. VALLADARES: - Com essas explicações .ligeiras aprenài, 
aprendeu Y. Ex., e antes -de nós aprenderam os grandes luminares da 
nossa jurispruclencia- Teixeira de Freitas. Nabuco, Lafayette e outros. 

E Le grand e apparato de cadeiras só serve para diffi cultar as 
formaturas, consumir tempo e dinheiro, e o estudo cada vez diminu e 
mais, p·orque, na razão das mui tas exigencias, cresce a conde cendencia 
e a superficialidade das prelecçõe ; porque si cada lente tomasse muito 
a seria os programmas, ni11oouem se formaria. 

E' desses faustosos programmas que resultam as formaturas em 
excesso rapidas que se pretende attribuir á liberdade ela frequencia. 
-~s exigencias excessivas prod uzem a condescenclencia culposa. 

Não comprehendo a preoccupação da Commissão em manter os 
cinco annos, quando ell:a poderia ler conseguido melhor re-ultado 
conservando a divisão do cursos em sciencias jurídicas e sociaes. 

O SR. EDUARDO RAMOS: - Embirrei sempre muito co.m esse nego
cio de sciencias sociacs e jurídicas. Quaes são as sciencias jurídicas 
que nlio são ·oc iaes? Para que fallar em sciencia sociaes? E' defeito 
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da nomenclatura q ue tem sido perpeluado -ent.re nós. Sciencias juri

dicas são todas sociaes. 
O Sn.. VALLADARES: - ~ão ha cluvida, mas basta que se sai!Ja o que 

v legis.lador entende por sciencias juríd icas e sociaes. Não faço questão 
de rigorismo de nomenclatura, até porque isto aqui não é ·um<~, Aca

·demia. 

O SR. EDUARDO RAMOS: - Póde ser, se quizerem, sciencia.s jurrí

dicas sciencias políticas. 
O SR. VALLADARES: - Não faço ·questão ·de nomes, o que .quero 

é a divisão dos cursvs. 
O SR. EDUARDO RAMOS: - Estou inleiramente de accôedo com 

V. Ex. em não sobrecarregar inutilmente a quem queiea estudar scien.

ci:as jurídicas e sciencias políticas. 
O SR. VALLADARES : -E a quem muitas vezes não pórde supportar 

· despezas com o estudo de tudo isso . 
O SR. EDUARDO RAMOS: - A quem nãD tem de fazer uso uma só 

vez da disciplina ensinada. 
O SR. VALLADAHES: - E a quem vae contrahir compromissos, qu e 

muitas vezes vae sobrecarregai-o e infelicitar para o resto de sua 

vida. 
O SR. EDUARDO HAMOS: - Apoiado. A sciencia é muito vasta para 

estar sobrecarregando o estudante com o que é inutil ou póde set· 
dispensado. 

D Sn.. VALLADARI:S: - Ghe~o ao ponto de não louvar tambem a 

honrada Oommissão quando, confeccionando um projecto de .reforma. 
deixou de respeitar a organização actual, no interesse daquelles que 

se acham matriculados, e quando, destruindo de um mo-m ento para 

outro, o edifício anterior, vae prejudicar aquell~ que tomaram matri

cula no presupp'Osto dessa organização existente. 

E' manifesto que toda esta organização envolve em si intel'Cssas 
que se fundam na espectativa legitima de sua conservação, é um pre
ceito de hermeneutica antiquiss ima ... 

Senhores, não comprehendo este systema de legislar, destruindo, 

E>am espírito conservador, sem respeit:o nenhum ao pa..ssado, sacrifi

cando inLeresses e direitos creados por força ele lei e na confiança ele 
sua observancia. 

As nossas ref-ormas não trazem progressos e sim desLroços, porque 
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uinguei'l;l se import11, ning·uem se pr.eoccupa, si não com uma causa hoje: 
_ :liaECl' p1•evalecer suas idéas, suas conveniencias, ainda que arrase 
<Ludo l {A.pcwtes. ) 

ii' um princ.ipi·o de hermeneutica antiquissima que a lei ·deve 
~.empre regular pal'a o futuro, pat'a não sacrificar direitos e it.nere ses 
C!Uf.l sé fundaram sobre uma ordem legal anterior: Ler;er et constitn
ciones f'utrn-is dm·e po1' mmn veg'otus, ensinavam já os jurisconsultos 
r'Omanos. 

Por c·oltseguinte a CommisM adaptou um syst.ema de legislar con
trario aos bons principias e á propria Constituição que estabeleceu 
o principio da não relroacLivi-clade das leis, principio este que, com
quanto ensinem escriptores, deva ~;>er praticado segund·o· as regras que 
a sciencia clescrimina, é preciso, mesmo quando se trata de lei que 
wm destruir ou alterar instituições, que o legislador se mostre maís 
pratico, elo que doutrinaria; cumpre seja prudente e equitativo, par·a 
não f'Crir direitos e interesses que se crearam á sombra das leis ante
rior·mente existentes. O que não fôr isto, será a surpresa, a ba:rl:>aria, 
[Jela des truição. A bôa reg'l'a é prog1·edir conservando. 

Não comprehendo, portanto, como a honrada Commissão vem, de 
um gotpe, derrocar o anteri·oT edifício do ensino, sem preoccupação 
nenhuma com os interesses direitos -claquelles -qu e se matricularam. 
tendo em vista os favores ou vantagens da legislação anterior. 

A twnrada Commissão poderia perfeitamente esúat.uir para o fu
lm·.o, salvaguardando os interesses c direi Los daquelles que se acham 
.iá matriculados nas Faculdades. 

A Commissão, Sr. PresirlenLc, não trepidou Lambem violar o regi
meu anterior. da libcrclado a frequencia, em nome do progresso do 
l?nsino no Brasil, como se lê rro seu parecer. 

Aínda nostc ponto, senhores, divirjo da honrada Commissão, apezar 
tl c t.CJ' passado Si'mpt·r como um homem aLrazado sobre assumptos de 
liberdade. 

Não me pat·ece que Lenha razão a Commissão quando estabel eceu 
f'Om().- um principio inconLestavel que, á liberdade de frequencia, é 

que devemos a decacle·ncia dos estud·os no Brasil. 
D~YO declarar á Camara, com toda a fran'queza, que a decadencia 

c!os estudos no Brasil, eleve-se em muito á decadencia elo professorado. 
Posso dar testemunho ele que sob 'O regimen anti3'0, ela frequencia obri-
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gatoria, não sa~hira:m das nossas Academias, bachareis menos igno_ran~es 

do que ~oj e ;;ob o reg·im.en da li·berdade de frequenci.a. 
Conheço moços que deL~aram as Academias, completamente .igno

rantes, sem embargo de serem frequentadores assíduos das aulas e . . . . . 
não davam uma só falta durant~ o anuo. 

O ·SR. EDUARDO RAMQS: - Definiam cemitcrio, .uma corporação de 
mortos com interesses vitaes. (Riso. ) 

O SR. V ALLADARES: - A frequencia desses moços fazia - se -em com
pleta abstracção do que o lente . expunha. Devo, porém, dizer em honra 
da mocidade b·rasileira, que nunca vi des!;lrtas as aula dos bons lentes 
que explicavam, que sabiam expôr as materias. 

O SR. EDUARDO RAMOS: - No temp·o de José Bonifacio, que não 
olhava para quem frequentava as suas aulas, as suas aulas estavam 
sempre cheias. 

O SR. VALLADARES: - Quanto á José Bonifacio, posso informar 
á Camara que muitas vezes faltei ás minhas aulas do 5" anno, para ir 
nu vir as suas _prelecções de direito criminal; e assim procediam outros 
academicos do meu tempo. 

ada e lucra. absolutamente, com a obrigatoriedade da froquenc ia, 
porque ella traduzia-se no seguinte: 

·si o moço era estudioso, tinha o nobre estimulo de ar1render c 
de adquirir nome, lançando, durante ·o tirocínio academico, os .alicerces 
do seu futuro, frequentava as aulas dos bons lentes, e prestava atten
ção independentemente da disposição do Regulamento que lhe impunha 
a frequencia {)as aulas; porém o máo estudante, o preguiçoso, -ou o 

falto de intelligencia, esse era o mais assíduo por via de reg-ra, porém 
·durante Lodo o tempo que {)emorava a classe ou a prelecção elle entre

tinha-se materialmente, simulando attenção, ou simulando tomatt Rotas 
sobre o que dizia o lente, ou pintando bonecos. (Riso. ) 

Outros, da{)os a littet'atura ligeira, liam roma1;1ces; e alguns 'dor 
miam, occultando os olhos com lunetas escuras. (Riso.) 

.A frequencia do mai'Or numero, que é. dos que nada estuda.m. e1·a 
purame,nte material. 

O maior numero, que é dos estudiosos, ~e o lente era bom, _ eram 
assíduos pelo prazer de aprender, e se o let1Le e1·a máo, pela obl'igação 
da frequencia, não deixavam de ir ás suas aulas; e pet'CI.iam o seu 

tempo. 
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. A qecadcnci-a d:a ensino, entre nós, vem de causas varias, e prin
cipalmente da decad·encia ou falseamento progressivo do professorado. 

Os concursos foram-se _ tornando illusorios ·porque o patr~nato 

resu!~ante . de vínculos de família, ou, muitas vezes, de inLeresses poli,
ticos, foi pro-duzindo seus fru0tos, de sorte que os lentes realmente 
compe tentes foram rarean<lo. 

O SR. FRA:--IÇA CARYALHO: - Y. E.-x:. é uma prova disso; apezar de 
sua brilhante carreira academica, fez magnífico concurso, -e não foi 
nomeado com grave injusLiça. 

O SR. YALLADARES :- - E' bondade de V. Ex. Não fallo pelo que me 
diz respeito, porque sempre acho razão quando sou preterido, mas pel:o 
que ·tenho vi to com terceiros. 

Vieram depois as nomeações sem concurso, verdadeiro escandalo, 
a pre texto de refDrmas, e o Governo continuou a fazel-as v·endo nellas 
meio mais :;nave de metter nas Academias os seus tenros filhotes . 

A - im me exprimindo, assignalo as causas da decadencia do ensino, 
e defen<lo Q liberrimo principio do concurso, quando lealmente pra
Li calCIQ, o que não quer diz~r que eu deixe de reconhecer- que algumas 
Pxcellentes nomeações ·se fizeram sem concurso; mas esses 1bons nomea
dos sem eoncur o, seriam, com maior honra para si, nomea-dos com 
concurso. 

Rendendo ao Dr. Leoncio de Carvalho o meu tributo de homenagem 
pelos bons serviços que Lcm ·prestatio á instrucção, não pO'sso deixar 
de apontar seus erros. 

Um de . cus erros, em detrimenLo da competencia do professorado, 
foi a suppressão na sUia refDrma, da· exigencia do doutoramento como 
condição essencial para que alguem possa ser lente ·de direito. 

O Sr. Lroncio acabou com essa exigencia e declarou aptos para 
'l logar de lentes o simple bachareis formados. 

E' manife- to, senhores, a e:xigencia do doutoramento que foi con
signa-da pela lei no interesse na competencia do professorado. 

Ora, todas as exigencias no intuito de garantir ou crear um corpo 
de professores illustrados e moralizados nãD serão de mais, ninguem 
ignora que o moços que se doutoravam, em regra, eram os mais estu
diosos, intelligentes e morigerados. 

Quem prel-endila ser doutor . estudava e tinha procedimento · cor
rPCito : esta era a regra. (A:poiados.) 
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A reforma ele 19 de ,·\.bril não foi felizmente pat'te, dispensttnd'O 
uma prova de t:apacidad.é, não porque -eu ai"Jredit.e que seja privilegio 
do doutor em direito conhecer o direito, mas porque a exigenoia do 
doutorament-o impõe estudo mais aprofundado e estabel-ece, p lo meno~. 

uma presumpção mais de saber. 

O SR. EDUARDO RAMOS: - Affirma-se talvez que a prova do con

curso substitue a prova de doutora-mento. 

O SR. V ALLADARES: - M•as, neste caso, havia clous concurs-os, o 
- ~ooourso que o indiv<iduo fazia para obter o gráo de doutor, a o 2", 
aquelle a que elle- tinha de sujeitar-se com seus collegas para ni'>ter 

a cade-ira. 

Era um duplo pt·ocesso de selecção cuja suppressão não póda 
deixar ele ter produzido resu ltados maleficos: i-to me parece intuitivo. 

Não tenho ·o direito de citar individualidades, mas ninguiml dil"á 
que todas as escolas de bachareis que se fizeram, mórmente sem con
eurso, fossem as mais félizes nos ultimas tf}mpos. 

Depois da dispensa desta prova de c:apac idade, é que vieram as 
nomeações em len tes, alguns recenformados por decreto, e me !!:dmir{) 
de que não se tenham lembrado de formaturas por decretos. 

Aqui tem a Camara, entre outras, as causas verõadeiras que deter
mina;am a decadencia dos ~studos jurídicos no Brasil. 

Não oSe póde atVribuir tal deeadeooia á liberdade de frequencia. 

Ntas Academias produziram, oem outros tempos, bachareis igno
ra-ntes, como produzem hoje, e como prodU?.irão sempre emquanto a 
humanidade tiver fraquezas e condescendencias. 

Não me parec-e que seja r~medio efficaz mais uma tu-tela -para os 
magos, que pelos seus P'aes são jul g-ados bastante capazes, tant-o que os 
entregam á sua liberdade, sem mentor, ao contrario do que se usa 
nos colloegios ou institutos inglezes, em que os estudantes são entregues 
a um protector ou mentor que o dirige e fiscaliza a,té que se foTmam. 

Os moços quando chegam a matricuJ.ar-se nas AcademiaoS já têm 
feito os estudoo de madureza. (Muitos apa1·tes.) . 

Parece..,m-e evidente que o moro que faz seus estudos preparat.orio-s, 
conseguindo appr.ova ôes qu e o h'abiHt.am pa!'a a matrícula nas Aca
demias, não póde ser considerado um menteca.pt.o.' 
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Quem dá de si tão bôa prova de intelligencia e cultu ra inLellectuat 
j à ~de e deve ser entregue ao primeiro ensaio de governar-se a &í 

m<'..smo. 

NiUtlUem pócle presumir em contl'ario o seu criLerio (muito~ apoia

dos), para acrecli tal-o um imbooíl, carecedor da comprehensão do:g 
seus interesses, não se aper<:ebendo ele que a sua carla nãa lhes dará 
vantagens, será antes um onus, um trope(',o p~u"la que se entregue a 
uut.rns misté1·es da vída, si elle não adquirir os conhecimentos que ella 
affíl'ma. 

:Nfi.o Yejo, portanto, necessidad e alguma dessa cx ig·enc i.a do ponto, 
Lanto mais quanto não é certo que a frcq uencia não implica a obrigação 
de estudar, nem de pl'estar attenção a quem expõe. 

O SR. PRESlDENTE: -:-- Peço licença para lembrar ao nobre Depu
tado que a hora da ordem do dia já está excedida. 

O .SR. VALLADARES: - Não quero .contrari,ar a Camara, indo além 
fia l10ra regimentaL (Não apo·iados; estamàs ouvindo com 8atis{ação.) 
l'rm t.ei·minar. 

Uma das causas ela decadencita do ensino, como dis e, foi a su5-
prc"fto da exig·encia do {]outoramenlo para ser-se lente. 

Não desconheço que o bacharel f?rmaclo póde ser tão bom juris;
consnlto como o doutor, c até melhor; sei que Teixeira de Freitas e 
:'iabooo não e1·am doutores; eram simples bacbat~is; mas esta verdade 
não deslroc a oull'a, ele que o douloramento ~ uma excE' Il ente condição 
uara a selecção, para a eswlha {]os _ mais capaz-es. 

O SR- PnESlDENTE: - P.onclcro ao nobre Deputado que a hora 
f•st.á dada. 

O SR. \' .u.LADARES: - Como não conclui ainda, Y, Ex. me garantirá 
a pala\Ta para continuar amanhã. 

O ;.:.R. PRESJDE:--ITE: - ! ão me parece isso conforme ao Regimento. 

O SR. YALLADARES: - l\1as V. Ex. o tem perrnilLido a outros, e 

rn nlio acl miLto excepções ndiosas commigo. 

0 cR. PRESID E_ 'TE: 

á rrspeito a Camara. 

Tenho permittido, mas pe~tenclo consultar 

O Sn. Y.·\LLADARES: - Y. Ex. consultará a Camara para reger o 
futuro, ma sem prejuízo ele· me ser garantida a palaYra para amanhã. 
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O SR. PRESIDEN'rE: - Sim senhor. A .discussão fica adiadg peJa 
hora . Vae ser lido o expediente. .- _ 

Fica a discussão adi'ada pela h:ora. 

SESS.:W DE 26 DE JULHü 

O Sr. Valladares: - Sr. Presidente, acredito Ler demonstrado em 
meu discurs~ anterior que a honrada Commissão não fl()i fe liz em sup
pr.imir a divisão dos estudos em jurídicos e sociaes, que se_ ~chava 
consa3rada no regimen anterior, digo jurídicos e sociaes, sem fazer 
cabedal da impr.opriedade de expressão notada pelo honrado Deputado 
representante da Bahia, que não acceita o qualificativo de sc iencias 
sociaes, porque entende que esse qualificativo cabe Lambem ao direito 

que é uma sciencia social. 
Mas a minha questão não é tanto de palavras ou de denominação, 

como {ia cousa em si, da divisão ·el e estudos, de sorte que cada um 
possa, segundo seus recm·sos, desejos ou vocação, formar - se em sci cn
eias jurídicas, tendo em vista as vantag·ens praticas, ele r esultado 
im\neeliato na lucta pela vida, em sciencias jurídicas e sociaes, o que 
de ce:rto fará todo aquene que dis-ponha de r ecursos amplos, ou em 
sciencias sociaes apenas, tendo em vista os cargos ele aelmini tl'UijãO, 
ou a carreira {iiplomatica. 

E' fóra de duvida, não se -póde contestar, que o moçro, póde, sem 
prejuízo {ia perfeição dos seus estuel,o s, habilitar-se no estu-do das l!·is 
civis, criminaes e commerciaes, das leis processuaes, para o exercício 
ãa advocacia e dos cargos ela magistratura, sem estender as suas inves
tigações ao direito admh1istrativo, á econo~ia política, á sciencia 
financeira e -a todas as ou tras disciplinas que constituem propriamente 
o curso das sciencias sociaes ou -políticas. 

Fiz sentir a necessidade ele se manter o regimen anterior, citando 
o exemplo da França, onde, comquanto se reconheça que o período 
de tres annos apenas habilita os alumno-s a um exame muito perfun
çtorio das malerias, tem-se recuado sempre ante o augmento de numei'O 
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de annos, pela consideração economica, ante os grandes sacrificíos 

1;ecuniarios que a frequencia da·s Faculdades impõe ; reconhecendo 
todos que essa superficialidade -de estudos será mais tarde supprida 

11elo estudo do gabinete e pela pratica forense das dfsciplinas. 
Por consequencia, não me parece digna de louvor a honrada Com

missã6 por essa innovação que vae redundar e acarretar pesados sacri
ficios, sem que a esses sacrifícios corresponda a vantagem do aper
fei çoamento ·elos estudos, porque permanecerão os alumnos em sérias 
difficuldades ele apnofundar matet·ias tão numerosas no pequeno 
período de cinco annos. 

· - Notei mais, r. Presidente, fiz saliente a censura que merece a 
hon rada·· Commissão, por não attender a consideração de respeito ás 
conveniencias, aos interesses que se crearam á sombra do regimen 
anterior, estatuindo a honrada Commissão, que quasi immediatamente 
á passa0 em dessa lei, os estudos se façam de conformidade com ella; 
de sorte que vão ser sacrificado os direitos e interesses claquelles 
que tomaram mateicula no presupposto de uma organização diversa 
da que consagra 10 projecto. 

Ponderei entiio que esta retroactividade da lei feria o principio 
que ;r' nossa Constituição quiz respeitar, da não l'etroactividade, não 
me parecendo que a honrada Commissão pudesse mostrar-se feliz na 
impugnação á minha asserção, ponderando o principio da não retro
actividade, não póde applicar-se ás leis de caracter politico ou admi
nistrativo, ás Jeis de interesse publico ; ou pondel'ando, com Savigny, 
que· o principio da retroactividacle prevalece em relação ás leis refor
madoras, as que veem abólir insti·tuições 10u alterai - as. 

Sustenta o escrip tor citado, que essas .l eis, por sua natureza, têm 
effci to retroactivo. As leis reformadoras, pondera o eminente juris
consulto, por sua natureza, por isso mes-mo que supprimem ou alteram 
uma ordem de cousas, ferem direitos e i-nteresses. 

Sei qu·e escriptor es, 'Sr. Presidente, que tratam, sob o ponto de 
'lista de doutrina. da questão da não retroactividade das leis, dividem 
as leis em leis que dizem respeito a assllmptos administrativos oU: 
políticos; e .lei·s que se referem a· interesses ou direitos privados; admit-' 
tindo a retroactividade em relação a umas, e a não retroactividade em 
relação a outras. 

Todos, porém, depois de numerosas distincções escolasticas, che-
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gam sempre ao accõrdo de que cumpre respeitar, o quat~tO POB'Sivel, 
ps interesses que se crearam á sombra da lei. A sabedoria, a prudeucia 
.e a equiclade, diz Savígny, impõem esse dever- ao legislador estadista, 

Por isso, não me parece que a honrada üommissão deva se mostrar 
aurda a estas obsel'vações, no sentido de modificar o seu peojecto, 
pfira que a nova· org·anização só se applique aos que de futuro, si o 
projecLo fôr convertido em lei, se matricularem. 

Esses examinarão a nova organizavão, coooultarão a eus inte
resses, e tomarão ou não matricula. 

Parece-me isso até de bàa tactica, porque assim a. Comcrtissão 
a-rredará de seu caminho os adversarios, cujos interesses e direi tos 
o seu projecto vae ferir. Diminuirá, com certeza, o numero dos ad.ver-
2a.rios do seu projecLo; e, si o considera em verdade vantajoso, mal 
·se comprehende que não ·lance mão .ctesse meio para salval-o, afim 
de que a-s gerações futuras, ao menos, colham os fructos que· a hon
rada Commissão poomeUe. 

<Senhores, as Faculdades livres fundaram-se de conformidade com 
as leis e decretos vigentes. 

Não é curial, não é conforme o direito. subordinar a sua exis
tencia á novas regras, estatuindo condições que nãJo· se achavam con
sagradas nas leis e regulamentos á cuja sombra ellas si fundaram. 

O SR. Em co .COEr,Ho: - Essas disposições estão no Dodii'Q. Eu 
eritiquei-as .. 

O SR. PAULINO DE SouZA JuNiOR: - Mas ha regras novas. 
O SR. VALLADARES: -Si estas regras estão no Codigo, não é neces

sario reproduzil - as; mas se ha preceitos novos, como reconhece D 

nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, esses preceitos novos não me 
parecem acceitaveis quando veem influir sobre a existencia de insti
t,uições que se fundaram sob~:e um regimen anterior diverso. 

O SR. ANISIO DE ABREU: L_ O al't. 3• responde a V. R~. 
O .SR. VALLADAR.ES: - O nobre Deputado acordou tarda. Nãi> ma 

referi, agora, á questão dos cursos; referi-me ás r egras ou preceitos 
novos que o Sr. Paulino confessa, e o seu projecto consagra, com 
cJO mminavões, como a obrigação de pagar ao fiscal do Governo, a de 
formar ·patrimonio, etc. (AlJarte.! .) 

Dizem- me em apartes que na. bypothese não ha djrei·Los adqui 
ridos. Discordo. Essas Faculdades são entidades ou personalidades 
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juridica:s que nascer·am em Virtude de lei. Nãn se pódc dispôr arbi-
1rariamente <SObre seus direi tos, obrigações e até obl'e sua existencia, 
como faz o projecto, confundindo-as, com repartições publicas. Essas 
Faculdades são pessoas jurídicas com seu dil'eito de existencia garan
tido polas leis e re.;u lamen!Jos vigenLes por occasião da sua fundação .. 

:~ Constituição dispoz sobre não reLroaclividade das leis ele mofJo 
absolu to, como garantia fundamental de todos os direitos. Devenws 
u·er que o legislador conslituinte conhecia, como nós, as clieLincções 
('scolasticas que os esr.riptores fazem na questãJo·; mas uma vez que 
t· l~islador consagrou. estat.uiu ue modo abso-lulo, o principio da n~ 
rctroactividade das leis, não podemos distinguir onde elle não distin
gu iu; e não o fez por considerações de prudencia, de sabedoria, como 
.pondera Savigny, que, apeza1' da doutl'ina que ensina, aconselha aos 
legisladores respeit;o aos direitos adquiridos. 

E' evidente, senhores, que, quacsquer qu e sejam as di stincções de 
uoutrinas ensinadas pelos jurisconsultos e pub1icistas, o legislador 
deYe lel' a maior prudencia em resguardar os direitos que se crearam 
5 sombra de um regimen lega.!. Sem o principio da não retroaoLiv idade, 
nos termos da Constituição, não ha direito. nem liberdade. 

A Comnüssão devia ler legislado para o futuro, tanto mais quant,o, 
ua questão do patrimonio, por exemplo1 as actuaes Faculdp.des empre
~arão , espontaneamente, o mai'Or esforço para constituil-o, porque isso 
será uma das suas condições de estabilidade ; não sendo regular que 
a Commissão estaluisse o patrimonio como condição da sua existencia, 
c que não CO'Ilsagra o direito anterior, e mórment,e dando-lhes um 
prazo muito limitado pa1·a acqui.sição do patrimonio. 

O projec to me parece ainda digno de censura, e de .grave censura, 
quando trata elas garantias que o professorado possa offerecer á moci
dade, ou antes quando discuida-se das garantias do offerecimento d~ 
um ensino real e efficaz. 

Sr. Presidente, me parece que a honrada Commi<S ão foi infeliz 
1}uando. considerou a decadencia dos estudos juridicos no Brasil como 
fructo da liberdade de freq_uencia. E' preciso que não se conheça a 
historia da'S nossas Faculdades, que não se a tenha cursado como eu 
P os dignos membros da Commissão cursamos. para que se possa affir
mar, sem geaye injustiça. que a causa da -decadenoia do ensino juridico 
no Brasi l seja ârvida á frequencia livre, como causa de falta de estudo 
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dos moços. As causas dessa decadencia inconte&tavelmenie são 1outras, 
e a frequencia livre é um motivo futil em rel:ação a outras causas ·que 
·incontestavelmente produziram· a ·dccadencia do ensino jurídico entre 

nós: 
St·. Presidente, sem me dirigir a pessoas, sem irrogar of'fensas •o u 

injurias a quem quer que seja (ha 1~m apm·te), eu· con&idero como 
uma das verdadeiras causas da decadencia dos estudos, não sómente 
dos 'jurídicos, mas tambem dos de medicina e engenharia, porque eu 
coi).heço muitos mediC'<}S e engenheiros que nada, absolutamente nada, 
sabem das disciplinas em que são formados, a fraqueza, a condescen
dencia culposa dos lentes nos julgamentos das provas firraes. 

Em regra, os exames são puras formalidades vaus (apartes), para 
a passagem de um anuo ou série para outra. 

Mas comprehendendo que devo dizer toda a verdade ao meu paiz, 
affirmo que outra causa da decadencia dos estudos em geral e dos 
jurídicos no Brasil, está no ensino quasi que completamente negatiV'O 
ds nossas Faculdades. 

O SR. PAULINO DE ·SouzA JuNIOR: ~Aos professores? 
O SR. VALLAI>ARES: -Ao professorado que se compenetra de seus 

deveres, que em geral nada e ris i na ... 
O SR. PAULINO DE SouzA JUNIOR: - V. Ex. é muito injusto. 
O SR. V ALLADARES - ." .. salvas ho-nrosas excepções, que eu tenho 

toda a ·sat isfação de arti cular em relação a:os lentes illustrados, como 
José Bonifacio, Duarte de· Azevedo, Justino de Andrade, João Monteiro, 
J-oão Mendes Junior, José Luiz e outros. Póde-se affirmar que os estu
dos das Faculdades continuam um verdadeiro 1ogro aos paes de familia. 

Senhores, é necessario que não •se venha justiçar aqui a mocidade 
brasi·leira, classificando-a de desidiosa, por um facto que não lhe deve 
ser attri-buido e deve, pelo contrario, ser attribuido aos seus mestres. 

O SR. PAULINO DE SouZA JuNIOR: - A culpa é do decreto de 19 
de Abril. 

O SR. V ALLADARES: - Não ·senhor. Antes desse decreto já os.' lentes, 
em detrimento dos moços que eram obrigados a frequencia de suas 
aulas, exerciam o direito de não lhes ensina1· cousa sério., malbaratando
lhes •o tempo com puras declarações. 
- · O cargo de professor, ha muitos annos, converteu- se em verd'a

deira sinecura; o lente ·que praticamente não eslá sujeito a fiscalização 
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alguma, nada ensina; ao passo que os Governos vão expedindo regu
lamentos, uns após outros, em relação aos discípulos: porque, parece, 

constituem a parte mais fraca. 
Esta foi a regra do Imperio e é a da Repub lica. 
Ainda estão na memoria de todos os rig·orosos decretos do Sr. João 

Alfredo, al uns aliás bem pensados, expedidos em vesperas de exames, 
com verdadeira surpreza da mocidade que tinha de submeLLer- se a 

elles ... 
0 SR. EDUARDO RAMOS: - V. Ex. protestou commigo. 
O Sn.. V ALLADARES - . .. alguns outros se publi-caram, fazendo-se 

sempre cahir a culpa da ignorancia sobre os moços, quando ella estava 
nos pi'ofessores. 

Senhores, o projecto da honrada Commissão não estatue disposição 
alguma sobre a maneira porque o professor administre o ensino aos 
seus discípulos, nem sobre a obrigação de cumprirem os seus program
mas e de explicai-os de modo util e pratico; e no em tanto, esta é a 
causa principal da decadencia dos estudantes de direito no Beasil. 

Não se illuda a Camara, a causa principal ela decadencia dos estu
dos, da ignorancia crassa 'que manifesta grande numero ele moços que 
deixaram as nossas Academias, é o ensino quasi negativo e sem utilidade 
pratica que ahi se recebe. Nenhuma disposição o projecto estatue para 
tornar effectivas as obrigações do professor, sobre a confecção de pro
grammas uteis, e principalmente sobre a obrig.ação de cumprir o pro
gramma. 

Os pro rammas, em regra, são vistosos, mas o lente não expõe 
as materias nelles contidas. 

Este abuso é velho e continúa em marcha ascendente. 
Poderia referir á Camara factos diversos que observei como . estu

dante. 

Tive contemporaneos em S. Paulo, companheiros ele casa, que 
fizeeam o curso de direito criminal, ouvindo apenas explicações sobre 
os arts. ·1 •, 2• e 3•, não chegando o lente a concluir a explicação do 
art. 1 • do Co digo Penal. 

O SR. FLAVIO DE ARAUJO: -Em S. Paulo nã.o se passava do 3• artigo 
co Codigo. 

o SR. DINO BUENO: - v. Ex. deve lembrar o nome elo professor . 
O SR. VALLADARES: - O Sr. Dr. Jos·é Joaquim de Almeida Reis. 



Não dise logo o nome, porque referia-me a quem já não Yive. 
Os SRS. DINO BUENO, BUENO DE Ai~DRADE E OU'rROS SRS. DEPUTADOS 

dão apartes. 
O SR. VALLADARES: - O Conselheiro Manoel Dias, com quem eu 

e V. Ex. aprendemos, explicava toda a parte geral e na parte especial 

expl icava os artigos mais importantes. 

0 SR. DINO BUENO dá um aparte. 
O SR. V ALLADARES: - Quero disposições rigorosas para corrigir 

esses abusos. 

O SR. FRANCisco VEIGA: - Mais uma cadeira, é o remectio qur 

V. Ex. aponta. 
O SR. VALLADARES: - Não quero mais cadeiras qun jú temos rln 

sobra; o que quero são providencias que compi·lam os lentes ao cum
-primento ele seus deveres, 0orno desconto ele ordenados, progressiva

mente, suspensão, aposentadorias forçadas e até perda das cadeiras. 
Penso que i·sso será mais efficaz, elo que essa especie ele palma

toria, a frequencia obrigatoria, que a honrada Commisão consigna no 
seu projecl•o como rernedio miraculoso . 

Referi um facto ele um lente ele direito criminal, que, explicando 

um anno inteiro não concluía a exp licação do art. 3• elo Co digo; o pro
fessor, a prop·osito da explicação do primeiro aTtigo do Codigo, onde 
se lia "não ha crime ou delicto sem lei anLer iol' que o qualifiqu f'", 
expoz a seus discípulos todo o s· vàlume da obra ele Savigny, volume 
esse em que o escriptor !()Ccupa-se da não retroactividade ·das leis. 
(Va1·ios S1·s. Deputados dão apa1•tes. ) 

O SR. BuENO DE ANDRADE: - Isto é um ataque á liberdade de 
ensino. 

O SR. VALLADARES: - Quero quo ao dinheiro que o Estudo paga 
corresponda ensino real. 

O que digo póde ser e é ataque á desidia, á liberdade de não ensi-
r.ar, quando se recebe dinheiro para ensinae. 

Os SRS. BUENO DE ANDRADE E DINO BUENO dão apartes. 

O SR. VALLADARES: -Eu ainda não cheguei Já. 

Estou mostrando que as causas da desorganização elo ensino são 
complexas e não se póde a·ttribuir a uma causa mínima, um mal l8-
manho. 
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A verdade é que data dahi a decadencia 

O SR. VALLADARES: - Perdôe-me D nobre Deputado; não data 

da h i. 
Conheci ignorancia crassa, na grande maioria dos que deixavam 

as Academias, levando um pergaminho, com a obrigatoriedade de fre
quencia; conheci estudantes, que chegaram ao fim do 5" anno com os 
seus livl'os fechados, completamente virgens; e, entretanto, eram assí
duos, e essa assiduidade, favoneando a vaidade do·s lentes, determinava 
approvações plenas, verdadeiramente escanda,losas. 

Mas, pergunto á Camara, si terminado o 5" anno, o bacharel for
mado em sciencia jurídica fôr nomeado promotor publico, de uma 
comarca, e não conhecer o art. 4" do Codigo Criminal, quem é o cul
pado, é elle, ou o lente que tomou-lhe •O tempo do anno lectivo a expôr
lhe o 8" volume de Savigny sobre não retroactividade das leis? 

0 SR. BUENO DE ANDRADE dá um aparte. 
O SR. V ALLADARES : - Não é programma o.fficial, é Iisca.Jização elo 

lente, providencia que se encontra nas outras Faculdades. 
Disse, ha pouco, o honrado Deputado por S. Paulo, o Dr. Dino 

Bueno, que hoje não se pócle dar o abuso, poi'Que os lentes são obri
gados á confecção de um programma: que publicam. 

A' isto respondo que sei que O•S programmas não são explicados, 
embol'a <0 lente dê pontos para exames ti rados de todo o programma; 
mas como elle não explicou, não póde deixar de approvar a quem não 
sabe o que elle não explicou. 

A verdade é que a exi&tencia ele programmas não adiantou cousa 
alguma. 

Os progTammas no mGu tempü eram os compend ios, ou os Codigos. 
O Direito Civil estudava-se em clous annos, como hoje ; no 3" anno o 
lente devia explicar ... 

0 SR. FRANCISCO VEIGA dá um aparte. 

O SR. VALLADARES - ... a parte r elativa ás p essoas; no 4" expli 

cava a parte relativa aos direitos reaes, •O domínio, seus desmembra
mentos, etc. 

Hoje dá-se a mesma cousa, com o nome mudado .. 
O SR. FRANCISCO VEIGA dá um aparle. 

O SR. VALLADARES: - Sim, senhor; publico o meu programma da, 
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cadeira de direito civil que immerecidamente occupo (não apo·iados) em 
uma Faculdade dessa Capital ; e procuro explicai-o. 

Mas o projeoto quer resolver a questão de melhorar o ensino sim
plesmente com a frequencia obrigatoria, quando a causa da decadencia 
do·s estudos é outra; ou as causas são outras e complexas. 

A causa principal é que o ensino é negativo, a causa é que o ensino, 
em geral, é pedantesco. 

Por via de re ra, os pi'ofessores limitam-se a exposições decla
madas com emphase c as veze·s muito brilhantes, sobre introclucção das 
ma terias que vão explicar; leva- se o anno inteiro, dando-se noções 
g·eraes de direito, noções ou definições de leis, ensinando-se a•o disci
pulo o que é lei , com ostentação de falsa erudição, mas deixando ele 
explicar as leis patrias, que o futuro advogado ou magistrado deixará 
a Academia ignorando; discursam durante mezes, sobre a não retru
actividade das leis, e, no fim desses longos mezes de bonitos discursos 
sobre o que seja lei, seu dominio no espaço e no tempo, o infeliz 
acaclemico termina, termina é um modo de dizer, porque elle, rigorosa
mente f aliando, não começou; termina o respectivo curso de direito 
civil, ou de direito criminal, ou commercial, sem conhecer o Codi!l'O 
Philippino, ou a Consolidação das leis civis, sem conhecer o Codigo 
Penal, nem o Codigo Commercial. 

Tenho tratado com jovens recemformaclos que me dizem que seu 
lente de direi to civil nunca lhes f aliou na consolidação das leis civis, 
senão para citar-lhes a introducção em que, o grande jurisconsult-o, 
seu autor, o Dr . Teixeira de Freitas, discntiu a classificação das insti
tuições de direi to; sendo que esse assumpto, de caracter ou natureza 
mais especulativa que pratica, foi a unica materia explicada durante 
o seu chamado curso de direi to civil. 

· Quando se trata de importantissimo e pratico ramo de direito 
privado, o direito commcrcial, o ca·so não é diverso, o processo pedan
tesco, de falso ensino, se reproduz: - O lente gastll. semanas, pro
curando uma bôa defjnição de commercio, inquire de sua origem his
torica, transporta- se a Phenicia, exalta o r enio emprehendedor de 
seus ha•bitantes, os mais celebres navegadores da antiguidade, e vae 
deixando á margem a explicação do Codigo Commercial. 

Depois dessa longa divagação, indaganct.o o que seja commerci o, 
depois dessa longa jornada até a Phenicia, para apurar quando o 
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homem começou a mercar ou commerciar, o erudito professor passa 
a indagar a•s condições para o desenvolvimento do commercio; falla 
na necessidade de dar desenvolvimento ao credito mercantil, no desen
vo lvimento da criação, das communicações telegraphicas, desenvolve 
longamente as theorias dos escriptores sobre actos de commercioa, in
daga quem seja commerciante; e depoi·s de tamanha ostentação de 
saber, os infelizes discípulos chegam ao fim do anuo lectivo desco
nhecendo o Codigo Commercial. 

Deixam a Academia ignorando o que dispõe o Codigo sobre coiL
tractos, carecendo de noções sobre o contracto cambial, sobre o meca
nismo da lettra, de lettra de cambio e da lettra da terra; ignora todos 
os outros assumptos importantes regulados pelo Codigo, sobre os quaes 
ter.á, oomo advogado, 'de requerer quotidianamente, sobre os ·quaes terá 
de se pronunciar quotidianamente, como magistrado. 

Aqui tendes, senhores, a verdadeira causa da decadencia dos estu
dos, entre nós, da ignorancia dos titulados pela·s nossas Faculdades: 
é que, em regra (salvo sempre excepções honrosas) o ensino é negativo 
r os lentes, não ensinando, não podem deixar de ser muito benevolentes 
no julgamento das provas finaes ... 

O SR. ERICO COELHO: - E che anelo ao fim elo anno, uma ele duas: 
oüU o lente exige do estudante sómente aquillo que leccionou, ou exige 
mais, como está acontecendo em iodos os esta•belecimentos officiaes, e 
isto é o cumulo do absurdo. 

O SR. VALLADARES: - Sei como isto se faz: •O lente exige mais 
apparentemente, dando pontos sobre ma terias não explicadas; mas o 
exame será pura formalidade, porque o lente não poderá reprovar o 
estudante, por ignorar o que elle não explioou. 

Sobre o facto, que referi, de um curso de direito criminal em que 
o lente explicou apenas os arts. 1" e zo do Cocligo, e iniciou o estudo 
do 3°, não querendo organizar seus pontos para exames, incluindo 
materia não exp licada, teve de formular pontos consistentes em que
si tos, creando questões futeis sobre a não retroactividade das leis, e. 
ainda assim viu-se em serias clifficuldades para organizar pontos. 

O SR. ERrco COLH'o: - Mas deu-os? 
O SR. VALLADARES: - Deu-os, mas deu pontos que se prestaram 

ao ridiculo elos estudantes, porque teve necessidade de multiplicar 
perguntas ou questões ft)teis, faz endo ele cada pergunta um ponto rrl(l.-
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tivamente ao assumpto da não retroactividade da lei; teve de engen
drar uma série de perguntas tambem relativamente ao art. s•, cuj a 

explicação apenas iniciou. 

Isto deu lagar até a que os estudantes procurassem parodiar seus 
pontos com o ridicu lo a que não escapam os mãos lentes . 

Entre outros pontos ou quesitos fMmulados, parodiando com o 
ritliculo qu e formulara o professor, lembro- me ainda do seguinte: o 
homem que mata e é condemnado á morte e executado deixa fama ? 

(Risadas.) 
Ora, Sr. Presidente, deante ele um caso destes, mostrando o grande 

mal da liberdade de não ensinar, o Pl'Ojecto não cogita absolutamente 

do assumpto. 

A culpa da ignorancia, dizem, cabe a.os estudantes qu e não fl'e
·quentam as aul&s, que não vão ouvir todos os dias a professores que 

nada ensinam! 
Fica assim manifesto, Sr. Presidente, por confissão de Lodos que 

me ouvem e não c-ontestam, que o ensino nas nossas Faculdades, veri
fica-se de tal maneira, com tal arbítrio dos professores, tornando suas 
explicações illusoria.s, que bem andarão os paes, que, podendo, man
clat·em seus filhos estudar em Academias européas . . . 

O SR. FRANCISCO VEIGA: - Não h a essa c-onfissão; o silencio não 

quer dizer isso. 

0 SR. BUENO DE ANDRADE: - Quanto á Escola Polytechnica. no 
tempo em que eu aprendi, os lentes ensinavam. 

O SR. VALLADARES: - O Sr. tachygrapho tomará nota de que o 
illustre Depul.ado por Minas reclama, e, quanto á Escola Polytechnica. 
em •outro tempo, consta-me que o ensino era causa seria ahi. 

Eu me refiro ás Faculdades de Medicina e de Direito, especial
mente, da:s quaes tenho conhecimento mais particularizado, porque, 
desde remotíssimos tempos, desde que ellas se fundaram no Brasil, que 

· os meus parentes as freq uentam. 
E' por isso que eu que bacharelei-me e doutorei -me em uma dellas, 

que para uma dellas mandei meus filhos, não as peroo de vista. 
A minha famí lia tem predilecção pelos estudos medicas e espe

cialmente pelos de direito, por i·sso eu, apezar de formado a mais de 
10 annos, tenho tido necessidade ele inquirir como as causas se passam 
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ahi, e hoje até faço parte do corpo de professores de uma Faculdade 
Livre de Direilo que funcciona nesta Capital. 

Não estou inventando; os programmas dão -se, não ha duvida, mas 
nã-o se executam e o projecto não estatue absolutamente nada a res
peito. 

Referirei outra causa da decadencia do estudo no Brasil que foi a 
dispensa do doutoramento ... 

0 Sn. DINO BUENO dá um aparte. 
O Sn. VALLADAnEs: - Eu devo dizer ao honrado Deputado por 

S. Paulo, o Sr. Dr. Dino Bueno, que absolutamente não tenho em vista 
fazer allusão a este ou aquelle, mui·to menos á S. Ex., que sei que foi 
scmpre estudioso desde os seus tempos academicos, a respeito de quem, 
como lente, tenho as melhores informações, até de meus filhos que 
frequentaram a Faculdade de S. Paulo, ahi se formaram e ouviram 
suas prelecções. 

Sei que S. Ex. é um lente modesto, estu(!ioso e correcto, dll!quclles 
que não executam o systema de pedantismo; toma os textos do seu 
compendio ou das leis e explica, sem declamações, sem delongas de 
ostentação de erqdição. 

l\Ia , dizia cu, a outra causa da dccadencia do ensino, foi o r cla
xament·o do concurso, como já tive occa ião de ponderar. 

O concurso, em regra, passou a ser formalidade vã, para fazer 
lentes os irmãos, sobrinhos, filhos, genros, etc., dos lentes. 

Veiu depois o decreto de 19 de Abril e dispensou o requisito elo 
doutoramento aos candidatos aos Jogares de lentes, o que era uma 
providencia de selecção, era um meio ele só admittir no professorado, 
por muito razoavel pre umpção, juizes os mais disiinctos sob o ponto 
ele vista de intellig·encia, illustração e morali·dacle, c moralicla<ic, sim, 
J)orque, conforme as tradições elas ·nossas Academias, difficilmente 
conse uia doutorar-se o academico de mãos costumes. 

Para conseguir doutorar-se um moço menus correcto em seu- cos
tumes, era nece sario dispôr de talento e instrucções excepcionaes. 
(Apoiado~. ) 

Sei e confesso que muito cli•stinctissimos alumnos ·de nossas 
Faculdades deixaram de receber o gráo de doutor em direito, uns por 
cleficiencia de recursos pecuniarios, outros porque não quizeram. 

Sei e proclamo que temos tido jurisconsulto eminentes, conlQ 
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Teixei ra de Freitas, Nabuco, Lafayette e outros, que não eram dou~ 

tores. 
Esta verdade, que com a maior satisfação eu reconheço e proclamo, 

não exclue a outros que podem dar e dão testemunho todos que fre
quentaram nossas Academias, a verdade de qu e, por via de regra, 
o Lr áo de doutor era conferido aos mais distinctos, áquelles que reve
lavam mais estudo e aproveitamenLo e eram de exemplar comporta
mento moral. (Apoiados .) 

0 SR. FRANCISCO VEIGA: - Esta é a verdade de que todos nós 
damos testemunho, sem que assim me exprimindo pretenda desconhecer 
o real merecimento inlellectual e moral de muitos que não se douto
raram e fo ram depois ornamentos de nossas lettras jurídicas. 

O SR. VALLADARES: - Com toda a certeza, e eu já proclamei bem 
alto que temos tido e temos bachareis jurisc.onsultos, homens de alto 
saber e 'Cios mais elevados dotes moraes. 

Não estou aqu i pugnando por uma medida ele vantagem pessoal 
para mim, por ser eu doutor. Acredito que ninguem nesta Camara OIJ 

fóra dela me attribui rá semelhante motivo egoístico. (Apoiaclos.) 

O meu fim é constituir o professorado com os mais distinc Los, 
com os mais capazes, porque, apezar desta providencia de selecção, não 
dispenso o concurso. 

O SR. YERG:-<o DE ABREU: - F·oi algumas vezes o doutoramento uma 
selecção luxuosa. 

O SR. VALLADARES: - O nobre Deputado não me contestará qu e, 
por Yia de rf\gra, era o gráo reservado aos mais distinctos. O estudante 
vercladeiTamente vadio e desmoralizado não se abalançava a pretender 
o gráo de doutor. 

Era esta a regra. Mas veiu a reforma de 19 de Abri l e abriu a 
porta do professorado das Academias a todos quantos possam. exhibir 
o titulo de bacharel em direito, dando assim lagar a que o pati'Onato 
possa levar ás cadeiras de lentes homens menos aptos ou incapazes. 
Todas as providencias no sentido de operar a selecção, creand·o um 
quadro de homens bem preparados para o professorado, estatuindo 
que desse quadro deverão ser tirados os candidatos que, median te 
concurso, conqui•starão suas cadeiras. não poderão deixar de dar bom 
resu ltado, elevando o nivel intellectual e moral do professorado. 

Com um pessoal ílSSim depurado, os concursos não poderão deixar 
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de dar excellente resultado, e facil será a tarefa dos julgadores, tendo 
apenas de escolher entre os dignos o mais ou os mais digno·s. 

Facultar, porém, como fez o decreto de 19 de Abril, por assim 
dizer, a todo o mundo - pretender a insi ne honra de ensinar, é, 
digamos com franqueza, um erro gravi'ssimo, cujo resultado póde ser 
r.brir a porta das Academias a pretendentes como disse, a pretendentes 
menos aptos, incompetentes e incapazes, sob todos os pontos de vista, 

vara o elevado mistér de professor. 
Abissus, abissttm invocat. 
Depois veiu essa especie de · jubileu, o perdão da prova de capa

cidade para o professorado, a nomeação sem concurso; abriu-se a cor
nucopia das nomeações por decreto, e ahi vimos invadindo as nossa's 
Academias um grande numero de bachareis distinctDs, devo m·el-·o, e, 
creio mesmo que o eram todos, porém muito jovens, tendo recente
mente se formado, portanto, não tinham, não podiam ter a cópia de 
conhecimentos necessario·s ao verdadeiro professor. 

Alguns annos, cinco, seis ou oito annos depois de nomeados, depois 
de decretados mestres, poderão ser bons professores; mas, em quanto 
não se habilitam, é claro que a mocidade vae servindo, como se diz 
em linguagem vulgar, de bm·ba ele tolo. Quem não sabe para o desem
penho dos mais simples misteres da profissão, como não sabe um 
bacharel novato, não póde ensinar. 

Ora, comprehende V. Ex., Sr. Presidente, que, quando os profes
sores são menos aptos ou muito pouco sabem, não podem deixar de 
st'r excessivamente benevolentes na apreciação das provas de capaci
dade dos alumnos; si a consciencia diz- lh8's que elles não são o ensino 
solido e proveitoso, não podem deixar de ser benevolentes, e o são: 
mettem-se com os rapazes, faz-em-se bons camaradas. Devo dizer a 
V. Ex. e á Camara que ten.ho tido occa•sião de ouvir arguições, em 
exames publicas, em que o discípulo arguido responde errado e o pro
fessor applaude. 

O SR. ERICO CoELHO: - E' exacto; tenho ouvido disto. 
UM SR. DEPUTADO : - E antigaménte não se dava a mesma cousa? 
O SR. VALLADARES: - Dava- se. Cá e lá más fadas ha. Isto não é 

uma invenção da Republica; a decaclencia do profes'Soraclo data do 
Imperio e vem ele longe. (Apw·tes. ) 

Nós vamos crescendo como rabo de cavallo, para baixo. (Ri.so. ) 
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Outra causa, Sr. Presidente, da decadencia do estudo é que, com 
raras excepções, os lentes mais capazes abandonaram a'S suas cadeiras 
pelas g>lorias da política, pelos grandes proventos da advocacia e das 
emprezas industriaes. 

O SR. FRANcrsco VEIGA: - Pelo d~sprazer de fazer prelecções para 

os bancos vasios. 

O SR. V ALLADARES : - Não, os lentes capazes 'llunca deixaram de 
ter a·s suas aulas frequentadas, e é preciso accrescentar que a falta 
de fiscalização do ensino no Brasil, a falta de fiscalização do cumpri
mento dos deveres do professor produziu a rotina. Os professores não 
fiscalizados quanto á maneira por que desempenharam-se nas suas 
cadeiras tornaram-se rotineiros. Por via de regra, preparam uma 
collecção ele prelecções, cadernetas, no dizer academico, que são por 
elles commodamente repelidas annualmente, ·de modo que .as gerações 
que se vão succedendo vão comprando ou lhe dando essas inalteraveis 
prelecções-stenographaclas, pl'oclucto das prelecções '!)reparadas pelo 
lente que, como disse, as repete sem alteração sensível, de •sorte que 
com certos I ntcs os cliscipulos nem precisam de livros, basta que r epi
Lam ·suas prelecções. Conheci certos lentes que desvaneciam dissD, de 
sorte que o estudante ·bom decorador, que repetia-lhe a prelecção da 
caderneta vm·bis et vii'gulis, como se diz, enchia-lhe as medidas, entra
va-lhe no coração, recebia elogios no fim da lição ou sabbatina, tinha 
notas optimas e a approvação plena, ainda quo pessimos exames fizesse 
e fosse, embora, um penedo. (Apm·tes.) 

Eu estou expondü as diversas causas da decadencia dos estudos 
~uperiores entre nós. E' preciso não attribuir o mal sómente aos rapa
zes, porque elle é muito complexo, c os rapazes são os menos cul
pados, até porque um es tudante vadio comprehende-se melhor do 
que um mestre ou professor que não ensine, e é desta especie que, 
nós encontramos em nossas Academias. 

Acredito, senhores. que vou expondo as verdadeiras causas da 
rlecadencia dos conhecimentos jurídicos, c do'S quaes não cogitou o 
projecto. 

Eu as resumo assim: o ensino tornou-se negativo, um verdadeiro 
logro aos paes que mandavam seus fil'hos para as Faculdades, no pre
supposto de educai-os, de dar- lhes uma profissão de que possam 
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yiver mais suavemente do que elles, os paes, muitos dos quaes con
quistaram a abastanç,a entre_ ues aos mais rudes labores. (Apoiados .) 

Mandam seus filhos nesse dig·no presupposto, mas são logrados, 
porque seus filhos apenas se inhabiliLam para a lucta pela vida, por
que, voltando doutores indoutos, não podem ganhar pelo exerc i0io 
de letLras que não tem, e ficam inhibidos do exercicio ele outra:s pro
fissões, não só pelo constrangimento ,que lhe traz o seu titulo scien
li fico, como porque um doutor, .com lettras ou sem lettras, só fica 
&crvinclo para doutor. (Riso. ) 

O SR. FRANCISCO VEIGA: - Nós estamos de accórdo no ponto fraco, 
r Y. Ex., que conhece a materia, ajude a Commissão a remediar o mal. 
Resta que V. Ex. apresente um remedio. 

O SR. VALLADARES: - Estou aj udando porque estou fazendo o 
tl iagnostico acertado, verdadeiro, e V. Ex. sabe que o primeiro passo 
para a cura •é conhecer a molestia. A molestia, o mal do ensino é esse 
que indiquei: é a ausencia elo ensino, püt'que os professores não ensi
nam, por incompetencia uns, talvez o mai·or numero, e por falta el e 
Jiscalizaç,ão por parte das directorias das Faculdades e por parLe 
r:os Poderes Publicas, e tambem porque, mal pag·os, os professores 
•ão arrastados ao exercicio ele outras profissões mercenarias ... 

VozEs: - Apoiado, vá por ahi . 

O SR. VALLADARES - .. . pelas exigencias ela subsisLencia, caua vez 
mais cara entre nós, pelas cxigencias ela crcação r rducação el e srus 
filho·s . 

O mal não está na ausencia dos discipulos, que se pretende curar 
11111 o ponto herdado ela universidade de Coimbra; mas na ausencia 
do ensino que cumpee crear creando o professorado, cujas lições mcre
t;am ·ser ouvidas. 

A fr equencia dos moços em nossas Faculdades foi diminuinclo á 
[Jl'Oporção que o ensino ahi se foi tornando negativo. O proj ecto clrvc 
: er r ejeitado, porque não provê ele remedio ao verdaueiro mal. Hypo
theco á honrada Commissão o meu voto, e só o meu voto, porque o 
meu concurso já foi dispensado (não apoiados ) para um projecto serio 
de Ofiganizaç,ão elo ensino, creando um professorado capaz, de \Sorte 
que as Faculclacles ofl'iciaes se tornem o modelo elo ensino, o vercladPiro 
fóco el e luz que arraste para ellas a mocidade inLelligent.c. (Jfuito úem. \ 
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O bom professor tem sempre ouvintes, sem que faça questão de ser 

ouvido. 

O SR. Emco COELHO : - Isto é yerdade, e posso dar testemunho. 

O SR. VALLADARES: - Eu nunca vi os Conselheiros Carrão, José 
Bonifacio, Justino e outros lentes distinctos de lapi·s em punho mm·

cando pontos. 
A frequencia obrigatoria é uma velharia que, ri orosamente fat

Iando, já tinha desapparecido antes ·do decreto de 19 de Abri l. 
A' excepç.ão de algum velho caturra, os lentes não indagavam 

mais sobre a frequencia de estudante·s. 
Esta é a verdade, cta qual eu dou testemunho pessoal. 
Pouco a pouco os professores foram deixando de se constituir 

fiscaes de estudantes e desprezando o mistór do bedel 1que fazia a 
chamada e marcava as faltas em uma caderneta de que constavam 
os nomes e numeras dos rapazes. Assim, ficou o bedel livre de enten
der-se com rapazes sobre suas fallas, e mui tas vezes, medi ante apostas 
(riJo) de gar;:oafas de cerveja, o estudante conseguia reduzir á metade 
ns seus 39 pontos. 

Os ·bons professores, os professores illustl'ados, inquiriam da 
capacidade do alumno, do seu aproveitamento, ouvindo-o em lições 
ou em sabbatinas, e islo, segundo o Regulamento actual, póde ser 
verificado por sabbatinas. (;lpw·tes.) 

Aqui está o meio compatível com a neces·sidade ele manter no 
espírito dos moços o sentimento da propria autonomia. 

O SR. DINO BUE:.'<lO: - Quem cumpre o seu dever não perde, por 
isso, a autonomia. 

O SR. YALLADARES: - Eu creio nada ter dito em contrario a isso. 
Eu quero que a frequencia seja deixada á espontaneidade do alumno, 
que fique a elle a responsabilidade dos males que possam resultar-l he 
ele não ouvir a um professor, cujas lições lhe sejam proveitosas. 

O SR. DINO BUENO: - Então não se matricule. A matricula é um 
compromisso. 

O SR. VALLADARES: - A matricula não induz compromisso algum, 
urm de ouvir a profes·sores máos, nem mesmo de ouvir bõas prelecções. 
porque o nobre Deputado, que é lente, conhece o preceito jurídico 
invito bene(icium non clatus. Eu não .quero que a frequenc ia, facto 
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de simples inspecção ocular, possa induzir presumpção ou criterio 

de aproveitamento. 

O SR. ERJCO COELHO: - Apoiado, esse é o ponto capital. 
O SR. YALLADARES: - Não quero que o facto de se ter 40 ·ou 50 

faltas seja bastante para decretar a incapacidade do alumno, quando, 
apezar desse numero de faltas, elle poderá achar-se habilitado, tão 
bem ou melhor, do que os que não tenham dado uma só falta. 

O SR. Emco COELHO: - A infrequencia pócle ser tambem pre
surnpção de incapacidade. 

O SR. VALLADARES: - E' necessario ·que a Republica não se mostre 
mais atrazada do que o Imperio, e não se compenetre menos da neces
sidade ele implantar no espírito da mocidade a consciencia da sua 
responsabilidade pelo seu futuro, legislando no sentido de plantar no 
esp írito dos moços que a sua bôa ou má sorte depende exclusivamente 
do seu esforço, do seu estudo, elo bom ou mão uso que elle fizer da 
liberdade que Deus lhe conferiu, c que a lei garante. (Apa1•tes.) 

Essa frequencia pela qual quebra lanças a Commissão, pelo que 
eu observei serve mui to para favorecer a vaidade do lente e conquis
tar-l he a affeição pessoal, a qual quasi sempre é que vae influir no 
julgamento final. 

O SR. HELVECIO MONTE: - Apoiado. Colloque-se o lente nas con
dições de bom juiz e mais nada. 

O SR. VALLADARES: - Posso affirmar, com a experiencia que tenho, 
que, frequentadores acerrimos em S. Paulo, que não davam uma falta 
durante todo anno lectivo, tinham garantida a sua approvação, por 
mais crassa que fosse a sua ignorancia. 

O SR. Emco COELHO : - E' porque fallavam á vaidade elo professor, 
fingindo que tomavam nota. 

O SR. VALLADARES: - Permitta-me a >Camara que, apezar ·de se 
tratar do ex-Imperador elo Brasil, eu conte um facto, que me foi refe
rido por um distincto lente da Faculdade ele S. Paulo, ·e que elucida 
e resume a questão com a precisão, clareza, elevação ele idéas e senti
mantos, com que aquelle grande cidadão sempre se enunciava. 

Esse lente foi inquericlo pelo Imp erador nestes termos: 
- "Como vae a sua Faculdade? 
- "Mal, muito mal, Senhor", respondeu o lente. · 
- "Mas Por que? 
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- "Depois da liberdade de Ire.quencia, os moços nllo estudam 

mais", respondeu o lente. 
- "O senhor, disse o Imperador, não tem !'azão. Cumpram os len-

tes o seu deve1·, saibam en.sinar, nwst!'em-se iUust1·ndos, {nçam pre

lecções que aproveitem, e no fim do anno j1üoucm com .instiça, e verão 
os beneficos fruclos . E' necessario que a organização do ensino seja 
tal que plante no espirilo dos Gcmcrnos a consciencia ela sun Tespon

snbilidade pelo scn {!lltuo' ' 
Dizia isso o illustre soberano, comprehendenclo que cada um eleve 

ter a sua bõa ou má sorte nas suas mãos. 
Só assim con rg·uiremos fol·mar o ·caracler la nossa mocidacl r, 

clanclo-MJC a re" ra ou inclepenclencia necessaria ao cidadão. 
O SR. HEr~vECTO MO::"-l'l'E: - E nisso vae a formação do caractrr 

dos moços. 

O SR. Er.Ico CoELHO: - LibcrLlaclc de Ierquencia só se concilia 

com exame rigoroso. 
O SR. YALLADARES: - E' preciso que em um rcgimen ele demo

cracia se procure educar o caracter da mocidade brasileira na escola 
da consciencia ela sua responsabilidade, de sorLc que •o s moços devam 
os litulos que conquistem ao seu merecimento, ao seu estudo, c não 
ãs relações diarias que adquirem com os srus prof0s·sores, por uma 
frequencia li songcira para estes. 

Parrcc-me ser este ·O vercladC'it'O poTJLo da qucslão. 
Não queiramos reLrogra lar, nem restituir ao ensino no Brasil 

os moldes antigos que já tinham sido desprezados. 
O SR. Er.tco COELHO: - A pecla,gogia está dizendo que esta librr

dade ele Irequcncia eleve vir ela escola primaria. 
E' preciso estar atrazado cem annos, em materia ele instrucção 

publica, para exigir a obrigatoriedade ele Irequencia em um instituto 
de terceii'O gráo ele ensino. 

O SR. YALLADARES: -A verdade é que esta obrigatoriedade de fre
quencia já não corresponclia á realidade pratica, mesmo quando ainda 
se achava consagraria pela lei. 

Como já disse, ,quando ella foi abolida, já os professores mais 
capazes tinham aberto mão ela fiscalização; os pontos marcados eram 
lima rara excepção, e até mesmo o professores menos capazes, aquel
les que não eram os mais clisLinctos, nos ulLimos annos elo ensino obri-
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gatorio, já não cogitavam ele fiscalizar a frequencia de seus discí

pulos. 
A cad~rneta eslava inteiramente entregue ao bedel, e o exceder 

0 estudante do· 39 pontos era um facto raríssimo, porque não se lhe 
accrescentava.m mais pontos, desde .que completava os 39. 

Elle arranjava-se com o bedel, e o lente, não se importava 

com isso. 

Esta é que é a verdade. 
Si no começo da minha vida escolar, frequentando eu o curso 

anncxo de preparatorios, em S. Paulo, em 1867, tive occasião de vêr· 
:.;rande numero de lentes, ele listas ele estudantes em punho, acompa
nhando a chamada, quando me achei no 3• anno da Faculdade ele 
Direito, já este facto era raro; um ou outro lente se preoccupava ele 
[lf'gar na lista elos estudantes, pal'a lh es marcar ponto. 

O SR. ERICO CoELHO: - Só se preoccupariam aquelles que queriam 
eonsumir um quarto de ho!'a por não Ler· materia sufficienle para a 

lJrelecgão. 

O SH. YALLADAJ;;S: - .\. Commis ~to , porém, agora, quer· entregar 

nutra vez aos lentes e se erviço. 
De maneira que o lente é agora um bcdel que guarda na sua 

gaveta, na Faculdade, o livro ele pontos, para haver fiscalização, e para 
não se repeLir o facto elas apostas com o velho Firmino, de S. Paulo, 

" ou tros. 

Contarei á Camara o caso elas apostas, sobre falta de estudante!'\ . 
Quando o estudante completava 39 falta , dirigia-se ao beclel c 

perguntava-lhe: Quantos pontos ou faltas tenho, Sr. F_? 

O beclel respondia: O sen·bor tem uns 15 pontos mars ou menos. 
O estudante replicava, dizendo já Ler 39. Fazia- se então uma 

aposta, e o beclel ganhava sempre, porque, de borracha em punho, 
supprimia as faltas que quizesse e o estudante perdia oom prazer meia 
cluzia de garrafas de cerveja que nesse tempo custava pouco dinheiro. 
(Riso. ) 

Acredi Lo que encarei a questão como ella eleve ser encarada. A hora 
está dada e eu sinto - me fatigado . 

Vou concluir, posto que pudesse ainda dizer alguma causa sobre a 
ma teria. 
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Não me parece que se consiga o desideratum •que se Lem em vi·sta 
- levantar o ensino - simplesmente com o facto de se rnarcar ponto 

aos estudantes. 
Não queiramos retr.ogradar; eduquemos a mocidade brasileira em 

um regirnen de ampla liberdade, façamos <eom que cada um ·se com
penetre da sua responsabilidade quando aspire a acquisição de um 

titulo perante uma Faculdade. 
Não me parece razoavel a Commissão quando pretende impôr 

essa exigencia a moços que procuram um curso superi·or depois de 
longo til.'ocinio escolar, depois de estudos preparatorios, achando-se, 
portanto, com bodas as presumpções de espiri to esclarecido. 

Julgo necessaria essa liberdade de frequencia, que será proficua 
mediante o complemento de lentes capazes, e de julgamentos serias, 
_para que o moço possa dizer - FORMEI- ME; não formou - me o patro

nato. 
Esta deve ser a escola, esse deve ser o regimen para se educar 

a mocidade em um paiz de democracia pura. 
Tenho eoncluido. (Muito bem; mttito bem. O orado1• é felicitado 

po1· muitos Srs. Deputados.) 

l"ica a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 29 DE JULHO 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão 
a seguinte eme:qda: 

Ao pr-ojecto n. 38, de 1895: 
Do art. 3. o - Supprima-se a ultima proposição, concebida nestr,s 

termos - observando-se em taes cursos o re _ imen adaptado para esta 
esta lei. 

Sala das Sessões, 29 de Julho de '1895. - Frecle?·ico Borges. (*) 

( •) Nas sessões de 27 e 29 faJlou o Sr. Paulino de Souza, cujos discurso~ 
não constam d'os Anna.es. 
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SESSÃO DE 30 DE JULHO 

O Sr. França Carvalho (pela o1·dem) diz .que não obstante o 
respeito() que deve ao Sr. Presidente, declara que este não se ac~1a 

dentro do Regimento, porque uma vez que não está esgotada a primeira 
parte da ordem do dia, e foram encerradas as materias em discussão, 
parece que deviam votar-se estas materias, visto como falta ,quasi 
uma hora para principiar .a segunda parte da ordem do dia. 

O Sr. Presidente diz que não faz o que quer, mas o que manda 
o Regimento. 

Em primeiro Jogar, a terminação da hora não seria um obstaculo 
para votarem-se as materias; e em segundo, obedece a uma praxe 
muito seguida de, tratando-se de materia de -alta importancia, adiar 
a votavão para o dia seguinte, maximé agora que evidentemente não ha 
numero no recinto. (Apoiados.) 

Entra, portanto, em 3• discussão o projecto n. 38, de 1895. 

Tem a pal•avra o Sr. Eduardo Ramos. 

O Sr. Eduardo Ramos diz que vem cumprir o seu dever. 
Este h a de. relevar o orador ante a Camara, de sua volta ao debate. 
Ha muita gravidade nessa .questão de reorg.anizavão do ensino 

jurídico. 

Quem diz di?·eito, diz a vida nacional, sua dignidade. 

E' na proporvão do culto que tributamos á idéa do direito neste · 
paiz, que elle tomará o seu logar no quadro da civiliz<avão contempo
r:mea e no respeito das outras navões do mundo. 

Tem muito pezar no uso da liberdade de analyse de que carece 
para externar o seu juizo, qualificando a projectada reforma do ensino 
jurídico da obra mais parca, e diria mesmo, si os seus dignos collegas 
lhe permitti sem, - a mais mirrada obra que a importancia do 
assumpto e as condivões da cultura jurídica poderiam jámais suggerir. 

O que augmenta a vivacidade de sua impugnavão é a capacidade 
incontestavel dos autores desse projecto para elaborarem projecto 
outro, na -altura de seus talentos. 

Quando te.ve noticia das diligencias da digRa Commissão para 
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reformar ·O S institutos jurídicos da Republica, aninhou uma grande 
esperanç,a que o projecto apresentado transformou em decepção amarga. 

O eixo dessa reforma é a instituição da frequencia obri ,. atoria 
mediante a sancção minaz, cruel, inflexível da perda do armo escol1.r 
a·os que dessem 40 faltas I 

Não poderia crer que nisso consistisse para ninguem o empenho, 
a concepção do remedio reparador da decadencia das nossas Facul

dades. 

Jámais pensou que um reformador de institutos de ensino jurídico 
pudesse contentar-se com uma combinação quasi mec•anica para alen
tar o ensino desfallecido. 

Quando l'be provarem que o estudante simplesmente presente, não 
estimulado por outras condições de ordem moral, é o es tudante a·pro
veitado; quando lh e provarem que o ausente 41 dias no decurso ele 
um anno é irrep<aravelmente o réo de desídia, da incompetencia, qual
quer que tenha sido a causa, a força, o obstaculo, que se opponha ao 
seu comparecimento nos ,limites dessa chronologia félltidica, en:tã!o 
o orador se curvará. 

Mas a consciencia dos redactores do projecto es tá ahi, na espon
taneidade austera ele seus movimentos íntimos, a dizer-lhes ,que essa 
medida de tempo, acanhada, irremissivel, é antes um flagello do que 
um estimulo; é antes uma reacção tenaz á liberdade do que um corre
ctivo aos seus desvios. 

Nem póde o orador explicar c·omo os illustres autores do proj ecto 
vieram desenterrar aquella velharia, já varrida das nossas institui
ções de ensino para o Jogar· em que se acham as ruínas historicas do 
regimen das Universidades do seculo XVI. 

Sabe que ha necessidade de uma disciplina escolar ; que seria 
damninho talvez deixar os institutos jurídicos á mercê dos enraizados 
abusos que os estão desnaturando. 

1\fus a illustre' Commissão não tinha mais do ·que lançar os olhos 
sobre -o largo dom-ínio das instituições congeneres, que florescem no 
mundo culto, para verificar que onde a (1·equencia ob?'igato1·ia se esta
beleceu, não reveste es te rigorismo irremissivel de demarcação no 
tempo da ausencia, porém simplesmente ,que as condições de apreciai-a, 
de releval-a de suas comminações regulamentaFes depende de um 
poder largamente discricionari-o dos corpos docentes, em exercício, 
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neste ponto, de uma autoridade quasi paternal, representada em meios 
admoestativos e gradualmente ag·gravados até que a deserção pogsa 
revestir os caracteres de uma infracção consciente á _disciplina uni
versi taria. 

·Si quizesse a illustre Commissão voltar com mais afinco ao exame 
das instituições congeneres, viria tambem que onde quer qúe a {1'e 

qu encia ob1·igat01'ia se decretou e observa, ella não constitue o unico 
liame elo estudante ao mestre, como no projecto, mas muitos outros 
a ttractivos se conceberam para tornar a presença do estudante um 
movimento espontaneo, uma deliberação filha de estímulos muito mais 
nobres, os estimuJ.os ele ordem moral, scientifica, o amor ao estudo 
pela proficiencia dos professores, sempre animados pela emulação, 
as sociedades academicas, os subsidias, os concursos ele capacidade, 
as viagens remuneratorias, e outros premi-os e vantagens com que 
se galardóa o merito dos mais diligentes. 

Que ha, pergunta o orador, de alguma cousa disso neste singular 
captiveiro das 40 faltas? 

Demonstra que no regimen universitario ela .Europa, onde está 
-es tatuída a frequencia, ella é obra das resoluções dos corpos docentes' 
ou elos conselhos, dentro da acção que lhes pertence no domínio da 
.administração interna dos estabelecimentos. Em parte alguma ha leis 
do Parlamento para re3ular esse detalhe disciplinar nos moldes em 
que Q projecto o consigna. 

Lê as . opiniões ele Talleirand, um dos precursores dos altos estudos 
da FranÇía; lê a discussão havida em 1880 no Congresso de Bruxellas, · 
a que compareceram ·suÍnmidacles do ensino ele todas as partes 'da 
'Europa. 

Uma outra parte da impugnação do Sr. Paunno do Souza Junior, 
'impugnação que O· OI'Iaclor pede venia para qualificar de temeraria, 
é a que cli11 respeito ás secções do curso das F-aculdade1;1 de Direit.o,

1 

que o orador propõe, mantendo o regimen vigente e o seu illpstre 
amigo repelle. 

O illustre Deputado pelo Rio de Janeiro não quer curso de not"a
Tiado, curso de sciencias políticas e curso de sciencias jurídicas. 

S, Ex. não os quer porque, no seu conceito, não; sómente não des
integram a sciencia, fraciconando-a, -uomo destoam do que se pra~ica 
nos institutos do ensino jurídico de outros povos. 



- 230 -

A primeira razão não procede, porque, si o nobre Deputado en~ende 
por· desintegração da sciencia o eliminarem-se matarias ligadas mais 
ou menos procximamente a outras do progromma, então é preciso con
fessar que seu programma de cursos jurídicos está deploravelmente 
deaintegrado, visto faltar-lhe muitas matarias, intimamente connexas . 
.Alquelle que estuda medicina leg-al, por exemplo, precisa sa·ber ana
toi•rüa, physiologia, toxicologia, chirnica, physica ·e mathematicas e 
todas as sciencias emfim .que são tributarias daquella disciplina. 

Sómente o seu illustre contradictor esqueceu-se de que a secçãQ. 
de cursos não quer dizer eliminação das matarias connexas, mas essen
ciaes ao conjuncto das noções scientificas; significa, sim, uma especie 
de dosagem de taes matarias na proporção dos fins prinoipaes a que 
se destina o titular do diploma, segundo a carreira ou profissão pre
ferida. 

E' assim que, si o direito civil, por exemplo, é necessario áquell e 
que se destina ás carreiras adminis~rativas, á diplomacia, o é em 
groporção menor do que a que exige a profissão de magistrado e 
a~vogado. Cada uma destas deve desenV'olver de preferencia as mate
riás mais ligadas ao escopo dos seus futuros profissionaes. 

Tal é o regimen do fraccionamento que o orador pretende e que 
está bem longe de ser o desmembramento que o seu illustre contra
dictor impugnou. 

Esses cursos existem na Russia, na Italia (o notariado e o curs~ 
de procuradores jJ.!.diciaes ) e o proprio curso juridico com as suas 
materia facultativas, a Hungria, a HoHanda, a Belgica, a Inglaterra, 
'()nde as especialidades descem ás mais pequenas reducções. 

Offerece ao seu illustre collega, para verificar, as fontes em que 
bebeu estes ·esclarecimentos. 

Invo~a o alto criterio da Commissão, pedindo-lhe que não faça 
questão desse projecto como esbá, p·orque não se acha na altura de 
seus reconhecidos dotes. 

Qs estwbelecimentos de ensino jurídico no Brasil são os nossos 
ãrsenaes, os verdadeiros accumuladores dos elementos da lucta pacifica 
e o freio ás agitações sanguinolentJas. (Muito bem.) 

O Poder Legislativo deve completar a es-tructura, por ora muito 
defficiente de nossas instituições políticas; mas todos os seus comple
mentos pouco valerão si falhar aos cidadãos, ás classes dirigentes, ele-
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mento salutar, fundamente inculado na consciencia, da razão soberana 
e serena que sómente o direito alenta e mantém. 

Não se enganem os que vivem embevecidos na sua actual felici
dade poliLica, divida ao industrialismo, e á bôa fortuna dos Governos 
que estão navegiando nos mares placidos de suas administrações locaes. 

A lua de mel tem suas delicias. 

Essa quadra tambem é propicia aos noivos das instituições poli
ticas, mal experimentadas ainda das refregas e tormentos que dormem 
no seio das paixões. 

Pelos exemplos dos Estados atormentados pelas commoções inter
nas, devoradoras, é um correctivo prompto, como devia querel-o ·a 
Consti-tuição, C'Omo devem .querel- o os amigos deste paiz, e sobretudo 
os seus legisladores; por taes exemplos bem se póde vêr quanto vale 
na ordem politica o respeito ao direito, quebrando-se em ondas de 
sangue. (Apoiados. ) 

E .a respeito ao direito não consiste sómente em não fazer as 
revoluções, sim tambem em não provocai- as, e em saber serenal- as 
sem crueldades e tyrannias. 

Invoca, pois, de novo 'a attenç.ão do seu illustre co !lega · Sr. Paulino 
de Souza Junior, e faz votos para que qe suas mãos e de seus dignos 
collegas, saia uma obra digna do portador do nome glorioso do Visconde 
do Uruguay. (Muito bem. O omdo1· é cump1'imentado pelos Deputados 

presentes.) 

O Sr. Bricio 'Filho continúa a manter as mesmas idéas e 08 

mesmos principias sobre o projecto em discussão. 

A obrig~atoriedade de frequencia ponto principal da reforma do 
ensino jurídico nas Faculdades da Republica, acaba de ser batido 
com eloquencia e grande cópia de argumentos, pelos nobres Deputados 
que impugnaram o projecto. 

De todos os angulos do paiz partem vozes condemnatorias contra 
a disposição que autoriza a frequencia obrigatoria no ens.jno. 

No mesmo sentido tem agido a mocidade das escolas de estudos 
superiores. 

. Se taxarem de suspeição os protestos dus moços, o orador lembra 
á Oamara as opiniões dos competentes e das Congregações das Facul-
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dades jurídicas que condemnaram a medida do projeclo com excepção 

da de S. Paulo. 
Os estudantes da Escola Polytechnica, em documento solemne que 

o orador teve occasião de lêr á Camara, na sessão do anno passado, 
combateram, allegando a experiencia amarga já adquirida, semelhante 

medida. 
Quando o eloquenLe e distincLo autor do projecto, Deputado pela 

Bahia, apresentou, o anno passado, o orador Leve occasião de patentear 
as continuas contradicções de S. Ex., que ao mesmo tempo que apon
t-ava os progressos feitos pelos paizes estrangeiros, no domínio da 
instrucção publica superior, preconizava a frequencia obrigatoria. 

Recordou tambem a S. Ex. as palavras do celebre criminalista 
italiano F erri, quando comparou o direito moderno com a moderna 
medicina e ·O direito antigo com a velha arte de curar: na reforma do 
nobre Deputado ha alguma causa de semelhante. 

O orador cita, a proposito, da insistencia que os nobres Deputados 
signatarios do proj ecto têm feito da fr equencia obrigatoria, o caso do 
di sc ípulo surdo e assíduo de V. Cousin que, para aproveitar do calor 
dos fogões da Sorbona · não perdia uma só lição mesmo nos dias do 
mais intenso frio. 

Receia do fogo da lisonja que esta medi·da vem plantar no espírito 
da mocidade. 

Por que pretender arrancar umas tão modestas r egalias que goza 
a mocidade d:as escolas; esta mocidade ,que não recúa deante dos peri
gos da Patria, que é a garantia da Repubtica? 

Depois de longamente impugnar os argumentos do nobre Depu
tado pelo Rio de Janeiro, o Sr. Paulino de Souza Junior, diz que os 
motivos principaes que o trouxeram á tribuna foi mostrar que não 
arrefeceu o seu ardor pela causa da liberdade de frequenc ia e lêr á 
Camara uma representação da F ederação Academica dirigida >ao Con
gresso por intermedio do orador. 

Conclue pedindo á Camara que conserve-se na mesma aLtitude do 
anno passado, votando contra es te proj ecto. 

Fica a discussão adiada pela hora. 
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SESSÃO DE 31 DJL JULHO 

Continúa a 3" discussão do projecto n. 38, de 1895, reorganizando 
o ensino nas Faculdades de Direito. 

Vem á .Mesa, é lida, apoiada e enviada á Commissão de Orçamento 
a seguinte emenda: 

Os vencimentos dos secretarias das Faculdades de Direito de São 

Paulo e do Recife serão augmentados na proporção dos dos lentes e 
substitutos. 

S. R. - Sala d:as Sessões, 31 de Julho de 1895. - Paronhos Mon

tenegro. ( •) 

SESSÃ!O DE 1 o DE AGOSTO 

Continúa a 3• discussão do projecto n. 38, de i895, reorganizando 
o ensino nas Faculdades de Direito. 

São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão as 
seguintes emendas: 

Ar. i. o No regulamento que o Governo expedir para a execução 
desta lei estabelecerá meios adequados a emultação e desenvolvimento 
do ensino jurídico e entre outras, instituindo delegações de memb,·os 
das respectivas Congregações aos congressos celebrados, dentro e fóra 
do paiz, a bem do ensino superior e determinando-se viagens peri.o
dic31S, aos melhores estabelecimentos da America e Europa, a publi
cação, a expensas da União, das obras jurídicas, consideradas de alto 
saber scientifi<:o pela maioria das respectivas Congregações. 

S. R. - Sala da.s Sessões, i de Agosto de 1895. - Eduardo Ramos. 

'Supprima-se o § 9° do art. i o: - ficando assim em vigor a dis
prsição legal que -a.r,Lualmente permitte a transferencia ·cto estudat;Jte 
de uma para outras Faculdades de Direito, durante o anno lectivo, 
'!"' ediante guia da resp ectiva directoria. 

S. R. - Sala dll:ls Sessões, 1 de Agosto de 1895. - Eduardo Ramos. 

( *) Nas s essões de 31 de Julho e 1° de Agosto fa llou o r. Augusto de 
Freitas . Os discursos não consta m dos Annao.s. 
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SESSÃO DE 7 DE AGOSTO 
• 

Continúa a 3• discussão do projecto n. 38, de 1895, reorganizando 
o ensino nas Faculdades de Dir eito. ( *) 

O Sr. Arthur Orlando: - Sr. Presidente, alguns mjnntos de ligeiro 
cavaco. 

Ha tres ou quatro dias o meu precioso amigo, o Sr. Dr. Erico 
0(· elho, disse-me: "Por que não falla sobre a questão do ensino nas 
Faculdades de Direito?" 

Vi nas palavras de S. Ex. uma gentileza e .. . 
O SR. ERrco COELHO: - Não ha tal, desejo ouvir a opinião crite

riosa de V. Ex. 
O SR. ARTHUR ORLANDO ~ ... sou do numero daquelles que pensam 

que as gentilezas se pagam com tudo .que se possue, ainda mesmo que 
se seja desprotegido da sorte, um abandonado da fortuna, um desher
dado dos dons da natureza . 

.Sr. Presidente, até ao seculo passado se attribuiu á instrucção um 
poder m111gico, a ponto de se perguntar ingenuamente com Helvetius 
.SI não se podia ensinar a ter talento, assim como se ensinava a ter 
virtude. 

Hoje, porém, segue-se um caminho inteiramente opposto, negan
do...se toda -a influencia á educação em face da lei da hereditariedade. 

Tenho ouvido negar-se a importancia da educação, allegando-se 
qtie se nasce sabia, poeta ou philosopho, como se nasce bebedo, ladrão 
ou assaooino. 

Recordo-me de ter lido, não sei em que livro, que todo o destino 
humano está contido dentro do ventre materno. 

A verdade é que por um lado vejo um investigador profundo, como 
Jacobi, explicar toda a decadencia dos imperadores romanos, toda a 
<legenerescencia da nobreza por meio das leis da hereditariedade; mas, 
por outro lado, tambem vejo um espírito brilhante, como Guyau, pro
pôr-se a modificar tendencias e instinctos por meio da suggestão, 
força poderosissima, para elle só comparavel á força da heredita
riedade. 

(*) Nas &essões de 2 e 3 de Agosto fallou o Sr. Erico Coelho. Os discurso• 
não> constam dos Annaes. 
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Para Guyau, a educação no mais amplo sentido· da palavra, a edu
cação considerada sob o ponto de vista individual e ao mesmo tempo 
sob o ponto de vista con ectivo, a educação considerada como combi
nação da vida individual a mais in tensa com a vida social a mais 
extensiva, se fi rma sobre a sugges tão, ou melhor, para Guyau toda a 
educação não é ,sinão uma combinação de suggestões systematizadas. 

Dahi o seu notavel livro - A EdtLcação e a He?·edita?·ieclacle, des
tinado a produzir os mais ·bellos fructos, livro que sustenta que a 
educação tem um tríplice .fim: 1 o, desenvolver harmoniosamente no 
!Dd ividuo todas as capacidades proprias da especie humana, u tei1:i á 
r,spec ie, segundo a sua importancia relativa; zo, desenvolver mais par
ticularmente no individuo as capacidades que lhe parecem ser espe
ciaes, de modo que não venham romper o equilíbrio, que deve existir 
entre as facu'ldad es individuaes; 3°, deter e enviar as tendencias e 
instinctos, que poderiam perturbar este equilíbrio. 

Lerei algumas linhas de Guyau, não só porque ellas espa11gem 
muita luz so·bre a questão, mas, sobretudo, em homenagem á memoria 
de um espírito superior tão prematuramente roubado á sciencia. 
(Mui to bem. ) 

Diz o autor ela Eclucação e H e1·edita?·iedade : "As descobertas mo
dernas sobre a suggestão nos parecem, , com effeito, capitaes sob o 
ponto de vista da educação, poDque permittem constatar de facto a 
possibilidade de crear sempre em um espírito, em todo o moment.o 
de sua evolução, um instincto artificial capaz de fazer equilíbrio, por 
mais ou menos tempo, ás tendencias preexistentes. Si esta introducção 
de sentimentos novos é possível p,or um meio todo physiologico, tam
bem deve igualmente ser possível por meios psychologicos e moraes. 

Assim os estudos recentes sobre o sy.stema nervoso serão proprios 
para corrigir os prejuízos nascidos da sciencia por uma sciencia mais 
completa. 

A .sugg·estão, que crêa instinctos artificiaes capazes de fazer equi
líbrio aos instinctos hereditarios, de suffocal-os, consti tue um poder 
novo, comparavel á hereditariedade; ora, a educação não é outra cousa, 
a nosso vêr, sinão um conjuncto ele suggestões coordenadas e arra
zoadas : desde logo se presente a efficacia que ella póde adquir ir sob 
o ponto de vista ao mesmo tempo psychologico e physiologico." 

Posta a questão nestes termos, comprehende- se a difficuldade da 



-236-

,,olução do problema, e ao mesmo tempo o meu acanhamento em 
discutir o assumpto. 

Aguardava-me para tratai-o quando foase trazido a debate o pro
jecto sobre a organização de uma Universidade, occcasião que se me 
affigura opporLuna para occupar-me com toda e qualquer questão 
relativa ao ensino; mas succedeu que o Sr. Eduado Ramos, antes de 
apresentar suas emendas, teve a delicadeza de lêl-as, para que eu as 
·ouvisse, e, após a leitura, levou a generosidade a ponto de pergun
tar-me: - quer a.ssignar? 

Recordando-me de que alguem já disse - ha honras que se não 
pedem, mas tambem que não se recusam; assignei as emendas. 

Sr. Presidente, tomei a palavra, não para combater o brilhante 
discurso produzido pelo illustre Relator da Commi·ssão, o Sr. Augusto 
de Freitas, meu sympatbico amig·o e companheiro de opposição; venho 
á tribuna simplesmente para corresponder á gentileza dos dous feiti
ceiros, os Srs. Erico Coelho e Eduardo Ramos, que me encantam com 
a.s suas idéas e com as suas palavras, feiticeiros sim, porque é preciso 
ter o dom da feitiçaria para arrastar-me até a tribuna. 

Em direi Lo h a noções, divisões, classificações, principias que são 
communs a todos os ramos jurídicos. 

Ha a noção de pessoa e cousa, de pessoa natura·! e pessoa jurídica, 
de cousa material e cousa ideal; ha a divisão de direitos reaes e direitos 
pessoaes, direitos propulsivos e compulsivos; ha o principio da roopon
sabilidade, criminal ou civi l, noções, divisões, princípios ·que se appli
cam a todos o.s ramos do direito. 

Dahi a necessidade de uma cadeira de P1·opedeutica jU?·idica, desti
nada a dar conhecimento de todas estas noções, classificações e prin
cípios, que são communs a todos O' ramos do direito. 

O SR. EDUARDO RAMOS: - Isto só se põe em duvida aqui, em outra 
,qualquer parte, não. 

O SR. ARTHUR ORLANDO: - A cadeira de P110pecleutica jurídica não 
é outra cousa mais do que uma cspecie de introducção ao ensino do 
direito. 

O SR. EDuARDo RAMOS: - Não é uma especie, é uma verdadeira 
introducção ao ensino do direito. 

O SR. ARTHUR ORLANDO: - Perfeitamente. 
Já em 1831 o professor Dcn Tcx comparava a Propedcutica juridica 
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a uma carta geographica de um paiz desconhecido, em que se entra 
pela primeira vez, e, mediante a qual se procura conhecer os confins. 

0 SR. EDUARDO RAMOS: - Perfeitamente. 
O SR. ARTHUR ORLANDO: - Mas, dir-me-hão que a cadeira de Pro

pedeutica jw·idica é desnecessaria, inutil, porque a Propedeutica jurí

dica poderá ser ensinada na cadeira de Philosophia elo direito. 

Em primeiro ·Jogar, Sr. Presidente, ha grande distincção entre Pro

pedeutica ju1·idica e Philosophia do di1·eito. 

0 SR. EDUARDO RAMOS: :____ Apoiado. 
O .SR. ARTHUR ORLANDO: - Si a P1·opedentica ju1•idica é a instru

cção ao estudo do direito, a Philosophia elo cli1·eito é o seu complemento. 
A distincção, portanto, é perfeita. A Philosophia do direito é a 

synthese final de todos os ramos jurídicos, tendo em vista mostrar 
que todos esses ramos prendem-se, ligam-se, combinam-se, e formam 
um todo harmonico, e .que esse todo está sujeito á lei universal, que 
rege todos os phenomenos observaveis - a lei da evolução. 

Em segundo logar, Sr. Presidente, haveria grande inconveniente 
em confiar o ensino da PI'OJJedeutica juridica a um professor de Ph'ilo

SOJJhia do direito, porque este, quer pela sua disposição de espírito, 
quer pe'la especialidade de seus estudos, levaria para a cadeira de 
P1iopede1Lticaj jtLriclica abstracções, \qúe em nada aproveitariam 
a aquelles que se ini·cia:m no estudo do direito. 

Mais ainda não é tudo, Sr. Presidente, a cadeira de P1·opcdeutica 

ju1·iclica é, sobdetudo, necessaria para que nella seja ensinada a Herme

neutica jut·idica. 

Bem sei que até hoje se tem ensinado a Hermeneutica juridica na 
cadeira 1'hem·ia e pratica elo processo. 

Entretanto, nada mais pernicioso ao ensino do direito, porque 
a verdade é o seguinte : toda a sciencia do juri.sta cifra-se em inter
pretar leis . 

Si é verdade que Augusto Rousset escreveu um grosso volume 
intitulado Sciencia nova das leis para provar que toda a arte de legislar 
consiste em saber redigir leis, não é menos verdade que Savigny fez 
outro tanto para mostrar que toda lei, ainda mesmo a mais clara, 
segundo accrescenta os seus discípulos, tem necessidade de interpre
tação. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, as emendas consa•gram a divisão do curso jurídico 
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em tres secções: a de sciencias po'liticas, a de sciencias ju rídicas e a 
rie notariado. 

Não vi aqui criticado o cur-so de notariado, pelo que dou parabem 
á Commissão. 

0 SR. EDUARDO RAMOS: - Foi criticado. 
O SR. ARTHUR ORLANDO: - Pois, então, dou pezames, porque esse 

~mrso ele notariaclo é indispensavel, não sómente para o exercício da 
profissão de procurador judicial, mas, sobretudo, para os officios de 
escrivão e tabellião. 

Desde os mais antigos tempos se reconheceu a necessidade de 
funccionarios encarregados de dar publica fé a certos actos e conservar 
certos documentos, ,que servem de prova material a varias relações 
jurídicas. 

Considerados a principio como patrimonio de família, tanto assim 
que se transmi ttiam hereditariamente, os officios de tabellião e escri
vão, com o desenvolvimento das relações jurídicas, adquiriram Lãct 
g1·andc importancia que desde o seculo XIV se crearam em varias 
Universidades cadeiras especiaes para o ensino do notariado. 

Vi, porém, ferozmente combatida a distincção em sciencias polí
ticas e jurídicas. 

O SR. EDUARDO RAMOS: - V. Ex. diz muito bem - ferozmente. 
O SR. ARTHUR ORLAJ.'<OO : - Mas, senhores, se nós incorremos em 

alguma falta, parece-me, foi por termos dado honras de ·sciencia á pol i
t.ica e ao direito. 

A politica e o direito não constituem sciencias. Política e direito 
não passam de mél·as artes, muito embora, como qualquer outra arte, 
-tenham ele subordinar- se ás leis descobertas pela sciencia, afim de 
que produzam uteis resultados. Sciencia é a Sociologia. 

0 SR. MARTINS JUNIOR: - •São sciencias de applicação. 
O SR. ARTHUR 0RLAJ.'<DO: - Mas dir-me-ha que estou em contra

dicção commig-o mesmo, porque, não .ha muitos annos, combati a exis
tencia de uma sociologia. 

E' verdade que já neguei a possibilidade de uma sciencia social 
por tres ordens de considerações: i •, o apparecimento dos grandes 
homens, dos genios, o que se me affigurava um enigma na cadeia da 
successão dos factos naturaes; 2", a existencia da liberdade, tambem 
então para mim um ponto obscuro no seio do determinismo universal; 
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3', a impossibilidade de prevêr os actos humanos, e principalmente 
os acontecimentos historicos. 

Mas, senhores, o estudo e a reflexão me convenceram de que a~quel
las considerações não tinham a importancia que eu lhes attribuia. 

O SR. ERrco CoELHO : - São muito bonitas estas palavras. 

O SR. ARTHUR OHLANDO: - Com effeito, si não se póde dizer que 
~ apparecimento do genio seja simplesmente um prDducto da raça, 
r!o meio e do momento historico, tambem não se póde affirmar que 
seja um resu!Lado do milagre ou do aca o. O acaso e o milagre são 
palanas sem significação na linguagem da sciencia. 

Portanto, o apparecimento dos grandes homens só póde ter a sua 
explicação em causas naturaes. 

Quanto á liberdade, si não se póde a:sseverar que os actos humanos 
são apenas effeitos de circumstancias exteriores, tam'bem não se póde 
contestar que elles sejam determinados por motivos. 

Senhores, h a duas especies de determinismo: um determinismo 
physico e um determinismo moral; o primeiro é causado, o segundo 
motivado . 

Convém fazer distincção entre causa e motivo, eff eito e acto: 
o effeito tem a sua causa, e a .causa é mechanica, o acto tem o seu 
motivo, e o motivo é finalistico. 

Em terceiro Jogar influía em meu espírito a consideração de que 
não se póde prevêr os actos humanos, principalment'e os acontecimentos 
sociaes. 

Mas, senhores, quem ignora as brilhantes paginas de Spencer, 
mostrando o vago até mesmo das previsões meteorologicas? As scien
cias melhor constituídas não chegam sinão a previsões muito tenues 
e indeterminadas. 

Não é tudo. A previsão não é tão diminuta nas sociedades como 
a primeira vista parece. 

Quem não conhece o importante papel que na historia têm repre
sentado os prophetas? E, senhores, o prophetismo não é um privilegio 
dos hebréos. Todos os povos antigos, affirma Darmesteter, tiveram seus 
prophetas. 

Senhores, Buckle, na sua Hist01·ia da civilização na Inglaterra, 
attribue a faita de uma sciencia da actividade humana, sciencia que 
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denominei poliologia, á inferioridade ele espírito daquelles que têm-se 
occupaclo elos phenomenos sociaes. 

Para o eminente historiador in3lez os mais illustres historiadores, 
políticos e sociologos não se podem comparar a um Newton, a um 
Galileo, 3. um Darwin: todos são inferiores, sob o ponto ele vista intel
lectual, a qualquer naturalista, que facilmente poderia ser citado. 

LiLLré, firmado na classificação elas sciencias de Augusto Comte, 
calcada sobre o desenvolvimento historico e hierarchico do saber hu
mano, acha pueril a observação de Bucyle, por não comprehencler 
como poderia constituir-se a sociologia antes ela constituição elas scien
cias, que deviam servir-lhe ele base. 

A vet'dade é que não se pócle attribuir exclusivamente á inferio
r-idade intellectual dos investigadores elos phenomenos sociaes a falta 
ele uma sociologia., porque ninguem ousará negar grande talento e 
saber a Herocloto, a Tito Livio, a TaciLo como historiadores antigos, 
a ·Buckle, a Draper e Jacobi como historiadores modernos, a Arisf.o
teles, a Machiavel, a Montesquieu como políticos, a Comte, a Spencer, 
a Schmffle como sociologos propriamente ditos. 

Senhores, a causa ela não existencia ele uma sciencia social defi
:Jitivamente constituída não é outra senão a vasta multiplicidade com
plicada com a extrema variabilidade dos phenomenos sociaes. 

Todavia, os ultimas .trabaJ.hos de Greef deixam entrever .que não 
está longe o dia em que as leis sociaes nitidamente formuladas serão 
uma rea'lidacle ao lado das leis physicas e biologicas. 

No cosmos jurídico, não me cançarei de repetir, cumpro distinguir 
duas cate orias ele activiclade bem características: umas subordinadas 
:1 um grande centro de clirecção - são os funccionarios publicas; 
outras dotadas ele autonomia, por assim dizer, independentes __, são 
os particulares. 

Ora, supponclo a vida jurídica duas ordens de ~eLos a regular, 
ela h 1 duas especies ele normas: umas tendentes a regular os actos 
subordinados ao grande centro director - são as ·leis impemtivas; 
Jutras destinadas a regular os actos independentes desse grande 
centro - são as leis p1'0hibitivas. 

As leis ordenam ou prohibem: ordenam aos func'Cionarios todos 
os actos absolutamente indispensavcis ao desenv·olvimel).to elo cosmos 
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jurídico; prohibem aos particulares todos os actos que lhe são ho;;tis 

ou prejudiciaes. 

Sendo o caracter ela primeira categoria de actos a necessidade, e o 
da segunda a espontaneidade, segue-se .que tudo o que a;; leis impe
rativas não ordenarem, será prohibido, e tudo o que as leis prohibi
tivas não vedarem será permitticlo. 

E' sobre esta classificação que se baseia a distincção entre as cha
madas sciencias jurídicas e políticas. 

O direito e a po'litica são ramos ele uma mesma arte; mas não se 
confundem; a política corresponde particularmente aos actos subor
dinados ao gTande centro de direcção, o direito se occupa especialmente 
dos actos independentes desse grande centro. 

Snhores, as emendas estabelecem ainda a creação ele uma cadeira 
de direito constitucional dos Estados comparado -com o da União, e 
outra de Ol'ganização jucliciaria e leis processuaes dos Estados com
paradas com a or.ganização ela justiça e leis elo processo federal. 

Para justificar a creação da primeira cadeira, o autor das emendas 
não tinha necessidade senão de citar o art. 63 da Constituição Federal, 
que dispõe: "cada Estado re::; er-se- ha pela Constituição e leis que 
adaptar, observados os princi•pios constitucionaes da União"; e para 
mostrar que é indispensavel a cadeira ele. processo federal comparado 
com o dos Estados, bastava lembrar o art. 34 n. 23 da mesma Consti
tuição, onde se lê: "compete ao Congresso Nacional legislar sobt-c o 
direito civil, commercial e criminal ela Republica e o processual ela 
Justiça Federa,!". 

Senhores, deixando o terreno das considerações theoricas, cha-. 
maria a vossa attenção -para o que se está passando no paiz, a vista 
do que, estou convencido, ·ficará a Camara habilitada a julgar que a 
creação elas duas cadeiras urge ... 

0 SR. EDUARDO RAMOS: - Urge, não ha duvida. 

O SR. ARTHUR ORLANDO- ... é de uma necessidade palpitante. 
São bem conhecidos- os abusos, crimes e desatinos commettidos f.m 

alguns Estados ; todos os dias lêm-se telegrammas, noticiando Pl'isões 
iníquas, espancamentos barbaros, assassinatos atrozes attentados inau
ditoo contra a vida, a .liberdade e a propriadade imlivi,dual. . 

Que tem feito o Governo da União? Cruzado os braços sob o pre-
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texto de que a Con tituição Federal veda-Lhe intervir nos negocios pe

culiares aos Estados! 
Mas, senhores, que entenderá o Governo por negocios peculiares 

aos Estados? 
Peculiar é o .que é proprio, especial, attributo essencial de uma 

pessoa ou cousa, e dar-se-'ha que o Governo considere negocioa pe
culiares aos Estados todos aquelles attentados contra os direitos indi
viduaes sómente porque têm sido praticados dentro das circumscri
pções territoriaes dos Estados, e não dentro dos limites do Districto 
Federal? 

Pensar de semelhante modo seria desconhecer não sómente todo 
o nosso mecanismo político, mas ainda toda a historia do direito anglo
saxonio, sobre o qual é modelada a Constituição da União Brasileira. 

A Constituição Federal collocou os direit;os individuaes acima da· 
acção dos poderes politicos, salvo nos casos especiaes de aggressão 
Pxterior e commoção intestina, nos .quaes permitLe, por tempo deter
minado, a suspensão das garantias constitucionaes. 

Ainda assim, não são os direitos individuaes que são suspensos, 
e sim as garantias destinadas a proteger taes direitos. (Apoiados. ) 

Comprehende-se que a suspensão dos direitos individuaes seria o 
anniquilame!lto da personalidade humana. 

Os direitos individuaes, preexistentes á Constituição Política, sof
frem, é verdade, restricções de garantias nas épocas anormaes, mas 
não são absorvidos pelos Poderes Publicos. 

Fóra dos casos de aggressão exterior e commoção intestina, os 
direitos individuaes são subtrahidos em toda a sua integridade á acção 
do Governo nacional. E digo do Governo nacional, porque sómente ao 
Governo da União foi concedido o poder de. suspender as garantias 
consti.tucionaes. 

Ora, estando os direitos individuaes fóra da esphera em que os 
Estados exercem a sua· soberania, segue-se que .qualquer attentado 
commettido contra aquelles direitos por parte de algum poder político 
estadual constitue não um negocio peculiar aos Estados, mas um caso 

federal, segundo a expressão empregada nos Estados Unidos da Americ.a 
do Norte. 

O SR. EDuARDO RAMos: - Perfeitamente. 
O SR. ARTHR ÜRLAI"DO: - Senhores, a intervenção não se dá senão 
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quando a acção do Governo ela União ·e faz sentir na esphera ele juris

dicção dos Estados. 
Comprehende-se que não ha intervenção desde que LraLa- se ele 

negocias que estão fór.a da competencia dos Estados, porque a inter
vrnção mede-se não pelo. limites do t.errilorio, mas pela esphera da· 

jnrisdicções. 
Não é por ter-se da-elo em um Estado que um negocio lhe é pecul i:u·, 

r · im pelo poder que ao Estado é conferido sobre o caso. 
A intervenção não é uma questão de limites geograp.hi os. mas 

rle aLLribuições políticas. 
No tocante aos direitos individuaes a juri dicção não é materia 

peculiar aos Estados; pelo contrario, em face das disposições da Con.>ti
tuição Federal, . o poder da União é o supremo pro tecLar dos direitos 
inrl ividuaes. 

As disposições elo art. 72 da Constituição tiveram em vista não só 
proLegel' os direitos indivicluaes, mas, sobretudo, subtrahil-os á acção, 
ao impei'Ütm elos Estados. 

O SR. ERICO COELHO: - Perfeitamente; é o que se chama regimen 
rla li berdacle. 

O SR. ARTHUR ORLANDO: - Sieva de prova o art. 34 n. 23 ela Con
stituição Federal, que esta,belece que ao Congresso Nacional compete 
legislar sobre o direito civil, criminal, commercia~ da Republica e 
pl'occssual da justiça federal. 

Não é as im nos Estados Unidos da America do Norte, onde não 
ha cmnmon- law propriamente dita. Lá cada Estado tem direito de 
legislar sobre a pessoas e sobre as causas sob o ponto de vi La civil. 
commercia:l e criminal. 

Islo em relação ao direito privado, quanLo ao direito publico, 
recordo-me de que o art. 104. da Constituição Argentina estatue que as 
Províncias conservarão todo o poder não dele ado ao Governo Federal. 

A consequencia é que na Republica Argentina o Governo Federal 
f> um Governo de excepção, constituindo por delegação dos poderes da. 
Províncias. 

Entre nós dá-se justamente o contrario: o Governo de excepção 
é o dos Estados, porque, senhores, a verdade, a verdade historica é 
que somos uma ação que não se formou ele Estados; nós somos uma 
~ação que se dividiu e se organizou em Estados. (.4.poi.ados .) 
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Quando se estuda a historia dos povos europeus, a que filia-se a 
c ivi·~iza:ção americana, encontram-'.se ·duas coerentes jurídica bem 
distinctas: a corrente latina e a corrente anglo-saxonia. 

No direito romano o povo fórma um todo, um corpo, endo a lei 
a expressão da vontade geral. i\Iais ainda: o povo romano era a lei 
\ iva; julg-ava e condemnava mesmo sem lei anterior, que defini:~ e 
a infracção. Em Roma o cidadão não linha garantias contra o arbitt·itJ 
do soberano. Da·l1i a celebre maxima Salus populi suprema lex est. 

No direito anglo-saxonio por actos solemnes de direito publien 
os direitos individuaes são collocados fóra da acção Llos poderes pol í

ticos. 
A Magna Carta não é senão uma solemne affirmação do direil11.' 

individuaes e os diversos Estados da União Americana não adaptaram 
a Constituição Federal senão sob condição de uma declaração expres,a 
dos direitos individuaes. 

E' verdade .que a Constituição orte Americana não consagra\a 
uma declaração dos direitos individuaes, pol'que Hamilton, seu prin
cipal redactor, entendia que i to não era necessario, porquanto os 
direitos individuaes são preexi tentes á Constituição; mas as conven
ções dos Estados assim não entendel'am, e adaptaram diversas emendas 
á Constituição, que não importam senão em garantias aos direitos 
individuaes. 

Entre nós, porém, dá-se um facto muito interessante: a Constitui
ção Federal procura garantir os direitos individuaes, e, entretanto. 
aball'dona a ort anização judiciaria e as fórmas proce uae , que são 
a salvaguarda de todos os direitos, aos Estados. 

Do exposto vê-se que a cadeira de direito publico federal, com
parado com o dos Estados e a de direito processual da União, compa
rado tambem com o dos Estados, são as duas cadeiras de mais alcance 
e de mais interesse pratico no momento actual da vida nacional hra
sileira. 

•Senhores, em relaçãJo á obrigatoriedade do ensino, nota-se entrr 
nós a anomalia de ter abandonado a União aos Estados o ensino pri 
maria, o ensino popular, o ensino nacional, reservando para si o ensino 
superior, que não aproveita senão a uma insignificante minoria da 
população. (Apoiados.) 

O SR. ERico COELHO: - Paga o ensino para os filhos do rico .. 
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O SR. AR'rHUR ORI"ANDO: - Por sua vez os Estados, como succ-edeu 
em Pernambuco, abandonaram aos municípios a instrucção primaria, 

que eslá hoje sob a direcção dos prefeitos. 
O SR. BELISARIO DE SouzA: - Mas em Lodo o Estado? 
O SR. A.RTHUR ORLANDO: - Em todo o Estado. 
O SR. EDUARDO RAMOS: - Na minha terra não h a abandono, mas 

uma especie de abandono. 
O SR. ARTHUR ORLANDO: - Neste ponto não direi .que a Constitui

~:ão e teja de pei'nas para o ar, porque não desejo atirar o ridículo sobre 
a nossa lei fundamental; mas creio que ella se assemelha a um pyea
midc, que tivesse a base para cima e o vertice para baixo, verdadeira 
configuração do l n{enw, de Dante. 

Quanto á frequencia, que não deve ser confundida com a obrig·a
loriedade do ens ino, ella é muito desejavcl, porque familiariza o dis
f· ipulo com o mestre, com os methoclos de ensino e com os processos 
logicos; mas a questão é saber qual o meio ele obter este resultado. 

Será preciso elevar a caderneta á altura de uma Constituição e 
encarregar o professor de velar na sua guarda? 

Entre os meios propulsivos e os compulsivos o autor das emendas 
preferiu os primeiros, que impellem e não compellem, que estimulam 
e não obrig·am. 

Agora, i me perguntarem si o ensino do direito deve ser livre ou 
nbr i ~ atorio, responderei em poucas palavras: deve ser obrigatorio, 
Jazendo parte do ensino primaria, do ensino popular, do ensino nacio
nal, como elemento imprescindível da educação de um povo; mas como 
enSino especial, technico, profissionaJI, deve ser livre, completamente 
livre, como livre deve ser toda profissão. 

Senhores, as Academias de Direito, mormente as Academias livres, 
devem aspirar a um idea•l mais nobre e mais elevado do que a pro
tlucção de diplomas para as carreiras judiciarias e administrativas; 
devem ser laboratorios de scicncia, factores de direi to nacional. 

VOZES: - Muito bem; muito bem. (0 omdor é cumprim entado.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
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SESSÃO DE 22 DE AGOSTO 

Continúa a 3' discussão do projecto n. 38, de 1895, reorganizando 
o ensino nas Faculdades de Direito. 

São lidas, approvadas e pos-tas conjunctamente em discussão as 
seguintes emendas: 

Ao projecto n. 38, de 1895: 
Supprima-se o paragrapho unico do arL. 5", 
S. R. - Sala das Sessões, 22 de Agosto de 1895. -Sá Peixo to. 

Onde convier: Arl. Ficam autorizadas as Faculdades livres de 
direi to a conferir o gráo ele doutor nas ma terias respectivas, áquellf's 
de seus lentes propri etarios e substitutos já nomeados, ·que não. tiverem 
esse titulo. no termos de iclentica autorização dada aos artigos -
Cursos jurídicos pela lei n. 34, de 16 de Setembro de 1834. 

S. R. - Sala das Sessões, 22 de Ago to de 1895. - F1•ederico 

Bo1'ges. 

O Sr. Luiz [)etsi: - Lastimo que me caiba a tarefa de reatar a 
discussão do 'Projecto n. 38, que reorg·aniza o ensino das Facu'bdades 
de Direi.to, terminado o interregno a que foi submettido por delibe
ração da Mesa, que só por motivos de alto interesse publico podia ter 
tal proceder, 

O SR. EDUARDO RA:\.fOS: - Y. Ex. vae revivel - o com o brilho que 
lbe é peculiar. 

DIVERSOS SRS. DEPUTADOS: - Apoiado. 
O SR. Lmz DETSI: - AgTadeço penhomdo a gentileza, mas co

nheço- me e sinto que não me seja dado renovar a orientação que ia 
seguindo a ultima discussão deste importantis imo projecto, até ser 
preterido na collocação da ordem do dia por projectos cuja primeira 
discussão não havia si<do ainda iniciada. 

Para definir a minha posição neste debate, que tão alto tem pai
rado, esperando merecer a benevolencia da Camara, benevolencia 
a que não Lenho direito (não apoiados), senão pela sinceridade de uma 
convicção profunda com que fallo hoje e com que sempre dirijo meus 
actos de representante, peço licença, Sr. Presidente, para repetir um 
r.pologo qu e encontrei em um bello estudo do original escriptor Eugenio 
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Melchior Vogué, publicado na Revue de Deux Mondes de 1 de Julho 
c~este anno. 

Era uma vez um convento em uma grande cidade. As suas grades 
davam para uma elas ruas mais frequentadas . 

O povo que passava, ele raro em raro, entrevia tres ou quatro frei
ras ele uma belleza P'eregrina. 

Estas faziam signaes aos que as admiravam, e com voz elulçurosa 
diziam: 

"Vós, que nos DLbaes, não sabeis que aqui dentro somos centenas, 
todas tão formosas como nós! Si algum dia nos visseis em plena luz, fica
ri eis perdidos de amor, esquecendo inteiramente os amores antigos. 

Isto, porém, não acontecerá, porque principias severos nos obrigam 
a trabalhar guardadas por estes muros, para nossa perfeição continua." 

Os burguezes, pessoas simples, commoviam-se e murmuravam: 

"E' pena .que tanta formosura esteja escondida á nossa admira
ção . .. Si ao menos se conservassem sempre occultas e silenciosas, 
seriam ifnoradas; mas as sua falias apenas murmuradas são uma ten
t.ação irresistivel, ma nunca satisfeita. E' preciso que a porta de um 
conventD esteja a<berta ou fechada!" 

Refere a chronica que os soldados hespanhóes do Imperador da 
.\ll<emanl1a, vindos por motivos de guerra ela Italia, forçaram o con 
n nto . . . As frejras das grades tinham enganado os pacatos burguezes: 
o que havia lá dentro, berri examinado, era insignificante; bem rara 
as verdadeiras bellezas. 

Deante do projectD n. 38, a minha situação é a .do burguez. Delle 
frz-se um sacrario encerrando incalculaveis preciosidades. 

Como garantias dessas maravilhas vêm-se os nomes do Sr. Augusto 
de Freitas, o eminente orador e discutidor, uma das figuras mais sym
pathicas e notaveis desta Camara; do 'Sr. Paulino de Souza Junior, que 
rombate tão valente offereceu, discutindo com o vigor de sua compe
fr.ncia, ao lado da sua inimitavel delicadeza, que já fez dizer o illustre 
Sr. Eduardo Ramos que S. Ex. apre entava-se sempre vestido de plu
mas e sêdas; do r. Dino Bueno, o clistinctissimo mestre. eminente 
<uccessor ele Justino de Andrade; .dos 'rs. Montenegro, Yergne de Abreu, 
.·\lberto Torres, Marti-ns Costa, Martins Junior, nomes cuja cit.ação 
simples constitue o elogio de cada um; finalmente do meu venerando 
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ami~o e companheiro de bancada o r. Franci·sco Veiga, presidindo 
esta elite da Camara dos Deputados. 

eja dito de passagem que o illustre profes or St·. Martins Junior, 
com as suas reslricções, golpeou fundo o projecto. 

Como os but·gueze do apologo, não me enlia com a coragem dl' 
ent·rw· no inte1io1· deste projeclo; mas veiu o exerci Lo dos valente , que 
se chamam Erico Coe!.ho, Eduardo Ramos, Bricio Filho, Arthur Ofllando, 
Nilo Peçanha, Mar Lins Junior e outros de tantos merecimentos ... 

O SR. EDUARDO HAMOS: - E vimos as freiras. 
O SR. LUiz DETSI - ... acompanhei-os e lambem vi a ' freiras. 

Como bm·guez, digo agora: não valem o sacrifício; as bellezas são bem 
raras. Não me deixo levar pelos novos amôre , cujas prome sas foram 
um verdadeiro ludibrio. 

Faço justiça á honrada Commissão, acredilando na sua sinceri
dade de pretender levantar não só o nível do ensino jurídico, o que 
jú e1·a muito, mas ainda a grandeza social; pôr Lermo ás r· evo luções; 
c Labelecer regimen novo, onde ó dominará o direito. 

Referindo- me á illusão dos legi !adores, acariciando essa pretenção 
mataphysica, descobri, em outra occasião, um sorriso malicioso no · 
labios elo r. Paulino de Souza Junior. 

Vou mostrar a S. Ex. que não linha razão na malícia; que, ainda 
me-mo con iclerando perfeito o projecto, a pretenção de reformar a 
sociedade por meio de direitos é talvez a mais pel'igosa phantasia do 
leg·islador. 

Para mim não se Lrata de uma convicção nova; em um e tudo 
sobre a instrucção que publi.quei na imprensa, já lá vão cinco annos, 
o primeiro capitulo foi intitulado - A instnwção c a edtwação como 
[actores sociologicos. Reconenclo a esse trabalho, que tenho aqui em 
mão , po o mostrar que era muito mi-nha conhecida, já naquelle tempo, 
a fagueira e enganadora superstição dos novos leg·isladore do ensino 
jurídico. Com effeito aqui e tá o que dis-e Leibnitz: - '·Dae-me a 
inslrucção e em um seculo Leréi mudado a face da Europa." Aqui estão 
a palavras com que Descartes inicia o seu Discurso sobre o methodo: 
- "O bom senso é a partilha mais geral do mundo. A capacidad r. 
ele bem julg·ar e distinguir o verdadeiro do falso, qur é o que e chaDla 
peopriamente bom sen o ou razão, é naturalmente igual 1JW'a todos os 

homens. E 'assim que a diver idade da no as opiniões não vflm clr 
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lJUe uns sejam mai aquinhoados que os outros, mas ómenle de que 
condu;;imos os pensamentos por caminhos dif(erentes." 

Mais a opinião de Locke: - "Em 100 homens, ha mai de 90 que 
são bons ou máos, utei ou prejudiciaes á sociedade, con{o1·me a inctru
rção que receberam; é ela educação que depende a grande di({erença 
percebida ent1·e eUes." 

E ainda o pal'eoer de Helvetius, já citado pelo il'luslt·e Deputado 
por Peenambuco, o Sr. Arthur Orlando, manife ·tado em sua obra inti
fu lada Do Espírito, no 3• discurso: - "Todo homens nascem eg1wes 
,, com aptidões eg1wes, só a ed1tcação faz as differenças." 

Ah i e tão amparo para a Commis ão apoiar a sua vaido a preten
(·iío de regenera!' a sociedade . . . 

Mas como isto é atrazado! Como se perde nas bmmas de uma 
~cienci a que já se foi! Como são esquecidos outros factores sociologicos, 
como a hereditariedade e o pas aclo, a raça, o meio, a e tabilidade 
P a aptidão para variar, as illusões as crenças, as i·nsiituições poli
licas e os Governos? ... 

Com o desenvolvimento da sociologia, já não se esperam o effeito 
magico , milagrosos, dos fa.ctore que se chamam educação e in trucção, 
tão naturaes na crença primiiiva das almas pedeitamenle eguaes, 
rlislinctas do corpo, feita por um modelo unico. Yejamos o que diz 
a ciencia actuo:l. 

O eminente professor Huxley diz .que o papel da educação "con
siste em formar habilos, em obrecarregar de uma organização arti
ficial a organização natural, de maneira que actos que reclamavam a 
nrincipio um esforço consciente, acabam por tornar-se inconscientes, 
l'ffr.ctuando-se machinalmente". 

Commentando as ideas de Huxley, o illustre educaciooisLa, cuj o 
nome é bem conhecido de todo~ que e occupam deste assumpto~ , 

Bernardo Perez, diz: - ... Qualquer que seja, entretanto, o poder 
do habi to sobre a formação dos costumes e do caracter, é preciso não 
acariciar a illusão, cara a tantos educadores, que nos faria crêr no 
P der de construir, á nossa vontadP, a facu ldades do menino. Com 
f'ffeito, si bem que não seja permi.ttido tomar ao pé da leLLra o apho
rismo celebre - cada ne1·vo se lembra da su.a vida pa5sada, - · é, entre
tanto, impossível limitm· a {orça da 1·evivescencia das lembranças ela
borO/.los, a trave;:; da longa ser-ie das edades." 
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Si quizessemos um exemplo em favor da organização natural e 
onde a organiz.ação artificial, de que falia Huxley, nenhuma influencia; 
exerceu, que melhor poderiam os encontrar que o de D'Alembert? Todo 
o mundo sabe a sua · historia, para .que me seja necessario repelil-a. 
Atirado á rua, criado por uma lavadeira que só administrava pancada, 
aos vinte e quatro annos et·a membro da Academia Franceza e o maior 
mathematico da Europa. 

No Disctw5o sobr·e a Encyclopedia, o grandioso monumento espi
ritual em que foi companheiro de Diderot, diz aquelle sabio que "no 
abandono em que se achou, fez-se uma existencia sem o soccorTo de 
quem quer· que seja e mesmo sem muito pr·ocw·w· faze l-a . . . ; que nada 
deveu senão a si mesmo e á natw·eza". 

A respeito do mesmo assumpLo, aqui Lenho um estudo modemo 
de G. da Lapouge, publicado na Revue inlcrnationale de sociologie, de 
Março de 1895, .que se int.iLula - Tmnsnwtação e selecção por educa
ção. Lerei desse tra:bal.ho alguns trechos. 

- " ... Essess exemplos, que facilmente seriam augmenlados ,, 
melhor documentados. bastam para nos pormos em guarda contra as 
esperanças exageradas que podemos ser tentados a fundar sobre o aper
feiçoamento dos povos pela cultura, o agente ele metamorphose por 
excellencia aos olhos de tantos. 

E' um dos preconcei.tos mais espalhados em nossa época o de con
siderar como panacéa a diffusão da instrucção. 

Moralistas, criminalistas, ooonomistas prégam ha muito es a dou
trina, e nos ultimos 20 annos serviu de base a uma verdadeira cam
panha politica em França." 

Vá ouvindo a illustrada Commissão: 
-·'A educação não muda o typo intellec tual do individuo . 
. . . Os effeitos da educação não se transmittem por heeeditarir

jade. 
A ausencia de modificação do fundo explica talvez por si s.ó o phr

nomeno quasi certo da ausencia da transmissão hereditaria. 
Os conhecimentos adquiridos não se transmittem por hereditarie

dade, é um facto fóra de duvida ... Desegualdade da impres ão rece
bida, fraqueza , impressão tran mittida, neutralização pelo cruzamento: 
basto-nos isto para explicar como a educação não parece siquer pro
duzir effeitos hereditarios. 
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De f-acto, não achamos nada, nada que deixe suppôr um aperfeiçoa
mento da humanidade pela educação. 

Eis talvez cem mil annos que o homem falia; si não ensinassemos 
fallae aos filhos, duvido que disso se encane:;asse a ereditariedade. 

A e:xperiencia tem se repetido, e nunca crianças crescendo no isola 
mento fallaram. 

Os que nascem surdos são sempre surdos-mudos, isto é, não faliam 
por hereditariedade, não podem inventar nenhuma ling·uagem arti
culada. 

Os meni.nos ing·lezes, educados desde o nascimento num meio 
francez, têm tanta difficuldade em aprender o inglez como seus cama
l'adas francezes." 

O professor, o educador, o legislador elo ensino, Sr. Presidente, 
não podem deixar de ter em vista estes princípios scientificos, si 
não quizerem soffree as mais crueis decepções, quando pensam que 
C's tão architectando do modq mais seguro o progeesso da htm1anicladc. 

Realmente tem-se commummente fundado a pedagogia sobre um 
immenso erro, quando espera-se o levantamento ele um paiZ ela melhor 
:•r !anização do ensino, como acontece aqui com a disLincta Commissão. 

Basta pensae que a acção depende sobretudo da vontade e do 
sen timento e não da intelligencia; a instrucção não tem effeito sobee 
os primeiros, exercendo-se sómente sobre as intelli-gencias. 

Como ultimo documento sobre o assumpto, não podeeei deixc.r 
de lêr uma pagina de Ribot, tirada da sua magistral obra - L'hérédité 

psychologiq-ue - que para os sabios é considerada classica. 
Diz o eminente pbilosopho-psycbologo: 

- "A biogeaphia ela maior parte dos homens celebees mostra 
que a influenciá da educação foi para elles om nulla, ora prejudicial, 
!'raca, as mais das vezes. 

Si se consideram os geandes capitães. i ·Lo é, aquelles cuja estréa 
é mais facil de comprovar por ser mais estrondo a, vêr-se~ha que 
Alexandre começou sua carreira ele conquistador aos 20 annos; Scipião 
.\fricano (o peimeiro ), aos 24; Carlos Magno, aos 30; Carlos XII, aos 
!8; o príncipe Eug·enio commandou ·o exercito da Austria aos 25; 
Bonaparte, o exercito da Italia aos 26; etc. 

Em muitos pensadores, artistas, inventores, sabios, a mesma pt•c-
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cocidade mostra bem quanto a educação é pouca cousa comparada 

com o que é innato. 
Cremos reduzir a influencia da educação a seus justos limites. 

dizendo: - Ella não é nunca absoluta e não tem acção efficaz, senão 

sobr:e as naturezas médias. 
Suppondo que os diversos gráos ele intelJi.gencia humana são cal-

locados em escala de tal modo ·que formem uma immensa série linear, 
que sobe ela idiotia, que está em um extremo, ao genio, que está no 

outro extremo. 
Em nossa opinião, a influencia da educação nos dous extremos 

•}a série está no seu minimum. 
Sobre o idiota, não tem quasi valor; esforços inauditos, prodígios 

de paciencia e habilidade não ohegam muitas vezes senão a resultados 
insig·nificantes e ephemeros. Mas, á medida que se sóbe para os grãos 
médios, esta influencia augmenta. 

Atlinge ao seu maximttm nesLas naturezas médias que, não sendo 
bôas, nenY más, são um pouco o que o acaso as faz. Depois, quando 
se eleva para as formas superiores da intell igencia, vê-se de novo 
decrescer, e á medida que se approxima elo mais alto genio, tender 
para o minimum." 

Rcpetipdo estas palavras da maior compeLencia, venho justificar 
a minha opinião a respeito do assumpto; sem, entretanto, annullar 
ou mesmo amesquinhar o valor, como força ele evolução, ela cultura. 

O que quero é firmar que a instrucção e a educação não têm 
o valor magico que se lhe pretendeu aqui emprestar; quero que fique 
tem clara a impossibilidade de se crearem facu ldades que o c01·ebro 
não tinha a principio, do mesmo modo que não é possível crear no 
homem mais um braço ou mais um orgão ele audição. 

Ainda mais, result.a do que fica expo.sto que a lei deve ser a 
expressão de uma necessidade de momento, mas nunca a lo~ca pre
tcnção ele reformar de um g·olpe a sociedade. 

A influencia do homem sobre a evolução elas causas, já dissr 
illustre publicista, é comparavel á elo medico sobre a marcha das 
molestias. Ainda que minimas, a utilidade de um e de outro não é 
rnntestavel, ma o bem que podem fazer é infinitamente pequeno. 
comparado á grandeza do mal que sua i<snorancia pócl e produzir. 

E é por isso que repetirei as palavras do illustre Guyau, aquede 
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1
·aude espírito Lão cedo roubado á sciencia, c para o qual os illusLres 

co ll ~gas têm manifestado aqui mesmo a sua syi~paLhia: 
·'A mocidade de um paiz é o seu orgulho e a sua riqueza, diz o 

philosopho num brado eloquente; nunca se poderia entregar ás mãos 
dos que aspiram tomal-a como assumpto de experiencias em anima 
cili ou ainda como instrumento da .ma poUtica." 

Subscrevcnclo inte iramente esta citação. sievo-me della como pro
testo contra a apreciação pouco generosa que a;qui se fez relativamente 
áqunlles qu e atacam o projecto, dizendo-se que queriam m·mar ao 
r1feUo, isto é, fazer dos estudantes imtrnmento de polit-ica. 

O R. EDUARDO RAMOS: - Hei de r esponder a . esse negocio do 

dfeito. 
O "R. Lu[z DE'l'SI: - ALacar o projecto, negar os effeitos que 

c!elle pretende alcançar a Commissão, será aff.irmar qualquer censura, 
JllP~mo leve, á sua competencia? Absolutamente não. Num magnífico 
, studo intitulado - Da liberdade á esc1·avidão - Herbert Spencer 
mostra qual a facilidade relativ·a em calcular os movimentos de um 
machin ismo co mparados com os do organismo, depois de algumas 
<·onsidm·açõcs {\iz o philosopho: 

·'Entretanto, em quão poucos casos o inventor prevê o funcciona
mrnt.o do seu novo apparelho! Lêde uma lista de patentes e reconhe
rrreis que a·penas uma em cada 50 dá bom resultado. Por mais plau
,,vrl que o projecto tenha parecido ao mventor, um obstaculo ou 
outro impede a acção que Linha em vista e acarreta um resultado 
totalmente diverso do que era desejado. Que diremos dos projecLos 
r(lferentes não ás maLárias e forças moLoras, mas a organismos vivos, 
complexos, acttuando com maneiras de difficilima previ são e quo 
implicam a cooperação ele multidões de organismos semelhantes." 

Continuando o estudo elo projecto na sua eloquente introducção, 
wrifica-se que a pretenção ele elevar o nível da civilização nacional, 
por meio ela reforma elo ensino juriclico, baseia-se quasi exclusiva
mente sobre a frequencia obrig·aLoria; isLo é, a illustrada Commissão 
está convencida de que, impondo aos alumnos que estudam o direito 
a obr·igação expeessa de frequentar as aulas, Lerá conseguido o engean
rlrcimento ela Patria, a garantia da ordem, terminando as tenLativas 
rle guerra civil, todas as perturbações da mamha tranquilla e regular 
rios acontecimentos. 
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A peoposito da frequcncia obrigatoria estendeu- se, no seu bellis
simo' discurso, o Sr. Paulino de Souza Junior, cujos merecimentos 
ficam sempre além de qualquer elogio (apo-iados ) , e citou innumeros 
regulamentos de Faculdades da Europa e da America, affirmando que 
rm nenhuma dellas existe frequencia livre. 

Respondemos nós out.ros que igualmente em nenhuma dcllas 
exi te a frequencia obrigatol'ia dos l10 pontos. 

Queremos a .frequencia mais completa possivel; que os alumnos 
a sis tam rc. ularmente as aula:s; convivam com os mestres; impregnem 
os seu s espíritos da atmosphera salutar da escolas; entranhem bem 
fundo o amor da vida escolar, que é ele certo um elos mais foemos.os 
pedaços da existe11cia do homem ... Mas, que nunca imag-inem que os 
que lhes deve ser um encanto, seja imposto como humilhante dever! 

(Mnif!o bem. ) 
A frequencia deve ser determinada pela justa aspiração do sabee, 

pelo brilho da palavra do professor, pela superioridade elo seu ensino, 
por sua competencia scientifica, por suas elevadas qualidades mo-

r aes ... 
A este respeito, encontro uma excellente referencia no trabalho 

de P. Leroy Beaulieu - L 'E'tat rnode1·ne et se5 {ontions, que peço 
Uccnça para lêr: 

"No interior de cada Universidade allemã, copiam-se quasi os 
processos das industrias vulgares e livres: para cada curso, ha duas 
ou tres cadeiras rivaes, umas que attraem concurrencia ele auditores, 
outras que t1·abalharn no deserto. Ha cerca de um quarto de seculo, 
assisti, em Berlim, as lições de um philosopho decahido; qnat1·o estu

dantes apenas ouviam sua palavra desacreditada ; deante da cadeira 
ao lado, sobre o mesmo assumpto, contavam-se reg1da1·rnente · dnzentos 

au.dit01·es." 

O SR. BRICIO FILHO: - Para o primeiro é que se inventam os 
pontos duros. 

O SR. Lurz DETSJ: -De accôrdo com o que acabo de lêr, pergun to 
::1.0 rlistincto Deputado pelo Rio de Janeiro - onde está a frequencia 
obrigatoria, como a quer o projecto, na Allemanha? 

Ainda o Sr. Paulino de Souza Ju~ior referiu-se á vida quasi mo
r.astica dos estudantes ele Harvard, nos Estados Unidos, obrigados ás 
aulas, aos officios reli giosos, a uma série ele imposições exaggeradas. 
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nocum cnLou as suas affirmações com o relataria de Buisson. You 
mosLrar a S. Ex. um quadt·o differente; é peovavel que a evolução 
tenha opeeado as differenças, por que o regimen monastico é mais 
inglez, Leansformado na America. 

Vou lõr urfla pagina elo br ilhante escriptor Paul Bour:;eL, Lieada 
uo seu bclli ssimo es tudo sobre os Estados Unidos. a quem chamou -
Ou t1·c nw ·1· . 

"Os esturlantes de Harvard vão onde lh es appetece, faz em õ que 
tfUC querem. Mais inclepcnclentes ainda que seüs contemporaneoa de 
Oxfoecl, não soffrem mesmo a obT·igação da entrada a hora fixa, que; 
6 a pr imeira servidão ele BaUiol ou ele Christ Chun. A outra é a 
necessidade da presença á mesa. Os estudantes de Harvarcl não a 
conhecem, como não conhecem a primeira. Não são, como os inglczes , 

enclausuraclos em uma es·pecie de -convento leigo, que tem paele elo 
claustro, elo club e elo gymnasio. Os aposentos que occupam nas con
strucções dissem inadas nas cercanias de Memo1·ial hall não são sujei tos 
á mais simples fi calização. Vivrm como em hotel, sem dar conta de 
~eus actos e gestos." 

Poderia continuar, mas o simples trecho prova a independencia 
crescente que vão obtendo os estudantes, relativamente ás disposições 
regulam entares. 

Diz-se que, entre nós, revogada a frequencia obrigatoria, o nivel 
do . ensino desceu muito. Isto não passa de af.firmação gratuita com 
mil provas em contrario. 

H a ou não frequencia de alumnos na Faculdade ele Medicina'? 
f. na Escola Polytechnica? 

Frequentei esta ultima. No segundo anuo eramos cerca de 80 estu
c1antes matricu lados, e todos frequentavamos com assiduidade e pro
\Cito as au las. 

A frequenc ia escolar é naturalmente indispensavel, quando se 
lrata elo ensino de certas materias como physica, chimica, anatomia, 
rte., porque não se encontram elementos fóra dos estabelecimentos. 

O mesmo não se dá para as varias cadeiras do curso de direito, 
que se podem estudar com bons livros e bom professor, ainda mesmo 
eão sendo o catheclratico. 

O estudo para ser proveitoso não pócle ser obrigado. 
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Sou professor; sem ser muito avançado em idade, conto '15 annos 

ele mag j.sterio. 
Quando em meio de uma lição, percebo nos alumnos qualquer 

movimento de enfado, não continúo, não insisto por uma attençã o que, 

exactamente por ser imposta, não çlaria resultado. 
·Suspendo a lição, não bruscamente, mas desvio-me do assumpl.o 

e ameniso de qualquer modo a continuação. Refiro-me a collegio par
ticular, a internato, onde evidentemente a frequencia é obrigatoria, 

e a disciplina rigorosa. 
Nunca usei da minha autoridade no caso exposto, porque bem 

sabia que podia o alumno fixar em mim olhos arregalados, mas tam
bem que nada lhe entrava na intelligencia. 

Não pense V. Ex., Sr. Presidente, que venho prégar os principio~ 

de To1stoi na sua escola de Iasrw,ia-Poliana. 
O illustre litterario é tambem ·um benemerito educador; mas, 

como disse um critico, para se praticar a sua doutrina é preciso ser 

um Tolstoi! 
A Escola Polytechnica foi a primeira onde se adaptou totalmenlP 

a liberdade de frequencia. O nível dos seus estudos não desceu. 
Por que? Pela competencia de seus lentes e pelo rigor dos exames. 
Em turma de mais de 70 matriculados no 1• anno do curso geral 

passaram approvados em todas as materias para o 2• anno, creio que i3! 
Entretanto, posso affirmar que aUi estudava-se (e provavelmente 

estuda-se) , que os alumnos em geral, além de assistir com pontuali
dade as aulas, tinham professores particulares para melhor dar conLa 
dos estudos. 

Não posso deixar de referir-me ao eminente cidadão, que, como 
Ministro do Interior, assignou o Codigo das disposições communs ao 
ensino superior, que critica tão acerba soffreu do illustre Deputado 
pelo Rio de Janeiro, o Sr. Erico Coelho. 

Não me deterei nas ,questões do r·elogio pam mm·ca1· ho1·as, da 
caixa para cartas, etc., etc. Isto são causas de tw"ifa, como se diz 
nas secretarias, preparadas pelos empre; ados, sem que o Ministro 
tenha a culpa ou responsabHidade. 

Todos os regulamentos, contando o de Benjamin Constant, t.em 
esses dizeres classicos. Venho apenas affirmar que o illustre Sr. Dr. 
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Fernando Lobo não permittiu que se incluísse no Codigo a frequencia 

obrigaLoria. 
Devido á energia de S. Ex. é que não foi decretada essa medida 

reLrograda, que hoje nos propõe a Commissão. 
Terminando o que diz respeito á frequencia obrigatoria, declaro 

que, quando mesmo me convencesse da sua utilidade para que se 
tornassem mais sabias os es tudantes, ainda seria contra ella, porque 
mais me preoccupa a formação de caracter do que a da intelligencia, 
e não se educam caracteres austeros, com consciencia da responsabi

lidade, na servidão. 
Com Herbert Spencer, no seu bello estudo intitulado - Os Ame

ricanos, direi que é preciso fi car reconhecida a seguinte verdade: 
- a belleza moral é mais elevada do .que a potencia intellectual, por 
isso o desejo de ser admirado deve ser substituído pelo desejo de 

ser .amado. 
- Ce1·cada a investidw·a nos cw·gos do p1·o{essomdo ae garantia 

ela competenci.a scientifica, conLinúa a distincta Commissão. Como? 
pergunto eu. A Commissão nada mais propõe do que já existe, isto é, 

o defeituoso systema do concurso. 
Sempre foi contra os concursos, que não representam mais que 

uma illusão da metaphysica democratica. 
Não posso furtar -me ao desejo de ser agradavel aos distinctos 

l!Ollegas que me ouvem, lendo, a proposito, uma bella pag·ina, uma yez 
que nada de interessante tem a minha phrase descolorida. E' de um 
ar tigo publicado na Revue de deux :llondes de 15 de Fevereiro de 
1895, do propl'io clil'ector da revista, o Sr. F erdinand Bruentiere: 

"Não exaggero affirmando que• não ha um só dos nossos eco
nomistas do seculo XVIII que não Lenha feito em qualquer logar dos 
seus escriptos o elogio da China ... Esse governo imbecil e barbaro . . . 
lhes parece o modelo mais perfeito que possam copiar as nações do 
mundo. . . Sentem- e com movidos c encantados deante de um paiz 
cujo soberano absoluto, mas isento de preconceitos, lavra, uma vez 
por anno a terra com uas proprias mãos. . . onde todos os logw·es 
são obtidos po1· concm·so . . . que tem, como religião, uma philosophia 
e, como aristocracia, os lettrados ... - E' To ·queville que assim se 
exprime em um dos mais curiosos e dos mais penetrantes capí tulos 
do seu Anti(fo Regimen. 
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Tirae o - soberano absoluto - ou si, o quizerem, chamae o -
suffrag·io universal- não é ainda hoje o ideal de alguns de entre nós? 
e que brados não teríamos, todos juntos talvez, si se tratasse não 
jú de abolir, mas de modificar um pouco profundamente o regimen 
dos concursos! O concurso é em ]frança o pallaclio ela igualdade! 
Como os chins, collocamos o concurso á porta de todas as carreiras 
publicas, ou de quasi todas - esperando-se que se nomeiem os pro
pl'io Deputados ou os Ministros por concurso - e, entre as conqu istas 
ele 1789, nada veja á que nos apeguemos tanto como ao concurso. 

cxactamcnte como o chim. 
Os mais temerarios dos nossos reformadores, os que mai mal 

disseram elos exames em geral c do bacharelado em particular, qu r 
não é um concmso, parecem ter todos respeitado o principio do con
curso; não clig·o que não tenham tido razão, por política, paea não 
lJBcllr mui tas co usas de uma vez, e porque a idéa mesma elo concurso 
tornou-se como inseparavel da noção ele democracia; entt·ctanto, é 

preciso saber que, si alguma cousa pertw·bott en.tl'e nós .o prog1•ess(f. 

ria edtteação, foi seguramente e em p1·imcil·o lagar a supm·stição 011 

o idolatria elo co1uw·so. 

Como o concurso só tem log·ae entre intelli.~ encias, apenas nos riá 

a conhecer o valor intellectual dos concurrentes; e é o que ha ele grave. 
Supponde o melhor dos casos, supponcle que o succcsso não seja 

cf'fei Lo - como se tem visto .tantas vezes - elo acaso ou da fortuna 
o vencedor no concuro é, pois, ma·is intel/.igentc que os vencidos: é 

por isso mesmo nwis moral? 

Tem a intelligencia mai abeeta ou mais viva, a mcmoria mais 
Lcnaz. ou a palavra mais fac i I; tem por isso o caracter melhor wm
pcraclo? 

E' o que suas compposi.ções não no poderiam clizPr, nem a pro·va 
OJ'al." 

O artigo continúa sempre brilhante. O que li. porém, basta pa ra 
'"'~r como um dos espiritos mais lucidos considera o concurso. 

Nada se verifica realmente, na melhor e muito rara hypot.hesf' , 
além da intelligencia. 

E' certo que a Commissão nada mais quer do que - competencia 
sC'ienti{ica! 
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0 R. AURELIANO BARBOSA: - Em todo caso não se inventou 
melhor processo para avaliar da competencia. 

O SR. Lurz DE1'SI: - Não temos melhor processo, nem a Com
missão pensa em substituil-o. 

O concurso, sim, é uma realidade na vida pratica, onde o medico, 
o jurista, o engenheiro, o industrial, qualquer cidadão emfim, con
cor re com a sua actividade, com a inlelligencia e com o caracter, na 
lucta pela vida. Ahi faz-se concurso, onde são victorioso os mais 
co mpetentes sob todos os pontos ele vista. 

Não quero que se dê ao arbi trio dos politicantes a nomeação pal'a 
os cargos de lentes. Isto é muitíssimo peor do que o concurso, como 

j á o experimentamos. 
Por que não ensaiamos, porém, o processo allemão, o proces o 

italiano, ou qualquer ouLro em que se cerque a investidura nos cargos 
do professorado de alguma causa mais do que a simples competencia 

$C ienti{ica? 

Por que havemos ele conservat· a idolatria do systema chinez? ... 
Por que não propõe a Commissão alguma reforma na vitalicie:

clacle, na incompatibilidade elo lentes para certos cargos políticos ou 
outros? ... 

0 SR. AURELIANO BARBOSA: - Qualquer modificação a respeito 
con tt·aria os planos do projecto. 

O R. LUiz DETSI: - ParÇ\ mostrar á Garoara o que é o processo 
que cerca de garantia a investidura nos cargos do professorado, qu e 

é o mesmo elo passado, lerei algumas linhas do nosso clistincto collega 
8!'. Alberto Salles, do seu Cathecismo republicano : 

"A influencia official tem introduzido no ensino superior um 
c-harlatanismo verdadeiramente calamitoso. 

O professorado tornou-se um simples meio de viela mais com
modo, que se póde obter do Governo por uma simples promessa el e 
fi delidade e obecliencias ás suas ordens, ou pela renuncia das convi
cções políticas. O empenho e a p?'Otecção dos amigos anmtllam o~ corl

cm·sos, e decidem em ultima instancia do gráo ele capacidade do 
pretendentes. O ensino baixou á esphera ele uma méra palestra supPr
fic ial e metaphysica; o exame tornou-se uma pura formalidade, sem 
proveito e sem significação· o discípulo perdeu a sua independencia, 
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a sua dignidlUie e arvorou- se em {'iel 1'epetido1' das banalidades cathe

draticas . 
Fieis repetidores. . . é o ideal da frequencia o•brigatoria com 

pontos e sabbatinas? 
0 .SR. PRESIDENTE : Previno o nobre Deputado ele que a hora 

está dada. 
o SR. LUIZ DETSI: Peço licença a V. Ex. para observar que, 

quando tomei a palavra, já passavam alg·uns minutos das 3 horas. 
Com um pouco de tolerancia ela parte de V. Ex., terinarei hoj e 

as considerações, o que realmente prefiro. Prometto resumir, ainda 
mesmo com sacrifício do meu discurso. 

Passo a examinar a liberdade do ensino. Declaro, antes ele tudo, 
que sou contra o ensino superior official. Não seria capaz ele propôr 
a sua suppressão, porque não me animo a reformas radicaes, tendo 
ainda muitos preconceitos a vencer, não podendo avaliar por isso os 
mconvenientes possíveis de uma medida precipitada. Queiram ou não 
os sustentadores elo ensino official, quasi exclusivo, a victoria será 
nossa. 

E' questão de tempo. 

J,á disse um publicista que o Governo não eleve entregar-se á 
industria alguma, que a sua concurrencia só é permittida quando os 
particulares não produzem ainda de accôrdo com as necessidades, 
cessando logo que a iniciativa particular permitta o seu affastamento. 

Quando se festejou a collocação da pedra fundamental da Acade
mia do Commercio ele Juiz de Fóra, que é um instituto livre de ensino 
superior, tive occasião de manifestar-me sobre a liberdade ele ensino, 
e então appellei para o patriotismo ele todos, porque provas daquella 
ordem attestarão a vicilização ou atrazo de um povo. 

Realmente o paiz que não póde sustentar o ensino livre, em toda 
sua plenitude, mostra-se atrazaclo na civilização . 

Palavras semelhantes repeti em uma festa de collação de gráo 
na Faculdade Livre de Direito desta Capital, pela qual sou bacharel 
em sciencias sociaes, o que é para mim motivo de desvanecimento. 

Falla-se em bacha1'eis elect?'icos, em bachareis liv?'es de direi~ 

tos ... Só porque sa,bem de Faculdades livres? ... 
E os elas Faculdades officiaes são todos sabias? ... 
Que a propaganda contra as instituições ele ensino livre, que são 
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incontestavelmente progresso nacional, se faça com apodos, injurias, 
pilherias, sem a base elos factos, talvez com intuitos politicos, não é 
certamente generoso. Haja fiscalização séria, rigorosa; examinem-se os 
programmas e o modo corno são cumpridos; verifique- se a moralidade 
elos exames. 

Não se pense, porém, que o perg·aminho official é mais valioso, 
por opinião d priori: a presumpção· elo saber de qualquer bacharel 
precisa ser demonstrada por documentos posteriores. (Apoiados.) 

Sei que ainda ha gente que só quer o ensino official, e este mesmo 
sob o regimen da mais completa uniformidade. E' o sonho ele Napoleão, 
que imaginou sujeitar o ensino á regulamentação militar; que pre
tendeu que quando se levantasse o professor em Paris para fazer sua 
lição, se levantasse exactamente á mesma hora o professor ele Mont
pellier a explicar o mesmo assumpto, pronunciando as mesmas pala
vras . Este despotismo na direcção do ensino arrancava a Michelet o 
brado de <:lôr profunda: - Adeus sciencia! exclamava : liberdade, 
Patria, adeus! - E' este conservatorismo exaggerado que faz lembrar 
o que conta Bagelot, na sua obra sobre Leis scienti{icas ào desenvol
vimento das nações, sobre o povo da ilha de Fidji. Um dia caminhava 
um chefe por um trilho de urna montanha, escoltado por numerosa 
cauda ele homens elo seu povo, quando lhe aconteceu dar um passo 
em falso e cahir; todos fizeram a mesrná c ousa, cahindo, a excepção 
de um, sobre o qual os outros se atiraram para saber se valia mais 
que o chefe. 

Eu quizera duas ou tres escolas, cada urna com seus prograrnrnas 
proprios, seus rnethodos de ensino especiaes, sua coordenação nas 
materias ensinadas; trazendo a variedade onde mais deve. existir, para 
que se obtivesse o melhor effeito util elas forças intellectuaes. 

Não queiramos subordinar o ensino, livre e o ensino official a um 
unico molde, isto é, deitar o ensino em um verdadeiro leito ele Pro
custo. Este mesmo pensamento es~á eloquenternente desenvolvido por 
Léon Dounat, na sua Politica expe1'imental. 

Desej-o a concurrencia na viela da instrucção, corno já existe na 
v-i da industrial. Corno é •bello o exemplo ela Allernanha, onde as Univer
sidades, nas concurrencias ·que se fazem, disputam a peso de ouro 
a conquista de algum professor celebre! 

O ensino official, como todas as instituições politicas, tem a sua 



-262-

razão .historica. Na Idade Média o ensino era exclusivamente confiado 
·a corporações religiosas. Quando a autonomia dos Governos foi-se 
"Ccentuando, querendo elles romper contra a in.fluencia do clerica, 
lismo, que tudo .procurava avassallar, comprehenderam que precisavam 
tomar a si a direcçã·o do ensino. 

Em França, a excepção da escola liv1·e das sciencias políticas e 
da escola de ant'h'ropologia, não ha institutos de ensino livre a não 
ser pertencentes a corporações religiosas. 

A proposito da intervenção do Estado no ensino, é preciso estudar 
a discussão parlamentar de Fevereiro de 1880. Ghesnelong faz a apo
logia dos jesuítas, contra Pelletan e outros; Juho 8imon quer Q.ue seja 
privilegio do Estado a collação dos gráos, entretanto, sustenta o 
direito ás Congregações não autorizadas de abrir cursos; Voisins-Laver
niere sustenta a liberdade illimitada. 

Era por esse tempo que ·Julio Ferry demonstrava ·que a intervenção 
do Estado era uma necessidade s-ocial, que era indispensav.el armar 
r· Governo de força bastanbe para defender a Constituição das insidi as 
dos conspiradores encobertos. 

Examine-se ainda o relatorio de Cazot, Ministro da Justiça, e Con
stans, Ministro do Interior, em que os dous illustres republicanos, com 
a mais energica eloquencia, sustentaram que não se tratava de ferir 
direitos individuaes, mas de impedir ás Congregações não autorizadas 
a manifesta rebellião contra a lei e contra a vontade do povo. 

Quem se der ao trabalho elo estudo desses documentos verá que a 
intervenção do Estado determinando o ensino official foi, nos paizes 
da Europa, um progresso incontestavel da liberdade com o despotismo 
do ensino religioso. 

A hora está se adeantando; preciso restringir-me ao estrictamente 
necessario, para cumprir a promessa que, Sr. Presidente, fiz a V. Ex. 

Para terminar esta parte, lerei algumas palavras da obra já citada 
de P. Leroy-Baeulieu, que não eleve ser esquecido, é um autor francez 
isto é, de um paiz ·onde predomina, como já di se, o ensino official: 

"O ensino do Estado torna-se o grande campo fechado das dis
cussões das nações modernas; é que o ensino do Estado tende, ele 
mais e mais, a assemelhar-se com a religião do Estado. Affecta a 
mesma arro-gancia, o mesmo monopolio . . supporta com inpaciencia uma 
oissidenoia qualquer. O Estado, cuja absoluta i-ncapacidade de inventar 
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ficou provada, parece querer encarregar-se da m1ssao de formar as 
gerações novas, segundo um certo typo intellectual e moral deter
minado; foi tambem a pretenção ·das antigas relig·iões de Estado. 

O despotismo, nas cousas intellectuaes, muda apenas de scena: ela 
igreja muda-se para a ·esoola; dos adultos passa para as crianças." 

Com effeito, si o Estado não se confessa, não communga, não tem 
alma; tambem o Estado não res·oive integraes, não avalia superfícies 
ou volumes, não faz descobertas na astronomia, não s·e entrega ás inves
tigações chimicas e biologicas. 

"O Estado, continúa ainda este livro, intervém com os seus pro
cessos uniformes, rígidos; julga perceber que a pintura sobre porcel-
1ana e sobre esmalte progTide e dá beneficios ·ás meninas ou ás mulhe
res, immediatamente mandou ensinar, em multidão de estabelecimentos, 
a pintar sobre porcellana, sobre esmalte; onde havia Jogar para cem 
operarios prepara para mH; deprecia o salario dos cem que se podem 
empregar e deixa os novecentos sem pão. 

E como não seria de outro modo? A industria, a vida, se caracte
rizam pela variedade, pela mutualidade, pela liberdade: ·o Estado é a 
unidade, a fixidez, a oppressão." 

Passo ao ponto - unificação dos cursos actuaes el e sciencias juri
rjicas e de sciencias sociaes. 

Começarei dizendo, ele accôrclo com o meu collega ele bancada o 
Sr·. Valladares, que o principal resultado é augmento ele tempo para 
o estudante se formar e maior somma de dinheiro que o mesmo terá 
de gastar. 

O illustrado Relator da Commissão referiu-se aqui á ultima re
forma do ensino jurídico ·em França, promulgada por decreto do 
Sr. Poincaré, Ministro da Instrucção Publica e das Bellas Artes, de 30 
de Abril do corrente anno. 

Parece-me que o elo·quente Deputado pretendia justificar o seu 
projecto com aquella reforma. ExaminemÓI-a, pois. 

O curso é ele tres annos, findo os quaes, o alumno approvado recebe 
o gráo de - licenciado em di1·eito. No fim do segundo anno, o alumno 
é bacharel (bachelier) em direito. 

Isto em virtude do art. 15 do decreto citado. O nosso projecto exige 
cinoo annos de curso. 

Não se dig·a que este é muito mais completo do que a organização 
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franceza, como aliás affirmou o illustre Relator. Só faltam nesta as 
cãdeiras de philosophia de direito, medicina publica e legislação com
pamda. 

Entretanto, para o doutorado, na lei franceza, exige-se direito civa 
comparaclo e di?'eito constitucional compa1·ado, não esquecendo no curso 
[, cadeira de di?·eito inte1·na.cional p1·ivado, que não se encontra no pro
jacto que está em discussão. 

No programma francez faltam, pois, apenas as cadeiras de philo
sophia ele di?•eito e ele medicina publica, e faz - se em tres annos. 

Os licenciados em direito para conquistarem o doutorad o têm, pela 
lei nova, a divisão d.os cursos : ou são doutores em sciencias ju1·iclicas 
ou doutores em sciencias pol'iticas e economicas. 

A Revue ele d1·oit pnblic et la science politique, de Maio e Junho 
de 1895, donde estou extrahindo estas notas, precede a publicação dos 
decretos sobre a reforma das seguintes palavras : 

A Revista do di?·e·ito pttblico e da sciencia política stt•úda cont 
alegria a reforma capital, e que fará certamente data na histeria dG 
ensino das nossas Faculdades de Direito, que acabam de determina1• 
os decretos de 30 de Abri l sobre a 1'eo1·ganização dos estudos jurídicos. 

Vemos um verdadeiro progresso na simplific-ação da these do dou
torado, desembaraçada de um peso morto de que por muito tempo 
esteve carregada. 

Approvamos o rejuvenescimento dado á organização das conferen
cias p·ela maior importancia que se lhes dá no conjuncto da vida escolar 
@ sobretudo pela extensão dos quadros do pessoal chamado a dirigil-as. 

Mas a Revista não póde deixar de acolher como wna re(O?'?nei cheia 
de p1·omessa~ a c1·eação do novo cloutm·ado em sciencias políticas e eco
nomicas. De ora em deante, o ensino das sciencias do Estado tomará 
o desenvolvimento que a ausencia de um diploma especial lhe vedava 
aLé o presente. Não é que, para dizermos inteiro o nosso pensamento, 
consideremos a org·anização desse novo doutorado absolutamente per
feito. O direito administrativo particularmente nos parece que tem 
pouco desenvolvimento. A especialização não está talvez suffici-ente
mente aceentuada. Mas a obra pócle ser melhorada, tal como sabe das 
deliberações do Conselho Superior da Instrucção Publica e dos traba
lhos da Commissão que a elabor ou ; faz, em summa, a maior honra 
ao joven e intell igente Ministro que tão resolutamente a levou a feliz 
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termo e aos homens devotados que a prepararam. Ninguem deixará 
ele lembrar-se de que alguns delles luctam e desde muüo estão na 
brecha em favor deste engrandecimento tão lgitirno M domínio das 
nossas Faculdades, que poderão daqt~i ern cleante, g1·aças á sua 1Jetseve
mnte tenacidade, tornw· o titt~lo de Faculdades de Di1·eito e de Sciencias 
'fOliticas ." 

Repetidas estas valavras, precisarei accrescentar alguma causa 
contra a unificação do curso de direito preconizado pela Commissão? 
Quando os competentes de um meio como Paris fazem tal manifes
tação, nós vamos supprimir o que para elles vem entre tantos 
applausosl 

Outro decreto da mesma data de 30 de Abril estabelece as confe-
1'encias nas Faculdades de Direito. Quem apenas lê este decreto, sente 
o amor ao ensino daquelles que o organizaram. As conferencirus são 
facu ltativas. •Sua organização é preparada cada uma, em Junho, -para 
o anno seguinte. Conferencias de licença e de dm~totado. Estes podem 
ser confiados a pesso-as de competencia especial, sem o gráo de doutor . 

Os estudantes podem tomar parte, escolhendo, conforme o anno 
dos seus estudos, assumpto. 

Destas causas não se lembrou a honrada Commi-ssão, que encer
rou-se no circulo estreito da frequencia obrigatoria. 

Ao tocar em outro ponto do projecto, vou fazer um reparo ao bello 
discurso do illustre .Sr. Arthur ürlando. Este distincto collega, espírito 
altamente culto de verdadeiro philosopho, disse que a política e c 

direito não são sciencias. Pedirei licença a S. Ex. para as minhas 
notas. 

Até o seculo XVIII, ·o dit·eito era, para o magistrado, para o pro
fessor, para todos que se dedicavam a esse assumpto, limitado ao 
es treito circulo da actividade dos tribunaes. Estudava-se, ensinava-se, 
praticava-se o direito, no intuito unico ela solução de questões entre 
partes, de julgamentos. 

Seg·uindo a evolução o seu curso fatal, desenvolvia-se o direito 
publico; Grotius fundava -o direito das g·entes; Montesquieu lançava 
o seu bello estudo ·sobre a Constituição ingleza; Beccaria creava novos 
horizontes para o direito criminal ; todo este conjuncto de forças pro
duzia a resultante do progresso no espirito juridico. Comprehende-se 
que a fó rmula do direito escri-pto, que apenas tinha a sua applicação 
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m.ecanica nos ju~gamentos, podia não ser perfeila; sua inviolabilidade 
foi atacada. Modificar a lei escripta, aperfeiçoai-a; melhorar o direito, 
foi a consequencia . 

.Appareceu então a a1·te elo di1·eito; surgiram os w·tistas do direito, 
na phrase de Réné Worms, isto é, os legisladores do direito. 

Mas o progresso não pár.a; a evolução é sempre continua. 
Savigny e a sua escola vão além. 
O direito está escripto, mas antes já •existia nos costumes trans

mitt~dos de geração a geração, como herança de uma civilização para 
o·;~tra. 

Pois bem, descobrir as leis historicas do direito, desde as suas 
origens, filiar o pres-ente ao passado; descobrir as constantes entre os 
elementos varjaveis, e poder assim deduzir o futuro; applicar os me
Luodos modernos ele estudo, que os sabias adaptaram na descoberta 
das leis n.~turaes de todos os phenomeuos superorganicos, ao direito, 
penso que isto constitue legitimamente uma sciencia ou não são scien
Gias a sciencia economica, a linguistica, e outras. 

O .estudo, porém, dessa corrente ·historica do direito não pócle 
cl1e3ar naturalmente a seu maximo ele resultados, si restringir-se ao 
dirt3ito de um paiz unico, ajuda que alcance desde a mais remota anti
g·uidade a trajectori.a continua da sua evolução. O direito comparado 
de yarios paizes, ele varias civilizações, com o exame das influencias 
dos outros factores sociologicos, é o que constitue sobretudo a base 
ecientifica dessas indagações. 

Não ha desconhecer, pois, a alta importancia do estudo da leg·is
lação comparada. 

Mas é exactamente debaixo ela impressão da:s icléas que venho de 
cxpôr, que não concordo com a illustre Commissão, quando colloca a 
cadeira .de philosophia do direito no primeiro anno . 

.Aqui, chegou-se a dizer •que philosophia do direito e propet;ieutica 
juridica eram uma e mesma causa . .. 

Penso que não preciso deter-me a este proposito. 
Ensinar philosophia do direito ao alumno que apenas transpõe o 

limiar ela Faculdade é o mesmo que ensinar grammatica analytica ao 
alumno da esc.ola primaria, acreditando- se que a criança vae assim 
aprender - lêr e esc1·eve1· con·e.ctarnente a linguo,, como si as lin,ouas 
esperassem .a Cl'eação das grammaticas para. se formarem . 
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Este é o mesmo erro, tão bem notado por Hebert Spencer, da inca
pacidade dos professores em geral em comprehender que as intlli 
gencias dos alumnos não podem eBtar nas condições das proprias. 

"Basta consi-derar, diz o eminente sabio, nos seus P1'incipios de 

5ociolog·ia, os máos methodos que adaptam as pe soas que dirigem a 
educação, para surgir a convicção de que mesm<iJ entre pesosas instrui
das a facu ldade de conceber idéas muito differentes das proprias é 
extremamente fraca. Vendo-se sujeitar o espírito da criança a genera
lidades, antes que possúa fa:ctos concretos aos quaes se refira; .. . 
vendo -se uma materia tão abs!J'acta como a grammatica collocada no 
principto dos estudos, em Jogar de ser collacacla no fim, e ensinada 
pelo methodo analytico em vez de o ser pelo methodo synthetico, temos 
provas da inc&pacidade em que nos achamos de conceber as idéas elos 
espíritos não desenvolvidos." 

E' l·amentavel que a Commissão mantenha o erro da actual organi
zação do ensino jurídico, deix:ando a cadeira de - philosophia do 

direito - no primeiro anno. 
Ensino synthetico elo direito deve ser o começo, isto é, a P1'oprie

clade jU1'idica. 

Vou terminar, Sr. Presidente, attendendo á reclamação de V. Ex., 
que me lembra estar ha muito finda a hora. 

Voto contra o projecto, porque não corresponde ás exigencias 
actuaes de uma bôa organização do ensino de sciencias jurídicas e 
sciencias sociaes; voto contra o projecto, que, sobretudo, aspira ser 
o attentado á liberdade, decretando a frequencia obrigatoria a 40 
pontos (apoiados ) , que é ainda um attentado á liberdade nas diffi
culdades de que cerca a creação das Fa:culdades livres; voto contra 
o proj-ecto que nada es tabeleceu no sentido das garantias de um pro
fessorado competente para levantamento do ensino; voto, finalmente, 
contra, porque não acredito nas fagueiras es-peranças que nutre a 
distincta Commissão, porque estou convencido de que o seu projeclo 
será prejudic~al á mocidade da minha terra. 

Não sou, Sr. Presidente, um sceptico. Acredito na sciencia, tenho 
fé nas forças da intelligencia. 

Ao dizer as ultimas palavras, lembro uma pagina de Guyau, do 
seu formoso livro - A Í1'1'eli(Jião do {utu1'0. 
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Lê-se sobre o mostrador do relogio de uma aldeia a seguinte 
inscripção: - Sol non occidat! Qu·e a luz não se extinga! 

Tal seria realmente a fórmula complementar do fiat lux bíblico. 
Em verdade, a luz nunca nos devera trahir, ter ecli-pses, ter desfalle
cimentos; devera ter sido creada para sempre irradiar no céo pela 
eternidade. Creio na intelligencia, creio na sciencia! E quem sabe si 
essa luz, superior á luz do sol, cada vez mais poderosa, escape um dia 
á lei da destruição, que em toda parte e em todo tempo, contrabalança 
a lei da creação? Então o fiat lux estará totalmente cumprido: Luz non 

occidat in ete1'n7tm! (Muito bem; muito bem. O orado?' é ct~mprimen
tado e muüo felictado .) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SESS.~O DE 23 DE AGOSTO 

O Sr. Anisio de Abreu : - Sr. ~residente, tomando a palavra neste 
importantíssimo debate, um dos mais brilhantes que se tem travado 
nesta Camara, não me anima a estulta vaidade de mais luz trazer á 
questão; mas, amplo e completo como elle tem sido, havendo os auto
res do projecto respondido com a maior presteza e vantagem á critica 
que lhe fizeram os honrados Deputados que com tanta vehemencia 
e tenacidade o combateram, foram deixados em olvido os importantes 
discursos, cheios de pontos de vista novos e idéas originaes, com que 
tambem o atacaram os illustrados Deputados pelo Rio Grande do Sul, 
os Srs. Aureliano Barbosa e Pedro Moacyr. 

Ambos o apreciaram á luz do criterio da escola positivista, de que 
se confessaram sectarios, embora com {!iversidade de nuanças; intran
sigente e systemati()O o primeiro, conciliador e ecletico o segundo. 

Mantenho com as idéas contrdas no projecto a mais intima e a 
mais completa uniformidade. Releve-me, portanto, a Camara a ousadi a 
de vir á tribuna rebater a severíssima critica dos distinctos collegas. 
Demais, tenho opiniões conhecidas sobre o assumpto, opiniões larga
mente expendidas com toda a franqueza e lealdade, desta tribuna, e as 
qua:es attingiram no que ellas têm de mais intimo e fundamental, os 
conceitos por SS. Exs. externados. 
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S1·. Presidente, o nobre Deputado pelo Rio Grande, meu illrusLre 
amic: o o Sr. Aureliano Barbosa, collocou-se, como disse acima, no ponto 
de vista extremado. Elle nãio admitte transigencias e contemporizações. 
A pratica, o exemplo, a experiencia do que vae pelo mundo culto em 
materia de instrucção superior, pratica, exemplo e experiencia .que o 
projecto procurou acompanhar de perto, nã:o foram bastantes para 
attenuar a rudeza dos golpes com que o feriu. Fóra dos moldes da 
escola que o nobre Deputado professa com tanto devotamento, não ha 
salvação possível. 

O projec to, quaesquer que sejam as fontes em que se tenha inspi
r·aclo, França, Allemanha, Italia, Inglaterra - está abaixo do nível 
inlellectual da época, não corresponde aos ideaes scientificos do pre
sente, desde que acha possível conciliar a I iberdade elo ensino como o 

rnf'ino offici·al que elle mantém. 
Di'se o illustre Deputado (lê) : 
.. Pó ele haver liberdade de ensino quando h a um ensino official? 

Como póde haver esta li•berdade quando os Governos entendem decretar 
uma sciencia official, como unica verdadeira?" 

Yê V. Ex., Sr. Presidente, que o nobre Deputado per tence ao 
numero elos que condemnam em absoluto a interferencia do Estado 
no em:ino superior, como nociva, deprimente e perigosa. 

~ão póde haver liberdade de ensino, onde existe a intervenção 
cfficial : são causas es tas antagonicas, que se repugnam, ·que mutua
mente se annu!lam, incompatíveis uma com a outra, em sua opinião. · 

Mas, Sr. Presidente, .haverá entre o positivismo em cujo nome 
lavrou o nobre Deputado a condemnação do projecto e o ensino official 
es ta tãoo rude, absoluta e formal incompatibilidade? esta tão intransi
gente e systematica repugnancia? 

Parece-me que não. Tenho duvidas a respeito do radical antago

nismo que o nobre Deputado descobre entre a escola positivista e so 
icléas elo projecto e estas duvidas são alimentadas por autoridades que 
não podem deixar de exercer em meu espírito a maior influencia. 

0 SR. AURELIANO BARBOSA dá um aparte. 
O SR. ANISIO DE ABREU: - Creio, Sr. Presidente, que é da essencia 

elo ensino official que é mesmo o seu traço caracteristico - dar ao 
Estado o privilegio ela collação dos gráos. 
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Não sei se o nobre Deputado nega Cbarles Robin a autoridade e a 
competencia para fallar em nome da escola positivista. 

Como sectario desta eu o tenho. Pois bem. 
E' esle illustre philo'Sopbo quem na sua obra - Inst?'ucção e Bela

cação - depois de declarar que Augusto Comte se reclamava a sup
pressão do orçamento universitario - a bem da liberdade de ensino, 
como consequencia inevitavel desta - exigia tambem a do orçamento 
do clero - orçamento muito mais pesado que o da Universidade, 
affirma: ".quanto á co Ilação dos gráos, elle a reservava como ele direi to, 
ao Estado". 

O SR. AuRELIANO BARBOSA: - Neste tempo Augusto Com te ainda 
r:ão tinha fundado a sua constituição religiosa. 

O SR. SILVA MARIZ: - E antes nunca o tivesse feito. 
0 SR. AURELIANO BARBOSA dá um aparte. 
O SR. ANISIO DE ABREU: - Tenho a:qui, deante dos olhos, a obra 

que acabo de citar. 
Vim, Sr. Presidente, preparado para dizer pouco e documentar 

muito. 
O SR. SJLVA MARIZ: - E' o que serve. 
O 'SR. ANISIO DE ABREU: -A discussão em geral tem se circumscl'ito 

a um trabalho de documentação e quasi todos os oradores que me pre
cederam, combatendo ou defendendo o projecto, têm tido por objectivo 
- não explanar theorias, discutir theses e opiniões já vantajosamente 
conhecidas, mas seleccionando as idéas capitaes, corroborai-as com 
a autoridade dos competentes e a sancção da experiencia e ela pratica 
nos paizes oultos, habilitando a Garoara a decidir o pleito com perfeito 
conhecim ento de causa. 

Penso que seguindo-se este methodo tem-se feito bem. e neste 
ponto estou mais de accôrdo com o nobre Deputado com a escola a 
que se acha filiado. 

Como Emílio Littré - tenho um grande respeito pelas experien
cias feitas. 

Sr. Presiclen te, quaesquer que sejam as divergencias pessoaes ou 
philosophicas que depois separaram Emílio Littré de Augusto Comte, 
não se póde negar que elle foi o grande vulgarizador das doutrinas do 
mestre, o S. Paulo elo novo catbolicismo, como creio que já alguem 
G chamou e sobretudo que tenha uma grande probidade scientifiea 
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e que as suas idéas jámais deixassem de obedecer a orientação e ao 
eriterio philosophico da escola positiva. 

A sua opinião é, portanto, de um alto valor, de um valor inesli
mavel. 

Em 1850, no 1\'acional de 8 de Ju lho, que elle redigia de collabo
ração com Armand Canil, este eminente philosopho, seguindo as pega
das do mestre, ustentando as suas opiniões ... 

O SR. AURELIANO BARBOSA: - Não apoiado. Isto é uma adulteração. 
O nobre Deputado cite o nome ele quem quizer, mas não adultere. 

O SR. ANISIO DE ABREU: - O nobre Deputado faz-me gravíssima 
injustiça. Sou incapaz de adulterar o pensamento de quem quer que 
seja. Tenho ~ntre as mãos a obra ele onde extrahi a opinião que estou 
~ extualmente citando. Refiro-me a Emílio Littré ... 

0 SR. AURELIANO BARBOSA dá um aparte. 
O SR. ANISIO DE ABREU - .. . que affirmou naquella época "que 

não tardaria muilo que os homens ele Estado reconhecessem que a 
missão ele entreter a ordem material era excessivamente gravosa ao 
Estado e que urgia não sobrecarregai- o mais com a reg·ulamentação 
da ordem espiritual, aspiração que só se converteria em reaildacle com 
a suppressão do orçamento theologico e metaphysico ou em outro 
termos - eclesiastico e universitario. 

Colleccionando, por.ém, mais tarde estes escriptos e acompanhan
do-os de commentarios, em um livro que denominou - Revolttção, Con
sm·vaçcio e Posit'ivisrno - em 1878, 28 annos depois, quando o cadinho 
da experiencia tinha posto a prova as suas affirmações dando-lhes o 
verdadeiro valor, elle veiu confessar em publico, com rara abnegação 
e sinceridade que os factos tinham desmentido as suas previ ões, que 
C·S acontecimentos tinham demonstrado a falta de ba e das suas conje
cturas, que errara acompanhando cegamente e sem maior reflexão 
as opiniões do mestre, e illuminado pela experiencia mas leal, confessou 
que a suppressão do ensino tmiversitario, isto é, official, era inoppor
tuna, que o particulares que a si tomassem o encargo do ensino pouco 
ou nada adeantariam ao programma da Universidade: faziam, quando 
muito, o que ella estava fazendo e se alguma differença houvesse seria 
para peor. 

Em outra obra que aqui tenho - Do estabelecimento da Terceira 
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flepttblica - no capitulo da liberdade de ensino superior, Littré accen
lua com mais firmeza a ua opinião obre o assumpto. 

Elle confessa-se partidario da liberdade do ensino tomada e ta na 
.-;ua mais ampla significação, ao lado do ensino official, cuja suppres
são seria inopportuna e prejudicial, o ensino religioso, que só teria a 
perder na concurrencia, o ensino particular, o mais vigoro o estimu
lante da evolução sciontifica, o mais decisivo inimigo da rotina. A lucta 
ó o elemento propulsor da sciencia e nella Littré des-cobria o mais 
efficaz processo ele renovação e melhoramento do ensino superior. 

Por isso acceitava o regimen universitario da Allemanba, que tanto 
Lem concorrido para collocar o ensino superior dessa I ação no mais 
rlovado plano com a magnífica instituição do p1·ivat docentismo, viveit·o 
de onde as suas Universidade tiram a seiva nova que não lhes per
mitte nunca o estacionamento ou a retrograclação, no caminho do pro
gt·esso scientifico. 

Applaudindo a instituição allemã dos p1·ivat docent, elle vae, toda
via, mais longe ainda no sentido da liberdade: elle a quer indo além 
da Universidade, estendendo-se a todos os cidadãos, não sendo ómenle 
a faculdade concedida ao licenciado ou ao professor extra-universitario 
o direito de ensinar como elle entende, de accôrdo com as suas opiniõe-, 
~em apego aos programmas e methodos officiaes, as materias que ensi
nam os professores titulares; elle não quer a concurrencia do ensino 
mini trado pelos professores particulares com os dos lente privile
giado no seio da Universidade sómente ficando, embora, ao alumno 
a liberdade ele escolher o curso que mais lhe convier, pago ·á sua custa, 
i este fôr de p1•ivat-docente. Elle quer que todos possam en.:;inar e 

todos possam aprender como e onde quizerem, dentro ou fóra do recinto 
Las Univer idades. 

Por muito longe, porém, que leve seu amor á liberdade de en ino, 
Littré não a jul!!a de fórma alguma incompatível com o ensino official, 
que elle quer vêr pro pero, sempre ao nível das exigencias intel!ecluaes 
l.la época, acompanhando a marcha constante da sciencia. 

Ao ensino, em vez de util, seria prejudicial a abstenção do E tado. 
a quem, diz com a maior franqueza o illustre philosopho, em todas a· 
i tu ações, deve ser mantido o privil'egio da collação do gráo; e a syn

these ele suas opiniões ell e a formula nestas expressivas palarvras: 
"A consequencia necessaria da liberdade de ensino é a plenitude 
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da liberdade philosophica na Universidade e fóra da Universidade, isto 
é, no ensino official e fóra elo ensino official." 

Ora, Sr. Presidente, embora co !locado no ponto de vista ... 
0 SR. AURELIANO BARBOSA: - De scetario e extremado. 
O SR. ANISIO DE ABREU: - De sectario e extremado, creio que o 

nobre Deputado não negar<á autoridade a LitLré para fallar em nome 
da escola philosophica a que elle deu todas as energias do seu culto 
espírito e da qual foi, incontestavelmente, o mais fecundo vulgarizador. 

Os perigos, os inconvenientes ela a:bstenção elo Estado no ensino 
mperior assignalou-os, com rara precisão e nitidez, \Virouboff, o emi
nente collaborador da Revista Philosophica Positiva, acompanhando, 
explanando ou, melhor ainda, completando as idéas ele Littré. 

Elle escrevia na época effervescente em que as associações reli
giosas tentavam reconquistar o domínio das consciencias á sombra do 
principio da liberdade de ensino, de que se faziam calorosos e intran
sigentes sectarios. 

Para o positivismo, em cujo nome o nobre Deputado reclamou 
a abstenção do Estado em tal assumpto, entendendo que elle devia ficar 
á mercê da iniciativa particular, Wirouboff a considerava o maior dos 
desastres. 

O ensino official é susceptível de receber o influxo elas idéas novas, 
de acompanhar, assimilando, as correntes do espírito scientifico, que 
<'vança sempre, embora com lentidão, atravez de todos os obstaculos 
da rotina e dos interesses sectarlos, revistam estes esta ou aquella 
fórma. 

Era, em Lodo caso, um concurrentc e um concurrente poderoso á 
influencia das idéas retMgraclas, que, si não as levava el e vencida, no 
todo, clifficultava a sua victoria e o seu predomínio, dando tempo a 
que as novas idéas amadurecessem, conquistassem o espírito popular 
e .pudessem então offcrecer-lhe combate com segurança de triumpho. 

Retirado o Estado da arena da instrucção, o que restaria? 
As associações que almejam empolgai- o, ricas, dispondo de fartos 

recursos, apoiadas na grande massa do povo, cleantc ele particulares 
impossibilitados de nada tentarem ele duradouro e seria pela insuffi
ciencia dos seus recursos, pela dispersão e incoherencia de vistas e 
esforços, pela indisciplina ainda reinante nas opiniões, pela falta de 
mevhodo e de orientação. 
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Em taes condições, poderia dar-se concurrencia vantajosa á causa 
da sciencia? 

Não seria acrificar o ensino entregando-o em nome ela liberdade 
ás associações que trabalbavam por monopolizai -o, á sombra de um 
principio seductor? 

Pairam nas nuvens, andam no mundo das tbeorias esquecidas da
exigencias inilludiveis e imperiosas da realidade pratica, os que não 
'cem que o problema do ensino tem duas faces: a moral, a scientifica 
e a economica, material, pecuniaria. 

O ensino, sobretudo, o ensino superior moderno é difficil e é caro, 
muito caro, reclamando despezas que só a fortuna conectiva de que o 
Estado é depositaria póde realizar, mesmo porque este problema inte
ressa a vida commum da sociedade, diz respeito á sua organização 
moral e politica, não podendo ficar en~regue aos vae-vens, deficiencias 
e incertezas da simples iniciativa particular. (Apoiados .) 

Elle reclama museos, bibliothecas, apparelhos, laboratorios, edifí-
cios apropriados, além das despeza:s com a manutenção de um profes
orado numeroso e apto correspondente ás nece sidades sempre crescen

tes elo ensino que se multip lica, se bifurca, se especializa em mil 
direcções. 

Reuna-se a esta insufficiencia material palpavel, visível, incontes
Lavel, a insufficiencia moral proveniente da anarchia nas idéas e inco
herencia nos esforços isolados a que j•á acima alludimos, ante o ensino 
congreganista, que unico acha- e organizado, disciplinado e tem um 
prograi)1ma definido, um olbjectivo certo, que sabe o que quer e para 
onde vae e ter-se-ha, clara e nitida, a certeza do perigo que decorrP 
para a sciencia ela abstenção do Estado no ensino. 

E tão convencido eslava da inconveniencia desta abstenção o escri
plor cujas icléas estou expondo que não vacillou em affirmar que, si 
porventura o Governo por um decreto estabelecesse a plena, a absoluta 
liberdade de ensino, considerada esta, como quer o nobre Deputado, 
"a abstenção do Estado em tudo que diz respeito á instrucção publica. 
,•ubstituida a iniciativa do Governo pela iniciativa particular", elle a 
consideraria "damninha." 

Ainda mais: mesmo quando a sua escola, as suas idéas, pela con
quista da opinião podessem um dia predominar decisivamente na dire
cção governamental e terem chanças de implantar-se nos programmas 
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universitarios, elle seria contrario a absoluta liberdade de ensino e 
entendia que o Governo não devia 3Jbster-se de ·nelle intervir. 

O que elle desejaria que se praticasse era a liberdade bem entendida, 
a unica, a profícua, a unica efficaz ao ensino: ao lado das escolas livrO'S 
de todas as seitas, de todas as opiniões, de todas as religiões, a.s escolas 
officiaes creadas, mantidas ·e fiscalizadas pelo Estado no cumprimento 
es te de um direito e de um dever. 

Em summa dizia elle: "O ensino official não deve estorvar o ensino 
livre, mas, por emquanto, o ensino livre não poderá supprir a falta do 
ens ino official." 

Veja, •Sr. Presidente, quanto opportunismo a ressumbrar dos con
ceitos do illustre coripheu do positivismo! 

No entretanto este opportunismo que foi incontestavelmente a 
fórmula politica que o positivismo revistiu em França, que foi o con
ceito da relatividade applicado aos phenomenos políticos por espíritos 
praticas e disciplinados da ordem de Gambetta, Ferry, Paul Bert e 
tantos outros, mereceu do nobre Deputado, em nome desta escola, os 
mais ironicos commentarios. 

E foi, ·Sr. Presidente, sob a influencia deste criterio philosophico, 
que um outro não menos notavel sectario das idéas positivistas, Char
les Robin, no seu livro .ao qual j·á acima me referi, pronunicou- se contra 
a suppressão do ensino official, preconizou a necessidade da interven
ção do Estado nesse assumpto, não a julgando incompativel com a liber
dade de ensino. 

Partindo da opinião de Comte, que sustentava, combatendo Con
dorce t, que as religiões tinham sempre correspondido ás necessidades 
mentaes conLemp,oraneas do seu a'Pparecimento, que eram a fórmula 
em que se traduziam e consubstanciavam a:s aspirações moraes das 
sociedades em dados momentos da sua vida, e que como taes, só deviam 
ser combatidas quando quizessem, pela violencia ou pelos meios ·arti
ficiaes sobreviver a época da sua duração, sobrevivendo as aspirações 
moraes que as determinavam, as necessidades e sentimentos a que 
correspondiam, elle sustentava que era preciso conservar as institui
ções universi tarias officiaes, como necessarias e compatíveis com a 
stmosphera intellectual e scientifica da época. "Sem nada destruir do 
que existe - o que é preciso ·é deixar que cada um tenha a liberdade 
c~e fundar as instituições reclamadas pelo.s progressos sociaes e scien-
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tificos, economicos, agrícolas, industriaes e financeiros, afim de que 
e! las funccionem parallelamente á:s que forem fundadas pelo Es Lado." 

Eis, Sr. Presidente, como mais este adepto da escola positivista 
entende a liberdade ele ·ensino: para que ella seja uma realidade faz-se 
precisa a intervenção do Estado; elle não vê repugnancia na coexis
tencia das escolas officiaes com as particulares, nem que seja condição 
de vida destas - o desapparecimento das primarias. Que haja a lucLa 
das opiniões, o choque das idéas, o conflicto elos systemas, a concm·
rencia dos cursos e dos ensinos e os verdadeiros, isto é - os que mais 
de harmonia estiverem com o ambiente intellectual do tempo - ven
ca;-ão e o premio desta victoria será a sua influencia nos destinos 
políticos e scientificos da sociedade. 

A lucta pela vida - o strttgle {o1· life de Darwin dá-se Lambem 
no mundo das idéas, eabendo a victoria, com a eliminação elas fracas, 
as mais fortes, as melhores apparelh adas para resis·tirem a compe
Lencia. As instituições universi tarias, os cursos, as escolas, que não 
possuírem elementos ele viela, que forem fracas, que não satisfizerem 
necessidades r ea·es, hão de desapparecer sem violencia, pelo abandono e, 
pela infrequencia, pelo vacuo que em torno de si se ha ele necessaria
mente fazer, sejam particulares, sejam officiaes. 

A questão pecuniaria, a cleficienci.a dos recursos particulares, para, 
independente da cooperação elo Estado, manter- se o ensino superior 
na altura em que elle eleve pairár, concorrem em muito para Charles 
Robin, como Wirouboff, ·preconizar a intervenção official em assumpto 
de tanta r elevancia, o mais importante de quantos possa interessar ao 
estadista e ao político. (Apoiados .) 

Como V. Ex. vê, ·Sr. Presidente, ao positivismo oppuz o positivismo, 
a .autoridade elo nobre Deputado, meu illustre amigo, a cujo alto mere
cimento rendo todas as homenagens, a autoridade de conhecidos e 
respeitados doutrinarias da escola em cujo nome V. Ex. combateu o 
projecto. 

Quanto a mim - tenho opiniões manifestadas sobre o assumpto, 
opiniões que não renego e que cad.a vez mais se avigoram e fortalecem. 

Estou em diametral opposição ás idéas do meu honrado collega. 
Tenho como uma elas mais importantes funcções do Estado, como 

uma das suas mais profícuas attribuições a intervenção directa no 
ensino. (Apoiados e apartes.) 
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Sei que se póde allegar para attenuar o effeito das opiniões que 
acima citei, que as nossas condições não são as da França, que aqui 
não ha como alli a complicação do ·problema religioso com o do ensino, 
que não ha ·que temer, entre nós, •a victoria do primeiro sobre o ultimo, 
causa ·determinante das opiniões a que já me referi; mas quando estas 
cbjecções prevalecessem para desfazer, em parte, ·se quizerem, o valor 
da minha argumentação, susten1Jando-se ·que a:quellas opiniões foram 
o producto do momento, a transigencia com as circumstancias, nunca 
a affirmação da doutrina pura, perguntaria: e a questão dos meios, 
J<~ a outra face do problemas não menos importante que a scientifica 
e política, a face eco no mica, material, monetaria? Existe entre nós 
ensino ministrado pela iniciativa particular? Ha no paiz ensino parti 
cular? Ha no paiz ensino particular organizado capaz de substituir o 
official, capaz de preencher o vasio que elle deixasse se fosse elimi
nado de chofre como querem o.s que combatem o prjocto? Onde o 
habito das dotações particulares para estabelecimentos ele ensino -
como na Inglaterra? Em toda parte, .Sr. Presidente, mesmo onde a 
iniciativa particular é mais desenvolvida, jámais prescindiu-se da 
intervenção do Estado no ensino, porque esta funda-se não sómente 
em motivos economicos, mas sobre tudo em motivos políticos e sociaes. 
(Apoiados.) · 

E continuando nesta ordem de idéas, entro insensivelmente na 
questão do privilegio da collação de gráos conferido ao Estado e que 
os adversarios do projecto consideravam como repugnante á liberdade 
elo ensino, e cuja cessação reclamaram como consequencia necessaria 
da mesma. 

Com sciencia offici.al, ensinada em cursos officiaes, cercada ou 
attestada por diplomas officiaes, não é possível medrar a semente 
fecunda do ensino livre. 

Este com a permanencia dos institutos e gráo.s officiaes será sem
pre uma burla e uma mentira! Liberdade de ensino e ensino official 
são cousas incompatíveis, inc-onciliaveis, antagonicas, uma exclue a 
outra. 

Sr. Presidente, semelrhante antagonismo é puramente imaginario. 
Elle jrámais existiu quer nas paginas dos doutrinarias, quer na 

pratica, no exemplo e na lição de todos os pov·os. 

Liberdade de ensino em nada implica com collação de gráos con-
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fel'icla privaLivamentc ao Estado: são duas cousas elisLincLas, que 
J!Oelem, que devem .e que de facto têm ele coexistir uma ao lado da 
outra. 

E como é este um ponto capital ela reforma e talvez o que mais 
haja merecido a critica dos impugnaclores elo projecto, dizendo-se qLle 
& disposição que o consagra annulla por si só todas as possiveis vanta
gens que porventura o projecto possa produ:dt·, passo a funclamenlal-o, 
não aclduzinclo novos argumentos, que lodos os que podem cxi:Lii' já 

foram longa e copiosamente expandidos nesta e na antel'ior uiscusRão 
ela reforma, pelo obscuro orador como pelos eollegas da Oommi são 
que partilham das suas opiniões. 

Vou, Sr. Presidente, principalmente, como disse em começo, do

cumentw· a.s minhas opiniões para mostrar que ellas não têm est.e 
caracter de absurdo, de paradoxo, de extravagancia e ele originalidade 
que se lhes attribue. 

Já mostrei, citando textualmente as suas palavras, que os mais 
aulol"izados adeptos elo positivismo, aclmittindo a liberdade do emino 
com mais ou menos restricções, limitada ou não, dependente ou incle
pendenLe das circumstancias e do momento, não a confundem jáma is 
com o privilegio da collação de gl"áos. 

Oomte, o mestre, Littré, o discipulo, embora dissidente do mestre 
em pontos secundarias, affirmam que qualquer que seja a solução 
dada ao problema da liberdade de ensino, - o monopolio da collação 
elos gráos eleve ficar, como um direito, -pertencendo ao Estado. 

Oharles Robin, outro positivista, cuja opinião vimos de citar em 
favor da intervenção do ensino universitario, melhor de que todos, 
em argumentação cerrada e logica, demonstra a necessidade de que 
o privile..;io da collação ele gráos deve pertencer ao Estado. 

Depois de affirmar que convém deixar que cada um tenha a libcr
àade ele instruir- se no que quizer e com quem quizer, pois o saber 
é 1bom, venha de onde vier, mas que convém distinguir, quando se falia 

de saber, se este basea- se na ordem elas ficções, nos mysterios sysLc

matizaàos ou na das realidades que visam a previdencia e da previ
dencia a acção, elle conclue: 

"Do saber desta ordem - isto é, - do saber real, positiYo, que 
busca as carreiras profissionacs, é ao Estado que devem ser dacl~s as 



- 279 -

provas; elle deve reservar para si o direito de constalal-o; a collação 
elos gráos lhe pertence. 

Por que? H.esponde ainda o mesmo escriptor: Porque o dever do 
Eslado é velat· pelo.s interesses do maior numero ·quanto ás relações 
incl ividuaes reciprocas e especialmente do conjuncto ela Nação em rela
ção a todas as outras nações. 

E' preciso que elle ·desempenhe este dever não sómente no que diz 
respeito aos interesses maLeriaes, mas Lambem e sobre tudo no que 
cliz respci Lo aos interesses moraes e intellectuaes; não sob um vão 
pretexto de gloria nacional, mas porque uma das condições da exis
Lcncia de cada Estado é não ficar inferior aos outros Estados quanto 
a es tes assumptos. 

Possuindo melhor que os particulares os meios precisos para <Jom 
mais vantagem do que elle.s curar destas questões, os Governos são· 
rcsponsaveis deante do paiz por Loda negligencia dos deveres que lhe 
impõe nesta esphera os progressos das sciencias, das artes e da eco
nomia política. 

Desde que se reconheça .que é dever do Estado proteger os estudos 
e favorecer seu desenvolvimento, quer seja pela simples liberdade para 
cada um ensinar, quer seja por delegação remunerada, o dver do 
"Estado, em um como em outro caso, é de assegurar-se os que querem 
agir clirectamente sobre a sociedades eÍn materia de instrucção, de 
rrlucação, de hygiene ou ele medicina, têm o saber necessario. 

O exame exigido pelo Estado é uma garantia indispensavel, garan
tia cuja existencia elle constata pela existencia de um di·ploma." 

Mais adeante, no mesmo capitulo da mesma obra, combatendo a 
phrase do celebre 1\1. Dupanloup - "o cli1·eito de collação chos a1·áos 
ú da el'lsencia mesmo da lei sob1·e a libe1·dade do ensino, elle affirma: 

"O ensino e a collação dos gráos são duas causas essencialmente 
distincLas. Confundir essas duas causas é mostrar que não se as conhece; 
ou fazel-o, quando se as conhece, deixa suppôr algum - an·ie1·e pensée, 
alguma segunda intenção." 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que procurei e creio que o consegui, 
combater as objecÇões levantadas contra o projecto em nome· do posi
tivismo com armas da mais ri ja tempera forjadas nas officinas da 
mesma escola. 

Aliás, não fiz trabalho novo, ampliei sómente um circulo de argu-
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mentos que já havia ·desenvolvido no meu cliscurs-p elo anno passado 
e si o fiz foi acompàrrhando os impugnf~.dores do projecto nesta sessão, 
que tem se limitado a reproduzir argumentos já rebatidos, quando 
iniciou-se naquelle tempo a discussão deste importantissimo assumpto. 

Procuro convencer, e já um celebre philosophoo dizia: "repete o 
que houveres dito, si queres convencer". 

Si dentro dos arraiaes positivistas encontrei tão fortes defensores 
das idéas do proj ecto, fóra delles, !Sr. Presidente, é difficil encon
trar-se opiniões que lhes .sejam contrarias. 

Não conheço advogado mais caloroso da plena liberdade de ensino 
do que Jules Simon. Poucas paginas tambem tenho lido tão brilhante!-l 
e tão logicas como as que elle consagra á demonstração das theses de 
que a liberdade de ensino não implica a cessação de privileg·ios qu e 
tern o Es tado de collar os gl'áos e nem a eliminação do ensino official. 

Para elle a liberdade ele ensino acha-se toda definida na propria 
expressão; é a liberdade de ensinar, não o direi to de fazer bachareis, 
medi cas ou engenheiros. 

O Estado deve a liberdade de ensinar, mas esta não implica, como 
uma consequenci·a logica, o direito á collação de gráos. Diz-se que 
sem este api?endi!le não have1'á uma concurrencia leal e em igualdade · 
de circumstancias na arena do ensino. 

Mas o Estado não é o concurrente de ninguem, é o poder publico 
fundado so1bre a vontade nacional. 

Póde haver no Estado .com a sua permissão e sob a sua autoridade 
corporações ensinantes, mas estas corporações não entram em lucta 
com elle, não lhe fazem concurrencia. 

Elle sendo o r epr esentante commum, impessoal da Nação, só póde 
visar o interesse geral, o bem commum, a garantia de todos, a verdad e, 
venha de onde vier: a idéa de concurrencia é incompatível com a sua 
natureza e os seus fins, desde que ella implica o conceito de rivalidade, 
de lucta, ele choque, de comp.etencia e estas só podem existir en tre asso
ciações ou inclivicluos que n~iram fins e interesses antagonicos, pessoaes, 
particulares, proprios, sectarios. 

Não se dá a liberdade de ens~no para que a corporação que a pra
tica faça optima colheita pecuniaria, tenha avultado numero de discí
pulos, seja a rival do Estado, di.spute-lhe a proeminencia na educação, 
mas para que todas as opiniões sejam manifestadas, todas as escolas 

.. . : ....... 
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e theoria possam vir á tona da publicidade, para que as minorias pos
sam .ensinar e ser ensinadas ele accôrdo com o voto ele sua consciencia. 

Quer dizer que o Estado não perseguirá quem quer que seja por 
motivo de suas opiniões. Podeis expedir diplomas, isto é, certificados 
ele que frequentaram o curso das F·aculdades livres e mostraram-se 
aptos nas materias a que foram sujeitos os que os conquistaram: mas 
cs les titulas não terão valor official algum, não darão accesso ás car
reiras administrativas, não podem ter a pretenção de impôr-se á 
confiança do Estado, de nivelar-se, para todos os effeitos, aos dos 
cursos por elle mantidos, fiscalizados e superintendidos. 

Presentemente não se permitte a todo o mundo em França ser 
advogado ou medico. E' preciso fazer-se exames numerosos e difficeis 
para ter-se o direi to de curar os doentes e usar da palavra de ante 
dos tribunaes. O diploma de licenciado em direito ou de doutor em 
medicina, satisfaz todo o mundo, porque todo o mundo sabe que o 
Es tado toma a responsabilidade delle . .Supprimi esta garantia e qual 
será o valor do diploma? Eu temo que elle não seja igual, dentro de 
muito pouco tempo, ao valor de um pedaço de papel ou de um fra
gmento de pergaminho. 

Emfim, quanto aos serviços publicas, não se póde ?em obrigar 
o Es tado a nomear ou acceitar um empregado porque elle doctO?'i(i

co u-se em algum canto da Republica rjor methodos e systema:s ·que 
ellc não conhece, nem impedir a administração de escolher seus agen
les ele accôrdo com a sua consciencia e responsabilidade. 

Em nome de que principio poder- se-ha prohibir ao Estado dar 
um valor especial aos diplomas que elle mesmo houver entregue, após 
exames Jeito.s perante um jury que elle mesmo organizou, constituiu 
c fiscalizou? Isto, Sr. Presidente, que Jules Simon não permittia em 
hypo these alguma - a transferencia aos institutos de instrucção par
ticular do direito a collação dos gráos, por ser e.ste privativo do Estado, 
o projecto que se discute o permi tte, desde que aquelles estabeleci
mentos modelem-se pelos· officiaes, adaptem os seus · methodos e satió
façam ligeiros requisitos tendentes a assegurar a sua estabilidade. 
E no entretanto se o taxa de retrogrado, anti -liberal, obscurantista e 
contrario á liberdade de ensino I 

Sr. Presidente, permitta V. Ex. que eu continue o rumo que tracei 
ao meu discurso, documentando as minhas opiniões. 
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o SR. SILVA MARIZ : Já o tem feito com toda vantag·em e bri-

Jhantismo. 
O SR. AN ISIO DE ABREU : - Na sua importante obra que aqui tenho, 

F reneuil , apreciando a reforma de 1875, em França, dizia que, per
mitti ndo a CI'eação de es tabelecimentos de ensino superior, o Estado 
despojava- se de um dos attributos do seu poder e que, como indispen
savel compensação a esta concessão, a este enfra:quecimento voluntario, 
era de abso lu ta justiça que elle ficasse na posse exclusiva do direito 

de conferir os gráos. 
Só assim era possível conciliar-se a liberdade el e ensino com as 

prerosativas necessarias, fundamentaes, características do Poder 

Publ ico. 
O gráo acaclemico tem um caracter especial. Elle é para o publico 

a eonstatar.ão official do val.or, da competencia, da culpabilidade do que 
c adquire e conferindo-o o Estado constitue- se, por assim dizer, um 
responsavcl peeanLe a sociedade pela aptidão do medico ou bacharel 
no exercício de suas profissões. 

O sello elo Estado sobre os diplomas é como a cffigie elas moedas 
que attcsta officialmcntc a validade do titulo e a pureza da sua fabt·i
cação. 

Ora, si o Estado não pensa em confiar á industria privada o cunha
menta das moedas, como, com maioria de razão, poderia permittir ás 
assoc iações particulares sobre as quaes nenhuma fiscalização· exerce, 
o direito de conferir gráos? 

Sr. Presidente, o Dr. Oh. Van Esschen, em uma bellissima pagina 
elo seu magistr al estudo sobre a Ilberdadc do ensino c os jurys univcr
silarios, estabelece as ot·igens philosophi cas, o fundamentos racionacs 
c logicos do direito que tem o Estado ao privil eg·io da collação elos 
gráos. 

O homem social não é inclepenclenle: elle pcrtcucc metade a st, 
metade á sociedade. Esta póde minorar o peso ele nossas obrigações, 
mas não póde annu ll ar.:as em absoluto sem corree o risco d·e dissol
vel.'-se. Si este ra,ciodnio elementar é verdadeiro, elle nos dá a medida 
de nossa libérdade em todas as causas. 

Os direi tos do individuo mantêm-se descriminados, perfeitamente 
disLinctos até um certo limite, transposto o qual e!Jes ser confundem 
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c se perdem nos clireiLos ela sociedade como outros tantos ramos flexí
veis que convergem para um tronco commum. 

O olhar isola-se perfeitamente na extremidade, distingue-os no 
começo ele sua união; mas, desde que a fusão torna-se intima, com
pleta,os ramos desappareceram, ·não mais se os pócl e distinguir ou 
aperceber os seus vesti" ias: só o tro·nco permanece compacto, homo
g·cneo, formado pela união indi ssoluvel de todos elles. 

Destes, a parte não attingi.cla pela fusão conserva a sua mobi 
lidade propria, a •outra obedece ao movimento geral ele todo. O mesmo 
acon tece á liberdade do homem. Ella é pessoal ou commum. 

A primeira nos pertence, ning·uem no! - a póde arrebatar ou res 
tringir o seu gozo; a seg·unda nós a partilhamos com os outros homens 
c desde então não nos é mais permittido gozal-a na medida de nossos 
rl csejos, ao sabor ele nossos impulsos c de nossa phantasia - nossa 
yonlacle tem a extensão do nosso direito. 

Não ha negar que a intrucção superior apresenta duas nuanças 
pcrfeilamcnte caracterizadas. Uma tem por missão produzir homens 
cnjos talentos c luzes honrmn seu paiz e á sciencia a que elles votam 
um culto desinteressado; a segunda tem ,por missão formar homens 
capazes ele gerir os negocias da sociedade, isto é, ele desempenhar as 
J'uncções sociaes. 

Ha, incontestavelmente, duas sortes ele saber : o saber thcorico 
(: o pratico. E o que a Allemanha constata com os dous exames que 
colloca a sa:hicla de cada uma elas gerações que se entre~am ao estudo: 
o exame scientifico, honorifico e o exame pratico, profissional. 

O primeiro saber diz respeito sómente ao individuo. Este póde 
adquril-o onde e ela fórma por que quizer, elle o tem corno um gozo, 
um deleite. a satisfação de uma necessida.de psychologica. E' a sciencia 
drsin lercsacla, a sciencia pela sciencia. 

O segundo não concentra os seus cffeitos no individuo, éstende-os 
ú. sociedade. Esta é, portanto, a mais interessada ncllc. O incl i
ãividuo niio quer se L' wn sabia, um phi losopho, um theoris ta, 
um cultor abne"ado da sciencia, sem outra preoccupação que 
não sej a o cultivo do seu espiri to e o amor desinteressado aos estudos; 
elle quer ser um pratico, um profissional e vae agir sobre a sociedade, 
fazer della um campo ele exploração, elo seu saber uma fonte de lucros, 
um meio de vida: elle quer ser professor, medico, legista. 
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Temos o direito de nos instruir e este é pessoal, amplo, tem limite 
. ou antes tem por unico limite a nossa vontade; Lemos o direito ele usar 

da nossa instrucção, mas então elle perde o caracter de pessoal c 
torna-se commum, ficando sujeito a condições, limites e dependencias 
impostas pelo interesse da sociedade sobre quem se vae incidir. 

O Estado, como o representante impessoal dos interesses communs 
da sociedade não póde er indifferente á sua sorte. Do saber que 
visa as carreiras profissionaes elle deve ser o fiscal e o constatador. 

O exercício dessas carreiras envolve responsabilidade muito 
granóe, compromette .interesses muito preciosos para que o Estado 
deixe-as libertas da sua fiscalização cautelosa e previdente, po·is os 
erros e desvios a que ellas dão lagar produzem effeitos immediatos, 
muitas vezes irreparaveis. (Apoiados .) 

Desde, Sr. Presidente, que existem as carreiras profisisonaes con
stituindo uma especie ele privilegio, nada mais natural do que aquell cs 
que as querem seguir, explo·rando a sociedade, offereçam da sua capa
cidade e ela sua aptidão as nccessarias garantias. 

Dahi, Sr. Presidente, o priovilegio da collação de gráos confer·iclo 
ao Estado como o mais competente para com efficacia e vantagem exer
cei-o como representante que é elos interesses communs da socieclarle. 

A collação c.lo gráo não é mais elo que um caucionamento scien
Lifico que o Estado exige para dar com segurança e consciencia um 
atte Lado ele capacidade em que envolve a sua responsabilidade, attcs
taclo que é ao mesmo tempo um titulo de confiança, de repouso e de 
tranquill idade para a sociedade. 

O SR. ERrco CoELHO: - A funcção do Estado é apenas de policia. 
O SR. ANISIO DE ABREU: - Faço ponto, Sr. Presidente, e já não 

é fór·a ele tempo, a séeie ele considerações sobre a collação de gráos 
por demais longas c fatigantes (não apoiados) para responder imme
cliatamente ao aparte do meu honrado amigo, illustrado Deputado pelo 
Rio ele de Janeiro. 

S. Ex. tem sido nesta Camara um intransigente e acerrimo defen
sor da doutrina que visa a annullação -completa da influencia do Estado 
no ensino. 

Para o nobre Deputado a funcção do Estado reduz-se á de um 
simples agente policial. 

O SR. ERrco COELHO: - Havemos de terminar ,por ahi. 
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o SR. ANISIO DE ABREU: - Entende S. Ex. que a acç,ão do Estado, 
em todos os departamentos da actividade social, é anarc.bisadora, peri
gosa, nociva, tendente a absorver e a amesquinhar o influxo podero;;o 

da iniciativa individual. 
O SR. PAULINO DE SouzA JUNIOR: - Seria preciso voltarmos muitos 

scculos atraz . 
o ,SR. ERJCO CoELHO: - Havemos de terminar por onde começamos. 

E' a lei do rythmo. 
o SR. ANISIO DE ABRBU :- - Pois se temos de terminar por onde 

começ,amos, acabaremos na intervenç,ão completa, absoluta e decisiva 
do Estado nos domínios ela instrucç,ão. E ' a lição que o passado nos 

Irgou e que o presente continúa a seguir . 
Quando o anno passado discuti este assumpto demonstrei justa

mr nt.e es ta th ese: que as idéas dos publicista e homens el e Estado do 
JH'Csc ntc a respeito ela instrucção e da missão que ao Estado incumbe 
na esphera elo ensino, pareciam ser um simples reflexo das idéas do 

passado. 
Citando tPxtualmente as opiniões de uns e outros, mostrei quanto 

do sonhador Platão approximavam-se os estadistas mais abalizados do 
pl'esentc, Guisot, Thicrs, Ferry e tantos outros, não sómente na id éa 
mas até na fórma porque esta era enunciada, sustentando estes como 
aquelle, que o Estado tem o direito e o dever de interferir do mado 
mais dir.ecto na for.maç,ão do caracter e do espírito do individuo, na 
sua eelucaç,ão cívica, desde a escola primaria até as mais altas espheras 
do ensino superior. 

Que diffcrenç,a, Sr. Presidente, quer na idéa, quer na fórma, póde 
descobrir-se entre o philosopho grego sustentando que o Estado tendo 
um mesmo fim, a educaç,ão devia ser uma c identica para Lodos os 
~rus membros, consLituinclo obj cc Lo de superintendencia publi ca e 
não privada e que era gra'Ve erro suppôr-se que cada cidadão é senhor 
rio si mesmo, quando elle pertence antes de tudo ao Estado de que é 
par te" e Ferri, sustentando Lambem que era "um erro a pretenç,ão 
de subst~Luir a confianç,a do Estado no professor pela confianç,a dos 
paes ele famílias", porque "havia um pae ele família cujo direito era 
ser, pelo menos, tão respeitado quanto os outros, pois os abrangia a 
Lodos, e que este era Q - _Estado" e Thiers, af.firmando qua, "si os 
paes têm o direito, em nome da sua ternura, de desejar para o men ino 
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ruiuauos physicos e moraes, o Estado tem o de querer que so faça 
clelle um cidadão penetrado do espirito cl.c sua Constituição, Lendo 
inclinações que possam contribuir para a granueza e IJ!'ospcridaue 

nacionaes? 
Póde haver, SI'. Presidente, maior a'Pproximação de idéas? 
Em taes condições não c póde affirmar que o presente é uma 

simples cópia elo passado e que o nobt·c Deputado, o Sr. Erico Coelho, 
fazendo votos pa!'a que vo ltemos aos princípios que então dominaram, 
faz votos pela intervenção direcLa c ab o lu la do Estado no ensino? 

r. PresidenLe. os mais abalizados publici tas de Lodos o paizes, 
de Lodos os tempos, de lo las as eco las, eu já o disse e l'epi Lo, são con
trarias ás theorias do nobre Deputado. (Apo'iados.) 

O SR. ERICO CoELHO: - Não ha tal. V. Ex. não póde negar a evi

dencia. Que!' quo lhe indique um? Herbert ·Spencer. F.oi com opiniões 
delle que me apadrinhei. 

O SR. ANISIO DE ABREU: - HerberL pencer não trata propriamente 
desta questão. 

O SR. ERICO COELHO: - A pl'opria justiça lla de de apparecer fatal
mente, para só ficar a poli c ia. 

De facto ella já não exi str. novamente aqui entr nós, na Capital 
Federal. 

O SR . .ANJ~JO DE -""nilEU: - Spence1·, como dis,·e, Sr. Presidente, não 
se enuncia franca c propriamente sobre o problema da instrucção c 
was opiniões sobre as prerogaLivas do incliYicluo cleanle elo Estado, são 
o desenvolvimento das ele 'Stuart ~Iill, contidas especialmente no celcbrr 
opusculo que eslr publicisla escreveu com o titulo A Libe1·dade. 

O SR. LUJz DETSI: - Em Lodo o caso o ideal ele pencCl' é o maxim•J 
de liberclaclc sobre o minimo ele governo. 

O RR. En1co noELHO: - A justiça já não existe cnLre nós, rl r. 
facto. 

O SR. ANISIO og AsRL•:u: - 1i.:m summa, Sr. Presidente, o que nego 

é que penccr pl'onuncie-se po ilivamentc contra a intervenção do 
Estado no ensino e o que affh'mo é que - as uas opiniõrs sobrr a 
extensão e limites ela liberdade e iniciativa do individuo na sociedade 
são o desenvolvimento elas idéas ele Sluart l\1ill e que este pensador 

abre uma excepção ao seu exaggcrado liberalismo, no que diz respeito 
á instrucção. 
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E' um departamento ela acliviclacle soci::u em QUt elle entenoe que 

o Governo deve intervir . 
O SR. Emco COELHO: - Mas o discipulo subiu já tão alto que o 

mes tre não se pócle mais arrogar autoridade sobre elle . 
O SR. PAULIXO DE SoczA JuNJOR : -r\. noçüo da 1 iberdacle individual 

não é cont.raclicloria, nem antinomica a autoridade elo Eslaclo. 
O Sn.. Emco CoELHO: - Em breve voHarei á tribuna para dar um 

sm·te neste part icu lar. (R·isos. ) 

O SR. ANISiO DE ABREU: - Eis aqui, Sr. Presidente , a opinião el e 

Stuart Mil! a que acima me r efer i. Leio-o para que não se pense qu e 

cito opiniões qu e não conheço ou que faço referenc ias aereas .. . 
O SR. FREDERICO BoRGES: - Ninguem é capaz ele fazer semelhant.e 

conceito de V. Ex. (Ap oiaclos. ) 

O SR. ANISIO DE ABREU: - Dep ois de combater, como perigosa, 

[I transferencia, que t enho visto defender-se nes ta Camara, da lei da 
ufferta e da procura dos domínios economicos para os da instrucção, 
de demonstrar que "não se póde admittir sem n\).merosas excepções e 

:·cslricções a regra de qu e o consumidor é o melhor juiz ela mercadoria" 
qLlando se LeaLa elo ensino, diz elle: " Qualquer Governo, um pouco 

civi lizado e de bôas intenções, pócle, sem presumpção, acreditar-se pro 
Yido de uma instrucção superior á media da sociedade g-overnada e 
ter-se c.om a precisa capacidade paea ministrar um ensino e uma 
educação melhores elo que o povo, entregue a si mesmo, reclamaria. 

E', portanto, a educação uma das cousas ·que, póde-se admittir como 
principio, o Governo deve distribuir ao povo. Ela constitue um dos 

casos a que não se applicam necessariamente os motivos ela r egra da 
r.ão intervenção elo Estado, e a que nem todos esses motivos são appli
caveis." 

.Conheço, Sr. Presidente, as diversas concepções do papel elo Estado: 
as que visam alargar a esphera das suas funcções, como as que tendem 
a restringil-a. Sei ela que, no dizer ele Bastiat, pretende converter o 

Estado em uma grande ficção atravez da qual todo mundo .se esforça 
por viver á custa ele todo mundo, como ela que, na phrase ele Ives Guyot, 

quer reduzir. o Es tado, despido de funcções governamentaes, ao pape: 
àe simples ge rente, do grande synclicato que é a sociedade, dentro do 
qual o individuo possa agir com a mais plena e absoluta liberdade. 

Não me é extranha, Sr. Presidente, a theoria do nobre Depu tado 
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pelo Rio ue Janeiro, o Sr. Erico Coelho, que concede ao Estado missão 
simplesmente policial. Para Léon Donat - o Estado só tem por fim -
registrar e garantir a execução dos contractos. 

o ·SR. y ALLADARES: - Para registrar e garantir contracLos preciEa 

in tervir em muitos casos. 
o SR. ANISIO DE ABREU: - Conheço todas estas theorias extrava

gantes, paradoxaes e peri; osas; mas tenho a necessaria firmeza de 
intuição philosophica e política para a nenh uma dellas me escravizar. 

O · H. ERrco ·COELHO : -Isso é commigo. (Risos. ) V. ~-x. já me tem 
na conta de um irresponsavel? Posso perfeitamente apai::mnar- me por 

uma idéa. 
O SR. ANISIO DE ABREU: - O nobre Deputado não tem o direito 

de descobrir em minhas palavras o mais ligeiro vislumbre de offensa 
á sua pessoa. Sabe a alta estima que lhe consagro e o elevado apreço 
em que tenho os seus incontestaveis e reaes merecimentos. 

O SR. Eruco COELHO: - Responderei em tempo opporLuno. 
O SR. A .. 'IISIO DE ABREU: - Continuando nesta ordem de conside

rações, sou insensivelmente arrastado, Sr. Presidente, a responder ao 
meu talentoso amigo, Deputad-o pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Pedro 
Moacyr . S. Ex. declarou não ser um individualista exaltado, mas que 
lambem combatia a doutrina allemã que dá ao Estado até funcçào 
cultural. 

Não sei, Sr. Presidente, que theoria allemã é esta a que se refere 
o nobre Deputado. Uma conheço que obedecendo a mania de em tudo 
transportar para os domini•os da sociologia as leis e processos da phy
siologia, pretende que a funcçao do Estado em uma sociedade é analoga 
á do cerebro no organismo humano. De accôrdo oom esta tJheoria que 
dá em resultado a annullação completa do individuo por amor da omni
potencia e infall ibilidade do Estado, este é, por excellencia, o appa
relho de coordenação e de direcção, deante do qual ficam os individuas 
na situação de absoluta inferioridade em que se acham no corpo hu
mano os orgãos especiaes de nutrição relativamente ao cerebro. A com
paração, penso como um notavel economista, é infeliz. Não ·ha seme
lhança entre as cellulas do corpo .humano, que têm uma vida puramente 
vegetativa e mecanica, e as cellulas do organismo social, •OS indivíduos, 
vivos, pensantes, activos, dotados de intell igencia, susceptíveis de liber
dade. 
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Si no corpo humano - o cel'ebl'O, como a expr-essão suprema do 
sys tema nervoso, é o unico centro da vontade e do pensamento, e si 
a materia de que são formadas as cellulas qu e o compõem tem ener,oias 
e qualidades especificas que faltam ás dos demais orgãos, não assim 
no organismo social .onde o estofo de que são formados os governantes 
é 0 mesmo dos governados, onde o estado concreto e dirigente, isto é, 

os homens invesliclos pela sociedade das funcções governamentaes, não 
lêm natureza diversa ela elos demais inclivicluos. 

O Estado, isto é, o Governo, é um apparelho confiado á clirecção dr 
certos homens; elle não pensa e não quer por si mesmo, superior, indr
pendente, alheio á influencia da sociedade; elle pensa e quer pel-o pen
samento e pela vontade dos homens que successivamenLe faliam, querem 
c agem em seu nome, e estes homens que detêm os Poderes Publicas, 
que representam o Estado, não têm nenhuma structura physica ou 
mental differente da dos outros homens. Elles não têm nenhuma supe
rioridade material innata ou resultante da missão de que se acham 
inves tidos. Os regimens democraticos não comportam a theoria de que 
ns individuas levados ao poder e que formam momentaneamente o 
Estado, que são o Estado legiferante e agente, possuam, para torna
rem-se omnipotenles e preservados dos erros, dos prejuízos e das 
paixões inherentes á natureza humana, attributos especiaes. ( AJJOia

dos .) 

O Estado, em um regimen de PtOderes Publicas limitados, Lempo
rarios, simples delegações da Nação, producto das correntes dominantes 
ela opinião, ha de valer o que valerem os individuas que se succedem 
nas assembléas legislativas e no Governo. Nada ele omnipotencia e muiLo 
menos de infallibilidade. 

Esta concepção do Estado é uma simples transplantação para os 
clominios da política e do Governo da fé religiosa, é uma herança do 
passado, é o velho fetchismo que attribue origens divinas aos Poderes 
P'ublicos. 

Eis, Sr. Presidente, a doutrina allemã a que acima me referi, 
c·xposta e combatida por um distincLo economista. Si é esta a que o 
r.obre Deputado cone! em na, Lambem a cone! em no; quanto, porém, a não 
ler o Estado mis ão cultural, missão de ensinar, discordo cl•o meu illu~
lro amigo. 

A misão elo Estado é multipla, complexa, variada, como multipla, 
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complexa e vm'iada é a viela da sociedade que elle representa e cot·po
rifica. Nã.o ha espheras da activiclade social que lhe sejam, em abso
luto, vedadas. Sabe V. Ex., .Sr. Presidente, .que D Estado Lem attri
buições que lhe são essenciaes, substantivas e outras que o são 
subsicliari:ts, facultativas, adjecf.ivas; e ou pelo exerci cio das pri
meiras ou pelo das ultimas, substantiva .ou adjectivamente, directa 
ou indirectamente, permitta-se-me a expressão, a sua influencia não 
se pócle deixai' el e fazer sentir nos clesLinos e na marcha da sociedade. 
Si não admitto o Estado-soldado, de alguns publicistas, o Estado-provi
tiencia, de Colbert, o EsLado-pae dos pobres, dos socialistas, o Estado
justiça, de Léon Donat e mais discípulos exaggerados de Spencer, mui to 
menos concordo com o Estado-inercia. (Apoiados. ) 

Sr. Presidente, o illustre Deputado a quem respondo apoiou-se em 
Lavelley para justificar as suas opiniões tendentes a eliminar a inter
venção do Estado na instrucção, e declarou-nos que este não tinha a 

missão de ensinar. 
O Sa. EHlCO CoELHO: - Peço perdão, mas não disse isso. Eu quero 

revêr a Constituição para dar á União o direito de estabelecer regras 
em materia de instrucção primaria. 

V. Ex. não está, pois, reproduzindo a minha argumentação. A minh a 
idéa é preparar os cidadãos. 

Quero elevar o nivel geral dos cidadãos até um certo ponto, me
diante a instrucção primaria integral. 

Não quero fazer baCJhareis, nem doutores, nem engenheiros. Não 
quero que o Estado gaste trinta e tantos contos para fazer um doutor 
em medicina, ou quinze contos para fazer um engenheiro civil. 

O SR. ANISIO DE ABREU : - Não me referia ás opiniões do nobre 
Deputado, mas as do meu distincto amigo, Deputado pelo Rio Grande 
do Sul, o Sr. Pedro Moacyr. Sr. Presidente, confesso a V. Ex. que foi 
grande o meu pasmo quando ouvi este illustre Deputado invocar a 
autoridade de Emile Lavelley para patrocinar as suas idéas contrarias 
á intervenção do Estado no ensino. 

Tudo quanto conheço deste publicista no tocante ao assumpto é 
a defesa calorosa e enthusiastica do direito do Estado ele intervir do 
modo mais directo e preponderante na instrucção. 

Assim, Sr. Presidente, foi perplexo, e~heio ele duvidas, que, após o 
discurso do nobre Deputado, dirigi-me ao meu livreiro afim de vêr 
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se alg·uma obra nova publicara Lavelley, desdizendo-se elas suas ante
riores opiniões e confe::;so a V. Ex. que debalde o procurei . 

Permitia, portanto, ú meu honrado amigo que do Emite ele Lavel 
Jey que S. Ex citou em apoio ele suas icléas, autor que eu não conheço, 
que a Camara não conhece e que debalde procurei. conhecer, eu appello 
para o Emile Lavelley elo meu conhecimento, elo conhecimento da 
Camara, cujas popularissimas obras acham-se em toda parte e ao alcance 
àe todo mundo e cujas opiniões sobre a influencia do Estado no ensino 
são a mais forma l, peremptoria e positiva negação das sustentadas por 

S. Ex., aliás com grande brilhantismo. 
lloconhoço, Sr. Presidente, que ha neste escriptor uma certa vascil

lação e incoherencia mesmo de idéas a respeito de alguns problemas 
pol íticos e sociaes. Ives Guyot as descobriu e tornou bem frisantes . 

E' assim, diz elle, que Lavelley escreve: 
"Quando se pensa em todos os males que têm causado os máos 

Governos elos povos, c.omprehende-so o desejo ele reduzir seus poderes 
e restringir suas attribuições"; e no mesmo caJ.?ilulo da mesma obra, 
algumas linhas abaixo, diz: "como o prova a historia, o Estado é () 
mais perfeito agente ela civilização e do progresso". 

Vê o nobre Deputado que o publ ~cista belga quo escolheu para 
paranymphar as suas icléas está longe de considerar, eomo S. Ex. affir
mou, que o "Estado seja apenas a l'orça ao serviço ela justiça". 

Quanto, porém, á instrucção, ao papel elo Estado no ensino, as 
suas icléas pela intervenção o superintendencia directa e decisiva des te 
são firmes, francas, terminantes, insusceptiveis de duvidas. 

E' ass im que elle affirma que M. Guizot resumiu em algumas pala
vras decisivas a experiencia do passado a este respeito quando disse: 
nunca, em um grande paiz, uma grande transformação, um melhora
mento consideravel no syst.ema da educação nacional não foi a 'Obra da 
industria particular. 

E' preciso um de pron.Jim ento do t.odo interesse pessoal; uma ele
Yação ele vista, um conjuncto, uma pormanencia ele acção que ella não 
poderia attingir." 

A sua <obra a Instnwção do Povo, é toda uma vigorosa. documen
tada e lEJgica demonstração elo direito e do clever que tom o Egt.ado 
de intervir na esp hera do ensino, ela vantage.m, efficacia e necessidade 
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que ha de elle não descurar desta obrigação uma das mais importanLes 
das que lhe são essenciaes. 

Ahi, em synthese Lavelley affirma: "A ,intervenção dos poderes 
publicas é indisper'l.savel para proporcionar a todo um povo os meios 
de se instruir; em parte alguma a intervenção destes poderes é mais 
efficaz e menos perigosa; em qualquer outi'O· assumpto ella mata 
ou amortece a iniciativa dos particulares; aqui, ao contrario, e !la a 
estimula e faz nascer." 

Liquidado este ponto, Sr. Presidente, demonstrado que quaesquer 
outros publicistas podem suffragar {)S conceitos do nobre Deputado 
contra a intervenção do Estado no ensino, menos Lavelley, que é della 
fervoroso advogado, passo a tratar de outl"o ponto. 

Para o illustre Deputado, como para outros oradores que se têm 
empenhado neste debate - ensino •o fficial é uma excressencia que deve 
ser eliminada como incompatível com o regimen da liberdade de ensino ; 
dizer-se que o Estado tem Q direito de ensinar e que ensine - é 

affirmar um paradoxo, uma extrava0 ancia. 
0 SR. EDUARDO RAMOS: - V. Ex. me faça excepção. 
0 SR. BRICIO FILHO: - E a mim tambem. 
O SR. ANISIO DE ABREU: - Estão feitas as excepções, mas em todú 

caso continüo no desenvolvimento e sustentação das minhas idéas e 
como falta-me a necessaria autoridade (não apoiados ) para levar ao 
espírito dos meus collegas a convicção da sua excellencia e vantagem, 
recorro ao prestigio de um abalizado publicista ... 

E que PJ.lblicista- este, Sr. Presidente! V. Ex. ficará pasmo quando 
souber que é o mesmo Emile de Lavelley que o nobre Deputado pelo 
Rio Grande Grande armou em adversari•o da interferencia do Estado no 
ensino e do ensino official! 

Erram, diz elle, os que affirmam que o Estado é incapaz de pro
fessar doutrinas, pois que elle não tem, nem póde ter nem certeza, nem 
religião, nem sciencia. 

Não ha duvida que a principal funcção do Estado é fazer respeitar 
a justiça, isto é, garantir a cada um o gozo livre, inteiro, dos seus 
direitos, mas engana-se quem affirma que elle nada tem a ensinar 
porque não tem doutrinas. 

Todo Estado repousa sobre certas dou trinas e de facto elle as 
ens ina em cada um ·de seus actos. 
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O legislador promulga uma Constituição? Formula por isso mesmo 
uma theoria de direito constitucional e esta theoria ell e a torna obri

gatoria. 
Decreta um codigo penal? Não o póde fazer sem distinguir o bem 

do mal, sem proclamar doutrinas moraes, porque elle estabelece uma 
escala de penas graduada de aceôrelo com ::,mo. de temibilidade elos 
crim inosos e a perversidade revelada na violação dessas leis moraes. 
Redige um Co digo Penal? 

H.esolve as questões as mais delicadas relativas á propriedade, á 
herança, ás obrigações, á duração dos direitos, á prescripção, á posse? 

Ainda neste caso ell e ensina, elle faz mais - fórça cada um a 
respeitar seu ensino e a pôl-o em pratica. 

A sociedade humana repousa, pois, sobre certos princípios consi
derados como incontestaveis e applicaclos como Laes. Estes princípios 
formam a base da legislação civil, criminal e política. 

O Estado os affirma em suas assembléas, e só onde não poderia 
ensi nai-os - seria na escola! E' em vão que se o contesta : emquanto 
houver entre os homens um poder, este poder proclamará doutrinas 
e o que é mais - elle as applicará. (Apoiados. ) 

Sr. Presidente. Não é só Emile ele Lavelley quem assim se pro
nuncia. 

Desconfiando s13mpre do meritti das minhas opiniões, certo do 
quanto vale para a maioria elos críticos o prestigio CJUe mo falta das 
reputações consagradas ... 

O SR. FREDERrCO BoRGES: - Não apoiado. V. Ex. a tem e bem fir
mada. 

O SR. ANISIO DE ABREU- ... dou-me a insanno trabalho com o fim 
de bem documental-as e poder resisLÍJ' ao assalto ela critica facil, que 
vota supersticioso respeito ás autoridades feitas, que julga elo valor 
das idéas não pelo seu merito intrínseco mas pelos nomes que as 
perfil.ham. 

E' assim, Sr. Presidente, que nas minhas escayações fui encontrar 
sobel'bo relatorio sobre o ensino superior da Prussia, apresentado em 
1845, a M. Nothomb, Ministro do Interior ela Belgica, por Charles Loo
mans, a mesma opinião de Lavelley, expressa quasi nas mesmas pala
Yras. 

"O Estado, diz o relatorio, reconhece certos princípios, certas ver-
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dades moraes. Estas encontram-se em nossas leis penaes, civis o admi
nistrativas; ellas formam o fundo moral de nosas legislação; são a 
condição sine qua non de nossa sociabilidade. O ·Estado tem o direito 
de as proclamar, de as ensinar? Formular a questão, é resolvei-a. Como? 
Esses principi·OS recebem todos os dias sua applicação na pratica o 
seria vedado ao Estado professai- os e ensinai-os publicamente. 

Mas o Estado não tem sómente o direito de ensinar, elle tem tam
bem o dever de o fazer. 

E' só fallando a linguagem do espírito que elle póde governar os 
espíritos, é só se diri_indo a opinião que elle póde manter um systema 
político que repousa sobre a opiniã<J." 

Sr. Presidente, vê V. Ex. que as minhas opiniões não são tã.o. extra
vagantes como querem muitos dos honrados collegas e que se estou 
em erro acho- me em muito bôa companhia, o que é sempre um motivo 
de consolo e mesmo de desvanecimento. (Apoiados.) 

O SR. EDUARDO RAMOS: - A Cathedra tem o direito de ensinar 
theorias contra aquina que está nas leis do Estado e é este até um 
àos meios de aprefeiçoar a lei. 

ALGUNS SRS. DEPUTADOS dão apartes. 

O SR. ANISIO DE ABREU: - Sr. Presidente, penso como Ernesto 
Renan: o Estado deve patrocinar quer a sciencia quer as artes. Repre
senLando a sociedade elle encarna, traduz, corporifica todas as suas 
aspirações, necessidades e exigencias, devendo auxiliar os indivíduos 
em todas as obras que redundem em beneficio da communhão e em qu e 
forem deficientes os seus esforços. 

O fim elo Estado é a realização larga, completa de todas as faces 
da vida humana e destas nenhuma é mais bella, mais util, debaixo do 
todos os pontos de vista, do que a da educação do povo e especialmente 
das classes dirigentes, das que têm de exercer directa e decisiva in
fluencia nos seus destinos. 

Ora, diz o lucido escriptor a que acima me referi e que estou 
commentando, ha algumas dessas faces que só podem ser realizadas 
pela fortuna collectiva. 

Os indivíduos não podem edificar observatorios, crear museus, 
bibliothecas, grandes estabelecimentos scientificos. 

O Estado deve, pois, a sciencia, observatorios. museu , bibliothecas, 
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estabelecimentos scientificos. Os individuas não poderiam sós publicar 
certos trabalhos de utilidade geral. O Estado lhes deve subvenções. 

Certos ramos da sciencia, certos estudos especiaes não proporcio
nam aos que <Js cultivam o necessario -á vida: o Estado eleve sob esta 
ou aquella fórma offerecer aos trabal·hadores meritorios os meios neces
sarios para continuarem em descanço e sem preoccupações seus traba
lhos ao abrigo ela necessidade importuna. 

Eu digo que é isto um dever elo Estado e o digo sem a mínima 
restricção. E leva tão longe, Sr. Presidente, as suas idéas a este res
peito que termina affirmando que o meio mais di -no e mais conve
niente de patrocinar a sciencia, de pensionar os sabias são as sinecuras! 

O SR. EDUARDO RAMOS: - E' o que a França faz com Pastem·. 
O SR. ANrsro DE ABREU: - Não é só o que a França faz com Pas

Leur. E' neste apreço ao merecimento, neste estimulo. ao trabalho pouco 
lucrativo mas ele incalculaveis vantagens moraes e scientificas que 
es tá o f:iegredo ela superioridade e elo brilhantismo elos estudos universi
Larios da Allemanha. 

A grande preoccupação das Universidades allemães é, Sr. Presi
uente, aggremiar no seu seio as summidades scientificas, ·O S grandes 
especialistas, as verdadeiras notabilidades não poupando para atlra
hil -as sacrifícios pecuniarios, remunerando -os com fartos honorarios 
que lhes pcrmittam entregar-se exclusivamente, a salvo das contingen
cias das necessidades materiaes da vida, ao. cultivo da sciencia, a sua 
missão de professor. 

Alli, Sr. Presidente, já li, não me recordo onde, as Universidades 
Llisputam a peso de ouro a posse dos grandes mestres como as grandeR 
capitaes os tenores afamados. 

Entre nós o que vemos? Os professores têm necessidade para occor
rer exigencias da vida quotidiana de se fazerem advogados. 

O ensino não constitue entre nós uma carreira: raramente dá 
honras; proveitos - nunca! (Apoiados .) 

0 SR. EDUARDO RAMOS: - V. Ex. dá licença para um aparte? 
Essa porfia que se dá entre as Universidades da Allemanha para 

possuírem as primeiras summidaeles scientificas importa o desloca
mento incessante dos rapazes de uma para outra Faculdade. E' perfei
tamente o contrario dessa servidão ele S. Ex., não permittinçlo que o 
~studante parte de um.a para outra Fac\]lqadf;l, 
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O SR. ANISIO DE ABREU: - Onde viu o nobre Deputado no projecto 
disposição que vede ao estudante matriculado em uma Faculdade o 

direito de transferir-se para outra? 
O SR. EDUARDO RAMOS: - Pois bem. V. Ex. vae encontrar esta 

servidão que quer estabelecer fóra do regimen da Allemanha. Si eslou 
na Allemanha e ro professor não me agrada, vou procurar outro melhor. 
Vê V. Ex. que as suas theorias estão em desaccõrdo com a pratica do 
projecto. 

O SR. ANISIO DE ABREU: - Já o anno passado expuz detalhadamente 
o regimen da frequencia nas Universidades allemães. Lá o que podem 
fazer os estudantes é preferir as dout.rinas do mestre ás do privat
docenti, é preferir aos cursos officiaes os cursos particulares. 

0 SR. EDUARDO RAMOS: - Não apoiado. 
O SR. ANISIO DE ABREU: - Si o que o nobre Deputado prelenele 

com o seu aparte é affirmar que lá existe a liberdade de frequenc.ia, 
como aqui se quer estabelecer, declaro que está enganado. 

O SR. EDUARDO RAMOS: - Existe, sim senhor, mediante licença do 
Reitor da Universidade. Ha plena liberdade de frequencia, ln.nto assim 
que o estudante é um viajante c-ontinuo na Allemanha. Pergunte a qual
quer que lá tenha ido. 

0 SR. ANISIO DE ABREU: - Já disse a V. Ex. que O projecto não 
veda de fórma alguma o direito do estudante de, por este ou aquelle 
motivo, para acompan:har um lente que se desloque ou por méro capri
cho mesmo, transferisse ele uma para outra Faculdade. O projecto esta
belece, creio, o processo dessa transferencia. 

O que é obrigatorio, affirmo a S. Ex., no projecto çomo na Alie
manha, é a frequencia do alumno nos cursos em que se matriculou. 
O que lá como no projecto não se admitte é que o alumno se matricul e 
em um curs-a. para não frequenlal-o . E para liquidar por uma vez esta 
quest~o declaro que o que dispõem os estatutos uuiversitarios allemães 
(· que quem quer se doutorar é obrigado a apresentar aLLestado de 
frequencia assídua aos cursos cujo complexo constitue o quatrieenio ou 
quinquennio academico; que os lentes que professam cursos transmitLcm 
semestralmente ao deão a lista dos nomes dos seus .ouvintes habili
tando-o a reprehender ·os desidiosos e a negar- lhes ou não os attestaclos 
ele assiduidade exigidos pelos regulamentos; que para a admissão aos 
(];xajnes academicos e bem assim aos exames cjo Estacjo sã.o obrigato1·io.~ 
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os certificados de p1·esença nos cursos regulamentares, ficando o can~ 
didato adstricto a provar uma ass iduidade escolar regularmente mau-

lida. 
E' tudo quanto a respeito do regimen da frequencia nas Universi-

dades allemãs encontro em Hippeau, que cuidadosa e detalhadamente as 

estudou. 
O SR. EDUARDO RAMOS: - Isto é outra causa. Lá não se dá, como 

aqui, que se quer subordinar fatalmente o estudante a terminar o seu 
cm·so na Faculdade em que começou, a despeito dos motivos mais 

j u ~ tos. Isto é medonho. 
O SR. ANISIO DE ABREU: - Citava e commentava, Sr. Presidente, 

quando fui obrigado a esta longa digressão, as opiniões de Ernesto Renan 
a respeito dos deveres do Estado para com o ensino e para com os 
homens que se dedicam aos estudos scientificos. 

Volto a reatar ·O fio do meu discurso. "O Estado, diz elle, não é a 
meus olhos uma simples instituição de policia e de bóa ordem. E' a 
propria sociedade, isto é, o homem em seu estado normal. Elle não 
deve sómente deixar fazer, deve fornecer ao homem as condições de 
seu aperfeiçoamento. E' um poder plastico, tanto quanto elirector." 

Neste trec·ho, Sr. Presidente, está a melhor resposta ao nobre Depu
Lado pelo Rio de Janeiro, o Sr. Erico Coelho como a todos que pre
tendem restringir a esphera da competencia do Estado a simples fun
cções policiaes. 

O SR. ERJGO CoELHO: - Não estou de accôrdo com Ernesto Renan. 
O SR. ANISIO DE ABREU: - Sei, mas b meu fim vindo á tribuna -

disse-o no começo do meu discurso - era documentar as idéa:s contidas 
no projecto demonstrando que ellas não têm o caracter extt·avagante 
e retrograclo que se lhes attribue. 

O SR. ERICO COELHO: - Não digo isso. A minha é que é singula
r íssima. Não me abroque!J.o em autoridade ele ninguem. 

O SR. ANisiO DE ABREu: - Muito poderia alongar- me, Sr. Presi
dente, nos commentarios ás idéas e doutrinas que encerram a mais 
bril,hante e completa refutação aos conceitos aqui exLernaelos pelos 
adversarios da intervençãD do Estado no mesmo; não o farei que a 
hora está .acleantaela; mas não posso deixar ele referir-me a um modo 
original e interesante1 a urna face nova por que f\enan aprecia, o l:l -
sumpto, 
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Até hoje, diz elle, o Estado velou pelos interesses supra-sensíveis 
ela humanidade sob a fórma religiosa, especialmente; mas a religio
sidade do homem tende a revcslir uma fórma nova puramente scien

Lifica e racional. 
Ao ideal religioso succede o ideal scientifico. Vão-se o deu cs, 

as seilas, os symbolos, os milagres. O que .a Estado concedia outr'ol'a 
ao exercício reli - ioso passará a conceder á sciencia. 

E' uma simples deslocaç-ão orçamentaria. 'ão haverá mais orça
mento dos cu !Los: haverá orçamento da sciencia, orçamento das 
artes. O Estado deve subvencionar a sciencia como a religião, pois 
ambas são da natureza humana. Elle o deve fazer por um motivo supe
rior: porque a religião, bem que eterna em sua base psychologica, tem 
Pm sua fórma alguma causa de transitaria; ella não é como a sciencia 
toda inteira da natureza humana. 

O SR. ERICO CoELHO: - 1 atur.almente isto entende com a questão 
religiosa. Não sei que volume ele Renan V. Ex. Lem entre as mãos, rna~ 

com certeza elle tt·ata deste assumpto. 
O SR. ANISIO DE Ammu: -O nobre Deputado está enganado. O livro 

nada tem com as questões de religião e clenomina-'e O {utlo·o da 

sciencia. 
O SR. En1co CoELHO: - V. Ex. o que não é capaz de demonstrar 

com toda a sua erudição e dotes de intelligencia, é que o Estado não 
vae perdendo todos os dias as suas aUribuições barbaras e positivas 
e que a communidade não a vae ganhando successivamente. 

O Sn. ANISIO DE ABnEu: - Cont.esto formalmente. Já o nobre Depu
Lado affirmou na tribuna que a- tendencia da época era para descen
tralizar o ensino; mas o con Lrar i o é o que se observa e se dá. 

A Lendencia geral é para alargar o circulo das att.ribuiç:ões do 
Estado nos domínios da instrucção; mesmo nos paizes onde mais vivo, 
mais intenso e mais arraigado é o sentiment.o da autonomia local e 
individual caminha-se para a centralização, para a unificção elo ensino 
sob a superintendcncia e direcção do poder central. Que o digam a 
Suissa, a Inglaterra e os proprios Estados Unidos, onde o movimento 
neste sentido dia a dia se a.ccentúa. 

O SR. ER1co COELHO: - Eu entendo que se deve revêr a Consti
tuição afim de estabelecer regras sobre a instrucção primaria. o que 
eu não quero é que a U;1iõ.o se ocupe com o el).sino profissional. . 
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o , 'n. ANISIO DE ABREU: - Sr. Presidente, A obrig·aLoriedade da 
frequencia é, aos olhos dos illustres Deputados que combateram o pro
jacto a mancha que nelle mais avulta, o defeito que o converte em um 
verdadeiro aleijão, fadado a inviabilidade. As palavras - liberdade de 
ensino tem se dado as mais extravagantes e di parataclas interpretações, 
só uma não se lh e tinha dado até o presente: a de direito a deserção 
das aulas, a liberdade de não frequentar o alumno os cursos em qu o 

se matricular. 
Sr. Presidente. Os aclvcrsarios ela frequencia fallando ao amor pro

pr io dos moços, clamam: não fazeis differença entre os moços que 
já têm uma noção exacta elo seu dever, que aprendem por vontade 
propria, que tiram a regra da sua conducta dos seus proprios estímulos 
c os meninos que frequentam as escolas inferiores c secundarias. 

O regimen .que o projecto lhes impõe é um regimcn humilhante, 
é urna tutela que l·hes abastarda e. lhes avilta o caracter. Sabei que 
vivemos em um tempo em que a mocidade dispensa disciplinas para 
cumprir os seus deveres cívicos tanto quanto as suas obrigações esco
lares; e o nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, com a sua eloquencia 
apaixonada e impressionista, desvenda-nos aqui o quadro recente dos 
feitos heroicos da mocidade fechando os livros para empunhar as armas 
na defesa da Republica ameaçada. . . · 

A mocidade, synthetizou S. Ex., tem o criterio, o bom senso, a capa
cidade necessaria para ser o juiz unicü elo aproveitamento do seu tempo. 

Sr. Presidente. Isto é bonito, é seductor, lisongeia a vaidade e o 
~mor proprio, mas sejamos antes de tudo verdadeiros e reaes, legisla
dores compenctrados da responsabilidade da nossa míssão, espíritos 
praticas. 

Ninguem põe em duvida a elevação de sentimentos da mocidade. 
Ninguem contesta: ha moços para quem todo constrangimento, toda 
:· e~ra, toda disciplina, toda a ooacção é inutil, superflua e alguma 
vezes prejudicial. Mas a lei não cogita destes, a lei não é feita para 
tlles. E h a quem affirme que todos são assim? Será esta a regra geral? 

Quando se faz uma lei não se cogita das excepções que ella não tem 
d3 regular. 

A lei justa, diz J. de Maistre, não é aquella que tem effei'Lo sobre 
tcdos, mas a que é feita para Lodos; o effeito sobre tal ou tal individuo 
nlo é mais que um accidente. 
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Assim, Sr. Presidente, quando procuramos estabelecer regras pa1·a 
restituir aos estudos superiores o prestigio que lhes falta, quando pc
curamos tornai-os fecundos e serias, estabeÍecendo a obrigatoriedade 
da frequencia que deveria existir independente ela lei, pois obrigação 
rnoral devera ser para todo aquelle que se matricula em um curso, nós 

temos em vista, não as excepções, mas a regra geral, a maioria dos estu
dantes que faz o vacuo em torno dos lentes, e que abandona as aulas. 

Vae nisso o interesse dos estudos superiores, o interesse da socie

dade e o dos proprios alumnos que entregues discricionariamente aos 

seus impuls·os naturaes, se não acham na disciplina e na lei obices 

que os sustenham, serão fatalmente arrastados ao abuso, ao desprezo 
r. ao esquecimento de seus deveres. 

Será fazer injuria á mocidade fali ar com esta franqueza? 
Não, Sr. Presidente. Todo mundo sabe que a mocidade é a idade 

dos prazeres e que os preferem :fatalmente as fadigas do estudo, da 
solidão e do trabalho. 

Poucos têm a energia necessaria para resistir ao pendor natural 
da idape, por amor do cumprimento do dever. 

Dahi, Sr. Presidente, a necessidade de traçar-se-Irhes regras á con
ducta escolar; ele estabelecer-se como uma obrigação a frequencia ás 
aulas. 

Mas semelhante imposição é offensiva da dignidade dos moços, 

é uma restricção odiosa e amesquinhadora á sua liberdade, dizem os 
adversarios do projecto. Já Bossuet, Sr. Presidente, escreveu: "Não 

ba bem algum na natureza de que tanto se abuse como da liberdade; 

nada cru·e vs homens coTihel{a:m rrnemos que a franqueZia 'ainda que digam 
tanto desejai-a. 

Mas nós perdemos nossa liberdade querendo muito estendel-a; 
nã:o 'POdemos {~O'II'serVIal-a ·s·c não sabemos {!ar-lhe ·limites." / 

Demais, Sr. Presidente, quem ignora que o gosto pelo estudo, f 
amor pelo trabalho não são sempre causas innatas, mas que se ·vs 
adqu ire mui Las vezes, sendo necessario para isso um regimen disci

plinar seYero, o constrangimento e a coacção durante os primei s 
2.nnos da mocidade? 

Sem este regimen que limita as expansões naturaes do indivi o 
quantos espíritos que faz em honra á sciencia não se terüún com 

j 
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tamente perdido . .. 'Negai-o, é negar a evidencia, é mentir a natureza. 

(Apoiados.) 
Succede com a intellizencia como com o sólo: este só por excepção 

offerece uma fecundidade espontanea, natural; esta no maior numero 
de vezes só se produz mediante um trabalho constante. perseveranle, 

continuo. (Apoiadios.) 
Ta;es ·fül'am, Sr. Pres·iõente, a!s consid·m'ações ao meu vêr .valiosís

simas com .que Ch. Van Essechen respondeu na Belgica aos que lá 
impugnaram, como aqui se Lem feito, a obrigatoriedade da frequencia. 
Emquanto, Sr. Presidente, o professor fôr o examinador do alumno, 
<J juiz natural de seus esforços, o arbitro de seus successos, não vejo 
como se possa com vantagem contestar a necessidade da frequencia. 

'EIIa é 'tão util ao alumno quanto indispensavel ao mestre: garante 
ao primeiro, si assíduo e estudioso, o reconhecimento dos seus esforços 
rscolarcs, contra as eventualidades de um exame de poucas horas, feito 
ás pressas; ·habilita o segundo a julgar com consciencia pelo conheci
mento exacto que tem do examinando a quem acompahou durante 

c curso. 
"Rehabilitemos o professor, diz o escriptor que acima citamos, 

se queremos que a sciencia floresça; dividamos o trabalho, para tor
nai-o f~:~uctuoso; façamos um !'aço que una o mestre ·ao discípulo." 

Eslie !1aço •só póde ser -o da fl'equencia .assídua dos ·cursos, unico 
capaz de restituir ao mestre o imperio, o ascendente moral que elle 
deve exercer sobre os discípulos, sob pena de ceder, cedo ou tarde, ao 
desgosto e ao desencorajamento. 

Sr. Presidente. Em um maginifico e substancioso opusculo, Helle
brand discute o problema da liberdade de ensino, na França. O que 
seja essa liberdade pensa elle que o bom senso e a grammatica o dizem: 
"é antes ele tudo o direito do professor ensinar se3undo suas convicções, 
quaesquer que ellas sejam". 

Esta liberdade, accrescenta, não existe em França e é dififcil que 
com os habitas do povo francez ella venha a ser uma realidade. Todos 
os partidos querem se apossar da alma da mocidade para fazel-a ou 
moldai-a á sua semelhança, introduzindo- se a política no ensino. 

Não é assim na Allemanha, onde o professor é sómente professor: 
ele não julga, narra; não discursa, expõe. Virchow, chefe de partido, 
esquece-se de que o é, apenas transpõe o limiar d1\ Universidade. 



Ahi, o homem da sciencia, o mestre .absorve, annulla o político. 
E já que fallo no methoclo adaptado pelos professores das Universi
àades tambem me permitta V. Ex., Sr. Presidente, que entre na apre
ciação de uns tantos conceitos aqui externados a respeito de quaes 
devam ser os requisitos necessarios .ao professor e do modo como ell c 
deve cumprir a sua missão. 

Naquelle paiz, Sr. Presidente, que póde servir de modelo em ma
Leria de ensino, o professor é absolutamente .despido de preoccupaçõcs 
oraLorias. O antigo s:-stema consistia em trazer o professor as suas 
prelecções esoriptas e ditai-as aos alumnos. Estes as copiavam palavra 
por palavra, com indicação dos paragraphos e até com a mesma pon
tuação. 

Este systcma, que reduzia o estudante durante todo o curso a 
um papel puramente mecanico, foi substituído por outro em que o 
mestre expõe as suas idéas em syntheses, sem ornatos c amplifica
ções, obri2ando o estudante a uma concentração rigorosa de todas as 
forças vivas ela intelligencia para ap-rellender o pensamento do mestre 
e pôr-se em intimo contacto com o seu methodo e as suas idéas. 

As prelecções do lente são, em geral, cheias de factos, datas c 
detalhes seccos, aridos, desacompanhados de commentarios, ficando 
ao discípulo a missão de tirar. de deduzir destes - as leis, as abstra
cções, as generalidades. 

Como vê V. Ex., Sr. Presidente, os requisitos para alli desempe
nhar-se a missão de un1 bom lente não são as qualidades exteriores 
midosas e brilhantes, - que em geral caracterizam o que se chama 
-um orador. 

Entre nós, Sr. Presidente, dir-se-ha .que por um defeito de raça, 
por uma predisposição organica, pensa-se, em geral, . de modo bem 
diverso. Os nossos theoristas querem que os professores atrahiam, 
deslumbrem, seduzam pela magia da palavra, que sejam antes de tudo 
oradores. (Apoiados .) 

Querem não mestres - mas magníficos fazedores ele phrases como 
de Chateaubriand disse Ed. ele Scherer. (Apoiados.) 

O SR. EICo CoELHO: - A missão do profe ·sor não é fazer dormir 
como eu dormi muitas vezes quando era estudante. 

0 SR. ANISIO DE ABREU: - Dahi a decepção e O somno dos mO yOS 
que vão ás aulas não com espírito predisposto para receber as semen-
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tcs do ensino positivo, arido ás vezes, a disciplina severa da sciencia, 
fa tig-ante, pouco attractiva para os principiantes, mas ouvir prele
rções bulhentas, palavras unctuosas que morram aos seus ouvidos 

como sons de musica deleiluosa. 
Não, Sr. Presidente, a missão elo professor não é seduzir c imprc:.:

sionar: é disciplinar a intelligencia, e timulal-a, fec undai-a, tornai-a 
ap ta para o raciocínio e a investigação, para discernir, comparar e 
deduzir. Elle não deve fallar á imaginação (apoiat:los ) ma· a int.clli
gencia. As qualidade elo mestre, vê- e, não ão, portanto, as que 
mais podem convidar o alumno, a impres ivas sómente, que lh e 
agitam a flõr da intelligencia; mas a que nesta conseguem cavar sulco 
vrofundc, gravar-Ih& como dardos, a contragosto mesmo, as noções 

da sc iencia. 
A mocidade é a iúacle dos sonhos, dos devaneios, em que primam 

as faculdades imaginativas; é preciso disciplinar rigorosamente o 
rerebro do alumno, cortar os vôos á sua phantasia, chamai-o á reali
dade da sciencia, subordinar a memoria á inLelligencia. (Apoiados. 

O Sn. EDUARDO RAMOS: - O dever elo profes or r aprovei Lar lo ela. 
as faculdades imaginativa ou não do alumno. 

O Sn. ANISIO DE ABREU: - Para provar que entre nó domina o 
prejuízo de que as qualidade. superficiacs do orador são indispensa
veis ao bom professor, basta, r. Presidente, lembrar o exemplo ào 
nosso douto e distinctissimo collPga o illusfre Deputado por Pernam
buco o Sr. Arthur Orlando. 

Elle, cuja compclencia e illustração todos reconhecemos c aprP
riamos, apezar de uma magistral prova escripta, viu-se coagido a 
abandonar o concurso a que e ubmettcra para tirar uma cadeira de 
!ente na Faculdade de Direito do Recife, em meio a prova oral, deante 
da palavrosidade facil e inane de medíocres e retrogrado que não lhe 
comprehenderam as doutrina e nem lh e pcrmittiram a exposição P a 
riefesa das idéas. 

O Sn. Emco CoEr~Ho: - Quando este illustre co !lega falia aqui 
na Camara as bancadas ficam desertas; entretanto é um do espil'itos 
mais bem preparado que conheço, é um philo opbo. 

Acontece-lhe o mesmo, servatis se1·vantis, que a Bacon no Parla
mento inglez: era um homem de gabinete, um pensador, mas que não 
linha esta parolagem que agrada na tribuna parlamentar. 
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o SR. ANISIO DE ABREU: - E' perfeitame-nte o que estou dizendo. 
As qualidades brilhantes, os dotes .que ca!acLerizam o orador não são 
C'S mais uteis, necessarios ·e indispensaveis ao professor. 

E !I e não tem a missão ele deleita r, ele seduzi r; mas a de ensinar, 
de instruir. A sciencia é uma disciplina arida, secca, inLratave! e 
só se adquire pelo cultivo continuado, assíduo, com es forço, com perse

verança, com carinho. (Apoiados.) 

Hillebrand declara, Sr. Presidente, que ha uma segunda liberdade 
de ensino que a França ainda não admiLLiu e que elle espera não vêr 

admittida tão cedo. 
E' a latitude concedida aos alumnos ele se preparal'em para o 

exames - "como elles querem c onde clles querem". EmquanLo o 
Estado tiver o privilegio da co llação dos gráos, isto é, emquanto elle 
garantir aos cidadãos a capacidade dos medico , ou advogados, elos 
juizes, dos engenheiros, ell e Lerá o direi to e o dever de exigir certas 
condições de admissibilidade aos exames. 

Si se póclc, com o auxilio de um manual e de um repetidor especial 
preparar-se para os exames de uma maneira mecanica e sem seguir o 

curso, não se dá o mesmo qandou trata-se de estudos sérios que só 
se podem fazer efficazmenle com o ensino oral. 

Um livro não poderá ensinar o methodo, nem um preparador a 
sciencia; .ora o qu e é preciso, o que o ens ino visa, é o methodo P a 
sciencia, não o saber e o ananjo para o exame. 

Parece, pois, que o Estado tem muito bem o direito de exigir que 
todo o candidato a exame haja frequentado uma Escola e seguido o 
curso de um professor, desde que elle lhe deixe completamente livre 
a escolha desse professor e dessa escola. 

Eis, Sr. Presidente, em poucas mas claras c expressivas palavras 
JUStificada a necess idade ela frequ encia. 

O direito concedido ao alumno de abandonar as aulas dá em 

resultado o que todos nós sabemos: - o superfi cialismo, o bachareli a

mcnto instantaneo que a ironia popular i•á denomina - clecLrico, -
pr eparo á ultima hora, ás pressas, com o auxilio das pastilhas mal 

diri ; idas, de pontos arranjados aqui e alli, sem mcthodo nem coorde
nação e decorados unicamente com o intuito de, salvando as apparen
cias, illuclinclo a bôa fé das mesas examinadoras, conseguir-se numa 



-305 -

nrova l'apida e fallivel como meio da verificação de um preparo serio, 
; approvação e o direito de cursar '0 anno superior! (Apoiados .) 

Ora, Sr. Presidente, o exame não deve ser um tour ele (o1·ce de 
memoria auxiliada pela maior ou menor dóse de sangue frio do 
alumno, mas o resultado de um estudo feito methodico e regularmente 
durante o anuo, deve constatar de par com o esforço inLelligente do 
mestre, a applicação e aproveitamento consciente do discípulo. 

Este preparo da ultima hora, este armazenamento desordenado ele 
fac tos, de phrases, de disserLaçõee, si quizerem, este verniz de estudo 
superficial, inconsistente, sem base varre-se da memoria do alumno 
mas rapidamente do que nella penetrou, no momento em que elle 
liberta-se da pressão da prova suspirada, quando o Que é preciso é 
que elle assimille lentamente, dia a dia, as materias logicamente con
tidas e dispostas no programma e explicadas pelo lente; - o que é 
prec iso é que o exame, traduza o estudo do alumno completado pela pre
Jecção do professor. (Apoiados. ) 

Por muito incompletas que sejam as lições verbaes do lente, por 
muito desidioso e desattento que seja o alumno, a sua presença na 
aula é sempre util e vantajosa: as prelecções depo.si tarão em Lodo caso, 
a contra-gosto, insensivelmente mesmo, em seu espírito, algumas no
ções, alguns germens das materias do curso, noções e germens qu e 
c!ar-lhe-hão uma icléa do conjuncto do programma, que o habilitarão 
mesmo para melhor preparar-se nos estudos a que entregar-se a ultima 
hora com o fim de gatar o exame. 

Ora, Sr. Presidente, isto que em França não se pel:Iflitte - a 
admissão a exame sem a prévia clemonstraçfio de que se frequ entou um 
curso, o projecto que si discute o permitte e no entretanto diz-se que 
elle é anti - liberal, retrogrado, incompatível com o regimen da liberdade 
de ensino! 

Quem quer que se apresente requerendo exame perante as mesas 
de nossas Faculdades, venha de onde vier, tenha ou não seguido um 
curso, desde que consiga dar resposta prompta a umas ta,ntas per
guntas sobre determinada these - é approvaclo. 

O SR. ERico COELHO: - A culpa é dos lentes examinadores. Pro
fessor official e desidioso - são synonimos. 

O SR. ANISIO DE ABREU: - A culpa não é do examinador, é da 
lei que permitte esta pratica. Póde o examinador deixar de admiLtir 
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c eanclidato que se apresenta a prestar exame c achnitUdo eslc neg:u·-
1111' a approva~;ão desde que rc ·panda as perguntas que lh e forem 
Jritas denlro do ponLo que houver Liracto? 

O Sn. EouAHDO RAMOS: - Liberdade de prepaealorios; obeiS"ato
riccladc de Jrequencia no curso ·uperio1·! 

lia ainda uma t.cl'ccira liberdade de ensi no que llillebrand rti z 
existir pcrfei La em Fl'anc;a: a 1 ibeectacle para Lodo o mundo, padre ou 
leig·o, caLho I i co ou pr·oLesLanto, poder obtc1' uma cadeira, desde qur 
satisfaça as condic;ões legaes o communs. Esla nó tambem Lemos : 
crenças reli .:,iosas ou idéas poliLicas nunca foram, nem são rnt re nós 
obst.aculos á caeeeira do ensino. (Apo iados. ) 

O 'rt. Eruco COELHO: - Com crr·Lrzn o n.uLOl' que Y. Ex. cita Lcm 
uma claraboia no ccrehro. 

O Srt. A. Jsro DE .umrm : - Não ei si Lom claeaboia; o que sei é 

que t.rm muita Iueidcz r pel'frit.o ronhecim enLo do a!'lsumpto do que 
trata . 

.Sl'. Presidente, a hora vae bastante adcantacta c cu mesmo já mr 
sinLo fatigado. You, pois, Lorminar'. 

YoLo pelo projccLo da Commissão e creio Ler justificado do modo 
o mais claro c J'eanco a minha opinião, aliás já manifestada, favoravcl 
:i idéas que ellc con igna e das quac esprr'o a elevação do nível do 
nosso ensino superior. (Apoiados.) 

Que rste tem sofJ'rido lamcnLavrl e continua ucpressão desde a 
promu lgação do decreto Leoncio de Carvalh o, que aliás despertou 
tantas esperanças c Lunt.o enLhusiasmo, é um facto que não pódc srr 
contestado. A erronea interpretação elo que seja a libet'dade de ensino 
crue se confundiu com a liberdade de frequencia, é prciso affirmal-o, 
foi a causa principal ela decadencia que Lodos lamentamo c a que 
urge dar remedio efficaz e prompto; (Apoiados e apm·tes.) 

O SR. YALLADARES: - O mal vinha ela lihcrdadc de não ensinar. 
0 SR. ERICO COELHO: - Apoiado. 
O Sn. VALLADAnEs: - O decreto Leoncio Lem ido o bode cxpia

torio. 

O Sn. ANISIO DE AnFtrm: - A verdade, Sr. Presidente - c digo-a 
com todo o desassombro, porque entendo como o philosopho tedesco 
que, em dados momento se deve proclamai-a, ainda que da sua enun
ciação re ulte o escandalo -, a verdade é que não exi tem cur os par-
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l.iculares de ensino superior, que a aulas das Faculdades estão deser
tas, que faz- e em torno das cadeiras dos lentes o vacuo, mas que no 
entre tanto, á onda dos titulados em sciencia jurídicas e sociaes cresce, 
aYolu ma-se e inunda todo o paiz, ganhando em numero e extensão tanto 
IJUanto perde em capacidade, prestigio e fot·ça moral. (Apoiados. ) 

o .;R. VALLADARES: - ão apoiado. Ha muitos Jogares de promo
tnl'PS publicas exercidos por leigos á falta de bachareis. 

O SR. ANtsro DE ABREU: - Sr. Presidente, todos nós, no confcs
_,amo- partidario da liberdade de ensino, todos a queremos. 

J\os domínios da theoria o accôrdo é geral. Ella a todos se afigmcl 
um principio fecundo e salvador; quando, porém, descemos á prati~a 
- urgem os inconvenientes e os males e com elles as divergencias c 
os dissentimentos. 

Tudo i o me leva a acreditar no co nceito do ;mblicista que dis e 
que uma cousa era a liberdade em theoria e outra a liberdade ua 
pratica; que nada era mais facil do que assignar ao homem, em 
principio, com toda a extensão dos seus direitos e de suas liberdades. 
mas que tambem nada era mais certo do que ter-se de sacrifi c r~ l' 

alguma cou a de a icléas ele independencia absoluta no moment.o d . 
convertel-a em r ealidade; tudo isso, r. Presidente, convence-me de 
que ha alguma cousa melhor do que possuir a liberdade, é sabe t· 
.;oza!-a, é aber praticai - a, amoldando-a ás contingencias e neces i
dade· re:J.es da vida social. (Apoiados.) Vote a Camara este project o 
c·erta de que concilia o r espeito aos princípios com a satisfação ás 
necess idade do ensino. (Apoiados .. Muito bem; muito bem. O orad01! 
r muito cumprimentado.) 

O Sr. Frederico Borges não vem trazer ao debate luz algum 
em re lação á questões agitadas com relação á reforma ·do ensino jurí
dico; não vem abordar estas questõe que têm sido debatida pelo 
livro e tão brilhantemente ventiladas neste recinto. 

Dous motivos unicamente obrigam-lhe vir á tribuna: justificar em 
primeiro Jogar duas emenda que mandou ao projecto, e na qualidad e 
de lente ele uma das Faculdades livres de direito existentes nesta 
<::api tai. 

Quando se tratou de nomear uma commissão para apresentar um 
projecto de reforma reorganizando o ensino livre nas Faculdades de 
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Direi to, lhe pareceu que se escolhendo entre o pessoal da Camara, os 
mais competentes, aquelles que devem .E: entregam-se ao estudo desta 
materia, se procurou de preferencia tambem naquelles que ·epresentam 
perante as Faculdades de Direito, quer officiaes, quel' livres, uma 
somma de responsabilidades, e, portanto, de competencia para elabo
ração de um projecto que satisfizesse_ as aspirações neste sentido. 

Entretanto, entre os illust.rados membros da Commisão, locl?s innc
r:. avelmente, muito dignos, muito competentes, muito ill ustrados, e 
que, alguns representam o corpo docente de Faculdades officiaes, ou
tros o corpo docente de Faculdades livres, o .orador foi, enteetanto, 
excluído desta Commissão, apezar de nesta Camaea occup-ar um log·ar, 
como representantes de differentes E-stados Lambem membros do coepo 
docente ela Faculdad-e Livre de Direito, e póde ci tar neste momento, 
não em relação á sua pessoa, p·orque si na occasião fosse nomeado, 
se escusaria como declarou na occasião da eleição para as Commissões 
Permanentes nesta Camaea, que motivos pessoaes influíam no seu 
espírito para não acceitar commisão alguma. 

Entretanto, falia em relação a outros disLinctos Deputados que 
honram e nobilitam a Cong1'8gação daquella Faculdade a que tem a 
honra de pertencer. 

O SR. FRANÇA CARVALHO: -Lentes como V. Ex., o Sr. :"'ilo Peçanha, 
Dr. Valladares e ou tros que muito poderiam esclarecer a Commissão. 

O SR. FREDERICO BORGES: - Esta Faculdade tanto mais direito 
tinha na occasião, de ter um representante no seio da Commissão, 
quanto era alvo de injustissimas accusações e de uma campanha de 
calumnia e injuria e havia, portanto, necessidade de que a Camara, 
a que pertenciam muitos dos seus membros, fosse a primeira a vir ao 
encontro desta campanha, considerando o corpo docente des-ta Facul
dade que tem prestado relevantissimos serviços á mocidade brasileira. 

Para justificar a proposição que acaba de emittir, para de alguma 
fórma responder a esta campanha que se levantou com certo calor 
contra a Faculdade Livre de Direito, deve prevalecer-se ela tribuna 
para lêr a opinião emiltida em relação á mesma, opinião fundada em 
dados es tatísticos e ·factos irrecusaveis. Assim, em 29 de . JuH10 do 
corrente anno, annunciando-se a respeito da Faculdade Livre, dizia 
o Paiz o seguinte (lê) : 

"Dos relatorios apresentados em 189!! e 1895 pelo Ministro do 
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Interior ao Sr. Presidente da Republica, cxtrahimos os seguintes dados, 
que são revelaclores do a1:1 picioso estado em que se acha a FaculJade 
Livre el e Direito, de que é director o Dr. E rança Carvalho. 

No anuo lectívo de 1893, a que se refere o primieeo r clLario, 
matricularam-se 164 estudantes, numero elevado que clemonstl'a a 
confiança capitada desde logo pela instituição no animo publico. 

Os .exames effectuados no decurso deste anuo deram em resultad(} 
131 approvaçõe;; e 28 reprovações, além das inhahilitações em prova 

.escripta e do numero dos que se retiraram da prova oral. 
Em 189'! o numero de matricul.aclos foi el e 130 alumnos, sendo o 

resultado dos exames {!e 1011 approvaclos c ele 14 que foram uns l'Cpro
vados e outros inhabilitados. 

O resullaclo desses annos anteriores é continuado ainda na ultima 
~poca de exames de Março proximo passado em que de 36 estudantes 
inscriptos 29 foram approvaclos, seis foram r eprovados e um foi inlm
bili tado." 

Eis a prova irrecusavel da seri edade com que se cuida no instituto 
a que se refere, da instrucção superior, em relação ao ensino do direito. 
Deixa de explanar-se em maiores considerações a respeito porque tem 
de occupar-·e ele outro ponto relativo ás duas emendas que mandou 
ao projecto. 

Poderia neste momento occupar- se da questão tão debatida ela obri
gatori edade da fr equencia, que a illustre Commissão julgou tão indis
pcnsavel á existencia do ensino livre. Parece-lhe que este ponto acha-se 
perfeitamente elucidado, que é uma qu estão vencida, e si a Camara a 
acceltar a kléa retrogeada. 

Será um verdadeiro r etl'ocesso, porque a liberdade de fr equ cncia 
era incontest!l'Velmente uma conquista, e em relação aos facto , póde 
allegar em apoio desta affirmativa a assiduidade dos alumnos que 
frequentam estas Faculdades livres em todas as cadeira , desde a da 
Philosophia do direito até as das materias mais positivas como o 
Direito Commercial, o criminal, o civil e outras. 

E' uma questão vencida que a Camara não póde r etrogradar em 
relação a esta conquista e assim não insistirá mais neste ponto. 

Lendo, porém, o art. 3• do projecto vê que a illustre Commissão 
dispoz o seguinte ( l ê) : 

"Ficam abolidos os cursos especiaes de sciencias jurídicas, ele 
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sciencias sociaes e de notariado, c;outinuando, porém, o de sciencias jurí
dicas por mais tres annos, o de sciencias sociaes por dous e o de nota
riado por um, si nelles houver estudantes matriculados e que queiram 
concluil-os, observando-se em tres cursos o regimen adoptado por 

esta lei." 
Em seguida, diz a illustre Com missão. . . obse1·vando- se em taes 

cu1·sos o 1·egimen adaptado nessa lei. 
Eis o que lhe parece uma contradicção. A Commissão estabelece 

o novo regimen, e admittindo a hpothese muito realizavel de que 
haja alumnos matriculados neste curso, manda que continuem, mas 
em r~lação a estes do regimen antigo, manda ella applicar o regimen 

I! OVO. 

Ora, em toda a reforma em relação ao ensino, sempre se tem 
observado que ella attinge só aos novos matriculados, e assim mandou 
emenda neste sentido. 

Portanto justifica como foi, espera que a Camara na hypothese 
de acceitar o projecto, acceite-a tambem para que não tenhamos o 
absurdo de dous regimens. 

Ainda mandou outra emenda sobre uma questão brilhantemente 
debatida pelo illustre Deputado que lhe precedeu na tribuna, a collação 
de gl'áo. Tem abusado por demais da benevolencia da Garoara (não 

apoiados ) para, de accôrdo com as luzes das autoridades como Carlos 
Robin e outros, mostrar a grande vantagem que ha na faculdade de 
collação dos gráos, em relação mesmo a institutos particulares, de 
méra iniciativa particular. 

Mas, póde dizer a esse respeito, pondo de parte a opinião de publi
cistas, o seguinte: legem habemus. 

A lei n. 34, de 16 de Setembro de 1834, conferiu a<os cursos jurídicos 
~ faculdade de darem o gráo de doutor aos proprietarios e substitutos 
das differentes cadeiras. 

Ora, si as reformas que se fizeram, e que estabeleceram o ensino 
livre, equipararam as Faculdades Livres de Direito ás Faculdades offi
ciaes, lhe parece que é de toda a justiça tornar extensiva a dispo-sição 
desta lei aos cursos de direito. 

Neste sentido mandou uma emenda, porque a igualdade já está 
-estabelecida por es·sa reforma que equiparou · as Faculdades livres ás 
oQfficiaes. 
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Podia ainda em relação ao projecto, depois de justificar as emen
das que apresentou, referir-se ao disposto no seu art. 6°, que é: "As 
Faculdades livres deverão .organizar seus estatutos de accôrdo com o 
r-egimen adaptado na presente lei" 

Ora, como já se acha disposto neste projecto, como já se acha 
disposto na reforma que equiparou os cursos livres aos officia.es, podia 
ainda, prevalecendo-se ·desta disposição fazer mais um argumento em 
favor da emenda que offereceu. 

Si a Commissão determina que as Faculdades livres deverão orga
nizar seus estatutos de accôrdo com o regimen adoptaclo na presente 
lei, isto é, para os cursos officiaes, si estes cursos podem em virt.ude 
da lei de 1834 conferir gráo de doutor aos proprietarios e substitut.os 
das differentes cadeiras, ipso facto esta faculdade eleve-se tornar exten
siva aos cursos li·vres de direito. 

Mas, abanlançou~se a apresentar estas emendas, com receio unica
mente de que esta reforma triumpha:sse na Camara; e neste caso dese
jaria que ella fosse modificada o mais possível em seus desast.rosos 
effeiLos, quer em relação á obrigação de frequencia, quer em rela~;ão 

h •outros pontos sobre os quaes mandou emendar. 
A respeito elos outros pontos, alguns collegas já anteciparam os 

seus estudos, c mandaram emendas no entido ele modificar o projecto. 
Em relação a estes que ainda não tinham sido emendados, cinge-se 

a não só evitar que a reforma vá alcançar alumnos que já estão adean
tados no seu curso, como tambem a conferir á:s Faculdades livres o 
mesmo privilegio ·e garantia que têm as offficiaes. 

São estes os pontos sobre os quaes ele preferencia dirig·iu as suas 
vis·tas no estudo deste projecto. 

Muitas outras ha atacaveis, e ellas têm sido batidas de modo o mais 
bri lhante. 

Portanto, concluindo as suas observações, dirige á Camara uma 
cons ideração que não lhe parece de todo que desprezou-se: em ma teria 
de reforma ele instrucção publica é preferível não fazer-se cousa 
nenhuma, a fazer-se uma reforma mais atrazada, mais prejudicial. 

Desde q11e a Camara não traga em relação ao ensino tudo quanto 
a liberdade c a sciencia têm aconselhado de mais aperfeiçoado, melhor 
é que não se envolva nisto, porque vae compromette\' a sorte do ensino. 
(Muito bem.) 
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o Sr. Sá Peixoto: - Senhores, é innegavel que a reorganização 
do ensino nas Faculdades de Direito, como qualquer outra refoema, 

deve obedecer a um systema. 
Dahi os inconvenientes que peovêm de se acloptae nos corpos col

leclivos emendas ele origens diversas, prevalecendo na votação maiorias 
de occasião, que dão muitas vezes em resulta{lo fazer com que a reor
ganizaQão não obedeça a normas certas. 

Tendo, porém, apresentado uma emenda julgo-me no dever de 
mostrar não só que ella não vem affectar o conjuncto do pNJjecto, 
a douLt·ina a que obedeceu a Commissão, como expôr •OS motivos de 
grande peso em que se apoia e que a justifi0am cabalmente. 

Propõe a emenda, que formulei e tive a homa ele submettcr hon
tem :i consideração ela Camara, a suppressão elo paragrapho unico do 
art. 5•. Exige esse artigo um patrimonio de 50:000$ e uma frequencia 
nunca inferior a 30 alumnos, pol' espaço ele dous annos, para que as 
F·aculclacles livres sejam reconhecidas e possam gozat· das regalias c 
vantagens inherentes a esse Litulo. O paragrapho unico, a que se refere 
a minha emenda, marca ás actuaes Faculdades livres o prazo de cinco 
annos para a constituição desse patrimonio. 

Importa isto em estabelecet• uma disposição retroacliva, abran
gendo Faculdades que joá estão reconhecidas e gozando das regalias qu f:\ 
lhe~ outorga a legis lação vigente; é uma infracção á garantia estabe
lecida na Constituição Federal, que veda dar á lei effei to retroactiv6, 
não produzindo, no emtanlo, o resultado porventura esperado pela 
Commissão, que, si me não engano, teve dous intuitos quando formulo u 
o artigo : - ·J •, evitar que se multipliquem em demasia as Faculdades 
livres; 2•, evitar que se estabeleçam Faculdades com duração eph e
mera pela fatia ele condições materiaes ele existencia. 

No primenro caso, não .incidem as Faculdades já existentes; no 
segundo, produzirá a exigencia desse paragrapho effeito negativo, por
cue vieá impossibilitar as Faculdades acLuaes, que não dispuzerem 
desse patrimonio. ele continuarem a subsistir. 

Si, porém, tal exi encia de um patrimonio clr 50:000$ foi estabe
lecida como uma medida asseguratoria da moralirlade elo ensirlJ, dei
xando ele lado a objecção, que poderia levantar, ele ser esse um criterio 
muito fallivel, ou melhor, uma garantia completamente nulla, porque 
não passará ele ~imp l es presumpção. devo dizer que esse preceitÓ corre 
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ú risco de produzir na pratica resultado inteiramente contrario do que 
pretendeu e espera a Commissão. 

Estou certo que as actuaes Faculdades livres não abusarão, não 
recorrerão a meios reprovados, não baratearão as suas af}provaçõe 
e os gr.áos, que conferem, para adquirir no prazo ele cinco annos o 
peculio que o projecto estabelece como condição essencial de sua per
manencia porque disso é garantia o modo correcto por que se tem 
desempenhado de sua missão e a honorabilielacle pessoal dos respectivos 
corpos docentes, mas corre o legislador o risco de desenvolver nellaE 
o espírito de ganancia, obrigando-as repentinamente a obter um patri
monio elevado. 

O SR. V ALLADARES: - A lançar mão de meios censura v eis para a 
acqui-sição de patrimonio, 

O SR. SÁ PEIXOTO: - Exactamente, e foi por es-sa razão plausível 
que formulei a emenda suppressiva elo paragrapho unico do art. 5• 
do projecto, emenda que, de modo algum, vem alterar o systema esta
belecido pela Commissão ou diminuir as g·arantia ele efficacia ela 
reforma, que eu, aliás, e tou disposto a sustentar com o meu voto 
e que acceito sem alteração alguma, a não ser esta, porque estou conven
cido ele que, si não é um trabalho perfeito, pelo menos atLende á 

nece sidacles elo momento, e soube conciliar bem a liberdade de ensino 
com a obrigatoriedade de frequencia, fazendo deste modo a precisa 
e cabal distincção que existe entre as duas causas que tantas vezes 
vimos confundidas no correr do debate por oradores a quem não fal
tava illuslração e sobejava o talento. 

Tenho dito. (Muito bern; rnu'ito bP.rn. ) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão e adiada Enc, da discuss:3o 

"votaçã_?· 

SESSÃO DE 3 DE .SETEMBRO 

Pal'ece l' sob1·e as ernendas o{{e'l'eciclas na 3' discu3são do p1•ojecto n. 38, 

deste anno, que reorganiza o ensino nas Faculdades ele Dil'eito 

A Commissão de Orçamento, tendo examinado as emendas dos Parecer da Com. 

Srs. Arthur Orlando, Cunha Lima, Paranhos l\fontene3ro e outros, au- de Orçamento 
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gmcntando os encimentos dos lentes das Faculdades de Direito e dos 
secretarias, é de parecer que não ejam approvadas. 

Si é verdade que o exercício do mag·isterio superior é funcção 
que só póde ser praticada por cidadãos de alta e reconhecida compe
tencia, o que ele certa fórma justificaria retribuição superior á que 
tem actualmente os professores das Facu ldades uperiores, é lambem 
facto que es a funcção nunca foi entre nós considerada como ' profissão 
exclusiYa dos eus titulares. As demais vantagens da posição, ao lado 
dos vencimentos actuaes, compensam razoavelmente os erviços pres
tados. 

Accresce que o augmento, que só por si impoeta pesado accrcs
cimo á despeza publica, obrigaria Lambem a augmentar os venci 
mentos dos professores elos outros in títuLos ele en ino, actualmente 
equiparados aos dos vencimentos do profe ores elas e colas jurídicas. 

Ora, a Camara sabe que o Thesouro não está em condiçoe de 
supportar gTandes accrescimos de despeza. 

Sala das Commissões, 3 de Setembro de ·1895. -João Lopes, Pre
idente. - Alb erto T01'1'es, Relator. - Benedicto Leite. - lolayl'ink. -

A uausto Monteneg1·o. 

Emendas a que se t"e{ere o parece1· sup1·a 

Ficam elevados a 9 :000$ os vencimentos annuaes dos lente cathe
draticos das Faculdades de Direito do Recife e -ele S. Paulo, . endo dons 
terços de ordenado e um de gratificação. 

Na mesma proporção erão augmentados os vencimentos elos lentes 
ubstitutos. 

S. R. - Sala das Sessões, 19 ele JuN1o de 1895. - A1·thm· o,·lmulo. 
- Cunha Lima. - Bueno de Andmde. - Chateaubriand. -· Olympio 
ele Campos. - Rocha Cavalcanti. - Octaviano Lou1·eú•o . - Mm·cionilo 
Lins. - Tava1·e5 de Lyra. - Gonçalves Moia. ~ Pereira ele Lyro.. ___, 
A1'1ninio Tavares. - Arthtu· Torres. - Neit•a. - Gouvêa Lima. -
Paranhos .lfontenegl'o. - Paula Ramos. - Tolentino de Can•nlho. -
Thomaz Del{ino. - Anisio d.c Ab1·en. - Francisco Tolcn tino . - Chris
tino C1·uz. - Tolentino dos Santos. - To1•quato Mo1•eira. - França 
Ca1·valho. - 1'osta. - C01·nelio ela Fonseca. - Zama. - Gosta Rocl?·i
gues. 
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Os vencimentos dos ecretarios da ' Faculdades ue Direito de ão 
Paulo c do Recife serão augmentados na proporção dos dos lentes 

sub títuLos. 
"· R. - Sala das Ses ões, 31 de Julho de 1895. - Paranhos. illon

teneg1·o. 

E ~s.:W DE 5 DE ETK\IBRO 

Entra em di-cussão unica o parecer n. 38 A, de 1895, reorgani

zando o ensino nas Faculdades de Direito (sobre as emendas offereciJas 

na 3• di. cus ão ao projeclo n. 38 deste anno. 

O Sr. Eduardo Ramos : - r. Presidente, tinha tencionado pedir Discussão unica 

a palavra em qualquer incidente que e me offerece se para tratar de 

ussumpto- relativos ás Faculdades de Direito, afim de responder as 
argu içõe feita- pelo illu tre conterraneo, o · r. Augu Lo rle Freita , 
sobre as considerações que havia emiLLido nc te assumpto; mas tão 
removida e tá esta discu ão, já tão demasiadamente desenvolvida que 
a Camara já deve estar instruída a re peito do assumpto, de modo que 

a continuação da discus ão della tornar-se-hia realmente fastidiosa. 
Eu, confiando em que alguma vez volte aos tapetes desta Camara, 

discussão relativa a materias que interessem a in trucção jurídica -
o que me parece não tardará, desde que nó e tamos com um projecto 
sobre Universidade e comprehendendo por consequencia o a sumpto, 

reservo-me para nessa occasião, afim de tratar mais detidamente desta 
ma teria. 

Ninguem mai pedindo a palavra é encerrada a discussão e adiada 
a votação. 

E' annunciada a votação flo projeclo n. 38 A, de 1895, reor ani- Enc. da discussãc 

zando o en ino na" Faculdade de Direito (3• di cussão) . 

O Sr. Presidente: - A' votação do projecto deve preceder a 
das emendas. 

E' posto a votos c rejeitado o sub titutivo offerecido pelo Sr. Erico 
Coelho ao projeclo n. 38, de 1895. · 

Votação 
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·São successivamenLc postas a vot.os e rej eit.adas as emendas offe
recidas ao ar L. 1 • pelos Srs. Eduardo Ramos e Art.hur Orlando. 

E' annunciada a votação da emenda do Sr. Bricio Fi lho, suppri
mlndo o paragrapho 4" do art. 2", relativo á frequencia obrigatoria. 

o Sr. Pedro Moacyr (pela m·dem) requer votação nominal. 
Consultada, a Camara não approva o requerimento do Sr. Pedro 

l\Ioacyt', por 67 cont.ra 66 vot.os. 

O Sr. José Mariano (pela m·clem) : - Nfto Lenho por fim pôr 
r~m duvida, nem o poder ia pôr, e ainda que o pudesse não poria, o 
t'esult.ado annunciado por V. :x:. 

Venho levantar uma questão que pócle ser nova para muitos dos 
nobres Deputados. Tem parecido a muitos dos nossos collegas que, 
uma vez que se manda levant.ar os que vot.aram a favor, e depois os 
que votaram contra, se tem verificado a votação. 

Ora, isto não é verificação ele votação, é apenas a contagem para 
a propria votação. 

A verificação é uma contra-prova da votação, isto é, uma nova 
contagem, quer dos que votaram contra, quer a fa'Vor, para se verificar 
si não houve engano na primeira votação. 

O meu fim, portanto, é pedir a V. Ex., visto que a clifferença foi 
apenas ele um, a verificação desta vot.ação. 

O Sr. Bricio Filho (pela o1·dem ) : - V. Ex. já pôz uma vez em 
~rat.ica o pedido que acaba ele fazer o nobre Deputado por Pernambuco. 
Eu lambem peço a V. Ex. a Yerificação da votação. 

O SR. JosÉ MARIANO: - Si Y. Ex. quer que a Camara delibere 
para estabelecer um precedente, eu votarei. Agora, si V. Ex. faz disto 
uma questão ele confiança, eu ·voto contra,. porque póde vir out.ro peor 
para mim do que V. Ex. (Risos.) 

Em seguida é posta a votos c rejeit.ada a emenda do Sr. Bricio 
Filho, supprlmindo o paragrapho 4" do art. 2• relativo á frequencia 
obrigatori a. 

São consideradas prejudicadas as demais emendas do mesmo se
nhor, bem como a elo Sr. Aureliano Barbosa ao art. 2•. 
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o Sr. Eduardo tRamos (pe la o1·dem ) requer a retirada das emen
das que offereceu ao paragrapho unico do art. zo e ao art. 5o. 

Consultada, a Camara concede a retirada pedidã. 
São successivamente postas a votos e r ejeitadas as emendas dos 

Sr~. Aureliano Barbosa, Frederico Borges, Sá Peixoto, Luiz Detsi e 
Ar thur Orlando, sendo considerada prejudicada a emenda elo Sr. Para
nhos l\lontenegro. 

E' posta a votos c approvacla a segu inte emenda ela Commissão 
Especial : 

Art. . Ao concur o para provimento dos lagares de lente cathe-
l:lratico c substituto de Meclicina publ-ica poderão ser admitticlos os dou
tores em medic ina. 

§ 1. o O concurso será feito perante o jury composto ele sete mem
bros, endo tres profissionaes da respectiva Faculdade, eleitos pela 
Congregação, e quatro doutores em medicina nomeados pelo Governo, 
podendo er para tal fim escolhidos profissionaes das Faculdades 
officiaes. 

§ 2 . o O cli.rector ela Facudade presidirá o concurso, sem, todavia, 
ter voto na escolha de candidato. 

S 3. o Terminado o concurso e reunindo-se a Congregação para 
a aprp~ cntação official do candidato, · poderá esta divergir do voto 
E.mitticlo pelo jury, e motivando neste caso o seu parecer, o Governo 
escolhr>rá entre os dous candidatos. 

§ 4. o Em igualdade de condições serão preferidos os bachareis ou 
doutores em direito . 

E' posto a votos e approvado em 3' discussão, assim enmendado, 
o seguinte 

PROJEC1'0 N. 38 DE 1895 

O Congre o Nacional decreta: 

Art. i . o A parLir elo primeiro anno lec ti·vo depois da publicação 
desta lei, o ensino nas Faculdades de D ireito será felto em cinco annos, 
distribu irias as materia do curso pelas seguintes cadeira 

1" anrw - 1• cadeira - Philosophia do direito. 
2• cadeira- Direito romano. 
3' cadeira- Direito publ ico e constitucional. 
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2° armo - 1• cadeira :- Direito civil ( t• cadeira). 
2• cadeira- Direito criminal (i' cadeira). 
3•- cadeiJ'a - Direito internaci,o nal publico e diplomacia. 
4.• cadeira -Economia política. 
3o anno - 1" cadeira - Direito civil (2• cadeira). 
2• cadeira - Direito criminal (especialmente direito militar e 

rcgimen penitenciaria (2" cadeira) . 
3" eadeira - Sciencia das finanças e contabilidade do Estado 

(continuação ela 4• cadeira do 2° anno). 
4" cadeira - Direito commerci al (t • cadeira). 
4° amw - JR cadeira - Direito civil (3" cadeira). 
2" cadeira - Direito commercial (especialmente o direito marí-

timo, fallencia e liquidação judiciaria). 
3" cadeira - Theoria do processo civi l, commcrcial e criminal. 
4" cadeira- ~Ieflicina publica. 
5o anno - ·J • cadeira - Pratica forense (continuação ela 3• cadeira 

do 4o anno). 

2• cadeira - Sciencia da administração e direito admini strativo. 
3" cadeira - Historia do direito e especialmente do dieeito na

cional. 

4" cadeira- Leg·islação comparada sobre o direito privado. 
§ 1. o Para o ensino destas materias haverá 19 lentes cathedraticos 

c oito substitutos, que serão: 

Um de direito romano, direito civil e legislação comparada; 
Um de direito commercial; 
Um de direito criminal; 
Um de Medicina publica; 
Dous de Philosophia do direito, Direi to publico e constituiconal, 

Direito internacional publico e diplomacia, e Direito nacional; . 
Um de economia politica, sciencia das finanças e contabilidade do 

Bstado, sciencia da administração e Dircibo administrativo; 
Um de theoria do processo civi l, commercial e criminal e pratica 

forense. 

§ 2. o Os substitutos ele Direito romano, Direito Publico e consti
f .ucio~al, Direito commercial (2• cadeira) e Medicina publica farão 
sempre cursos complementares sobre a parte do programma que lhes 



-319 -

1ôr determinada pela Congregação, de accôrdo com o professor da res

pectiva cadeira. 

Estes cursos começarão quando entender conveniente a Congre
&"ação; nunca, porém, depois de tres mezes ela aber~ura das aulas. 

Os demais substitu~os sómente farão cursos complemen~ares das 
ou4ras materias, quando assim julgar preciso a Congregação e em vir
tude ele so licitação do professor da cadeira. 

§ 3 . o As funcções de preparador das cadeiras de Medicina lega! e 
I1ygiene serão exercidas pelo substituto de Medicina publica, logo que 
va~arem os lagares de preparador actualmente providos. 

Ar L. 2 . o No r eg·imen das Faculdades ele Direito serão observados 
os segui n~es preceitos: 

§ 1. • As aulas serão abertas no dia 15 de Março e encenadas no 
dia 15 de Novembro. 

§ 2 . o Os lentes elas cadeiras, cujas materias continuam a ser ensi
nadas no anno seguinte, deverão proseguir nellas até que se termine 
o curso respectivo. 

§ 3. o A prelecção durará uma hora, podendo o lente ouvir qual
quer dos alumnos. Duas vezes por mez haverá exercícios praticas, se
gundo a fórma que o lente determinar. 

§ 4 . o Para a verificação da frequencia nas aulas haverá um livro 
especial, no qual inscreverão os alumnos os seus nomes. Deste livro, 
que fica t'á sob a guarda do professor da cadeira, serão extra:hidas no 
fim de cada mez as respectivas notas para o reconhecimento do numero 
de faltas dadas pelos alumnos; affixando-se edital o edifício em que 
funccionar a F aculdade, afim de que possam ser feitas as reclamações 
que forem justas. 

S 5 . o Haverá duas épocas de exames: a primeira, logo depoi<> de 
encerradas as aulas, e a segunda, 15 dias antes de começar o novo 
anno lectivo. 

S 6. o Na primeira época só mente serão admittidos a exame os 
estudantes matriculados. 

Na segunda serão admiWdos: 

a) o alumno, que ein qualquer das aulas do curso que frequentar, 
comprehendidas as dos cursos complementares, der 40 faltas, o qual 
por tal motivo não poderá ser admittido a exame na primeira época ; 
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b) os alumnos de cursos particulares, comprehendidos nesta classe 

todos os que não forem matriculados; 
· c) os i·eprovados na primeira época, pagas por esta nova taxa inte-

gral da matricula; 
d) os alumnos matriculados, que por motivo justificado não tive

rem fe ito exame na época anterior. 
O exame versará sobre os pontos que a commissão examinadora 

formular no acto, excepto para os alumnos contemplados na ultima 

classe. 
§ 7. o Em nenhuma das épocas poderá o alumno ser examinado 

nas matarias de mais de um anno . 
O alumno que tiver prestado exame das matarias de um anno 

na primeira época não poderá ser admittido a exame elas materias ·do 

anno subsequenle na :;egunda época. 
O alumno, porém, rept•ovado sómente em uma das materias do 

anno, poderá matricular-se no curso immediato e prestar exame das 
disciplinas deste anno em qualquer das épocas, sendo primeiramente 
approvado na materia do anno anterior. 

§ 8. o As provas escripta e o ral deverão ser feitas na época, annual
lando-se a prova escripta, si por qualquer motivo o alumno não com
pletar o exame. 

§ 9 . o O alumno só poderá Ler guia de uma paea outra faculdade 
depois de ter prestado o exame do anno. 

§ '10. As penas disciplinares applicadas por qualquer das Facul
dades officiaes ou a estas equiparadas, serão respeitadas pelas üutras. 

Art. 3. o Ficam abolidos os cursos especiaes de sciencias jurídicas, 
de sciencias sociaes e ele notariado; continuando, porém, o de scien
eias jurídicas por mais de tres annos e de sciencias sociaes por dous 
e o ele notariado por um, si nelles houver estudantes matriculados e 
que queiram concluil-os; ob ervanc!o-se em Laes cursos o regimcn 
:'!.doptado por esta lei. 

Art. 4. o Os lentes elas cadeiras extinctas e os actuaes substitutos 
serão transferidos para as novas cadeiras e para os lagares de substi
tutos creados por esta leí; precedendo proposta da Congregação respe
ctiva. Os actuaes professores de philosophia e historia de direito e 
de direito nacional continuarão a exercer, o primeiro, a cadeira de 
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Philosophia de direito e o segundo a de hisLol'ia, especialmente do 

direito nacfonal. 
ParagTapho unico. O lente cathedratico, que não fôr aproveitado, 

ficará, todavia, gozando ele todas as suas reg·alias, até que, vag·ando 
qualquer cadeira, seja ~ncarregado do ensino ela materia nella com-

prehendida. . 
Art. 5 . • As Faúuldades livres, para serem reconhecidas e poderem 

gozar das regalias e vantagens estabelecidas na legislação vigente, deve
rão ter um patrimonio de 50:000$, representado por apolices da divida 
publica geral ou pelo edifício em que as mesmas funccionarem, e 
provar uma frequencia nunca inferior a 30 alumnos por espaço de 
dous annos, além da observancia elo regimen de ensino prcscriplo 
nesta lei. 

Paragrapho unico. A's actuaes Faculdades livres é concedido o 
prazo de cinco annos para a constituição deste patrimonio. 

Art. 6 . o As Faculdades I ivres deverão 01~ganizar os seus estatutos 
de accôrdo com o regimen adaptado na presente lei. 

Art. 7. o O Governo nomeará para cada uma das Faculdades livres 
um fiscal de reconhecida competencia scientifica em assumptos de 
ensino jurídico, o qual em relatorios semestraes exporá quanto houver 
verificado sobre o programma e merecimento do ensino, marcha do 
processo dos exames, natureza das prÓvas exhibidas e, finalmente, 
sobre a observancia da legislação em vigor, quer quanto ás condições 
de admissão á matricula, quer quanto ao regimen do ensino adaptado 
nas referidas Faculdades. 

Art. 8. • A admissão á matricula sem preenchimento das condições 
exigidas na lei, ou a inobservancia das regras estatuídas para o pro
cesso dos exames verificados, por denunciar do fiscal ou de qualquer 
cidadão, em inquerito para tal fim ordenado, com audiencia da Facul
dade, dará Jogar á suspensão da mesma Faculdade por um a dous 
a unos. 

§ '1. o Verificada a pratica de abuzo quanto á identidade dos alu
mnos nos exames ou colação dos gl'áos, immediatamente será cassado 
á instituição o titulo de Faculdade com as prerogativas a elle inheren
les. Só por decreto poderá ser suspensa a Faculdade ou cassado o seu 
titulo. 

§ 2. • As irregularidades ou abusos de ou tra natureza, que acaere-
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tem o abalimenlo do nivel moral do ensino nestes institutos, darão 
Jogar á censura publica. 

Arl. 9. o Os fiscaes perceberão a gratificação annual de 2:400$, 
paga pela respectiva Faculdade livre, que recolherá em prestações 
semestraes á repartição federal pelo Govrno desi·gnada. 

Art. 10. O Governo expedirá os estatutos e regulamentos precisos 
para a execução desta lei, consolidando as disposições das acluaes 
instituições de ensino juridico, que continuarem em vigor. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente: - O projecto vae ser enviado á Commissao 
de Redacção. 

O Sr. Thomaz Cavalcanti (pela ordem ) : - Sr. Presidente, de
claro que votei contra o projecto que reforma o ensino das Faculdades 
de Direito, por não achar opportuno. 

O SR. PRESIDENTE: - V. Ex. h a de mandar a sua declaração por 
escripto, para constar da acta. 

SESSÃO DE 6 DE SETEMBRO 

Redacção final do projecto n. 38, do c01'1'ente anno, que reorganiza 

o ensino nas Faculdades de Direito 

O Congresso Nacional decreta: 
Redacção final Art. 1. o A partir do primeiro anno lectivo depois da publicação 

desta lei, o ensino nas Faculdades de Direito será feito em cinco 
annos, distribuídas as materias do curso pelas seguintes cadeiras: 

1o anno - 1• cadeira - Philosophia do direito. 
2• cadeira- Direito romano. 

3• cadeira Direito publico e constitucional. 
2o anno - 1' cadeira - Direito civil ( 1' cadeira). 
2• cadeira- Direito criminal (i• cadeira). 
3• cadeira- Direito internacional publico e diplomacia. 
4• cadeira- Economia politica. 
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3" armo - 1" cadeira - Direito civil (2• cadeira) . 
2• cadeira - Direito criminal (especialmente direito militar e 

regimen penitenciaria (2" cadeira). 
3" cadeira- Sciencia das finanças e contabilidade do Estado (con-

tinuação da 4" cadeira do 2° anno ). 
4" cadeira - Direito commcrcial ( ·1" cadeira). 
4o anno -1" cadeira- Direito civil (3" cadeira). 
2" cadeira - Direito commercial (especialmente o direito marí-

timo, fallencia e liquidação judiciaria). 
3" cadeira - Theoria do processo civi l, commercial e criminal. 
11• cadeira - Medicina publica. 
5o anno - 1" cadeira - Pratica forens e (continuação da 3" cadeira 

do 4° anno). 
2• cadeira - Sciencia da administração e Direito administrativo. 
3" cadeira - Historia de direito e especialmente do Direito na

cional. 
4• cadeira - Legislação comparada sobre o direito privado. 
§ 1. o Para o ensino destas materias haverá l9 lentes cathedraLicos 

c oito substituto·s, que serão: 
Um de Direito romano, Direito civil e Legislação comparada; 
Um de direito commercial; 
Um de direito criminal; 
Um de Medicina publica; 
Dous de Philosophia do direito, Direito publico e constitucional, 

Direito internacional publiClo e diplomacia, e Direito nacional; 
Um ele Economa política, sciencia elas finanças e contabilidade 

do Estado, sciencia da administração e Direito administrativo; 
Um de theoria elo processo civil, commercial e criminal e pratica 

forense. 
S 2. o Os substitutos de Direi to romano, Direito publico e consti

tucional, Direito commercial (2" cadeira) e Medicina publica farão 
sempre cursos complementares sobre a parte do programma que lhes 
fôr determinada pela Congregação, de accôrclo com o professor ela res
pec tiva cadeira. 

Estes cursos começarão quando entender conveniente a Congre
gação; nunca, porém, depois ele tres mezes ela abertura das aulas. 

Os demais substitutos sómente farão cursos complementares das 
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:.; uLras ma"Lenas, quando assim julgar preciso a Gongre::;ação e em 'l t' 

l ude de solicitação do professor da cadeira. 
§ 3. o As funcções de preparador das cadeiras de Medicina legal e 

hygiene serão exercidas pelo substituto de Medicina publica, logo que 
yagarem os lagares de prepa~ador actualmente providos. 

Art. 2. " No regimen das Faculdades de Direito s-erão observados 
os seguintes preceitos: 

§ 1. o As aulas serão abertas no dia 15 de Março e encerradas no 
dia 15 de Novembro. 

§ 2. o Os lentes das cadeiras, cujas ma terias continuam a ser ensi
nadas no anno seguinte, deverão proseguir nellas até que se termi ne 
o curso respectivo. 

§ 3. o A prelecção durará uma hora, podendo o lente ouvir qual
quer dos alumnos. Duas vezes por mez haverá exercícios praticos, se
gundo a fórma que o lente determinar. 

§ 4. o Para a verificação da frequencia nas aulas haverá um livro 
especial, no qual inscreverão os alumnos os seus nomes. Deste livro, 
que ficará sob a huarda do professor da cadeira, serão extrahidas no 

· fim de cada mez, as respectivas nolas para o reconhecimento do nu
mero de fa ltas dadas pelos alumnos; affixando-se edital no edifício 
em que funccionar a Faculdade, afim de que possam ser feitas as 
reclamações que forem justas. 

§ 5 . o Haverá duas épocas de exames : a primeira, logo depois do 
encerradas as aulas, e a segunda, 15 dias antes de começar o novo 
anuo lectivo. 

'· 
§ 6. 0 Na primeira época sómente serão admittidos a exame os estu-

dantes matriculados. 
Na segunda serão admittidos: 
a) o alumoo, que em qualquer das aulas do curso que frequentar, 

comprehendidas as dos cursos complementares, der 40 faltas, o qual 
por tal motivo não poderá ser admittido a exame na prim eira época; 

b) os alumnos de cursos particulares, comprehendidos nesta classe 
todos os que não forem matriculados ; 

c) os reprovados na primeira época, paga por estes nova taxa 
integral da matricula; 

d) os alumnos matriculados, que por motivo justificado não tive
rem feito exame na época anterior. 
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O exame versará sobre os pontos que a commissão examinadora 
wrmular no acto, excepto para os alumnos contemplados na ultima 

classe. 
§ 7. o Em nenhuma das épocas poderá o alumno ser examinai.lo 

nas malerias de mais de um anno. 
O alumno que tiver prcst.ado exame das maLerias de um anno na 

primeira época, não poderá ser admillido a exame da materias do 
anno subsequente na segunda época. 

O alumno, porém, reprovado ómente em uma elas materias do 
anuo, poderá matricular-se no curso immediato e prestar exames das 
uisciplinas deste anuo em qualquer das épocas, sendo primeiramente 
approvado na materia do anno anterior. 

§ 8. o As provas escripta e oral deverão ser feitas na época, annul
lando-se a prova escripta, si por qualquer motivo o alumno não com

pletar o exame. 
S 9. o O alumno só poderá ter ;_,uia de uma para outra Faculdade 

depois de ter prestado o exame do anuo. 
§ 10. A penas disciplinares applicadas por qualquer das Facul

dades officiaes ou a estas equiparadas, serão respeitadas pelas outras. 
Art. 3. o Ficam abolidos os cursos especiaes de sciencias jurídicas, 

de sciencias sociaes e de notariado; continuando, porém, o de sciencias 
jurídicas por mais de tres annos, o de sciencias sociaes por dous e o 
de notariado por um, si nelles houver estudantes matriculados e que 
queiram concluil-os; O·bservando-;;e em taes cursos o regimen adaptado 
por esta lei. 

Art. 4. o Os lentes das cadeiras exLincLas e os actuaes substitut0s 
serão transferidos para as novas cadeiras e para o Jogares de substi
tutos creados por esta lei; precedendo proposta da Congregação respe
ctiva. Os actuaes professores de Philosophia e historia de direito e 
de Direito nacional continuarão a exercer, o primeiro, a cadeira de 
Philosophia de direito e o segundo a de Histeria, especialmente do 
Direito nacional. 

Paragrapho unico. O lente cathedralico, que não fôr aproveitado, 
ficará, todavia, gozando de todas as suas regalias, até que, vagando 
qualquer cadeira, seja encarregado do en ino da mteria nella com
prehendida. 

Art. 5. • As Faculdades livres, para serem reconhecidas e poderem 
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gozar oas I-t:galias e vantagens estabelecidas na legiSl<iÇâo vle:;enLe, devo 
rão ter um patrimonio de 50:000$, representado por apolices da divida 
publica geral ou pelo edifício em que as mesmas funccionarem, e 
provar uma frequencia nunca inferior a 30 alumrios por espaço de dous 
annos, além da observancia do regimen de ensino prescripto nesta lei. 

Paragrapho unico. A's actuaes Faculdades livres é concedido o 
prazo de cinco annos para a cinstituição deste patrimonio. 

Art. 6. o As Faculdades livres deverão organizar os seus estatutos 
de accôrdo com o regimen adaptado na presente lei. 

Art. 7. o O Governo nomeará para cada uma das Faculdades li'Vres 
um fiscal de reconhecida competencia scientifica em assumptos de 
ensino jurídico, o qual em relatarias semestraes exporá quanto houver 
verificado sobre o programma e merecimento do ensino, marcha do 
processo dos exames, natureza das provas exhibidas e, finalmente, sobre 
a observancia da legislação em vigor, quer quanto ás condições de 
admissão, á matricula, quer quanto ao regimen do ensino adaptado 
nas referidas Faculdades. 

Art. 8. o A admissão á matricula sem preenchimento das condições 
exigidas na lei, ou a inobservancia das regras estatuídas para o pro
cesso dos exames .verificados, por denuncia do fiscal, ou de qualquer 
cidadão, em inquerito par.a tal fim ordenado, com audiencia da facul
dade, dará lagar á suspensão da mesma Faculdade por um a dons 
annos. 

S 1. o Verificada a pratica de abuso quanto á identidade dos alu
mnos nos exames ou collação dos gráos, immediatamente será cassada 
á instituição o titulo de Faculdade com as prerogati;vas a elle inhe
rentes. Só per decreto poderá ser suspensa a Faculdade ou cassado o 
seu titulo. 

S 2. o As irregularidades ou abusos dP. outra natureza, que acarre
tem o abatimento do nível moral do ensino nestes institutos, darão 
lagar á censura publica. 

Art. 9. o Os fiscaes perceberão a gratificação annual de 2:400$, 

paga pela respectiva Faculdade livre, que a recolherá em prestações 
semestraes á repartição federal pelo Governo designada. 

Art. 10. Ao concurso para provimento dos lagares de lente cathe
dratico e substituto de Medicina p11blica poderão ser admiWdos os dou
tores em mecFcina. 
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S l. o O concut·so será feit,o peranLe um jury composto de sete mem
bros, sendo tres proíissionaes da respectiva Faculdade. eleitos pela 
Congregação, e quatro doutore em medicina nomeados pelo Governo. 
podendo et· para La! fim escolhidos peofissionaes das Faculdades 
officiaes . 

S 2. o o clirector la Facudade presiclieá o concueso, sem, todavia, 
tet· vo!Jo na escolha de candidato. 

§ 3. o Teeminado o concurso, e eeunindo-se a Congt·egação, para 
a apresentação official do candidato, poderá esta divergir do voto 
l'mittido pelo juey, e, motivando nes te caso o seu parecei\ o Govemo 
Pscolherá entre o dou candidatos. 

S 4. o Em iguadade de condições serão peeferidos os bachareis ou 
doutores em direito. 

ArL. 11. O Governo expedieá o estatutos e regulamento preciso · 
}Jara a execução desta lei, consolidando as disposições das actuaes 
instituições de en. ino jurídico, que con tinuarem em vigor. 

Art. 12. HcYogam-se as di posições em contrario. 
~ala da Commissõe , 6 de etembt·o de 1895. - Pcu·anhos Jlon

''' II C(JI'O. - F . Lima Dtw1'te. - J . . 4. Neiva. 

Sa sessão de 9 ele Sete1nb1·o é approvada a reclacção final do pro
.ierto. que é em egui da enviado ao Senado. 





SENADO FED ERA L 

SESSÃO DE 17 bE SETEMBRO (1895) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 . o A partir do primeiro anno lectivo depois da publicação 
desta lei, o ensino nas Faculdades de Direito será feito em cinco annos, 
distribuídas a·s ma terias do curso pelas seguintes cadeiras: 

1 o anno - 1" cadeira - Philosophi·a do direito. 
2" cadeira- Direito romano . 
3" cadeira - Direito publico e constitucional. 
2• anno - 1" cadeira- Direito civil (i" cadeira) . 
2• cadeira - \Direito criminal ( 1• cadeira) . 
3• cadeira- Direito internacional ]lublico e diplomacia. 
4• cadeira- Economia política. 
3• anno - 1" cadeira - Direito civil (2" cadeira) . 
2" ~adeira- Dí.reito criminal (especialmente direito militar e 

t'egimen penitenciaria (2" cadeira) . 

3" cadeira- Sciencia das finanças e contabilidade do Estado (con-
tinuação da 4• cadeira do 2" anno ). 

4" cadeira- Direito commercial (1" cadeira) . 
4• anno - 1• cadeira - Direito civil (3" cadeira) . 
2" cadeira - Di.reito commercial (especialmente o Direito marí-

timo, fall encia e liquidação judiciaria). 
3" cadeira - Theoria do processo civil, commerial e criminal. 
4" cadeira - Medicina publica. 
5• anno - 1" cadeira - Pratica forense (continuação da 3" ca:deira 

óo 4° anno) . 
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2• cadeira - Sciencia da administração e Direito administrativo. 
3• cadeira - Historia do direito e especialmente do Direito na

cional. 
4• cadeira - Legislação comparada sobre o direito privado. 

§ 1. o Para o ensino destas materias haverá i 9 lentes cathedraticos 
13 oito substitutos, que serão: 

Um de Direito romano, Direito civil e legislação comparada; 
Um de Direito Commercial; 
Um de direito criminal; 
Um de Medicina publica; 
Dous de Philosophia do direito, Direito publico e constitucional, 

Direito internacional publico e diplomacia e Direito nacional; 
Um de economia politica, sciencia das finanças e contabilidade do 

Estado, sciencia da administração e Direito wministrativo; 
Um de Theoria do processo civil, commercial e criminal e pratca 

forense. 

§ 2. o Os substitutos de Direito romano, Direito publico e consti
tucional, Direito commercial (2• cadeira) e Medicina publica farão 
sempre cursos complementares sobre a parte do programma que lhes 
fôr determinada pela Congreg·ação, de accôrdo com o professor da 
respectiva cadeira. 

Estes cursos começarão quando entender conveniente a Congre
gação; nunca, porém, depois de tres mezes da abertura das aulas. 

Os demais substitutos sómente farão cursos complementares das 
outras materias, quando assim julgar preciso a Congregação e em 
virtude de solicitação do professor da cadeira. 

§ 3. o As funcções de preparador das cadeiras de Medicina legal 
e hygiene serão exercidas pelo substituto de Medicina publica, logo que 
vagarem os Jogares de preparador actualmente providos. 

Art. 2. o No regimen das F·aculdades de Direito serão observados 
os seguintes preceitos: 

§ 1. o As aulas serão abertas no dia 15 de Março e encerradas no 
ciia 15 de Novembro. 

§ 2. o Os lentes das cadeiras, cujas ma terias continuam a ser ensi
nadas no anno seguinte, deverão proseguir nellas até que se termine 
o curso respectivo. 

§ 3. o A prelecção durará uma hora, podendo o lente ouvir qualquer 
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dos alumnos. Duas vezes por mez haverá exercícios praticas, segund o 
a fórma que o lente determinar. 

§ 4. o Para a verificação da frequencia nas aulas haverá um livro 
especial, no qual inscreverão os alumnos os seus nomes. Deste livro, 
que ficará sob a guarda do professor da cadeira, serão extrahidas no 
fim de cada mez, as respectivas notas para o reconhecimento do nu
mero de faltas dadas pelos alumnos; affixando-se edital no edifico em 
que funccionar a Faculdade, afim de que possam ser feitas as recla
mações que forem justas. 

§ 65° Haverá duas épocas de exames: a primeira, logo depois de 
encerradas as aulas, e a segunda, 15 dias antes de começar o novo 
anuo lectivo. 

S 6. o Na primeira época só mente serão admittidos a exame os 
estudantes matriculados. 

Na segunda serão admittidos: 
a) o alumno, que em qualquer das aulas do curso que frequentar, 

comprehendidas as dos cursos complementares, der 40 faltas, o qual 
por tal motivo não poderá ser admittido a exame na primeira época; 

b) os alumnos de cursos particulares, comprehendid-os nesta classe 
Lodos os que não forem matriculados; 

c) os reprovados na primeira época, paga por estes nova taxa inte
gral da matricula; 

d ) os alumnos matriculados que, por motivo justificado, não tive
rem feito exame na época anterior. 

O exame versará obre os pontos que a commissão examinadora 
formular no acto, excepto para os alumnos contemplados na ultima 
classe. 

S 7. o Em nenhuma das épocas poderá o alumno ser sxaminado 
nas matarias de mais de um anuo. 

O alumno que tiver prestado exame das matarias de um anno na 
primeira época não poderá ser admittido a exame das matarias do 
?nno subsequente na segunda época. 

O alumno porém, reprovado sómente em uma das matarias do 
anno, poderá matricular-se no curso tmmediat.o e pre tar exame das 
disciplinas deste anuo em qualquer das épocas, sendo pr-imeiramente 
appi·ovaclo na mataria do anuo anterior. 

§ 8. o As provas escripta e oral deverão ser feitas na época, annul-



- 332-
.• ........ 

lando-se a prova escripta, si por qualquer motivo o alumno não com
pletar o exame. 

§ 9. o O alumno só poderá ter guia de uma para outra FaculdadP 
depois de ter prestado o exame do anno. 

S iO. As penas disciplinares applicadas por qualquer elas Facul
dades officiaes ou a estas equiparadas, serão respeitadas pelas outras. 

Art. 3. o Ficam abolido· os cursos especiaes de sciencias jurídicas. 
de sciencias sociaes e de notariado; continuando, porém, o de sciencias 
jurídicas por mais tres annos o de sciencias sociaes por dous e o dE' 
notariado por um, si nelles houver estudantes matriculados e que 
queiram concluil-os; observando-se r.m laes cursos o regimen adaptado 
por esta lei. 

Ar L. 4. o Os lentes das cadeiras extinctas e os actuaes substitutos 
serão transferidos para as novas cadeiras e para os Jogares de substi
tutos creados por esta lei, precedendo proposta da Congre"fação respe
ctiva. Os actuaes professores de Philosophia e Historia de direito e de 
Direito nacional continuarão a exercer, o primeiro a cadeira de Philo
sophia •de direito e o egundo a de Historia, especialmente Direito 
nacional. 

Paragrapho unico. O lente caLhedratico que não fôr aproveitado 
ficará, todavia, gozando ele tadas as suas regalias, até que, vagando 
qualquer cadeira. seja encarreêado do ensino da materia nella com 
Jil'ehendido. 

Art. 5. • As Faculdades livres, para serem reconhecidas e poderem 
gozar das regalias e vantagens estabelecidas na legislação vigente, deve
lilo ter um patrimonio de 50:000$, representado por apolices da divida 
publica geral ou pelo ed ifício em que as mesmas funccionarem, e 
provar uma frequencia nunca inferior a 30 alumnos por espaço de 
dous annos, al>ém da observancia do regimen de ensino prescripto 
nesta lei. 

Paragrapho unico. A's actuaes Faculdades livres é concedido n 
prazo de cinco annos para a constituição deste pat,rimonio. 

Art. 6. o As Faculdades livres d·everão 'Organizar os seus estatutos 
de accôrdo com 'O regimen adaptado na presente lei. 

Art. 7. o O Governo nomeará para cada uma das Faculdades livres 
um fiscal de reconhecida competencia scientifica em assumptos de 
ensino jurídico, o qual, em relatorios semestraes, exporá quanto houver 



-333-

verificado sobre o progralnma e merecimento do ensino, marcha do 
processo dos exames, natureza das provas exhibidas e, finalmente, 
sobre a observancia da legislação em vigor, quer quanto ás condições 
de admissão á matricula, quer quanto a:o regimen do ensino adaptado 

na-s referidas Faculdades. 

Art. 8. • A admissão á matricula sem preenchimento das condições 
exigidas na lei, ou a inobservancja das regras estatuídas para ·o processo 
dos exames verificados, por denuncia do fiscal ou de qualquer cidadão. 
em inquerito para tal fim ordenado, com a audiencia da Faculdade. 
dârá Jogar á suspensão da mesma Faculdade por um a dous annos. 

S 1. • Verificada a pratica de abuso quanto á identidade dos alu
mnos nos exames ou collação dos grãos, immediatamente será cassado 
á instituição fl titulo de Faculdade com as prerogativas a Pile inhe
rentes. 

Só por decreto poderá ser suspensa a Faculdade ou cassad·o o 
seu titulo. 

S 2. • As irregularidades ou abusos de outra natureza, que acar
retem o abatimento do nivel moral do ensino nestes institutos, darão 
Jogar á censura publica. 

Art. 9. • Os fiscaes perceberã:o a gratificação annual de 2:400$ 
paga pela respectiva Faculdade Livre, que recolherá em prestações 
oemestraes á repartição federal pelo Governo designaGa. 

Art. 10. Ao concurso para provimento dos logares de lente cathe
dratico e substituto de Medicina publica poderão ser admittidos os 
doutores em medicina. 

§ 1. • O concurso será feito perante um jury composto de sete mem
bros, sendo tres profisionaes da respectiva Faculdade, eleitos pela 
Congregaçã:o, e quatro doutores em medicina nomeados pelo Governo, 
podendo ser para tal fim escoJ.hidos profissionaes das Faculdades 
officiaes. 

~ 2 . o ü director da Facudade presidirá o concurso, sem, todavia. 
ter voto na escolha de candidato; 

§ 3. o Terminad-o o concurso, e r~unindo-se a Congregação, para 
apresentação official do candidato, poderá esta divergir do voto emit
tido pelo jury, c, motivando neste caso o seu parecer, o Governo esco
lherá entl'e os clous candidatos. 
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S 4. • Em igualdade de condições, serão preferidos os banhareis 
ou doutores em direiLo. 

Art. 11. O Governo expedirá os estatutos e regulamentos precisos 
para a execução desta lei, con olidando as disposições das actuaes insl:
luições de ensino jUL'idico, que continuarem em vigor. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em cont.ral'io. 
Camara dos Deputados. 14 de Setembro de 1895. - ArthUI· Cesnr 

Rios., t• Vice-Presidente. - Thomaz Del{ino, 1• Secretario. - Auuuato 
Tàvares de Lym, 3• ecretario, servindo de segundo. A' Commissão 
rle Inst.rucção Publica. 

SESSÃO DE 5 DE OUTUBRO 

A Commissão de In trucção Publica tendo examinando a proposição 
da Garoara dos Deputados, n. 55, de 1895, pela qual é reorganizado o 
ensino nas Faculdades de Direito, é de parecer que ella seja submettida 
á discussão e approvada pelo Senado, com o se czuinte additivo: 

Art. Aos actuaes alumnos dos cursos de scienci.as jurídicas ou 
sociaes será permittido adoptarem o regimen de ensino estabelecido 
nesta lei; matriculando-se na série immediata áquella que tiverem 
cursado, não podendo, porém, ser examinados, sem prévia approvação 
nas mat.erias que por esta lei tiverem sido distribuída pelas séries 
anteriores. 

S i. • O exame das disciplinas das séries poderá ser .feito em 
qualquer das épocas. 

S 2. • Em relação ás ma terias distribuídas pelas séries anteriores, 
das quaes não tenham os alumnos feito exame, subsistem as dispo
sições desta lei, quer quanto ao pa:gamento da taxa da matricula, quer 
quanto á frequencia. 

Sala das Dommissões, 5 de Outubro de 1895. -Aquilino do Amaral. 
- Virgílio Damasio. - Antonio Baena. 

Na sessão de 9 de Ot.~tubro é a proposição com o additivo da Com
missão approvada sem debate. 
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8ES Ã0 DE llt DE OUTUBRO 

o s,·. Vicente Machado: - e. Presklente, não foi sem cet·to 
acanhamento que tomei sobre mim a tarefa de fazer um estudo sobro 
a proposição vinda da Camaea dos Srs. Deputados e que reorganiza 
o ensino nas .Faculdade de Direito. 

1\iateria da maiol' impoetancia e digna de Loda a attenção por 
parte do Senado, sobre ella deviam de proferencia se manifestar os 
doutos e juri consultas da Ca a, que, com grande superioridade, por 
certo tratariam do as umpto. 

lndubitalvelmcnle, Sr. Presidente, o reg·imen creado pelo decreto 
J e 19 de Abril, que estabeleceu a libardade de frequenoia e os aolos su
sequentes que constituem a legislação vigente sobre a mataria de 
tnsino nos cursos superiot·es de direito, crearam uma situação sxco
pcional para esse mesmo ensino, e creio que não exaggerarei qualifi
cando-a de verdadeiramente deprimente. 

Não preciso, pot· certo, affirmar a palpitante necessidade de uma 
reforma que eleve o nivl intllectual e moral dos institutos destinados 
ao ensino de direito, de mooo a eliminr o descredito em que vão cahindo, 
com todos os inconvenientes decorrentes desse facto. (Apoiados.) 

O projecto vindo da outra Oamara procurou, fóra de toda a duvida, 
conjurar os male , que têm determinado essa depres ão em tão notavel 
ramo de serviço publico, e sem eliminar absolutamente a liberdade 
que deve ter o ensino supeeior, e sem fazer voltar completamente o 
regimen draconiano da frequencia obrigatoria, estabeleceu uma justa 
Lransacção, perfeitamente acceiLavel e digna de ser tomada em consi
det·ação. 

Não é neste ponto que o projecto terá as minhas censuras, e ligei
ras emendas que apresento servirão, no meu modo de entender, para 
melhorai-o. 

O ponto principal que da minha parte vae offrer reparos, que 
reduzi a emendas sujeitas á consideração do Senado, diz respeito á 
distribuição ela matarias dos cursos de sciencias jurídicas e sociaes, 
que não fot feita, segundo penso, do modo mais conveniente ás neces
sidades do ensino do direito. 

Nada menos de 19 cadeiras são mantidas pelo projecto ora em dis-

3• discussão 
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cussão, dü;tr ibui das pelos cinco annos em que se llivide o curso das 
raculdades . 

Sem entrar em maiores exames, Sr. Presidente, pos o desde já 
aJfirmar que algumas dessas cadeiras reputo inuteis, assim como incon
veniente a snbdivisão de materias constituindo cadeiras diversas, com 
prejuizo para o trabalho escolar e para o aproveitamento do ensino. 

DecoiTente desse facto que venho de notar, Sr. Presidente, vemos 
o accumu lo de materias, e da maior importancia, em um mesmo anno 
do curso, de modo a não ser possível o aproveitamento ele todas ellas, 
ou obrigando, para o aproveitamento de umas, o sacrificio de ou tras. 

O SR. GoNÇALvEs CHAvEs: - Não apoiado, isso nã·o se dará. 
O Sn. VJCEr-<'l'E MACHADO: - E não só por isso, como pelo dispendio 

ue tempo que exig·e o projecto para que o alumn o assista diariamente 
uma prelecyão sobre cada materia ... 

O SR. GoNÇALVES CHAVES: - Está enganado; não é todos os dias. 
O Srt. VIcvwrE MACHADO - ... e mais ainda o tempo necessario 

para o estudo e preparo de cada uma dessas materias, t.orna as obri
gações escolares pesadíssimas, com prejuizo notavel para o aproveita
mento elo ensino. (Ha 1tm apa1'te.) 

~o terceiro anno, por exemplo, se accumulam quatro materias im
porlanLissimas que são: direito (2• cadeira), direi to criminal (2• ca
deira ), especialmente direito militae e reg·imen penitenciario; sciencia 
das finanças e contabili cladro rio Estado, e, fi nalmcnl.e, cl irei to com
mercial ( 1" cadeira). 

Sobre cada uma dessas materias tem o alumno dr ouvir uma pre
:ecção diaria ... 

O SR. no:-~çALVES CHAVES: - Não é diaria; a distribuição é por 
dias. 

O SR. VICEN'l'E MACHADO - . .. no que consome nada menos de 
quatro horas; para o estudo e preparo de cada uma dellas, gastando 
pelo menos uma hoea para cada uma, terá necessidade ele mais quatro 
horas, o qu e, força é convir, torna pesadíssimas a· obrigações esco
lares. 

O Sn. GONÇALvr,;s CHAvEs: - Está enganado. 

O SR. YICENTE MACHADO: - :\Tão levo para isto em consideração os 
cursos complementares, que, pelo projecto, devem ser fe itos pelos sub

stitutos de diversas cadeiras. 
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() b it. CüHitBA DE . \.H.At;J O dá Ulll apal'le. 
U f::iH. YwENTE l\lAGHADO: - Com o regulamento acLual uã.o deve 

c nobre Senador ar·aumentar, pois a prova de que alie não presta, esta
mos dando, tratando desta reforma. 

Não posso me conformar, 'r. Presidente, com a distribuiçãtl de 
materias feitas pelo proj ecto vindo da Camara dos Srs. Deputados e 
:rg·ora em discussão no Senado, e por isso vou apresentar emendas a 
:·espeito, e que, espero, merecerão a consideração da ·Casa. 

Fiz uma distribuição de materias de modo a ficar cada anno com 
Lres cadeiras, eliminando para isso cadeiras que reputo inuteis, e 
: eunindo em uma só cadeira ma terias que podem e devem estar 
;eunidas. 

A' cadeira de economia política, por exemplo, e que fica sendo 
a z· cadeira do 5° anno, reuni a cadeira de sciencia das finanças e 
contabilidade do Estado, que pelo projecto constituía a 3' cadeira do 
3° anno. 

A cadeira de leg·islação comparada sobre direito privado e que 
consti tuía a 4• cadeira do 5° anno pelo projecto vindo da Camara, dis
Ll'ibui de maneira a não sacrificar esse estudo, mas de modo que reputo 
mais aproveitavel. 

Na 2' cadeira de direi to criminal , e que constitue materia da 
2• cadeira do 3° anno, fica ·obrigado o estudo de legislação comparada 
sobre o direito penal; e na 3' cadeira de direito civil, que constitue 
a 1• cadeira do 4° anno, fica tambem especialmente obrigado o estudo 
de legislação comparada sobre direito privado. 

Pelas emendas que apresento, fica apenas supprimida a cadeira 
ele historia de direito e especialmente do direito patrio, cujo estudo 
om cadeira especia.l, julgo inutil. 

O SR. GONÇALVES CHAVES:- Inutil,!. .. 
O •SR. VICENTE MACHADO: - Inquestionavelmente do modo por que 

vae ser feito o estudo desta disciplina; e quanto ao que diz respeito 
ao direito patrio, V. Ex. sabe que é resumidissima e insignificante, 
pois que, quanto ao direito civil, por exemplo, teríamos de fazer a 
historia do direito portuguez. 

Ainda quanto á distribuição das materias por cadeiras vê-se no 
projecto em discussão o seguinte: 

Ent.re as materias do 4° anno, ha a 3• cadeira, na qual se leccio.na 
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Ll18oria do pt·ocesso civil, criminal e commercial, e no 5" anno ha uma 
cadeira ele pratica forense, continuação da 3" cadeira do 4" anuo. 

Como V. Ex. sabe, Sr. Presidente, pelo regimen actual, aos Esta
dos ficou o direito de terem a sua legislação proce ual, de modo que 
o estudo ele praxe foren e que hoje póde ser feito nas Faculdades de 
Direito, não tem mais do que o que diz respeito ao processo federal. 

E não póde ser de outro modo, a menos que não se queira fazer 
um es tudo pratico, tendo por base a legislação processual de cada um 
dos Estado . 

De modo que, Sr. Presidente, acho de todo o ponto razoavel que 
as cadeiras que o projecto e tabelece, nos 4" e 5" anno, de Theoria de 
Processo civil, commercial e criminal e a de pratica forense, ejam 
reduzidas a uma unica. 

Foi o que fiz com a emenda que apresento, accrescent.ando mais 
a essa matarias o estudo de princípios de Hermeneutica Jurídica. 

O SR. CORRÊ..<\ DE ARAUJO dá um aparte. 
O SR. VICENTE MACHADO: - Realmente esse e t.udo ficaria melhor 

logo no primeiro anuo; mas como V. Ex. sabe, pelo t·egulamento antigo 
das Faculdades se estudava essa materia no 5" anuo. e não ha maior 
inconveniente nessa collocação. 

O SR. ConR:ÊA DE ARAUJO: - Desde que e estuda a lei, é necessario 
que se saiba interpretai-a. 

·O SR. YICENTE fACHADO: - Reformado de accõrdo com as minh a;; 
emendas, o programma das materia dos cursos jurídicos. além ele 
attender melhor á necessidades do ensino, importa ainda o facto Pm 

notavel economia em relação ás Academias officiaes. 
Pelo projecto em discussão, nada menos ele 19 lente" caLhedraticos 

e oito subst.itutos, "ão necessarios para que esta reforma entre em 
perfeita execução; uma vPz adoptadas as minhas emendas, esse num~ro 

fica reduzido. 

O SR. CoRRÊA DE ARAUJO dá um aparte. 
0 R. YICENTE MACHADO: - Si O que temo é- bom, então é desnr

r.es ario pensarmos em novas reformas. (Ha out1·os apartes. ) 

·Sr. Presidente, como dizia, com a adopção das minhas emendas, 
c., numero de lente cathedraticos fica reduzido a 15. nada menos de 
quatro do que ·o projecto, ficando Lambem reduzido a sete o numero 
de lentes substitutos, que ão oito pelo pro,iecto. 
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Em r elação tambem ao numero de lentes subs tilutos, observo no 
projecto um facto digno de nota. 

As tres cadeiras de direito civil, t êm sómcnte para ellas um sub
stituto, e o mesmo se dá com as duas cadeiras de direito criminal e 
as de direito commercial. 

Pelo projecto, porém, as carteiras de direito publico, direito in I er
nacional e diplomacia têm dous lentes substitutos. 

Não precisa a cadeira a que me refiro de dons substitutos, isso 
em nada melhora o ensino e acarreta consillcravel despeza. 

Sr. Presidente, a minha autotidadc nesta materia é nulla, eu &ei 
(não apoiados; , mas tive occasião de mostrar as modificações sofiri 
clas pelas minhas emendas, em relação ao programma de ensino no 
projecto em discussão, aos illustres Senadores e distinctissimos lentes 
de direito, Srs. Coelho Rodrigues e Corrêa de Araujo, e elles acharam
nas justas e razoaveis, e até o Sr. Coelho Rodrigues opinou pela sup
pressão de uma das cadeiras de direito civil, facto com o qual não 
posso concordar. 

Não acho excessivo o numero de tres cadeiras para o estudo de 
Direito civil nas nossas Faculdades; a materia é importantissima e 
digna de prolon ado es tudo. 

Com o nu me e o úe tres cadeiras dessa disc iplina attende-se regular
mente ás nece, sidades do seu ensino. Na primeira cadeira, que faz 
parte do 2• anno, seeão estudadas todas as questões referentes á pes
soas, que são importantíssimas e variadas, como V Ex. sabe, Sr. Presi 
dente; na segunda cadeira, que faz parte do 3• anno, se estudarão todas 
as questões que dizem respeito ás causas, e na 3", que constitue u ma 
das cadeiras de 4• armo, será feito o estudo das obrigações, e de accôrdo 
com a emenda que apresento, um estudo de legislação comparada sobre 
direi to privado. 

O SR. GoNÇALVES CHAvEs : - Isto é impossivel; não ha professor 
que dê conta disso. 

V. Ex. não encara o estudo da legislação comparada como hoje 
deve ser. 

O SR. VICENTE MACHADO: - Encaro- o como elle deve ser feito, e 
como o proprio projecto quiz que elle fosse feito , tanto que tiiz -
legislação comparada sobre direi to privado; es tudo que mais ou menos 
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sempre se fez e nem podia deixar ele fazer - se nas nossas Faculdades, 
mesmo sem cadeira especial. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES: - Está enganado. 
V. Ex. está completamente enganado. 
O SR. VICENTE M.\QHADO: - Não estou tal enganado, como affirma 

o nobre Senador; nas nossas Faculdades sempce que se estudou o 
direito civil fazia-se um estudo comparativo com a legislação respe
otiva de outros paizes, e com o direito romano, principalmente; assim 
como, o mesmo se faz, quando se estudo direi to commet·cial, direito 
criminal e outros ramos do nosso direito constituído. 

Agora a cadeira de Legislação comparada, como a quer . o nobre 
Senador, e como existe nas Universidades européas, nunca tivemos nas 
nossas F.aculdade~. e nem este projecto a crea, como dos seus termos 
facilmente se vê. 

E, deve saber disso o nobre Senador, uma cadeira de legislação 
eomparada nessas condições, o estudo della não poderia ser feito de 
modo aproveitava! em uma unica cadeira, e no curto lapso de tempo 
de um anno lectivo. 

O estudo de legislação comparada como o projecto quer que se 
faça, e como penso que deve ser feito, torna-se muito mais apreciavel 
e de profícuos resultados, do modo que estabeleci nas emendas que 
apresento ao projecto; isto é, na 2• cadeira do 3" anno, de direito cri
minal, na 3• cadeira ele direito civil elo 4" anno, e ainda sobre o nosso 
direito commercial, na 2• cadeira desta disciplina, no 4" anno. 

O SR. Go:-<ÇALVES CHAVES dá um aparte. 

0 SR. VICENTE MACHADO: - Infelizmente, O que faz com que O 

nobre Senador e alguns outros collega~ combatam as emendas que 
possam ser apresentadas ao proj ecto actual que reorganiza o ensino 
nos cursos jurídicos, é o receio, estando como estamos emfim de ses
são, de qu e voltando á Camara a proposição, não se converta em lei 
este anno, protellando-se assim a reforma da lei actual sobre o ensino 
ele direi to, que é detestavel. 

Isto e só isto é que está determinando o procedimento do nobre 
Senador, que deseja até a quéda da emenda apresentada pela Com
missão e que consigna providencia que deve constar da lei. 

O SR. GONÇALVES CHAVES: - Trata-se de um projecto que honra 

aos seus autores. 
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o SR. YICE~TE MACIL\DO: - l'\ão ba duvida e ninguem disse o con
trario; o projecto é bom, o seu conjuncto demonstra que presidiu 
á confecção do mesmo es tudo e muito criterio, o que comtudo não 
quer dizer que não possa soffr er absolutamente reparos. 

Os que constam das minhas emendas referem-se ao programma 
de ensino, á distribuição das matarias, e em nada affectam o pensa
mento ge1·al da reforma. 

E o proprio illu tre Senador deu-me razão, até por aparte , quando 
r tfer i- me á juncção das duas cadeiras de Theoria do Processo e de 
Pratico forense, em uma cadeira sómente; e isto com signaes de muito 
assentimento por parte do illustre Senador por Pernambuco. 

·Sr. Presidente, pelas emendas que apresento ficam estabelecidas 
tres cadeiras em cada anno, o que uniformiza e regulariza o ensino, sem 
accumular muitas matarias em um anno, com prejuízo de outros. 

O SR. GONÇALVES CHAVES: - Quaes são as cadeiras que não são 
supprimidas! 

O SR. VICENTE MACHADO: - Eu vou expôr ao nobre Senador o 
modo por que ficaram distribuídas as matarias e as cadeiras pelas 
miruhas emendas. 

O 1 • anuo ficará constando das seguintes cadeiras: i • cadeira -
Phil osophia do direito; 2• cadeira - Direito romano; e 3• cadeira -
Direi Lo publico c'Ons titucional. 

O 2" anuo constar·á das seguintes cadeiras: i" cadeira - Direito 
civil (primeim cadeira ) ; 2" cadeira - Direito criminal (p1'imeira ca

de ira) e 3• cadeira - Direito internacional publico e diplomacia. 
O 3" anno terá as seguintes cadeiras: 1• cadeira -Direito civil 

(segunda cadeú·a); 2• cadeira - Direito criminal (segunda cadeira) 

comprehendendo Direito militar, regimen penitenciaria e legislaçã'O 
comparada sobre direito penal e 3• cadeira - Direito commercial 
(primeira cadeira). 

No 4" anno se estudarão as seguint.es materiaes: 1• cadeira -
Direito civil (terceim cadeim) especialmente leg[slação comparada 
sobre direito privado; 2• cadeira - Direito commercial (segunda ca

deira ) , e 3" cadeira - Medicina publica, que consta ·de Medicina legal 
EJ hygiene publica. 

No 5" anno, finalmente, existem as cadeiras seguintes: i • cadeira 
- Theoria e pratica do processo civil, commercial e princípios do 
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hormeneutica juriclica; 2' cadeira - Economia politica, Sb><>ncias aas 
finanças e contabilidade do Estado; e J• cadeira - Sciencias de admi
nistração e Direito administrativo. 

Yê o nobre Senador, que quanto á suppressão ele cadeira propria
mente só houve a de Historia do direiLo e especialmente do Direito 
nacional. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES: - Historia de direito?! Ha cadeira mais 
necossaria?! 

O SR. VICENTE MACHADO: - V. Ex. falla com tanta convicção que 
chego a crêr mesmo quo commetti um terrível attentaclo. (R·isos .) 

O 1SR. GONÇALVES CHAVES: -E' o desenvolvimento elo ensino mo
derno. 

O SR. VICENTE MACHADO: - Sabe perfeitamente o nobre Senador 
que um lente ele Direito civil, ou de qualquer outro ramo de Direito 
positivo consLituiclo, entre nós, uma vez compenetrado dos seus deveres, 
não iniciará um curso sobre a materia de sua cadeira ·sem preceder 
ele uma parte historica, resumida que seja. 

E nrm é tão longa e accidentacla a hisloria de nosso direito pal.J•io 
quo esteja pedindo uma cadeira para ser tratada especialmente. 

Sr. Presidente, consequente com o programma de ensino estabele
cido pelas emendas que apresento, outras emendas ao projecto tenho 
necessidade de apresentar á consideração do Senado. 

Ao § 1 o do art. 1 o proponho a seguinte (lê) : 

'·Onde se diz 19, diga-se 15 e onde se diz oito, diga-se sete." 
neferr-so esta emenda ao numero de lentes cathedraticos e sub-

stitutos, que, de accôrdo com a modificação na distribuição elas mate
rias c elo programma ele ensino, fica assim reduzido : 

Ao mesmo paragrapho apresento mais uma emenda, que é a se
guinte: 

"Onde se diz - dous - diga- se, um, e supprimam-se as palavras 
que se seguem á palavra - · díplomacia - e que são - e di?·eito na
cional. 

Esta emenda é tambem consequencia do pro;;ramma de ensino, cuja 
adopção proponho. 

O § 1 •, n. 5, estabelece o seguinte: 

Dous ele P·hilosophia de direito, Direito publico e constitucional 
e diplomacia e Direito nacional; e tudo isso de accõrdo com a emenda 
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ficou constituindo uma cadeira unica, é natural que lenha um só sub
titulo, tanto mais que de appareceu a cadeira especial de Historia elo 

c!i r ito, principalmente direiLo patrio. 
Tenho formulado uma emenda relativa ao art. 2" § 7" (segunda 

parte) . 
O motivo que levou a Commissão organizadora deste projecto a 

estabelecer a disposição contida neste paragrapho, foi inquestionavel
mente oriunda do facto que se tem generalizado, e se tornado mesmo 
escandaloso, de em um anno, em dous, quando muito, não poucos moços 
se habilita1·em em todas as materias do curso jurídico, obtendo a carta 
Je bacharel em direito. 

Isto até já fez carreira na troça popular e nas revistas do anno, 
que consa::;rou -os bachareis electricos. (Risos.) 

Para pôr um paradeiro a este facto, que não deixa de ser escan
daloso, o projecto estabeleceu a medida contida neste parUtgrapho, e 
assim concebida: 

"Os alumnos que tiverem prestado exame das materias de um 
anuo na primeira época não poderão s r admitLidos á exame nas mate
rias do anno subsequente, na egunda época." 

.\cho que o facto cuja reproducção -e t.ratou de impedir com a 
rtispo- ição r! e te paragrapho, é digno uf' toda a altenção; mas lambem 
penso, r. Presidente, que não deYemo fechar ab olul.amente a porta 
para o que trabalham c que esforçadamente se clcclicam aos estudos. 

Penso que, cercada ele garantias efficazcs, póde essa liberdade de 
~pl'oveiLar o tempo elas férias escolares, ser mantida na fórma que se 
cogita de levar a effeito. 

A emenda que vou apresentar parece-me que concilia tudo isto, 
r, por as im julgar, submetto-a á consideração do Senado. 

J\ emenda é a Sf'guinte: 

··o alumno que tiYer prestado exame da- materias de um anno Da 

primeira época, só poderá ser admittido á exame vago das materias 
do anno subsequente, na segunda época, desde que Lenha obtido appt·o
Yação plena em todas as materias do anno anterior e satisfa11endo a 
respectiva taxa de matricula." 

Me parece, Sr. Presidente, que. a aclopção desta emenda remove 
completamente o perigo que se quer evitar, sem comtudo, embaraçar 
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os estudiosos e trabalhadores, que, durante as férias escolares, pro

curarem aproveitar o tempo pelo estudo. 
v. Ex. sabe, Sr. Presidente, que o period•o das férias, tanto pelo 

regulamento em vigencia, como pela reforma que se trata de levar 
a effeito, é quasi igual ao período l·ectivo, de modo que um es tudante 
que queira dedicar-se aos livros póde aproveitai-o perfeitamente. 
A minha emenda substitutiva parece-me, pois, que es tá no caso de 

ser accei ta. 
A terceira parte da disposição do paragrapho me parece qu e deve 

subsistir inteiramente, como se aCl'ha no projecto. 
Tambem, Sr. Presidente, como uma consequencia da reducção de 

algumas cadeiras, peço, por emenda, a supprssão da segunda parte 
do art. 4.• . 

A primeira parte desse artigo trata de providenciar sobre o destino 
que terão os lentes que excederem a esta organização, c a segunda 
parte providencia sobre o lente subs tituto da cadeira de Historia do 
direito. 

Acho que não ha necessidade nenhuma desta providencia c pecial 
em relação a este lente. 

O artigo contém disposição geral em relação a todos os lentes que 
excederem ao quadro necessario para esta organização, nella está in
cluído necessariamente o lente de Historia do direito, e não car~ce 

essa disposição especial em relação a elle. 
Como um meio de garantir o ensino superior ministrado nas Aca

demias officiaes de direito, o projecto tomou uma providencia no 
art. 5•, fazendo com que as Faculdades livres de direito cons tituam um 
patrimonio de 50:000$ para poderem funccionar, além da obrigação 
em que ficam ele se subordinarem a toda a legislação e regulamentos 
sobre ensino que, pelos poderes competentes, forem sujeitos os cursos 
e Academias officiaes. 

No para~rapho unico deste artigo ainda o projecto concede ás 
actuaes Faculdades livres o praz-o de cinco annos para ·a formação deste 
patrimonio. 

Apresento uma emenda a esse paragrapho, mandando q'Ue durante 
o prazo de cinco annos, desde a data ela execução desta lei, ellas vão 
providenciando a formação desse patrimonio, entrando com a 5• ·parte 
annl!lalmente. 
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Envio Lambem uma émenda em relação ao art. 9•. 

Vejo e confesso com algum e panto que para o fiscal do Governo 
junto ás Faculdades livres se marca o ordenado na razão de 2:400$ 
por anno. 

Ora, Sr. Presidente, é preciso não conhecer a extraordinaria impor
Lancia deste funccionario do Governo junto dessas instituições, para 
acreditar que se possa ter quem bem o exerça, remunerado com quantia 
inferior aos contínuos de qualquer repartição. 

O R. Go1 ÇALVES CHAVES: - E temol-os gratis agora. 
O SR. VICE:'<TE MACHADO: - Oomprebendo melhor i so, i Lo é, esse 

serviço feito gratuitamente, do que com essa insiginificante remu
neração. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES: -Isso fica pesando sobre as Academias 
livres. 

0 SR. VICENTE MACHADO: -E que importa isso? Acho que melhor 
seria que pesasse sobre o Governo; mas Lambem acho que mesmv pago 
pelas Academias é preciso que a remuneração desses funccionarios 
es teja de accôrclo com a importancia do cargo e relativo ao que delle 
oc exige. As Faculdades livres já organizadas e aquellas que e venham 
a organizar, elevem ser formada com base e solido fundamento, para 
que venham offel'ecer concurrencia leal ás Academias officiaes; e que 
não sirvam apenas para retirar-lhes • lumnos, é encher o paiz de bacha
rcis ignorantes. 

Uma das garantia para i so é a pre ença de um fiscal por parte 
cio Governo, e um fiscal de quem pos. am ser exigidas obrigaçõe certas, 
e que as desempenhe sem preoccupações de outra ordem. 

Poder- se- ha exigir isso de um funccionario remunerado de se 
modo? (Ha um apa1·te. ) 

Para que tal funccionario possa desempenhar-se bem nos deveres 
inberentes a tão espinhoso cargo, superintendendo o ensino ministrado, 
fiscalizando, enviando ao Governo relatorios, necessario se faz que 
sej a bem remunerado. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES: - ' ó manda dous relatorios por anno. 
0 SR. VICENTE MACHADO : - E acha \ . Ex. pouco isso? 
Esses relatorios devem ser a exposição de tudo que observa, inspe

cciona e fiscaliza esse delegado do Governo; com certeza que não se~ 
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quer simplesmente que ella faça dous relatarias, esses relatarias devem 

ser o resultado de um trabalho assíduo de fiscalização. 
Creio mesmo, ·Sr. Presidente, que das obrigações impostas a fun

ccionarios desta ordem a menor talvez seja essa, a de escrever rela

tarias; no que tem de relatar é que está tudo . 
Acho, Sr. Presidente, que não é muito taxar em 6:000$ o venci

mento do fiscal . do Governo junto ás Academias livres. 
O SR. GONÇALVES CHAVES:- E' o paiz da burocracia ... 
O SR. VICENTE :MACHADO: - Não entendi o aparte do honrado 

'Senador e prefiro não entendei-o a ter ele dar uma resposta menos 

conveniente. 
O SR. GONÇALVES CHAVES: - Burocracia, não entende? 
O SR. VICENTE MACHADO: - Por saber o que é burocracia é que 

não entendo o aparte do nobre Senador. 
Agora, S. Ex. ha clr. concordar que Lauto ba burocracia com o ordc

I:aclo de (j_.: 000$, como com o vencimento ele 2: -i O O$, sendo com certeza 
mais inuLil a manutenção de um funccionario elo qu:J.l nada se póde 
exigir, do que desse que bem pago, hade cumprir com os deveres do 

seu cargo. (Ha t~m apw·te.) 

Comprehendo isso melhor, acho mais natural que gratuitamente 
um homem dedicado á causa ·publica se compenetre elos deveres rle tal 
cargo e o tome a seria, do que outro que aooeite um cargo desses com 

tã:o insignificante remuneração. 
O SR. CORRÊA DE ARAUJO - Maior do que ele muitos lentes. 
O SR. VICENTE MACHADO: L... Isso não se dá, sabe perfeitamente r; 

I!Obre 'Senador. Agora, si os honrados Senadores entendem que taes fun
ccionarios devem ser gratuitos, dou a isso m eu voto, e serão conside-
1 aclos relevantes os serviços que prestarem, e, como não temos conde
corações. não podemos premiar serviços á insLl'Llcção com honras mili . 
lares. se farão de tempos em tempos, a esses funccionarios, uns brinde., 
nacionaes. (Riso.) 

O SR. CoRRÊA DE ARAUJO: - Os lentes das Faculdades livres de 
direito não fazem isso. 

O SR. VICEN'rE MACHADO: - Sr. Presidente, vou terminar e mando 
as minhas emendas. Não sei si lograrão a honra de serem approvadas, 
não porque não representem, quanto á organização das matcrias de 
ensino, alguma co usa ele -rnclb o r elo que ci que vem no proj ecto; o 
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motivo é outro e devo dizel-o com franqueza. Os nobres Senadores 
têm receio que a volta do pr.ojecto emendado á Camara dos Srs. Depu
tsdos, já no fim da sessão legislativa, possa dar em resultado ficarmos 
sem refol'ma este anno. Si a reforma não provar bem, para o anno 
si endireita; para isso estamos aqui nós. (Riso.) 

'São estas as considerações que Lenho a fazer, sem outra pretenção 
do que provocar o debate sobre tão importante assumpto; isto parece 
que conseguirei fazer, provocando a que venham á tribuna os que não 
querem que reparo algum soffra o projecto . 

Para mim elle não consulta a todas as necessidades do ensino ... 

O SR. GONÇALVES CHAVES: - Na opinião de V. Ex. 

0 SR. VICENTE MACHADO - . .. na minha opinião, na Op!ll!aO do 
illuslrc Senador pelo Piauhy, na do illustre Senador por Pernambuco, 
Lodos lcnles de t.lit·cito, conhecedores da materia e seriamente preoc
cupados da sorte do ensino de direi to. 

Já estou me alongando demais, Sr. Presidente, e por isso aqui fico, 
enviand.o á l\Iesa as minhas emendas, que, quando para outra cousa não 
sirvam, obrigarão a maior debate S•)bre a materia. 

Tenho concluído. (Muito bem; muito bem.) 

Yêm á Mesa, são apoiadas e postas eonjunclamente em discussão 
ns seguintes emendas: 

O artigo t• das palavras -- seguintes cacleiTas - substitua- se do 
:>eguinte modo: 

1 • anno - Philosophia do direito. 
2' cadeira- Direito romano. 
3' cadeira- Direito publico e consLiLucional. 
2• onno - 1" cadeira- Direi Lo civil (i" cadeira). 
2' cal! rira- Direi Lo criminal ( 1 • cat.lcira). 
3• cadeira - Direi Lo i nLcrnacional publico c diplomacia. 
3• onno - 1 • cadeira - Direi lo civil (2' cadeira). 
2" cadeira - Direito criminal (2" cadeira), comprchenclendo Di-

reito militar, re3imen penitenciaria e legislação comparada sobre o 
direito penal. 

3' cadeira - Direito ·commcrcial ( 1• cadeira). 

4• anno - i' cadeira - Direito civil ( (3• cadeira), especialmente 
lcgi<;laç,fio comparada wbre o Direito priY:l~:J. 
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2• cadeira - Direi to commercial (2• cadeira), espccialmento Di

reito mar i ti mo, fallencia e liquidação judiciaria. 
3• cadeira- l\'Iedicina publica. 
5• anr10 - 1 • cadeira - Theoria e pratica do processo civil, com

mercial e criminal e princípios de Hermeneutica jurídica. 
z· cadeira - Economia política, sciencias das finanças e conta

bilidade do Estado. 
3• cadeira - Sciencia da administração e Direito administrativo. 
Ao § 1 • do art. 1 •, onde se diz 19, diga-se t5, e onde se diz oito, 

diga-se sete. 
Onde se diz dous, diga-se um e supprimam-se as palavras que 

se seguem a palavra diplomacia e que são: e di1·eito nacional. 
O art. 2•, § 7• (2' parte) sub ti tua-se do seguinte modo: 
"O alumno que tiver prestado exame das materias de um anno 

r1a primeira época, só poderá ser admittido a exame vago das materias 
elo anno subsequente, na segunda época, desde que tenha obtido appro
vaç.ão plena em todas as materia do aono anterior e satisfazendo a 
re pectiva taxa ele matricula." 

( , 3• parte como no projeclo.) 
Ao al't. 4.• Supprima- c a 2• parte ele de onde diz: -Os actuaes, 

etc., etc., até o fim do artigo, alvo o paragrapho. 
Ao paragrapho unico elo art. 5" accrescente-sc - "devendo annual

mente r alizar a quinta parte do me mo patrimonio, a contar do pri
meil'o anno dn. execução da presente lei." 

Ao at·t. 9", onde se diz 2:4.00$, diga-se G: 000$000. 
Sala das Sessões, 14 de Outubro de 1895, 7• ·da Republica.- Vicente 

.V achado. 

O Sr. Gonçalves Chaves observa que a materia elo projecto é 
claquella que mais interessam á vida da sociedade, e que a sua dis
cu~são na Camara dos Deputado elevou- e a uma altura, que fari a 
boma a qualquer Parlamento do mundo. A parte do projecLo, que foi 
impugnada no Senado, não sofreu impugnação na outra Camara. 

O orador discorre sobre a importancia do ensino superior, e lem
brando o abatimento a que tem chegado, mostra a necessidade do pro
jecto como unico remedio para tão grande mal. 

DesenYolve o plano estabelecido pelo proj ecto em discussão, o 
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qual é semelhante ao adaptado nas Faculdades ela França, da Italia, 
.:; da Allemanha, com excepção das sciencias políticas propriamente 
ditas, e argumenta com a reforma feita nas Faculdades da França para 

0 dou tarado em direi to, lendo no J ou1·naL des Débats de 28 de Março 
deste anno um artigo sobre o programma dessa reforma, e em apoio 

de suas idéas. 
E' mai{)r ·o numero -das materias e mais sobrecarregado o ensino 

nas Faculdades daquenes paizes, do que s·erá entre nós, uma vez posLo 

em execução o projecto. 
Na organização dessas malerias acompanhou o pro jecto o desen

volvimento elos paizes mais adeantados, embora eliminando materias 
pe las razões que o orador expõe; .e quanto á distribuição das mesmas 
materias, foi aquella a melhor, e nem se poderia estabelecer solução 
mais conveniente. Sustentando-a, o orador responde ao nobre Senador 
pelo Paraná, mostrando a necessidade elo estudo da Historia elo direito, 
islo é, da gencsis elo direito, para a bôa interpretação elas leis e para 
o rsclarccimcnto das materias. 

Assim, o estudo da legislação comparada, que é inuispensavel para 
o aclvog·ado, para o jurisconsulto e para o legislador; e não compre
hencle o orador que pudesse ter sido menoscabaclo tal estudo pelo nobre 
Senador pelo Paraná, que o julgou desnecessario. 

Tratando de outros pontos do discurso, a que responde, refere- se 
aos cursos complementares, cuja conveniencia e utilidade explica; e 
responde á objecção elo excesso de ·horas de trabalho, mostrando que 
os cursos não são diarios, mas alternados; sendo isso materia de esta
lutos, ou regimento interno das Faculdades. 

Depo is de outras considerações, conclue esperando que o 'Senado 
accl:' i te o projecto, e o approve tal qual veio da Camara, onde foi sabia
mente estudado e discutido ampla e luminosamente. 

SESSÃO DE 15 DE OUTUBRO 

O Sr. Coelho -Rodrigues não acha bom o projecto, que, em todo 
0 caso, é menos máo do que o stat u quo. Não haver á tempo, achando-se 
proximo o fim da presente sessão, para fazer-se o neceS'sario ; e isso 
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quando era já lempo de Lermos, ao menos na Clloital, uma Universidade, 
di _,_ na 'elo nosso ad eantamento. 

Depois ele algumas considerações sobre a necessidade c as vanta
gens de uma reforma no ensino superior trata o orador do projecto, 
o qual, na sua opinião, deve ser mantido em seu conjuncto; sofrendo, 
porém, algumas modificações, de que precisa, sendo a principal dellas a 
reducção elas materias. 

O orador refere-se ás Faculdades ele Paris, de Lyon, de Grensble 
e da Suissa, onde a média elas materias é de quatro por dia; moslra 
a imposibilidacle do estudo, quando é excessivo o numero das materias, 
e offerece emendas supprimindo tres cadeiras, isto é, a terceira fie 

C: ireito civil, a de sciencias das fin~nças e contabilidade elo Estado, e 
reunindo a da Historia elo direito á de legislação comparada, transfe
rindo-se para o Jogar de uma dellas a ele Direito criminal elo segundo 
anno. 

Ficariam assim reduzidas as cadeiras a 16, sendo no primeiro 
armo tres, no segundo tres, no terceiro quaLro, no quarto tres, e no 
quinto tres. O ensino seria sufficienLe, nada Lendo de mais; porém 
tambem nada Ih e f ai tando. 

A emenda da Commissão parece util ao orador, e merecedora da 
approvação lo Senado; ella salva os direitos adquiridos pelos alumnos, 
que já se acharem matriculados quando se promulgar a reforma, e é 
i. o justo c mot·alizaclor. 

Merecem reparo algumas disposições do projecto, entre ellas as que 
se referem ao patrimonio elas Faculclaclcs livres, e ao pagamento elos 
fiscaes, que não deve ser feito por ellas. 

Os fiscaes pagos pelas companhias, julgam-se seus empregados, 
··: servem mais aos interesses das companhias, que lhes pa2am, do que 
ao interesse publico e ao Governo. 

O orador reside em um dos b:.c.irros mais importantes desla Capif.al, 
6 observa quasi diariamente nos bondes, em que transita, infracções 
do contracto, que não é fiscalizado. 

Nunca viu, nem Leve noticias da intervenção de um fiscal, pare
cendo-lhe que esses empregados são tirados do InstituLo elos Cegos, 
c do Instituto dos Surdos-Mudos', porque elles rumca vêm, nem ouvem 
:lquillo que Lodo o mundo vê e ouve todos os dias. 

O orador termina as suas observações declarando que acceita (J 
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lJtwetoo com as modificações, que acaba de propõr, cet'~O ele que com 
ellas elle melhora o ensino de clirciLo. 

Vêm á Mesa, são lidas, apoiadas c pos~as conjunctamentc em dis

cussão as seguin~es emendas : 
Ao ar L. 1 •. upprimam-se as cadeiL·as da Sciencia das finanças 

0 con~abilidade e a 3" de Direito civil, c rcuna- e a da Historia do 
Dil'eito á de Legis lação comparada. 

Passe- c á l" cadeira de DirciLo criminal para o 3" anno e a 2' 

parr. o 4'". 

Ao paragl'apho unico do al't. 5•, diga-se - dez - em vez de cinco. 
Ao arl. 9•. Supprima-se. 
S. R. - Sala das Sessões, 15 di Outubro de 1895. - A. Coelho 

llodriuues. 

O Sr. Gonçalves Chaves diz que em parte concorda e em parte 
não concorda com as observações do nobre Senador pelo Piauhy. Ainda 
assim, na parte em que concorda, dis~inguc: em these acceita as idéas 
de S. Ex., mas nega a ~ua efficacia. 

Refere-se á defesa do nobre Senador pelo Piauhy, sustentando 
a nccessiclaclc do ins~iluto universitario em nosso paiz. 

O orador concorda com o regimén universitario, principalmen~e 

pela razão natural elo auxilio reciproco e indispensavel das sciencias 
entre si. Assim a hisLoria é um elemento necessario ao estudo do 
c:ire1to, e este depende de outras sciencias accessorias. 

Entre~anto, a verdade é que esse ideal esLá longe ele ser sa~isfeito 
entre nós pela extensão elo nosso paiz e população muito disseminada, 
vis~o como só poderíamos ter uma Universida-de, e esta nesta Capital, 
e ser praticamente impossível Ler outras em differentes Estados. 

Em alguns destes, ha cursos de estudo superior, mas em nenhum 
e~ ementos bastantes para constituição de uma Universidade. 

Em França, durante o Consulado e o Imperio, disseminaram- c 
os ensinos superiore em prBjuizo das Universidades, as quaes só n6 

Governo liberal de Luiz Felippe levantaram-se pela propaganda. 
Finalmente, depois da Republica Franceza, por uma lei de 18i5, 

foram reconhecidas Faculdades livres, conferindo-lhes. o direito de 
se constituirrm Universidades, desde que tres daquellas pudessem se 
reunir em uma destas. Esse regimen não subsistiu, a lei de 1880 reduziu 
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as co usas á época anterior a 1875; as Faculdades livres não poderão 
mais constituir Universidades. 

Si em França as Universidades não poderão subsistir, senão em 
mui pequeno numero, entre nós com maioria de razão. Em um paiz 
pobre, de communicações <iifficeis, a centralizaç&o do estudo superior 
nesta Capital traria difficuldades ao desenvolvimento das sciencias, em 
excessivo augmento de despezas para o paiz e para os estudantes. 
Assim, pois, acrediLa o orador, que a idéa do nobre Senador pelo Piauhy 
é inopportuna; é um ideal que está muito affastado da sua realização 
pratica. Além .de inopportuna, seria inutil, e nem .o paiz póde com
porLar despezas desLa ordem. 

Quanto á critica que R Ex. instituiu sobr:e o projecto, ha de per
mittir que o orador, apezar do respeito que tribuLa á sua competencia. 
discorde de sua opinião, pois, entende que o projecto satisfaz perfei
tamente aos interesses do ensino superior, sem as modificações apre
sentadas pelo honrado Senador. S. Ex. lembra a suppressão da cadeira 
de Direito civil, notando que a Faculdade de Direito de Paris tem 
superabundancia de materias. 

Não tem razão: as Faculdades jurídicas de Roma, Bolonha e Napo
les, onde prevalece a união, como na França, das sciencias jurídicas 
e sociaes, contém materia muito superior á que exige o projecto. Além 
das materias obrigatorias dos cursos, existem outras complementares, 
que são professadas pela classe dos professares livres, homens nota
vais como Goldschmidt, Oreste, e outros que occupam logares no Par
lamento dos seus paizes e que têm, por seu merecimento, perfeitamente 
garantidas as suas condições materiae1. 

Em França, um professor ganha de 12 a 15 mil francos annuaes, 
e na Allemanha muito maior quantia. 

O orador entende que a união das sciencias jurídicas e sociaes é 
profundamente racional. Do estado simultaneo dellas o homem com
pleta-se, alarga o seu espírito pela comprehensão das verdades que se 
combinam e se compleLam no mesmo fim, isto é, a perfeição do homem 
e de sue-s Faculdades. 

Entende o orador que é inconveniente a suppressão da cadeira de 
Direito civil, tanto mais, attendendo-se a que a sua materia é vas
tíssima. 
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Só a introducção do direito, as materias que consliluem o principio 
do direito e o direito da familia constituem um curso muito largo. 

O assumpto da successã,o, as obrigações e o direito elas cousas, a 
propriedade e Lodos os onus reacs, requerem grande espaço para seu 
desenvolvimento, e o nobre Senador pelo Piauhy abc perfeitamente 
que tres annos ão apenas ufficientos para que o alumno se retire 
ua Faculdade com icléas geraes, porque não se póde exigir mais. 

O estudo elo diroilo não póde er i olado c po1· isso é nece sar;o 
o estudo simu llaneo em diversas materias. O jurista não póde seL' 
Empirico, é necessario que e !I e conheça di versa sciencias nas suas 
diversas ramificações, isto é, precisa conhecer as razões philosophicas 
e fundamen taes do direito . 

O systema de especificação não póde ser admittido por contrario 
á propria razão humana, e é por isso que na Allemanha se es tuda a 
Philosophia do direito, a sua encyclopedia e mais ·a methodologia, e 
assim fica o e tudante preparado para entrar no va to campo das scien
cias juridicai. 

Não se póde Lambem separar o estudo do direito da historia e da 
legislação comparada; aquella descreve a evolução, o pro :; resso do 
dire ito e esta synthetiza o desenvo lvimento universal da civilização, 
approximando os povos por todos os pontos de suas relações. 

Finalmentr, o orador não acha inconveniente algum na nomeação 
de um fiscal para o en ino superior, ao oontrario ha de ser de grande 
utilidade, recahida a nomeação em pessoa de espírito culto e interesse 
patriotico. Espera o orador que o enado, attendendo as considerações 
~xpendidas, votará o projecto como veiu da Camara. 

E' um serviço real que prestará ao paiz. 

SESSÃO DE 17 OUTUBRO 

O Sr. Corrêa de Araujo: - r. Presidente, a proposição que se 
discute reorganiza as Faculdades de Direito da Republica. E', poi , 
incontestavel a importancia do assumpto submettido á apreciaçã'O 
do 'Senado. 
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A proposição que a Camal'a cl us DepuLados nos enviou, conLém 
duas alterações no Laveis, comparada com o regimen acLual: em pri
meiro lagar supprime o curso de notariado e reduz a um os clous cursos 
o e sciencias sociaes e jurídicas; em segundo lagar, faz cessar a liber
dade de frequencia ou antes torna obrigatoria a frequencia para os 
alumnos matriculados. 

EsLas alLerações constituem sem duvida al,uma uma reforma im
portante na organização do ensino das nossas Faculdades de Direito. 

Em 1865, si não me falha a memoria, o Ministro elo Imperio, Con
llelheiro José Liberato Barroso, reformou as Faculdades de Direito, 
dividindo em clous o curso de sciencias sociaes e jurídicas, creou um 
para as sciencias sociaes e outro para as sciencias jurídicas. 

Essa reforma, que não chegou a ser executada, não dava maior 
desenvolvimento nem ao estudo •das sciencias sociaes, nem ao das 
sciencias jurídicas; por esse motivo pronunciei-me contra ella, em 1877, 
na Garoara dos Srs. Deputados, onde fiz parte da Commissão de Instru
cção Publica. 

Disse então que, sendo elementares, superficiaes as noções quer de 
umas, quer de outras sciencias que se podiam aJdquirir nas Faculdades 
de Direito, não havia razão de ser para a divisão do ensino em dous 
cursos. Si a reforma pretendesse desenvolver, aprofundar o c tudo 
das sciencias sociaes ou das jurídicas, a divisão do curso traria van
tagens, seria incontestavelmente conveniente; mas, continuando o en
sino a ser elementar, distribuindo-se apenas pelos dous cursos as 
cadeiras existentes, nas quaes sómente podiam os alumnos adquirir 
noções superficiaes quer de umas, quer de outras sciencias, a divisão 
não podia trazer vantagem alguma. 

As noções elementares quer de sciencias sociaes, quer de sciencias 
jurídicas eram indispensaveis pª'ra quem quer que pretendesse o titulo 
de bacharel em um ou outro dos cursos creados por aquella reforma. 

Por esLas e outras razões contestei as vantagens da divisão feita 
(:'fi 1865. 

O decreto n. 1. 232, de 2 de Janeiro de 1891, reformou os estatutos 
das Faculdades de Direito, creando tres cursos, a saber : o de sciencias 
sociaes, o de sciencias jurídicas e o do notariado. 

Essa reforma deu mais desenvolvimento ao estudo quer das scien
cias sociaes, guer das sciencias jurídicas; basta attender ao num ero ele 
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cadeiras creadas para conhecer-se que o ensino dos novos cursos foi 
organizado sob bases mais vastas, de modo a tornai-o mais desen
volvido. 

O curso do notariado não produziu resultado algum; na Faculdade 
do Recife creio que um ou dous estudantes se matricularam nesse 
curso, que aliás não foi frequentado; na ele S. Paulo, não sei si o curso 
de notarirudo teve frequencia. 

Conseguintemente, a suppressão .desse curso é uma necessidade, 
pois, por falta de alumnos, elle só tem servido para determinar a cles
peza ()lOm professores que não têm a quem ensinar. 

Convirá acabar com a divisão dos cursos de sciencias sociacs e 
JUrídicas, reduzindo-os a um só? 

Quando .o honrado Senador por Minas Geraes tratou desta questão, 
lembro-me que lhe disse em aparte que, no começo deste anno, se 
cogitara na França de dividir o doutorado em direito em dous cursos 
que habilitariam a acquisição dos títulos de doutor em direito e doutor 
em sciencias políticas. 

Assim separava-se o estudo das sciencias sociaes, no intuito de 
aprofundai-o, de dar-l·he maior desenvolvimento. 

S. Ex. contestou que fosse esse -o intuito da reforma que eu não 
posso asseverar, si foi ou não votada. 

Na revista do ensino que aqui tenho encontra-se o discurso com 
que Poincaré, Ministr<J da Instrucção, se dirigiu ao Conselho Superiúr, 
apresentando os projectos de reforma, afim de serem por elle estu
dados e discutidos. 

A leitura desse discurso convence de que incontestavelmente o pen
samento do Governo foi alargar o estu-do das sciencias sociaes (políticas 
e administrativas), con.siderado muito elementar o ensino dessas scien
cias. 

Além desse discurso, no qual o Ministro historia tudo quanto 
úccorreu na França relativamente ao ensino das sciencias administra
tivas, encontra-se na Revista elo Dil'eito e da Legislação um artigo de 
um distincto publicista Ducroc. •onde elle, justificando a reforma, 
demonstra a necessidade de aprofundar o estudo das sciencias admi
r:istrativas. 

Póde-se, pois, sem receio de errar, assegurar que a idéa, o prin-
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cipio que determinou a reforma foi aprofundar o estudo das sciencias 
políticas. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES: - Como não posso mais fallar sobre 
este assumpto, peço ao nobre Senador permissão para interrompel-o 
com um aparte. 

O SR. CORR~A DE ARAUJO: - Com muito prazer ouvirei. 
O SR. GONÇALVES CHAVES: - Eu disse firmado na opinião de um 

notavel escriptor, a qual vem no Jo1-nal d!os Debates, que tinha presi
çlido a reforma um pensamento extranho ao desenvolvimento das 
sciencias políticas. 

V. Ex. redarguiu, dizendo que o pensamento era aprofunudt' u 

estudo e eu repliquei que não, porque como V. Ex. sabe existe w 1 

França uma Faculdade de Sciencias Políticas. Primeiro argumento. 
Em segundo Jogar, a critica feita á divisão do doutorwdo, de sci c.t

cias políticas e jurídicas, porque nas sciencias políticas envolve-se 
materia jurídica elementar. Logo não podia ser o pensamento o desen
volvimento. 

A razão que os publicistas francezes dão no Jo1·nal dos Debates é 

o recrutamento, dizendo que o Governo não tinha a franqueza de dar 

esLa razão. 

O SR. CoRRíbA DE ARAuJo: - V. Ex. não tem razão. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES: -Este é um ponto que absolutamente .. . 
O SR. CoRR:íl:A DE ARAUJO: -Não affecta o 'Projecto; não ha duvida 

alguma; mas tendo-me pronunciado no Bentid1o de que a reforma visara 
o alarg·amento do ensino, desejo justificar o que então disse. 

Estava na Europa quando a questão foi discutida largamente no 
jornal francez Temps. Ahi professores distinctos discutiram largamente 
as vantagens e inconvenientes da reforma que se pr.ojectava; mas, todos 
accórdes lhe attribuiam o intuito de desenvolver o ensino das soiencias 
politicas e administntivas. 

Na França existe o licenciado e o doutorado. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES: -E o bacharelado. 
O SR. CoRR~A DE ARAUJO: - Preparatori.o para o licenciado. No 

ensino superior, temos o licenciado e o doutorado. 
Segundo a reforma, o licenciado habilita qu·er para o titulo ctP 

doutor em sciencias políticas, quer para o de doutor em direito; obt.iao 
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0 titulo de licenciado, f"ica-se habilitado a qualquer dos cursos uo 

doutorado. 
Actualmente só o doutorado importa isenção para o serviço militar; 

a reforma, procurando melhorar Lambem o licenciado, ampliara, tor
nara extensiva aos licenciados esse favor restricto ao doutorado. 

o SR. GoNÇALVES CHAVES: -E' facilitar o doutorado, 'dividil-o. 
O SR. CoRR~ DE ARAuJo : - Attenda V. Ex. 
O SR. GONÇALVES CHAVES: -E' o que diz o Jornal dos Debates. 
O SR. CoRRJ:'..A DE ARAUJO: - A licença não gozava do favor conce-

dido ao doutorado; dividindo este em sciencias jurídicas e em politicas, 
subsiste D favor, a isenção, qualquer que seja o ramo que se procure 
seguir. 

Deixando esta questão, passo a tratar do projecto. 

Eu disse, Sr. Presidente, que já tive occasião de pronunciar-me 
contra a divisão do curso em sciencias soc.iaes e em sciencias jurí
dicas, isto porque as noções que se podiam adquirir eram então muito 
elementares. 

Hoje vejo que, depois de uma reforma, como a de 1891, onde se 
procurou desenvolver o estudo, quer das sciencias sociaes, quer elas 
sciencias jurídicas, já creando novas . cadeiras, já dividindo algumas 
Lias existentes, se procura extinguir a divisão, reduzir os dous cursos a 
um sómente - o de sciencias sociaes e jurídicas. 

Por que .se pretende semelhante reducção? Dizem os defensores da 
reforma que a reducção conveniente para melhorar o ensino, que a 
divisão não produziu os resultados que se esperava. 

Sr. Presidente, eu creio que o facto de não corresponder o resultado 
á justa expectativa daquelles que decretaram a reforma, não justifica 
aquelles que hoje procuram voltar ao ponto de onde haviam partido; 
si o ensino não é tão profícuo como seria para desejar, a causa deve 
ser outra que não a reforma; não posso attribuir o estado do ensino á 
reforma, nãJo posso considerai-o consequencia da divisão dos cursos. 

Si consultarmos os dados estatísticos remettidos pelas Faculdades 
officiaes de S. Paulo e do Recife, devemos acreditar que o estudo das 
sciencias sociaes, bem como das sciencias jurídicas, tem sido feito com 
grande .vantagem para a causa da instrucção, pois que foram mais de 
600 estudantes approvados em um anno e apenas 11 reprovados. 
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Este resultado aLLesLa ou o aproveitamento dos alumnos ou qne 
os exames não são feitos como seria para desejar. 

Fui lente da Faculdade do Recife e no meu tempo posso asseverar 
ao Senado, os ex-ames não ·eram feitos convenientemente, deixavam 

muito a desejar. 
Apezar dos dados estatísticos, acredito que o ensino não tem pros~ 

pcrado entre nós e me parece que a causa é a mesma de outr'ora, a 
falta de severidade ou antes a excessiva co-ndcscendencia, a injusLifi
cavel benevolencia com que são julgados os exames. 

Emquanto os estudantes acreditarem que no fim do anno terão 
quatro ou sús pontos para fazerem a prova escripta que delles se 
exige, não se esforçarão durante o anno lectivo, esperando conhecer os 
poucos pontos sobre que versará o exame. (Apoiados.) 

Estou convencido ele que esta é a verdade; a reducção 'dos cursos 
a um só e a tobrig·atoriedacle da frequencia não a·proveita de modo algum 
para o mal que se trata de remediar. 

'Só conheço um remedio efficaz: é estabelecer que todas as lições 
tenham um programma e que todos os programmas constituirão pontos 
para as provas escriptas dos exames. 

Por esse modo o alumno conhecerá a necessidade que tem ele pre
parar-se diariamente nas lições que lhes forem explicadas, pois não lhe 
será possível estudai-as em poucos dias para prepararem-se para os 
exames. 

Emquanto as provas escriptas versarem sobre quatro ou seis 
pontos nada se conseguirá. 

No tempo em que eu era lente, os alumnos sómente estudavam 
os quatro ou seis pontos que constituíam objecto elas provas escripLas 
e para esse estudo poucos dias eram sufficientes. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES: - O exame é uma bur la. 
O SR. CORRÊA DE ARAuJo: - Apezar de ser conhecida e ·confessada 

por todos a situação, não ha entretanto accõrdo quanto ao meio pelo 
qual eleve o Poder Legislativo occorrer, quanto á providencia que deve 
adaptar para melhorar a causa da instrucção nas Faculdades de 
Direito. 

Entendem muitos que a frequenci a obrigatoria vem salvar o ensino 
snperior; não sou dos que assim pensam; não acredito na efficacia 
do remedio; entretanto accei Lo o projecto, votarei pela sua adopção, , 
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não só para que se conheça que a causa do mal não é a liberdade da 
r1·oquencia, como para que se proporcione ao Governo, com a autori
zação de expedir novos estatuto , occasião de decretar medidas que 
tornem os exames mais rigorosos ou menos faceis. 

E' nos exames que está a causa do mal com que lucl.amos, não hoje; 
mas, ha muitos annos . 

O •SR. GoNÇALVES CHAVES: - A falta de frequencia concorre para 

isto. 

O SR. CORRÊA DE ARAUJO: - A liberdade de frequencia nada im
por ta; estabeleça V. Ex. a frequencia obrigatoria e permitla que os 
exames versem sobre quatro ou seis pontos e verá que os alumnos pro
curarão conhecei-os para estudai- os e assim habilitarem-se para. os 
exames. 

O Senado sabe o que são os exames; não é possível facilitai-os 
mais do que se facilita . 

Eu vou confessar um peccado que por vezes commetti: despedin
do-me dos meus discípulos, por occasião do encerramento das aulas, 
mais de uma vez eu lhes disse: tOS senhores estudem os pontos sobre que 
Ycrsará a prova escripta e queimem os seus livros de direito; salvem do 
incend io um pequeno diccionario de synonimos e com elle procurem 
entender as palavras do programma que lihes foi distribuído por occa
sião da abertura das aulas e não receiem fazer os seus exames, pois 
que é extraordinaria a benevolencia com que julgamos; nos exames 
oraes apenas exigimos que o alumno revele ter entendido o programma, 
ter noções das palavras que a:hi se empregam. 

E assim era effeolivamente, Sr. Presidente, .o estudante que tinha 
uma prova escripta julgada soffrivel, sómente era reprovado si não 
entendia as palavras do pro3ramma, sorteado para a prova oral. 

Lembro-me de que uma vez no quarto anno, foi sorteado o pro
gTam ma - dos Codicillos - das substitu·ições -; vendo que o estu 
d'lnte não conhecia as definições de nenhuma dessas palavras, eu lhe 
pedi que as trocasse por outras, de modo •que eu pudesse cünhecer 
que elle tinha qualquer noção do assumpto. - Nada consegui. (Riso.) 

No meu tempo, havia excessiva condescendencia, quasi criminosa, 
e este nosso procedimsnto era a principal causa da decadencia elo ensino 
superior. 
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Fui lente no tempo da frequencia obrigatoria; conheço esse regi
men como a da liberdade e acredito que a causa do mal não está ahi. 

Si o projecto fôr adaptado, si estabelecer-se a obrigatoriedade da 
frequencia, mais dias, menos dias, volLaremos ao regimen da liberdade, 
porque uma vez feita a conquista é difficil firmar-se o regimen opposto. 

0 SR. ALMINO AFFONSO: - Pois SÓ a liberdade é fecunda. 

O SR. CoRR~A DE .ARAuJo: - Em 1877, qUando na Camara dos 
Srs. Deputados eu discuti a questão da liberdade do ensino superior, 
sust!mtei a conveniencia de permittir a quem quizesse prestar exames 
na-s Faculdades officiaes, a inscripyão para esse fim. 

O estudante que houvesse frequentado um curso livre ou que 
tivesse estudado com os seus livros e se julgasse habilitado, devia ser 
admitido a exame nas Faculdades officiaes, sobre o programma da 
cadeira e não sobre meia duzia de pontos. 

O SR. PAULA E 'SouZA: - Era preciso haver severidade em exames. 

O SR. CORRÊA DE ARAuJo: - As inscripções para exames devem 
spr permittidas; sejam severos nos exames. 

O SR. PAULA E SouZA: -Apoiado. 
O SR. CORR~A DE ARAuJo: - Mas não deixem de admittir aquelles 

que os quizerem prestar, mediante as provas estabelecidas. 
E' indispensavel que os exames sejam serios; si elles não attestam 

o aproveitamento do alumno é preferível mandar passar o titulo de 
bacharel por qualquer secretaria, mediante o pagamento da taxa que 
se julgar conveniente. 

O SR. PAULA E 'SouZA: - Isto é a condemnação do professorado. 
O SR. CoRRÊA DE ARAuJo: - Isto me foi dito mais de uma vez por 

nm mestre e amigo; não é a condemnação do professorado, pois todo 
elle reconhece que esta é a verdade; o Governo deve ouvil-o e de accôrdo 
eom elle adaptar medidas que garantam o resultado dos exames. 

Refiro-me principalmente ao meu tempo e fui o primeiro a oon
fessar a minha culpa; sempre facilitei quanto pude o exame; sómente 
reprovava, quando era escandalo approvar, quando o alumno não reve
lava noção alguma do assumpto s'Obre que versava o ponto. 

E' possível que hoje as co usas se passem de outro modo; acredito 
que não, pois vejo o resultado dos exames. Em Pernambuco foram 600, 
approvados e 1 ~ reprovados durante um anno. 
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o SR. PAULA E SouZA: - IsLo é muito grave; era o caso até de 

responsabilizar os professores. 
o SR. CoaRftA DE .ARAUJO: - Em S. Paulo o resultado é o mesmo; 

veja V. Ex. o relatorio e se convencerá de que, -attendendo a10 numero 
ele matriculas, o resultado é pouco mais ou menos o mesmo. 

E' preciso mellhorar o systema de exames. E' para este ponto que 
deve recahir principalmente a attenção do Governo nos estatutos que 
a proposição o habilita a decretar. As provas escriptas devem versar 
sobre todos os programmas de lições. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES: - Na minha aula, o programma da 
lição é o que serve para o exame. 

O SR. CoRRftA DE ARAuJo: - Si o alumno tiver certeza de que fará 
o exame sobre qualquer dos programmas explicados durante o anno 
Ieetivo, não aguardará o fim do anno para preparar-se para o exame, 
trabalhará durante o anno, frequentará as aulas. 

Dizia eu, apezar de estar convencido de que a causa de decadencia 
do ensino superior não é a liberdade de frequencia ... 

O 'SR. VrcEN'rE MACHADO: - Apoiado; a prova é •que as Escolas 
Po lytechnica e de Medicina tem-se elevado. 

O SR. CORRÊA DE ARAUJO: - Não duvido transigir, acceitando o 
projecto com a obrigatoriedade da frequecia, para que o Governo nlbs 
r.ovos estatutos estabeleça medidas que assegurem a fiscalização dos 
exames e os tornem menos faceis do que sã:o hoje. 

S,i a reforma constante da proposição não produzir os resultados 
que se espera, o Poder Legislativo procurará com a urgencia que o 
caso exige decretar outra reforma, sobre outras bases. 

O estado actual não é bom; mas, ha quem acredite que o projecto 
é o que se póde fazer de melhor para salvar a situação. 

Não estou convencido disto; mas, não hesito em proporcionar -aquel
les que pensam de modo diverso occasião de verificar que carecem de 
fundamento as suas suspeitas. 

Votando pelo projecto, deixo de discutir a conveniencia da sup
pressão de cadeiras, bem Mmo de sua collocação neste ou naquelle anno 
do curso; porque entendo que os que a~ceita:m o projecto, devem votar 
contra todas as emendas, afim de que elle não volte á Camara e seja 
quanto antes convertido em lei. · 

Si não fóra esta considenção, eu apresentaria algumas emendas e 
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votaria a favor de outras já apresentadas, alterando a distribui~tão das 

ma terias. 
o SR. VICEN'rE MACHADO: - Apoiaclissimo; é até inconveniente. 
o 'SR. CORRÊA DE ARAUJO: - A Commissão do Senado, examinando 

o projecto, offerece o seguinte aclditivo. (L~ . ) 

Este artigo contém materia propriamente regulamentar, que de
corre da reforma; a disposi~tão do aclditivo é uma consequ encia da 
transi~tão do regimen actual para o de um só curso. 

O SR. VICENTE MACHADO: - Mas é preciso que isto fique bem claro, 
porque o Governo nos estatutos póde tomar por base a rej ei~tão da 

emenda pelo Senado. 
O SR. CoRR!!:A DE ARA.UJO: - Não se póde receiar isto. 
O SR. VICENTE MACHADO : - Salvo, dada a intelligencia que V. Ex. 

dá. Sem duvida o pensamento do Senado é este. 
O SR. CORRÊA DE .ARAUJO: - Não é preciso fazer qualquer decla

ração no sentido do additivo. 
Temos ac~ualmenLe lous cursos, o de sciencias soc iaes e o ele 

sciencias jurídicas em cada um dos quaes o alumno póde estar matri
culado para obter o titulo em um' ou em ambos. 

Segundo o adclitivo o alnmno ou de sciencias sociaes ou de scien
cias jurídicas pócle matricular-se no novo curso ou concluir aquelle 
em que se matriculou. A disposição, portanto, decorre da mudança do 
regimen. 

Si o Senado quer a reforma tal qual foi VIOLada pela Camara, C?n
vém que rejeite o aclditivo da Commissão, para que o projecto não 
vol Le á mesma C amara e possa ser convertido em lei. Só mente a.ssim 
poderá conseguir-se no proximo anno o regimen da frequencia obri
gatoria em que tanto se confia, do qual tanto se espera. 

Por esse motivo offereço ao Senado uma emenda, supprimindo o 
adclitivo apresentado pela Commissão . 

O Sr. João Barbalho: - O projecLo que se discute exprime um 
bel! o pensamenlo; visa melhorar, desenvol.ver, engrandecer os estudos 
jurídicos entre nós, e só por isto é digno de apoio e de applausos. 

V. Ex. bem conhece, Sr. Presidente, que, além do proposito que 
o projecto traz em si de melhorar o ensino superior, ha nelle tambem 
uma razão .de actualidade, a de contrariar uma certa corrente que se 
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tem desenvolvido contra o direito, contra os juristas, contra os que 
da sciencia do direito fazem profissão. Não é preciso ser muito pm·s
picaz, ter grande atilamento, para verificar que esta corrente existe 

0 vae desenvolvendo. Ha uns •que negam .até ao direito seu cara
cter scientifico e mesmo não falta quem o faça o progenitor dos males 
Lodos que soffremos de ordem social e política. Nestas condições seja 
bem vindo este projecto; elle visá um grande fim e encerra uma nobre 
preoccupação. Ou se considere o direito como uma sciencia ou como 
arte, o facto é que em uma sociedade política o estudo do direito se 
impõe como uma necessidade. Sendo o Estado um instituto jurídico, 
necessariamente ha de ser gerido pelos homens do direito, quer quei 
ram quer não os que lhes são avessos. 

O jurisconsulto romano Celso contentava-se em chamar o direito 
.4.rf<J - jus est ars boni et requi. 

E essa ogerisa ao direito a ponto de tirar-lhe o nome de sciencia, 
faz -me lembrar um dito de Beaumarchais, que o Senado me relevará 
c i lar : 

"O nome feio que um cozinheiro estrangeiro possa dar a uma 
del icada iguaria franceza, não lhe tira o sabor nem a excellencia." 

Podem ch amar como quizerem o direito e terem-n'o na conta que 
entenderem; si nuvens tempestuo as alguma vez o ensombram, pas
ado o eclipse, o direito brilha como o sol e a maldição que lhe podem 

lançar é ingrata e abyssinia. E' grato, pois, vêr que os poderes publi
cas occupam-se com importancia e desenvolvimento do ensino jurídico. 
Entretanto, essa nobre preoccupação revelada na discussão que tem 
havido nesta e na outra Casa, estará bem servida com as providencias 
do projecto ? Terão ellas bastante efficacia para produzir o effeito dese
jado? Peço licença neste ponto para discordar daquelles que nesta e 
na outra Casa têm sustentado o projecto. 

Parece-me que elle fica muito aquem de os desejo; c entendo que 
nestas maLerias de insLrucção publica o melhor é não estar reformando 
constantemente. 'ós temos uma reforma radical feita em 1891; não se 
póde ainda julgar, em toda a sua integridade, em toda a sua extensão, 
em todos os seus effeitos esta reforma. Ella est.á amadurecendo na 
pratica. ·ão será um acLo de temeridade estarmos agora a alterar 
constantemente uma co usa que precisa mui to tempo, rim i ta pausa 
para poder fructificar? As instituições de ensino constituem nomo que 
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um vasto edifício; quando é preciso, accrescenta-se-lhe mais um com
partimento, mais um commodo, mais um andar; mas não se deve estar 
todos os dias a desfazer e a edificar de novo. Não é de bom aviso, não 

é curial isso. 
Este projecto exprime, além disso, um aci,o de retrogradação. Elle 

traz o sainete coimbrão; elle vem com a disciplina dos velhos estatutos 
da Universidade de .Coimbra. Este projecto é o repudio da liberdade que 

se tinha dado ao estudante . , . 
O SR. GoNÇALVES CHAVES: -De vadiar. 
O SR. JoÃo BARBALHO - ..• de estudar. O regimen da liberdade 

é indubitav>elmente mais proficuo do que o regimen da passividade. 
Para a educação da mocidade que frequenta as nossas escolas, não será 
de muito maior efficacia deixar os alumnos comprehenderem o senti
mento da propria responsabilidade? 

A frequencia livre dá lagar a que elles se compenetrem do seu 
dever, e não procurem pela hypocrisia, fazendo consistir seu unico 
merito no chegar a tempo e a hora, e mostrar-se mais assíduo do que 
os companheiros, vantagem que afinal não redunda em aproveitamenbo 
do ensino. O aprender não consiste no assistir ás aulas; a presença não 
quer sempre dizer applicação. 

Accusa-•se o regimen vi !:ente ele ter contribuido para a clecadencia 
dos estudos juridicos; debalde, porém, procuro a prova disto; quer nas 
discussões parlamentares, quer na imprensa, •quer nos documentos offi
ciaes, não tenho podido achai-a. 

Si percorro os relatarias do Ministerio do Interior, onde vêem noti
cias dos trabalhos relativos á instrucção publica, encontro estatísticas 
que absolutamente não provam contra a frequencia livre. 

· O nobre orador que me precedeu na tribuna adeantou o que eu 
teria de dizer sobre este ponto; mas sou forçado a lêr os numeras para 
justificar o que acabo de dizer. 

Si a frequencia livre fosse a causa do abandono e decadencia dos 
estudos, teríamos de achar no grande numero de reprovações a prova, 
a manifestação disso .. 

Com effeito, si é certo que, por ser livre a fl'equencia, os alumnos 
não estudam, então deve haver ·no fim de cada anno· muita reprovaÇão. 

Lendo o relat.orio do . Ministro do Interior quanto á Faculdade de , 
Direito .de S.. Paulo, encontro uns numeras par-a os 'Q.uaas chamo a ' 
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altenção daquelles que tanto insistem, como um remedio salvador, na 

disciplina do bedel e do lapis. 
Vejamos agora o que diz a estatística em relação á Faculdade de 

Direito de S. Paulo, primeiramente, e depois as outras. 
Eis os algarismos do relataria : 
Em Maio de 1894, as inscripções para exame subiram a 120; reti

raeam-se oito examinandos e deram-se apenas 11 reprovações. 
No fim do anno, inscreveram-se 222 alumnos; retiraram-se 16 e 

deram-se sómente cinco reprovações. Inscreveram-se mais 79 não ma
triculados, retirando-se cinco; foi unicamente reprovado um. 

Na Faculdade do Recife, na primeira época de exames em 1894; 
Jnscriptos, 197; reprovações, 29; na segunda época, inscriptos, 249; 
reprovações, 29. 

Na Escola Polytechnica em 494 exames, deram-se 31. reprovações 
t·m Maio; de 774 exames em Dezembro, resultarám-se 71. reprovações. 

Como fica exposto, não é só nas Faculdades de Direito que se vê 
'r·rem numerosas as approvações; a estatística dos exames da Escola 
flolytechnica accusa o mesmo resultado. 

Nem isto é em desabono de nenhum desses institutos, quando se 
Yô que em Pernambuco, o anno passado, apenas bacharelaram-se 35 e 
na Escola Polytechnica, dipjomaram..:se 31 individuas. 

Acreditando que as approvações são regulares, são sinceras, eu 
Lenho em meu abono a opinião dos professores que approvaram os 
alumnos. 

Si elles os approvaram é porque entenderam que os alumnos esta
Yam habilitados nas matarias que estudaram durante o anno. 

Creio que· não é preciso uma prova mais patente de que o mal 
que se possa attribuir á situação actual do ensino, não provém absolu
!.amente da liberdade de frequencia. 

Estará o mal, estará a causa da decadencia dos estudos, no grande 
numero de ·matarias, na accumulação de disciplinas que se dão aos 
alumnos para estudar? Quem nos diz que assim não é, Sr. Presidente, 
é a propria Commissão de Instrucção Publica, . que acceitou o plano 
que veiu das Camaras, augmentando o numero de matarias do curso 
que fíca subsistindo. 

Esse plano poderia ser criticado sob mais "de um ponto de vista. 
Como· eu · tenho de ·votar -contrâ toda· Õ projecto, não · offereco ~. emenda. 
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que de principio tinha elaborado, reduzindo as materias de ensino e o 
numero de cadeil'as, de maneira qu se podel'ia dar o curso Lodo em 
quatt·o annos, e reduzindo o numero de cadeiras a 14. 

' i eu tivesse de apresentar um plano organizando as Faculdades, 
estabeleceria para o en ino uma distribuição de maLerias pela seguinte 

fót·ma (lê) : 
lo anno- L Introducção ao estudo das sciencias jurídicas, herme-

neutica e Historia do direito. 
II. Direito civil comparado com o romano e oom os codi: os estran-

feiros . 
JII. Direito public·o e constitucional comparado com o das nações 

americanas. 
2o anno - IV. Continuação do estudo de Direito civil. Organização 

judiciaria e Processo civil. 
V. Direito criminal, estudo do Codigo Penal comparado com a legis

lação es trangeira. Processo criminal. 
VI. Direito in!,ernacional, publico, privado, marítimo e diplo-

macia. 
3o anno - YII. Continuação do Direito civil. 
YTTL Continuação do Dil'eito Cl'iminal, regimen penitenciaria. 
IX. Direito commercial. Processo c-ommercial. 
X. Dil'eito internacional (continuação). 
4° anno - XI. Continuação do Direito commercial, seguros, fal-

lencia, liquidação judiciaria. 
XII. Direi to administrat!vo. 
XIII. Medicina publica. 
XIV. Econ-omia política e Sciencia das finanças e contabilidade do 

Estado. 
Em regulamento se faria a distribuição das materias que se acham 

diYididas por dous ou mai annos e em programma organizado por 
cada um dos profe, ore , e approvado pela Congregação, se faria a 
di tribuição da materia de ensino de cada cadeira por liçõc correspon
dentes aos dias lecLivos do anuo. 

Os programmas seriam annualm,ente impressos e gratuitamente 
distribui-dos aos alumnos e ouvintes. 

Nós vemos no plano da reforma acceito pela Commissão, na pri
meira cadeira do primeiro anno - PMlosophia do dvreito. Ora, a phi-
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losophia do direito, para ser e5Ludada, precisa comprehender a synlhese 
de toda a sciencia jurídica. Por consequencia não se póde considerat• 
bem collocado no portico do edificio aquillo que deve ser a sua cupola. 

A philosophia do direito, para ser estudada fructuosa e conscien
temente, exige o conhecimento de todo o direito, de tudo o que consti
tue o ensino do curso jueidico; por consequencia deveria collocar-se 
a philosopllia do direilo no ultimo anno; entretanto póde ser que o 
projecto queira com aquelle nome manter o ensino do chamado Direito 

natural. 
Mas parece-me que este pensamento não está traduzido devida-

mente. 

Aos prolegomenos ou introducção ao estudo de direito, eu accres
centaria - as regras de hermeneutica - visto que tem de eguir-1;e 
o estudo de Direito civil e de outras ·materias de Direito positivo, ou 
legislação, onde é preciso constantemente fazer applicação dos preceitos 
e regras que se devem observar na interpretação dos textos legislativos, 
ficando as im desde o principio de seu curso o estudante armado desse 
importante recurso e instrumento essencial á bôa intelligencia das leis. 

Muito bem se comprehende, Sr. Presidente, e até pelas discussões 
que nós temos Lido no Parlamento, a necessidade de conhecer a fundo 
o Direit:> publico estrangeiro e especialmente do estudo comparativo 
do Direito publico nos diversos paizes americanos; desde que entre 
nós existem instituições semelhantes por isso eu estabeleceria na ca
deira ele Direito publico e constitucional o estudo comparado das insti
tuições políticas das nações da America. 

O projecto vindo da Camara dos Deputados e que a nossa Com
miasão acceitou sem emendas, quando se occupou do ensino do Direito 
criminal, quer que faça objecto de estudo especial e particularizado 
o Direito criminal militar. 

E' certamente de extranhar esta singularidade; comprehende-se 
que se dêm noções bastantes dessa parte do Direito penal, mas dar- lhe 
maior extensão e de5envolvimento que ás outras partes desse ensino 
é realmente causa de extranheza e difficil de justificar. 

Não sei que necessidade ha que de entre as matarias de DireiLo 
cr iminal e destaque, para merecer mai cuidado aparte, um estudo 
mais aprofundado, mais dCilenvolvido do Direito criminal militar. 

:'\a reforma de Benjamin Constant e nas anteriores não vinha isso 
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e não sei por que agora apparece a penalidade militar com essa precli 
lecção e particularidade, sobrepujando, ao mais do ensino da cadeira 
no Direito criminal. 

·Com o plano que ha pouco li, Sr. Presidente, organizava-se o ensi no 
periodico dentro de 4 annos, em 14 cadeiras, comprehendendo todas as · 
matarias necessarias ao bacharelado e até ao doutorado. 

E este plano é mai·s desenvolvido, do que o do actual regimen e 
contém pouca causa menos, do que exige o regimen proposto pelo 
projecto. 

Deixo, porém, de apresentar emenda, porque, como disse a pri n
cipio, penso que deve prevalecer a reforma que actualmente temos 
em execução. 

A estatística da frequencia nos differentes cursos, mostra que el les 
· a têm bastante, para serem mantidos. 

O nobre Senador por Pernambuco referiu-se á pouca concurrencia 
de alumnos do notariado; mas não considerou que o notariado em S&o 
Paulo tem frequencia que deu logar a 21 inscripções em exames, como 
se vê do relatorio do Ministro do Interior. 

O SR. CORRÊA DE ARAUJO: - Em Pernambuco uma. 
O SR. JoÃo BARBALHO: -Em Pernambuco tres inscripções. 
O SR. CORRÊA DE ARAuJo: - Só um alumno fez exame. 
Sei que naquella Faculdade não havia frequencia nesse curso, por

que o lente deu-me a resp eito informações. 

O SR. JoÃo BARBALHO: - Sr. Presidente. E' vezo nosso achar máo 
tudo quanto temos; o que é nosso não presta, achamos preferível elo
giar o estrangeiro, popial-o. 

Porque o ensino ainda não tem sido professado com resultados ma
g·nificos, aparatosos e de grande vulto, a ponbo de completamente sati.o
fazer ainda aos mais exigentes, considera-se tque Q estado do ens inll 
jur.idico é o estado de declínio. de decadencia, que é preciso fazer tahoa 
raza e recomeçar a faina da!) reformas. 

Entretanto, estas Faculdades, debaixo do regimen da fre<quencia 
livre, que se tem ap·ontado como causa do mal, e apezar dessa fallada 
decadencia do en~ino, tem dado lagar á passagem de muitos moços 
realmente habilitados, que estão figurando na magistratura, no fôro, 
na imprensa, nas duas Casas do arlamento, com muita vantagem, com 
grano9 brilhantismo. 
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Não sei como se possa em vista disso dizer que o ensino do Direito 
está em decadencia?! 

Vejo que elle continúa a caminhar como caminham todos o:s outros 
estudos. 

Sr. Presidente, os progressos do ensino obedecem tambem a certas 
Leis, V. Ex. o sabe; não se improvisam, não se realizam de chofre; nóB 
não podemos, por meio de decretos, os mais bem pensados, melhorar 
as causas immediatamente. 

A planta necessita de tempo, de terreno, de bôas condições clima
Lericas, como necessita de espaço, para desenvolver-se, para crescer e 
para dar fructos; como não se póde plantar em um dia e no seguinte 
colherem-se os froctos, assim as reformas; e isto é co usa do mais -é la
mentar bom senso. 

Esta impaciencia, que se nota em nossos legisladores, dá logar a 
repe tidos g·olpes de decretos nas instituições, nos serviços publicas e 
a consequencia é a grande instabili<iade delles, com prejuízo dos mais 
altos interesses do paiz e do cida<ião. 

A estabilidade é de necessidade indeclinavel para a melhoria e 
progresso de todo e qualquer ramo do serviço, e principalmente para 
o progresso do ensino publico; não podemos e nada mais i.ncurial do 
que estar propondo reformas todos os dias . 

Sr. Presidente, tambem no estrangeiro a organização official do 
ensino ainda não chegou á u!Lima palavra; tambem por lá ha queixas. 
Por lá muita causa ainda é experiencia e lá se sabe que nisto só se 
póde melhorar aos poucos e de vagar . 

. Duruy, não ha muito tempo observava á superficialidade muito 
conhecida do ensino nas Faculdades da França; Rénan attribuia dest;a 
superficialidade do ensino inferioridade scientifica da França perante 
a Allemanha e outros Estados. · 

Ferneuil, tratando da referencia da instrucção publica em França, 
não se dá por satisfeito com ella. 

Léon Douat, dizia que a França em materia de instrucção tinha 
ainda muito o que fazer e, sobretudo, desfazer. 

Na Italia, Bonghi, em excellente relataria apresentado ao Parla
mento, fazia vêr como as Faculdades desse paiz são mal frequentadas 
e por um pessoal que na Allemanha nunca teria atravessado o limiar 
elas respectivas Faculdades. 
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' ós não somos os unicos que nos queixamos, quanto ao assump Lo 
em discussão e não podemos almejar conseouir promptamenle o que 

raizes mais adeantados ainda não obtiveram. 
Si o ensino do direito não tem feito grandes progressos, si 

não ha realizado os mais esplendidos resultados que se possam que
r-er, entretanto o que é facto é que elle vae caminhando e não Lemos 
motivos para de gostar-nos do que existe, pois ha ele ir proseguindo 

e melhorando. 
E de certo, Sr. Presidente, não procedem as nossas queixas, porque 

somos uma Nação nova, e vivemos em um regimen Lambem novo, é 
cedo para termos o que os velhos paizes da Europa só depois de muito 
esforço e muito tempo vão conseguindo. 

As circumstancias, o meio muito concorrem para não podermos 
ainda Ler o ensino em tal gráo de prosperidade que se compare com o 
que tem paizes muito antigos, com muito mús pratica do serviço do 
ensino, com organização delle muito desenvolvida, e objecto de muita 
solicitude desde muiLo tempo, por parte dos governos e dos homens os 
mais competentes. 

O SR GONÇALVES CHAVES: - A verdade é que o nosso desenvolv i
mento jurídico tem sido muito mais rapido, do que o dessas nações já 

constituídas. 

O SR. JoÃo BARBALHO: - O aparte de V. Ex. vem reforçar a minha 
argumentação. 

O R. GoNÇALVES CHAVES: - O que quero dizer é que estamos em 
um movimento ascensi'Dnal. 

O SR. JoÃo BARBALHO: - O mal não está na frequencia, não eslá 
na accumulação de materias; onde é que poderá estar? 

Em 1882, o Governo distribuiu Lheses e questões a differentes 
funccionarios publicas e particulares, entendidos em materia de instru
cção p ublica e foram offerecidas ao Congresso Pedagogico entãlo con
vocado (mas que se não realizou ) memorias escriptas por pessoas com
petenti ·sim as acerca das mais importantes questões do ensino publico. 

Entre essas memorias merecem especial menção quanto á instru
cção superior entre nós, a do Dr. Alvaro de Oliveira, distincto pro
fessor da Escola Polytechnica, e a do Dr. João Monteiro, mu ito digno 
prDfe SO L' da Faculdade de Direi to de S. P aulo. 

Nessas memorias observam os seus illustres autores que <> sys-
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tema de exaro s e Lava cau ando grandes embaraços áquelles que se 
dedicavam ao magisteril{) e aos alumnos. 

O syslema ele exame já ele de él'quelle tempo estava suscitando re
formas, e na:s que e têm feito, parece que esse a sumplo providenciado 
não tem sido sob o ponto de vista que a pratica e a experiencia têm 
aconselhado. 

Em seu con ciencioso trabalho, o Dr. Alvaro de Oliveira menciona 
as seguintes causas que C>oncorrem para que o aproveitamento revelado 
nos exames não representa o real acleanlamento dos alumnos: - pontos 
em numero muito limitado e ccnhr.citlos anteriormente pelos alumnos 
- difficuldade, para os examinadora , de apreciar em tempo muito 
breve um numero muito consideravel de provas escriptas, e a inter
venção, nos exames, de lentes não especialistas 

São o testemunho, ao qual se poderiam juntar outros, de autori
dades de competencia irrecusavel. E si quanto aos pontos é de crer 
que hoje não e doem as mesmas facilidades, um tanto juslificaveis 
aliás, i se alt nder o que não é pequena exigencia uma prova escripta 
bôa e completa em assumpto difficil, ensinado apenas em uma centena 
de lições, ou pouco mai (•que tantas ão a de um anno lectivo), -
desde que todo se accordam em que é preciso que os exames ·scjan~ 

serios, os outros inconvenientes parece que ainda perduram. 

Avultam a in cripções para exame e es a difficuldade que têm 
·os profe soros de bem apreciar um numero muito consideravel de 
provas escripta , em pouco tempo para o julgamento regular dos alu
mnos examinados cre ce na mesma proporção. 

As commi õe examinadora compostas de lentes não especialistas, 
quer por anno , quer por série , realmente dá Jogar a que no pr.imeiro 
anno ou éric se reunam aos professores respectivos, lentes ae mate
rias díver a e embora grande me Lres e muito comr>etentes no ensino 
especial de ua cadeiras, lerão de approvar alumn(}S em maL ria muito 
differen le da que en inam e em que não ~ão verdadeiramente 'Pl'Ofis
sionaes. E •que i to ha de influir na approvaçõe parece .fóra de rduvida 
(.-causa muito natural. 

O Dr. João ;vronteiro, na cilada memoría, abundava em consideTa
ções no sentido de demon~trar que a 'facilidade da approvações depende 
essencialmente do reglmen do exame e propunh a a reforma del le. 
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Quaes serão, Sr. Presidente, os remedios que nós poderemos acon
selhar para se melhorar este estado de cousas? 

Sem propôl-os como definitivos, pois não tenho competencia para 
isso, peço licença para suggerir os seguintes: 

O primeiro seria a simplificação dos cursos e a este respeito lem
bro-me de trecbo de discurso de Julio Simon. 

Dizia elle que na França a actual geração passava metade de sua 
idade a fazer exames; que os alumnos desde os 6 nnnos em que entra~ 
vam para a escola primaria começavam a soffrer essa especie de 
pena de trabalhos forçados; que devia considerar-se como uma medida 
salutar a amnistia (segundo sua propria expressã'O) para os estudantes, 
porque esses trabalhos forçados consumiam metade da existencia. 
A reducção dos cursos contribuiria para tornar os estudos mais pro
fundos e os exames mais sincel'os. 

Outra providencia, Sr. Presidente, seria constituir um jury de 
exames composto de pessoas extranhas ao ensino dos examinandos 
inscriptos, ou pelo menos por um jury de que a maioria o fosse. 

E' muito natural, Sr. Presidente, que o professor veja, no que diz 
o alumno a ,quem ensinou, o producto de seus esforços e não é extraor
dinario que o queira, em regra, approvar, podendo elle muitas vezes 
não estar bastantemente habilitado e o profess·or estar persuadido do. 
contrario, porque achou-o bem preparado em uma lição ou porque 
no exame respondeu com facilidade a uma pergunta. 

O SR. JOAKIM CATUNDA: ____, Por pess'Oas extranhas á ma teria? 
O SR. Jo.~o BARBALHO: - O jury deve ser composto de especialistas. 

de cada uma das materias de que se tiver de tratar no exame, de ma
neira que não vá algum professor, aliás muito illustrado e sabio nas 
matarias de sua cadeira, julgar do exame sobre cousas de cadeira 
diversa e em que não tem competencia. 

Os especialistas seriam nomeados annualmente pelo Governo, que 
os escolheria de accôrdo com as Congregações, ou sob proposta dos 
directores, ou por qualquer systema que se pudesse estabelecer. 

Outro elemento, Sr. Presidente, para se erguer o ensino e melho
rai-o, é honrar devidamente o magisterio, cereal-o de todo t() prestigio, 
dar-lhe muito bons ordenados, consideral-'O devida,mente e ao mesmo 
tempo estabelecer a incompatibilidade, fazendo que o professor official 
exerçà como que um sacerdocio no ensino, que sem sac!'ificio possa 



-373-

dedicar-se de todo á sciencia e ao progresso dos estudos, ao progresso 

scientifieo. 
Com isúo só tem a ganhar o paiz. Não nos faltam nas outras fun

cções publicas pessoas habilitadas para toda a variedade dellas e os 
professores nas suas cadeiras podem prestar e prestam serviços de 
alta monta ao paiz, sem que seja preciso distrahil-os para o exercício 
de outros cargos fóra d•o ensino. 

O nobre Senador pelo Piauhy, Sr. Presidente, lastimou não ter
mos ainda uma Universidade nesta Capita:l, e eu me applaudo e ao 
paiz por não a termos. 

Não está em discussão este P'Onto e por isso estou dispensado de 
expender uma ordem de idéas em justificação do meu asserto; con
tento-me com lembrar que Washington, no seu adeus aos Estados 
Unidos, recommendou muito a instrucção ao especial cuidado dos 
homens publicas e fez um grande legado para se fundar uma Univer
sidade. V. Ex. sabe, porém, que até hoje pelos homens políticos dos 
Estados Unidos não foi ainda creada essa Universidade, porque enten
dem elles que isso não é attribuição dos poderes federaes. 

O ensino superior em vigor não pertence aos poderes publicas, 
pertence aos particulares e só .quando estes não puderem ministrai-o 
bem é que o Governo deve auxilia:l - o, JOu na falta absoluta do ensino 
particular, crear institutos a isso destinados. 

O SR. JoAKIM CATUNDA: - E' por isso que a Europa deplora o 
atrazo scientifico dos Estados Unidos. 

O SR. JoÃo BABRALHO: - A Oonstituição suissa estabelece no art. 17 
a creação de uma Universidade, mas até hoje, desde que se "Votou ·a 
r.onstituição, os poderes publicas na Suissa não quizeram metter-se 
nisso, a Universidade não foi ainda creada. 

Si nós quizermos ter uma Universidade, os Estados, os particulare~ 
com legados, com subscripções, com os fundos que crearem para isso, 
poderão estabelecei-a a seu gosto, como já se têm estabelecido a~ 

Faculdades ·livres; venham assim Univer~idades livres, si as quizerem. 
O Governo Federal não se deve metter nisso. 

Certamente a funcção do ensino não é uma funcção official. O en
sino não é um attributo do Estado. O Estado docente é uma concepção 
erronca do Estado; ao ensino, chamem-lhe industria, chauiem-lhe como 
auizereni, não podem chamar uma fun~ção publica. Ha necessidade .da 
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instrucção e os poderes publicos elevem auxilial-:a. porque fazel-o é 

contribuir para beneficiar o Estado; deve animal-a efficazmente, pois 
ella prepara com sufficientes habilitações os que se destinam aos cargos 
publicos, ás artes e ás industrias, ás profissões technicas e scientifica!!, 
mas o Estado docente, o Estado tendo como tarefa ensinar ao cidadão, 
é uma concepção que já fez o seu t~mpo. 

Sr. Presidente, a materia já está disctltida e eu não Lenho a pre
tenção de accrescentar cousa alguma, apenas quiz fundamentar a minha 

opposição ao projecto. 
Vou terminar, fazendo votos para que o Senado, adopté a resolução 

que melhor e mais depressa possa trazer os resultadoé pretendidos a 

bem dos estudos juridicos. 
O direito, na phrase de S. Thomaz, ratio gubernativa t>otitts uni

ve1·si, ha de governar sempre, o direito que é a alma de toda a orga
nização política. Faço votos para que o Seüado elabore uma lei que 
possa produzir o desenvolvimento aprofundado dos estudos jurídicos 
1l em muito concorra para o soberano predomínio do direito, afim de 
podermos se~re ser governados com a lei e (na phrase do poeta) : 

'"Sem o rigor de 'Marte furioso 
"E sem a furia horrenda de Vulcano." 

O Sr . .YirgUio Damasio toma a palavra porque não está presente 
o Relator d•o parecer elaborado ácerca do projecto. 

Como membro da •Qommi'Ssão, que assignou o parecer, vem á tri
•buna poTque não calaram em seu animo os argumentos, com rzue fun
·d-amentaram a:s stJ.'as emendas, alguns dos orad•ores, cuja compe'tencia, 
aliás, é o primeiro a reconhecer. 

0 ·o11aàor aperraos ouviu parte do discurso do 'horrrado Senador por 
P:ern:ambuoo, e •declar.a-se contra"Ti•o a tres pontos desse discurso. 

IJ.ilan ·o >honra·ào Senador, o projec'to resuscita velhas praticas disci
pqma:res ent~ IFffmastic'as -e rrti1itares ila velha Coimbra, e, por'tanto, 
constitue uma velharia indigna de ser acceita, e consagrada na legis
ta:ção aotu:a . 

'O hr.nmad-o "Seon:adi'JT -ac'ha •que a exp·erienci·a não ·está feita; inaugu
>:ll8ft~ o ensino li'V're 'e'm 1187'9, 'acha o 'honrado Senador que não convém 
<amtla m:u!(;lar de r~ime-n ou {le 'Systerna. 
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Ao orador parece sufficiente o prazo decorrido de 16 annos para 
experiment.ar qualquer regimen disciplinar; e, qua11to á velharia, acha 
o orador CJ)Ue se coruunde elil.Ll1e nós lib.erdade cl:e ensino com liberdade 
de frequencia pelo estudante. 

Não existe a liberdade de frequencia nos paizes que podem servir 

de modelo em ma teria de ensino; na Allemanha, por exemplo, onde se 
entende que a lil!lerclade ele ensinar é rel&tiva sómente aos membros 
do magisterio; não ha liberdade de ensi~o para o estudante, mas só
mente para o professoT, e isso mesn'lo suj eito a regulamentação, como 
é oensino privado, ou particular, que não póde ser dado senão depois 
de certâ prova, a que é sujeito o professor. 

O orador explica como a liberdade de ensino corresponde á liber
dade de aprender; como o estudante, nas 20 e tantas Universidades alie
mães, póde começar a estudar em uma e terminar em outra, á sua 
escolha; como póde esr;olher as materias que quizer aprender; como 
se faz a matricula, em curso ordinario ou extraordinario; e CO!flO é 
fiscalizada a frequencia pelo professor; não sendo de outl'O modo a 
liberdade do ensino na Allemanha. 

O honrado Senador por Pernambuco fallou em exames por um jury 
especial, e o orador diz que na Allemanha, assim como na Suissa, ha 
um jury federal, que, porém, não impede os exames das Faculdades; 
é uma especie de exame de madureza, para habilitar ao titulo preciso 
para o exercício da profissão. 

Não ha, portanto, lá essa liberdade de estudos, que muitos presu
mem; e em Berlim prescreveram-se medidas rigordsas {)lOntra os 
estudantes, que não forem assíduos no comparecimento á respectiva 
Faculdade. 

O orador refere as vantagens da frequencia obrigatoria, lembrando 
que aos 20 annos, é facil ao ·estudante ceder a•os impulsos da vontade, 
dizendo: "E ' verdade que eu devia comparecer a esta lição; mas tenho 
tempo; estudarei depois dobradamente, e estou certo de que vencerei 
qualquer di fficuldade." 

Entretanto, dias depois, acontece a mesma causa; e de embaraço 
em embaraço, de tentaçà·o em tentação, o estudante chega ao fim do 
anuo, e é obrigado a recorrer, não a livros, não á memoria, não a e5tu
dos já feitos, mas ao empenho, que vale tudo entre nós? 
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E' por isso que o orador não póde absolutamente concordar com 
a dou trina do honrado ~enador por Pernambuco. 

Acha que a experiencia está feita, e acha que o exemplo estran
geiro, das melhores escolas, não favorece a opiniãlo do honrado Senador; 
e menos o favorece a experiencia feita por nós. 

O honrado Senador por Pernambuco cxtranhou que, na collocação 
das materias, se tenha feito começar o curso de direito pela cadeira 
de Philosophia do Direito. Mas nesta expressão - "PhHosophia do 
Direito"- não se trata de um estudo, como é, por exemplo, o da Philo
sophia da Historia, como a soube crear e illustrar o grande Guizot; 
e para o qual é preciso o conhecimento prévio de toda a historia, para 
se poder inferir della as lições que ella pó de dar; trata-se, sim, do 
estudo do direito philosophico, porque a distincção, que antigamente 
se fazia em materia de direito, referia-se ao direito philosophico, ao 
direito positivo, ao direito da lei, ao direito escripto. 

O direito philosophico é quasi synonimo do direito natural, e por 
isso ·é natural que o estudante, que principia um curso, cujo espírito 
é essencialmente philosophico, faça do estudante da philosophia do 
direito como que o remate, a corôa dos trabalhos preparatorios, que 
o hão de habilitar para entrar no estudo da sciencia do direito. 

Em apoio de sua opiniãio, o orador lê o que escreveu illustre pro
fessor na Faculdade Livre de Lille; e responde depois ao que disse 
o honrado Senador por Pernambuco relativamente á fundação de uma 
Universidade. 

O orador entende que ú ensino não é uma industria; quando o tor
nam industrial baixam o seu nivel, porque elle passa a ter por norte 
o ganho, e não o desempenho de uma missão, que é complementar da 
missão elo educador. 

Faz considerações nesse sentido, mostrando a conveniencia da 
intervenção official. 

Com referencia ao que disse o nobre Senador pelo Piauhy sobre 
a creação de uma Universidade, ou sobre a troca de idéas e de conhe
cimentos, que se adquire no convívio de e·studantes de diversas disci
plinas no mesmo estabelecimento de ensino, entende o orador que 
melhor seria fazerem os Estados o que se faz na Suissa, onde as 
Universidades são oantonaes. 

Na Constituição helvetica ha disposições relativas á instrucção 
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primaria, que é considerada na Suissa como a mais necessaria ao cida
dão, mesmo mais do· que a que se dá nos estabelecimentos de ensino 
secundaria, e de en ino uperior. 

O oQrador faz depois largas considerações sobre as idéas contidas 
nas emendas oferecida pelo nobre enador pelo Piauhy, e depois sobre 
as emendas apre entada pelo nobre enador pelo Paráná; defendendo 
o projecto e mostrando a conveniencia de ser mantida a divisão das 
materias estabelecidas por elle1 e conclue declarando que só teve em 
vista desobrigar-se do seu dever, como membro da Commissão àe 
Instrucção Publica, endo o unioo então pre ente no recinto, e pedindo 
desculpa do modo por que o fez. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão, ficando Enc. da discussi\o 

a votação adiada por falta de numero. 

SE AO DE 18 DE OUTUBRO 

Votação em 3• discu sã·o da proposição da Camara dos Deputado.!!, 
n. 55, de 1895, que reorganiza o ensino das Faculdades de Direito. 

E' annunciada a votação das emendas offerecidas ao art. 1• pelo 
Sr. Vicente Machado . 

. O Sr. Coelho Rodrigues (pela o1·dem) requer preferencia, na vo
tação, para as emendas, que offereceu, obre a do Sr. Vicente Machad-o. 

Consultado, o Senado concede a preferencia. 
Posta a votos, é rejeitada a emenda do Sr. Coelho Rodrigues ao 

art. i •. 

E' rejeitada a emenda d-o r. Vicente .Machatlo ao art. 1 •, conside
rando-se prejudicada a que se refere ao § i • do mesmo artigo. 

E' rejeitada a emenda do · r. Vicente Machado ao art. 2•. 
Considera-se prejudicada a emenda do mesmo Sr. Vicente Machado 

ao art. 4•. 

E' rejeitada a emenda do Sr. Coelho Rodrigue3 aoQ art. 5•. 
E' rejeitada a emenda do r. "\ icente 1\fac.hado ao mesmo art. 5•. 
E' rejeitada a emenda do r. Coelho Rodrigues ao art. g•, 

E' rej eitada a emenda do r. Vicente Machado ao mesmo art. g•, 

Votação 
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E' rejei~acla a emenda additiva approvada em 2" discussão. 
E' a proposição approvada em 3" discussão e, sendo adop~acla, vaG 

ser subme~tida á sancção presidencial. 
Vem á Mesa a seguinte declaração ele voto: 
Declaramos que votamos pela rejeição ela emenda offerecida pela 

, Commissão de Instrucção Publica ao projec~o de reorganização do 
ensino das FaculElades de Direi~o por ser manifestamente regulamentar, 
accrescendo a esse motivo a consideração de que a approvação de seme
lhante emenda, inteiramente escusada, seria por effeito a demora na 
decr.etação de medida tão urgentemente reclamada pelas necessidades 
do ensino do Direito . 

Sala das Sessões, 18 de Outubro de 1895. - Gonçalves Chaves. -
M01·aes Ban·os. - Campos Salles. - Q. Bocayuva. - Almeida Bm·reto. 
- Lopes Trovão. -Paula Souza. -E. Wandenkollc. -Rosa Jwnior: 
-Manoel de Queiroz. - Joã,o Neiva. -Domingos Vicente. - Manoe~ 

Barata. - Esteves Junio1·. - Abdon Milanez. - G. Richm·d. - J. Joa
quim de Souza. - C1·uz. - Julio Frota. - Costa Azevedo. - Gomes 
de Oast1·o. - J. S. Rego Mello. - Messias de Gusmão. - / , Catttnda. 
- Ramiro Ba1·cellos. - Almino Affonso. 



SESSAO DE 5 DE JUNHO ('1896 ) 

O Sr. Moreira da Silva: - Sr. Presidente, folgo de ser neste 
moment{) orgão de um pedido de reparação. 

Os academic0s de S. Paulo deram-me o honr-oso encargo de ser 
interprete de seus sentimentos junto ao Congresso Nacional. 

Como V. Ex. e a Cama·ra sabem, o Congresso Naci·onal, na se,;são 
passada, res{)lveu em sua alta sabedoria modificar a tendencia liberal 
que s·eguia o ensino publico, estabelecendo na lei n. 314 restricções 
á liberdade de ensinar e á li-berdade de ·aprender . 

Os moços, porém, que se haviam matriculado no regimen da legis
lação mais libera l, veem pedir ao Congresso Nacional que lhes sejam 
mantidas as regalias em cujo gozo se achavam na vigencia da legislação 
anterior. 

Essas reg·alias refesem-se á época para as inscripções, aos exames 
e ao di·reito de fr equencia livre. 

Nesse sentido são feitos a representação e o pToj ecto que eu sub
metto á consideração da Camara, reservando-me o direito de opportu
namente, perante a Commissão competente, e mesmo perante a ·Cama·ra, 
si necessario fôr, defender o principio de justiça expressado no mesmo 
pro.j ecto. 

Terminando, solicito da Mesa autorizaçã:o para fazer inseri·r no 
Dia-rio do Cong1·esso com estas ligeir31s palavras que acabo de proferir, 
a propria representação dos academicos de S. Paulo. 

Vem á Mesa, e é enviada ·á Commissâio de Instrucção Publica a 
seguinte 
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REPRESENTAÇÃO 

Illustres Senhores Membros do Congresso Legislativo Federal -
A recente reforma de ensino das Faculda:des de Direito da Republica: 
fixando apenas uma época de exames para os alumnos que regular
mente cursarem as respectivas aulas, medida que alcançou os que 
se tinham iniciado no estudo de Direito sob o regimen da lei derogada, 
supprimindo a accumulação ele exames de séries, veiu crear uma situa
ção verdadeiramente precaria para elles. 

Alumnos que no anno proximo passado cursavam as aulas da Facul
dade de Direito de S. Paulo foram surprehendidos com a lei vigente 
que lhes tolheu a regalia de prestarem exames da série subsequente 
·áquella em que haviam sido approvados, independente do interstício 
de mais um anno lectivo, occasionando, pelo inesperado da medida, 
graves prejuízos aos que, prevendo a proxima conclusão de seu tiro
cínio academi<Yo já se haviam arranjado na vida pratica, recurso empre
gado mórmente por aquelles que, sem meios proprios, são obrigados ao 
trabalho extra-academico para garantia de sua subsistencia difficultada 
pela excessiva alta dos generos de primeira necessidade. 

A lei actual, supprimindo a permissão de exames immediatamente 
após a approvaçã:o em exames da série anterior, liberal disposição 
recem-abolida, veiu ferir leg'itimas e bem fundadas esperanças da mo
cidade academica, olhando-a de sopetão, o que lhe occasionou serio 
transtorno; porquanto ainda no oomeço do anno proximo findo nada 
parecia ameaçar sua tranquillidade, no tocante a exames extraordi
narios. 

A.ssim, pois, animados pela solicitude com que tendes curado dos 
interesses dos vossos concidadãos, uma vez que esses interesses prove
nham de motivos bem cabidos e assentem em principias de incontes
tavel justiça, appellando para a vossa comprovada sabedoria, os abaixo 
assignados, alumnos da Faculdade de Direito, vem respeitosamente 
pedir-vos: 

Consentir que os alumnos do curso superior das Faculdades de 
Direito da Republica, matriculados anteriormente ao regimen estabe
iecido pela lei que actualmente regula-as, prestem nas épocas legaes, 
Novembl'o e Março, exames de mais de uma série do mesmo curso. 
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S. Paulo, 4 de Maio de 1896. 

1 Capitão Alcides de Freitas Cruz. 
2 Alferes Antonio Pereira de Abreu Junior. 
3 João Francisco Teixeira Sobrinho. 
4 Gabriel Osorio Mascarenhas. 
5 Albano Drummond dos Reis. 
6 Bacharel Jacintho de Souza. 
7 João Domingues Sampaio. 
8 Bacharel D. J. Vaz Dias Junior. 
9 Antonio Pimentel Junior. 

10 Bacharel Luiz Antonio de Mesquita. 
11 Bacharel Antonio Villela ·da Costa. 
12 Bacharel Mario de A. A. Pachec·o. 
13 Bacharel João Baptista de Oliveira. 
14 Bacharel Thomaz Malheiros. 
15 Joaquim Duarte Pinto Ferraz. 
16 João Baptista de Souza. 
17 Alferes Luiz Moreira Guimarães. 
18 Bacharel Jo'Sé Aristides Vieira de ·Souza. 
19 Dario do Amaral. 
20 João Francisco das Neves. 
21 Henrique ·Capellaux. 
22 Bacharel Francisco Antenor Julius. 
23 Sebastião José Pereira. 
24 Alfredo Lisboa. 
25 Bacharel Isaac da Costa Mesquita. 
26 José Alves Pinto. 
27 José Augusto Cesar. 
28 Bacharel Ascanio Birijury. 
29 Mario Vicente de Azevedo. 
30 Joaquim Marra. 
31 Raul Fernandes. 
32 Lycurgo Leite. 

33 Arthur Rudge da Silva Ramos. 
34 Bacharel. Bazileu Soares Menezes. 
35 Orozimbo A. do Amaral. 



36 Luiz Soares da Silveira. 
37 Arthur Ferreira Diniz. 
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38 Acacio Juvencio de Toledo. 
39 Valentim Tobias de Oliveira. 
40 Theophilo de Almei·da Fortuna. 
41 Mauricio Levy. 
42 Baqharel Luciano Esteves dos Santos Junior. 
43 Bacharel José Mario Whitcker. 
44 Evaristo de Oliveira. 
45 Bacharel Manoel Cardoso de Menezes Barreto. 
46 Bacharel Francisco Cardoso Ribeiro. 
47 Bacharel Angelo M'endes de Almeida. 
48 Bacharel Modesto Perestello de Carvalhaes. 
49 Bacharel Cesar Guarita. 
50 Bacharel Ovidio Paulo Badaró. 
51 José Pinto Ferraz. 
52 J·oaquim José de Azevedo. 
53 Flavio Ferreira de Camargo. 
54 Benedicto de Campos Teixeira. 
55 Lincoln Guimarães. 
56 Bacharel Antonio de A. Cintra. 
57 Augusto Mario C. Brantes. 
58 Orozimbo José das Neves. 
59 Anton io da Rosa Moraes. 
60 José Ferreira da 'Silva. 
61 Renato Silveira da Motta. 
62 Benedicto Armando Teixeira de Paiva. 
63 Julio Brandão de Magalhães. 
64 Carlos de Almeida Prado. 
6·5 Alarico Silveira. 
66 Octaviano Lima. 
67 Alfredo C. Pinto. 
68 Fernando Guedes Gonçalves da Silva. 
69 Bacharel Arthur Gouvêa. 
70 Leoncio Rolim de Carvalh·o. 
71 Rossini Tavares ·de Lima. 
72 Bacharel Lucas Jorge de Siqueira Franco. 



73 Octavio Paes de Barros. 

7 4 Angelo Guarinello. 
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75 Bacharel Alvaro de Souza Queiroz. 

SJDSSÃO DE 7 DE JULHO 

Concede aos alumnos do cw·so supetior das Faculdades de Direito, ma

triculados antes da lei n. 314, de 36 de OuttLbro ele 1896, o gozo das 

regalias da legislação ante1·io1·, tanto em relação ás épocas para 

as insc1·ipções e exames corno ern 1·elação aos exames e a {1·equen

cia, com :z:,atece1· cont1·m·io da Commissão de Instrucção e Saude 

Publica 

A Commissão de Instrucção e Saude Publica, tendo em vista o Parecer da Com. 
de In strucção 

projecto n. 12 do corrente anno, sobt•e concessão, aos estudantes das Publica 

Academias de Direito do gozo de regalias da legislação anterior á lei 

n. 314, de 30 de Outubro de 1895, pelo · motivo all egado da épe>ca de 

·suas respectivas matriculas; e considerando, que a lei n. 3'14, revo-

gando a legislação anterior, fez ces ar implicitamente os seus effeitos; 

que, do respeito, integridade e esta·bilidade das leis decorrem o pTes-

tigio do poder publico e os bons r esultados, que dellas podem adviT 

á ~"Dciedade; que, uma lei de excepção, sobretudo nas conectividades 

subordinrudas a um regimen disciplinar pelo methodo e ordem na dis-

tribuição e regularidade do ensino, gera desigualdade de favores entre 

iguaes em direitos, e fere, no caso vertente, o espírito · da lei, ultima-

mente votada e em eJfectividade; é de parecer que seja rejeitado •o 
p.rojecto, submeLlido á sua consider·ação. 

Sala das Commissões, 7 de Julho de .i896. - Helvecio Monte , .Reta ... 

tor. - Oscar Godoy, Presidente. - Paula Guimarães. - José A:meric.o 

de Matos. - ,Pinto da ,Rocha, com res!Jriçcões. 

!Art. 1 : • .ffis a·lumnus do curso superior das Faculdades (Je (l)ire.ito, 

matriculados antes •da lei n. 344, de 3@ de .Outubro de 1895, .;gozarão 

Projecto · f 
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das regalias da legislação anterior, tanto em relação ás épocas para 
as -inscripções e exames, como em relação aos exames e á frequencia. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 5 de Junho de 1896. - Moreim da Silva. 

SESSÃO DE 28 DE AGOSTO 

O Sr. Moreira da Silva: - Sr. Presidente, lastimo que em hora 
tão adeantada, e quando todos os Srs. Deputados estão cançados dos 
trabalhos do dia, tenha eu de tomar-lhes ainda o tempo para dizer 
alguma cousa sobre o projecto em discussão. 

Eu, Sr. Presidente, pelos estudos ligeiros com relação ao sci en
tista, que tenho da sciencia social, dou como certo que as leis sociaes 
se classificam em leis politicas e leis de administração. 

Divido as leis politicas em leis organicas e em leis de garantias 
individuaes; e as leis de administração, em leis de interesse publico 
geral, isto é, que estabelecem direitos e obrigações entre a adminis
tração na ordem nacional, estadual e municipal, e a generalidade dos 
indivíduos nncionaes e estrangeiros, que se encontraram no territorio 
da Republica; e em leis de interesse publico particular, isto é, que 
cream e regem relações jurídicas entre a administraçã<> e um ou mais 
particulares. 

As leis de interesse vublico particular, subdividido em leis de 
interesse publico particular a uma conectividade, classe ou grupo. 
social, e em leis de interesse publico particular a um ou a mais de um 
individuo, independent.emente um do outro. Insisto em ligar o CJHal ifl
cativo - publico - ao substantivo - interesse, porque em todos os 
casos imaginaveis a lei será sempre de interesse publico, ao me'lns 
é essa a presumpção, muito ,embora pareça que ella é mais em benefi
cio ou mai em prejuízo do particular do que no commum r grr:1! ill

teresse. 
A Constituição política nacional sem distinguir nem um., dPst as 

especializa(\Ões, que a sciencia póde distinguir, das Qlln.P'l "l''lh•' ,,o 
ciar á Camat·a uma idéa r~pida e imperfeita, seguindn com m•·;• .,,." ' 
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" mais forLe corrente do publicismo dos nossos dias, nas suas Dispo-
3ições p1·elimina1·es, onde sobresahe principalmente o intuito adminis
trativo, vedou, no art. 11 § 3", aos Estados como á União presc1·ever 

leis 1•et·roactivas. 

Ahi nessa parte relativa á administração na União e nos Estados, 
a Constituição não deixa duvidas, prohibe claramente e de modo abso
luto a retroactividade das leis. 

Não se dá o mesmo quando a mesma Constituição prescreve a 
!rretroactividade nos §§ 13, 14, 15 e 16 do art. 72, ahi ella declara 
direitos individuaes preexistentes e estabelece a maneira de garantil- os. 
A'S disposições desses paragraphos, como as demais que vêm sob a 
epigraphe Decla1·ação de di1·eitos, conforme a minha classificação, são 
leis politicas pertencentes á ordem daquellas que se referem ás garan
tias individuaes. 

Bem claro está, pois, que não devemos confundir o preceito consti
tucional do art. 11 § 3" com os preceitos dos paragraphos, que citei 
do art. 72. 

Em um caso trata-se, notemos bem, de leis de administração, 
que absolutamente não 'devem, não podem retroagir, salvo infracção 
da Constituição; em outro, de leis políticas que reconhecem direito 
individuaes e garantem o respeito e a effectividade desses direitos me
diante : - competencia judiciaria, fórmula processual e anterioridade 
da lei reguladora da especie; de leis que se relacionam com o nosso 
Direito Penal e com o nosso Direito Civil, dos quaes são as fontes 
actuaes, e com o Direito Processual rios Estados da Republica. 

Em um caso são relações jurídicas entre a administraçã'O e o 
publico, entre a administração e uma collectividade, classe ou grupo 
àe individuas, ou entre a administração e um só ou mais de um indi
viduo, a que chamamos- direitos adquiridos; em outro, sã:o condições 
para que o individuo não soffra na sua liberdade pessoal ou na sua 
propriedade, para que se dê a validade das sentenças tanto no crime 
como no cível. 

Mas eu peço licença para notar bem: - a irretroactividade das leis 
{]e administração é absoluta, emquanto a irretroactividade das leis de 
garantias individuaes é relativa. Digo que a irretroactividade das leis 
de garantias individuaes .é relativa, porque e~as garantias indivi-
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duaes só não relroagem emquanto não f·avoreoerem a liberdade indi
vidual. 

As leis de admini tração são feitas para o futuro, senão respeitam, 
devem respeitar relações jurídicas e institutos jurídicos existentes, de 
modo que essas relações e esses institutos só são extinctos com o deb

aparecimento do tilular do direito adquirido. Contra direitos alquiridos 
a União, os Estado e os municípios só têm o recurso legitimo ela expro
yríação ou resci ão por conveniencia ou uLilidade publica. 

Nãn acontece a mesma co usa com as leis poli ticas: e lias, quando 
são organicas, desfazem e refazem fórmas de governo e organizações 
governamentaes secundaria: , muitas vezes apagando por assim todos 
os vestígios do passado; lias não são feitas só para o futuro, mas para 
~ actualidade Lambem: quando ão de garantias individuaes, eviden
temente reLroagem para repôr o individuo na posse do dir ito reco
nhecido. 

A granLia da liberdade e da propriedade dos indivíduos é a suprema 
aspiração das nações policiadas. Os direitos adquiridos são uma ma
neira de exi.s•ti r da propriedade. 

A conclusã<J que tiro de quanto tenho dito é que o Congresso Nacio
nal póde prescrever leis retroactivas, quando declara e garante direitos 
individuaes, e que as legislaturas dos Estados podem prescrever leis 
retroactivas - legislando sobre competencia judiciaria e ordem do 
processo, desde que não restrinjam, mas assegurem melhor, os direitos 
individuaes. Mas nem o Congresso Nacional nem as legislaturas dos 
Estados podem prescrever leis retroactivas sobre assumpLos adminis
irativos. 

Ao projecto em discussão, segundo me parece e pela fórma que 
vou expôr ,aproveita o principio da irretroactividade da leis de admi
nistração, considerando-se como bôa a elas ificação das leis sociaes 
- em políticas e de administração, e acceitando-se, como se deve, a 
relação jurídica de direitos adquiridos como ariginaria empre do 
contracto que dimana da lei entre a Nação, Estad•o ou Município com 
paTticulai'es sobl'e objectos de adminis'iraç,ão: ·ou a regra da irre
troa:ctivi<lade das leis 6e garantias ·iil'H'fi~idua s, :cnnsi.fu:!rando-5e como 
bôa a ·clivi ão que fiz nas leis politioas - em organicas e de -garantias 
individuae , e admittindo-se a institu içã:o jurídica - direitos adqui-
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ridos, como uma maneira de lJOSsuir, como uma manifestação concreta 
do direito de propriedade. 

A irretroactividade absoluta das leis de administração, e a irre
troactividade relativa das leis políticas de garantias individuaes expli
cam-se assim : - As leis políticas de garantias indivduaes subdiYi
uem-se em leis ele garantia da I iberdade pessoal e em leis de garantia 
ria propriedade; as peimeiras são o p uro recon hecimento elo direito 
preexistente, dahi a retroactividade dcllas; e as segundas são o reco
nhecimento ele um facto social, senão creado sempre, ao menos em 
regra regulado pelo poder politico ; dahi a sua retroactiv·idade. Os 
direitos adquiridos geram-se á sombra, não de uma declaração de 
direitos individuaes, mas de um contracto real ou presumido entre a 
administração e o publ ico, ou entre a administração e o individuo col
lecLivo, ou não; ou enLl'e o poder poliLico que, regulando um facto so
cial, o incorpora por utilidade .publica, nos direitos individuaes, e o 
individuo a quem o mesmo facto aproveita. 

Approx imemos agora a Lheoria ao caso que nos prcoccupa. 
Antes ·da Constituição de 24 de F evereiro estavam aquelles que 

pretendiam dedicar-se á carreira ·das lettras no Brasi l na posse plena 
do direito de aprender livremente, assim como o cidadão em geral 
estava na posse cl·o direito de ensinar livremente, salvo para o Governo 
o privi legio da concessão dos títulos academicos. 

O Codigo do Ensino, consagrando as liberdades de ens inar e de 
aprender, é um dos mais beiJos trabalhos que a Republica produziu. 

Comquanto a liberdade de ensinar ainda não estivesse completa
mente despida ela fiscalização official, a liberdade ele aprender, qu e 
já vinha e mai•s longe, ahi se encontrava prestigiada com as necessa
rias garantias. 

Acontecimentos da vida acaclcmica trouxeram ao"S homens publicas 
a idéa de modificar o preceito liberal vigente, não para todos os insti
tutos de ensino superior da Republica, mas parlicularmente para as 
Faculdades ele Direito. 

Ahi está porque vimos estabel·ecer-se mais intensidade na f isca
lização do ensino e a obrigatoriedade de frequencia ás aulas para os 
que se preparam para a carreira litJteraria c profissõe liber aes, não 
rara todos os cursos superiores, como acabo ele dizer, mas particular
mente contra os que se dedicam ao estudo elas sciencia jurídicas e 
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sociaes. A lei n. 314, de 30 de OuLubt•o elo anno passat.lo, não foi igual. 
como prometle a Constituição no art. 72 S 2•, em relação á conectivi
dade de posse do direi~o de aprender livremente: restringiu-se aos 
academicos de ciencia jurídicas e sociae , e leixou os estudantes 
das E colas Poly.technica e de Medicina na pos~e elas regalia libera
lizada pela legislação ,·igenle. entre o quaes está o direito de livre 
Jr·equencia ás aula . 

Por esta fórma estabeleceu- o uma verdadeira desigua ldade na 
ela o do que aprendem! 

Emquanto o estudante da Escola de Medicina é livre de ir ou não 
ás au las, e só vae convencido da necessidade ele aprender; emquanto 
o alumno da Escola Polytechnica pócle ir, ou deixar de ir á aula , 
certo de que no fim do anno lectivo o seu aber erá apreciado pelo 
t'ixame do dia, conforme o methodo estabelecido, o academico da Facul
dades de Direito está übrigado a frequentar a aulas, sob pena tle, 
dando um certo numero de pontos, 40 f'alla , or obrigado a um exame 
que eu reputo impossível de ser vencido Yanlajo amente, si o exam i
nando não contat· com a bencvolencia respeitosa dos mestres que o 
arguam ... 

. O SR. HELYECIO MoNTE: - Esta observação V. Ex. devia tet· feilu 
por occasião da discussão da lei da reforma das Academias de. Direito. 

O SR. MOREII1A DA SILVA - ... me mo para os que, como \'. Ex. 
e os dignos collegas presentes, eu folgo em reconhecei', são verdadei
ramente habilitado . 

Eu se~irei a ordem desta_ minha aprcciaçõe , até tocar no pat•r.
cer que V. Ex. tão concisa e b l'illtantemente desenvo lveu. 

O e tudante de direito, nas condiçõe qur acabo de mencionar, 
lem de sujeitar-se a um exame tão rigoro o, ao CJUal, estou certo, 
aquelles mesmos, que ão formados em sciencias jurídica e sociaes. 
que contam longo e proveitoso tirocínio profissional, que aprofunda
ram os s-eus conhecimentos depois da foi1!l1alura, esse me mo não se
rão ra,pazes de resistir de de que lhes faça o examinador manhoso 
rluas ou Lres pergunta , ou corre pondentemente duas ou tee. obje
cçõe' preparadas e prr.ialmento para uma 'Orpre a no acto. 

O examinando, em outra. circum tancia .. o examinando que se 
matricu lou e frequentou á aulas, ma. não rstudou no correr do anno 
leotivo, terá o trmpo preci~o para o eu preparo: o exame, a que se 
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vae subrneLler, v&rsará sobru a maleria explicada . .Para elle, ha o conhe
~irnento das prelecções feitas pelo lente, ha coro antecedencia os pontos 
formulados, os quaes só podem ahir da materia ensinada. 

Assim, para uns os rigores de um exame vago, e para outros as 
Jac1lidade de um exame limitado a assumptos determinados, a deter
minadas questões jurídicas ou sociaes, sobre as quaes o examinando 
não sentirá difficuldade em discorrer attendendo-se ao tempo que 
Leve para o eu preparo, desde que tenha intelligencia clara e capa
~i dade para a carreira litteraria, para a profissão escolhida, para a 
Yida publica, ernfim. 

•• I 

O SR. HELVJ>CIO MONTE dá um aparte. 
O SR. MoREIRA DA SILVA: - Deste defeito da lei n. 314, de 30 de 

Outubro de 1895, resulta a necessidade de ser a mesma revista para 
que ou se r.estabeleça desde já a igualdade de posição entre os alumnos 
das Faculdades de Direito, e os alumnos das diversas outras escolas 
de ensino superior, ou então que se garanta, como pretende o proje
cLo, que a-presentei, a reintegração daquelles que já se achavam ma
Lriculados na ,diversas séries das sciencias jurídicas e sociaes, no seu 
direito de fazer os exames de conformidade á lei anterior e nas épocas 
por ella designadas. 

O projecto, portanto, segundo me parece, é constitucional, porque 
dispõe os espíritos para que se faça, quando não a lei igual para todos, 
como promette a Constituição, restabelecendo a liberdade de frequencia 
nas Academias jurídicas para igualar em direitos os alumnos destas 
aos elos demai·s cursos superiores ela Republica, ao menos se mante
nha para os estudantes de direito os direitos adquiridos, em cuja pos-
5C elles estavam quando foram su11prehendidos com a lei n. 31/L 

Assim sendo o projecto está nas condições de ser adaptado em pri
meira discussão, pela sua constitucionalidade e pela sua opportuni
dade. 

Acontece, porém, que a illustrada Commissão de Instrucção e Saude 
Publ ica nã:o considerando os argumentos de que me e tou servindo, 
deu parecer contrario ao projecto com fundamento nestas que tões: 

- O prestigio do Poder Publico decorre do respeito, integridade 

e estabilidade das leis. 
AtLendendo a essa questão, direi: O mais religioso respeito deve-
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JUOS nós á Guns1.1Luiçãu po1itica Lia paiz e c se respeito nos obri0 c. a 
!'estabelecer igualdade entre Locla as elas es que a prendem. 

Sobre a integridade das lei ctir·ei: - :\.. lei n. 314, como toda a 
lei de adminisLraçã.o, não deve Ler effci Lo rctroactivo, não podia L& r 
alcançado no passado os estudantes matrir.ulados na Faculdades de 
Direit.o, mas a aquelles que e matriculassem novamente. depoi<> .ctella. 

Ella deveria referir-se exclusi amente ao futuro. 
As leis dessa natureza não são feitas para applicação a ca os pas

sados, nem mesmo a ca os actuaes; mas só para reg·er caso futuro . 
Da execução da nova lei em toda a ua pleniLude, em cada um 

dos seus detalhes, r·esultaria a injusta consequencia de serem obrigados 
li mudar a hora dos eu estudos c, portanto, a hora elo trabalho com 
·~ue occorrem as necessiuades da subsi Lencia aquelle que se achavam 
matriculados com liberdade de Jrequcncia, e aquelles que frequentavam 
l'- Academia, quando podiam, com o direito de pagar a matricula e de 
prestar •os seus exames no tempo e na fórma da lei vigente, na época 
em que formar·am a resolução de !'eceber a investidura scientifica of
fic ial . 

Quantos, com grave damno para a suas economias, para as eco
nomias ele seus pa-es, para as suas aspirações li Lteraria.c e para a colh;~ 
boração nas profi-ssões liberaes e na política republicana estão se ven
~o obrigados a dar nova ldirecção á sua vida, nova direeção aos seus 
ideaesl 

O SR. JoÃo PENIDO dá um aparte. 
O tiH. ~IOHEIH.A UA SILVA: - O aparte com que me honra V. E:x. 

conforma-se muito bem com a elisLincção, que ha pouco fiz, entre leis 
políticas e leis de administraçlio. 

:\'as leis politicas, o direito, por as im dizer, reiroage, começa desde 
logo a pror!uzir vs seus effei Los, muda a si Luação antel'iOL'; ao contrario 
disso acontece com as leis de administração. O Estado não é livre para 
fazer leis contra direitos adquiridos; as leis de administração hão dr 
se conformar com o direito ant-erior ou então hão de ex·prO'priar o ind i
viduo, que se acha na posse desse direito. 

A estabilidade das leis é outro elemento caracteristico elo prestigio 
da autoridade. ~ ' 

Não ha duvida; a lei rlecorre do justo e do honesto e a perpetui
~a-de é um dos caracterist.ico mais conforme com o justo e com o 
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honesto; não deve haver, pot· isso, quem pretenda que seja e taYel 
a lei, que é contraria ao direito, a lei que é contraria á Constituição, 
a l·ei que é contraria a dírútos adquiridos, em virtude ele lei e da 
Oonsti tu ição. 

Na hypothese, que ora es tudo, vemos que o prestigio elo Poder 
Publico não póde decorrer do respeito, da integeidade c da estabili
dade da lei n. 314; essa lei é contraria aos princípios proclamados com 
a Co nstituição Federal. 

Outro argumento, invocado pela Oommissão, é o que reduzo a estes 
Lermos: ' ·. 

-Do prestigio do Poder Publico advêm os bons resultados das leis. 
E' a reproducção por diversa fórma da idéa contida no argumento 

refutado. 

Convenho com a illusLrada Commissão que os bons r esultados das 
!Pis promanem do prestigio do Poder Publico ; mas para que se dêm 
r sses bons resultados das leis é preciso: 

l 0 , que ellas não '.lejam contrarias ao interesse publico: e 
2", que não sejam contrarias aos direitos individuao . 
Esta é contraria ao interesse publico, porque é contraria á Consti

luição; é contraria aos direitos iudividuaes, porque desapossa os alu
mnos elas Faculdades de Direito da liberdade que elles têm de frequen
tar ou deixar de frequentar ás respectivas aulas, e o direito de matri
rula e exame no tempo e pela fórma da lei em vigor na época em que 
fi zeram a sua primeiea matricula e o eu primeiro exame. 

Des-ta contrariedade do interesse publico e do direiLo individual 
r rovém ainda uma outra questão de facto que mer.ece muito a aLLenção 
rlos Srs. Deputados ; ti a eguinte: muitos estudantes das Faculdade< 
clP. Direito. aproveitando- e da liberdade de frequencia, adquiriam os 
meios da ua subsistencia, dando sua act·ividade aos empregos publicos 
r aos dr ca:sas de oommercio e de outras inclustrias; alguns entraram 
peofi-ssionalmente para o jornalismo; outros, já habilitados em scien
eias juriclicas, prati'()avam a advocacia em escriptorios na Capital: ou
h•o_c; entregavam-se por conta propria a esta profissão nos municipios 
rio inter ior: r alguns, ainda que poucos, receberam nomeações de pro
moLar 'Publi co, caego a que sabiaJm hom·ar. 

Inapreciacla r mui1o valiosa consicleJ'ação contra a obrigatotiAriac!P 
rl 1~ freq uenci a! 



O estudante, aprendendo comsigo e com os seus livros, ou com 
os seus livros e com seu mestre particular, quando o tolhiam as nece>. 
sidades da vida de ouvir as prelecções do mestre official! 

E emquanto assim davam os alumnos das Faculdades de Direito 
no labor diario as provas da sua vontade de aprender theorica e prati
camenlet as sciencias a que se i·am devotar, iam elles se preparando 
para os novos exames, para as novas formaturas, que lhes faltavam. 

Quanto·s de entre elles pela obrigatoriedade de frequencia e pel a 
reducçã.o dos tres cursos em um só de sciencias jurídicas e sociaes, 
Yêm-se nesta contingencia: ou soccorrer- se a chorados recursos de 
paes pobres, a cautelosos a,dcantamentos ria philantropia de extranhos ; 
ou abandonar a aspiração acalentada da formatura nos oursos das 
Faculdades de Direito com perda de tempo e das despezas feitas. A 

causa, as difficuldades no tempo e na fórma, creadas para a prestação 
'dos exames; em fundo, a obrigatoriedade de frequencia! 

O SR. HELVECIO MoNTE: - Quem paga a matricula é para fee
quentar. 

O SR. MOREIRA DA SILVA: - Mas se elles continuam a luct<xr pela 
vida, perdem a matricula. 

O SR. HELVECIO MoNTE: - A culpa não é do parecer, é da lei. Eu 
votei contra a lei. 

O SR. MoREIRA DA SILVA: - Eu posso dizer a mesma cousa, nlio só 
em relação á lei n. 31!!, como em relação a todas, que não têm respei
tado direitos individuaes. ão me lembro de ter votado nunca a favo r 
de arbítrio da autoridade, de abuso da administração, de prepotencia 
do Estado, de tudo quanto se doura com a impropria denominação de 
principio conservador de autoridade; em regra tenho sempre votado 
a favor do principio de liberdade. 

Outro argumento da Commissão é este : 
- O projecto como toda lei de excepção, sobretudo nas collecti

vidwdes subordinadas a um regimen ·disciplinar pelo methodo e <>rdern 
na distribuição e regularidade do ensino, gera desigualdade de favores 
entre iguaes em dir.eitos. 

E' certo, muito certo o que diz o illustrado Relator do parecer nestr 
seu argumento· ma tambem é certo que applicado o seu argumento 
á especie de que estamos tratando, vê-se que ell e é contraproducent.r. 
não atf inge o r.e ultado aspirado. produz effeito contrario, quer dizer 
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nem mab, nem menos, que os estudantes das Faculdades de Direito 
devem gozar dos me mo favores de que gozam os estudantes de Me
dicina e das Escolas Polytechnicas, porque é injustiça, que revolta a 
I!P ·iguaklade ele fav{)l·es entr.e iguaes em direitos. 

Diz ainda a illusLrada Commissão que o projecto, no caso vertente, 
fe ec o e pirito rla lei ultimamente votada e em effectividade. Não 
ha tal. 

O projecto não fere o c piriLo da lei, nem Lambem a ua effectlvi
dadc. ão fere o espírito ida lei, porque a lei teve em vista uma 
fiscalização mais fort.o por parte do Governo sobre o ensino das scien
cias jurídicas e ociae , e constrange os alumnos de ses cursos á fre
quencia, sob certa penas. 

Ora,o que o meu projecto pretende não é enfraquecer a fi cali
zação do Governo sobre o en ino de sciencias jurídicas e sociaes, nem 
revogar o e tabelecimento da obrigatoriedade de frequencia nas respe
ctivas Academias; o que o meu projecto pretende é que os estudantes 
de direito, matriculados e com exame feito, antes da lei n. 3i4, sejam 
mantido na po se dos eus direitos relativo á matricula, á frequencia 
ç aos exame : p'Orque entre esses e LU'dante e o Estado, em virtude da 
lei sob cujo regimen -e matricularam e obtiveram approvação no pri
meiro exame prestado, deu-se um verdadeiro contracto, em que por 
um lado o Estado prometteu ensinar e p'Or outro lado o estudanté 
prometteu aprende1'. conform e um regimen a p1'Í01'i conhecido. O tempo 
e a fórma do ensino acham- e determinados na lei, a maneira de apren
der e de pre tar a provas de aber. constam da mesma lei; portanto, 
um regimen contractual, que não póde, não deve ser alterado, desde 
o momento em que haja re peito a direitos wdquirido , e não se tolere 
r:o caso a reLroacLividade das leis. 

E' por i o que, invocando o art. 11, S 3" ida Constituição Fe· 
dera!, concluo pedindo á Garoara que considere o projec!Jo em termos 
rlP ser approvado em 1• di cus ão e di~ passar a 2•. (Mu.ito Qem). 

O Sr. Helvecio Monte : - r. Presidente, na Commissão de 
Instrucção Publica, a que tenho a honra 1de pertencer, foi-me dis
tribuído por eu ilhrtre Pre idenLe o projecto ora em discussão, para 
lhe ser claclo o competente parecer. com que lives e de er elle apre-
entado á con ideração da Camara. 
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Subordinando-o á,s disposições da lei n. il'14, de 30 de Outubro 
de 1895, a que se refere o projecto, firmado pelo nobre deputado por 
S. Paulo que acaba de preceder-me na tribuna, outra conclusão não 
podia ter o parecer que dei, e que foi aoceiho pela mai,oria da com
missão senão a da rejeição do .projecto, respeitanod assi ma inte
gridade de estabilidade de uma lei, que, votada no anno passado, 
preciza .ainda .de tempo para ser julgada em seus effeitos de profi
cuidade 'OU não. 

Atravessamos, Sr. Pres~dente, uma época difficil em todos os 
sentidos, de nossa vida pÔlitica e social, e, si formos os primeiros a 
desvirtuar as "leis vor nós mesmos votadas, enfraquecendo o respeito 
que deve decorrer da integridade e es tabilidade idellas, para sermos 
agrdveis uns ou outros, melhor será nda fazermos . 

O illustre Deputado por S. Paulo, .Sr. Presidente, baseou mais 
os seus argumentos contra a lei de reforma das Acaidemias de Direito, 
elo que C10ntra o parecer em discus·são, talvez porque, subordinado, 
como foi, o parecer á lei, o julgasse sujeito á mesma apreciação; mas, 
si assim teve •em mira, procedeu injustamente, porquanto, embora de
correndo um do outro, nãlo tem o parecer em discussão a responsa
bilidade 1do que se acha firmado nas disposições da lei de 30 de Ou
tubro. 

Sr. Presidente, a Camara deve estar lembrada de ·como procedi 
em relação ao projecto de reforma das Academias de DireitJo·, dando
lh e, em votação nominal, meu voto contrario; ma:s !desde que passou 
elle a ser lei do paiz, o meu dever é outro, embora consagre ella 
disposições contrarias ao meu modo de pensar na materia. 

Sr. Presidente, temos tido, obre reformas de instrucção publica 
no nosso paiz, as mai10res desorientações no modo de adaptação do 
ensino ás nossas instituições políticas e ás nossas necessi1dades. 

No regimen pa.ssado se concedeu aos Srs. academicos a liberdade 
de frequencia ás aulas, como um padrão de liberdade do ensino sem 
as demais prerogativas e disposições substanciaes que a constituem. 
No r egimen actual, ldemocratico, se mantem e desenvolve-se a inter
venção official no ·ensino superior por meio de programmas em que 
se mutilam os cursos scientificos, inutiliza-se a iniciativa do profes
sor e submettc-se a intelligencia e aptirião do alumno á regras fataes 
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de estudos limitados e deficientes; e quando -se reforma o ensino, é 

para se lhe dar frequencia obrigatoria. 
Sr. Presidente, tendo de 1dar parecer ao projecto do nobre Depu

Lado pedindo regalias para os ·estudantes matriculados antes da lei 
da reforma, si o désse favoravelmente, seria injusto para com os 
matriculados posteriormente a ella, porquanto, além de alterar pro
fuilldamente os intuitos do• legislador, que pretendeu igualai-os, ct'ea
ria uma excepção odiosa, perturbadora da di·sciplina escolar, em
quanto ao methodo, ordem e regularidade do ensino nos referido es
tabelecimentos de instrucçãio•. 

Eu vi que por parte de alguns collegas da commissão havia o 
desejo de se attender ao que pedia o pr<Jjecto, allegando-se a ex
cepção identica de que gozaram os alumnos da Escola Pto•lytechnica 
por occasião da reforma que tambem soffreram; e, com a minha fran
queza habitual e em a menor contrariedade, puz á disposição do illus
tre Presidente da Commissãio' o projecto para que fosse outro o rela
tor, reservando-me o direito de assignar-me vencido ou com restri
cções; mas venceu D que era de accôrdo com a lei em vigor, como verá 
V. Ex., Sr. Presidente, pela as ignatura da maioria da Commissão 
Il'O parecer, concluindo pela rejeição do projecto. 

A lei .de 30 de Outubro não foi equitativa, é verdade, desde que 
não estendeu ás demais Faculdades do Ensino .Superior as suas dis
posições, referentes a frequencia, exames e época de inscripçõe para 
exame; mas· a responsabilidade disso não póde ser atirada á Com
missão de Instrucção Publica, que neste momento age nas restrictas 
at tribuições .de ·dar parecer a um pl'IO•jecto. 

Votada a lei n. 314, como está, podia e devia a com missão ir da 
encontr-o ás disposições nella consagradas, positiva·s e com o fim de
liberrudo, como >Se evidenciou das discussões neste recinbo, de se crear 
a frequencia obrigatoria nos cursos de direito para se -cortarem as 
facilidades nos bacharelaios precoces? 

O SR. MOREIRA DA SILVAS - Devo dizer V. Ex. que is·Lo já se 
dava em tempo anterior. 

O SR. HELVECio MONTE: - E foi isso mesmo que o legislador pro
curou corrigir. 

O nobre Deputado all egando que os estudantes da Escola Poly
technica, por occasião da ref-orma que alli e realizou em outros 
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tempos, ficaram garantidos e- regi1dos pelas legislações anteriores, es
queceu-se de que na propria lei de reforma do re pectivo ensino ficou 
consignada a disposição ele excepção para os anteriormente matri-
ulados, o que não se dá c<Om a lei de 30 de Outubro, a qual abrange 

todos os matriculados nas Escolas ide direito -sem r tabelecer excc

pções. 

O SR. foREIRA DA SILVA dá um aparLe. 

O SR. HELVECTO MoNTE: - Y. Ex. insiste na apreciação do qu e 
concernc á lei .de 30 ele Outubro, com o que não temos que ver na 
presente discu sãio, e para a passagem da qual não fiz parte da maio
ria da Camara. A lei de 30 de Outubro não foi, .a meu ver. uma 
reforma do ensino superior, de a,ccôrdo com as nossas acluaes insti
tuições, que pedem liberdade de ensino sob a simples fiscalização e 
protecção official, deixando as C'O'rporações docentes e aos alumnOf; 
a liberdade na regulamentação e programmas disciplinares adaptados 
ás necessiJdades e interesses communs na obtenção da sciencia pelaR 
verdades absolutas, ou das ne-cessidades profissionaes na lucta pela 
vida. Em tudo isso peccou a lei -de 30 de Outub!'lo e por isso neguei 
lhe sempre o meu voto, como V. Ex., que affirma ter feito o mesmo. 

Estou informado, Sr. Presidente, de que em brevê será apre
sentado á consilderação da Camara um pr~Jecto de reforma do ensino, 
superior, estabelecendo a liberdade do ensino; e bem podia o meu illustre 
collega. concordando com o parecer dado pela Commissão de Instruc
çiio Publica ao seu projecto, guardar esta op,portunidade" J?..itra geral 
e equitativmente attender ás rclamações dos Srs . estudantes de Direito. 
que se julgam prejudicados com a lei aqui votada e em vigor. 

0 SR. MOREIRA DA SILVA dá um aparte. 
O SR. HELVECIO MONTE: - O nobre Depuliado, Sr. President P. 

appella para direitos adquiridos, que no caso vertente, não sei quaes 
sejam elles. 

A lei não crea direi·tos ,regula-os; e ainda mesmo que e con
siderem direitos as funcções pub'licas e as profissões, nem assim ca
biam aos Srs. acaJClemicos taes direitos, a elles em occupações tran
si Lorias, reguladas por lei no sentido de habilital-tüs, aperfeiçoai-os 
e protegei-os como futuros cidadã(} . 

i os Poderes Publ icas entenderem extinguir o ensino uperior 
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mandando :fechar as ruossas Faculdades, quaes serão os direitos ad

quiridos dos professores, e menos ainda dos alumnos? 
Morto o orgão, cessam as funcções, e com as funcções os direitos. 

Sr. Presidente, .desejo ver realizado no meu paiz o ensino su

perior livre, sem as peias do officialismo; ensino livre, que desen
volva o •estudo das sciencias na recreação dos espíritos, e melhor 

como preparação ás realidades da vida nas profissões pmliductivas em 

suas applicações ás artes ·e ás industrias. 
Nem a todos é dada a possibilidade de recursos para entregar-se 

ao estudo das sciencias, pelo amor sómente da sciencia. A lucta pela 
vida nos obriga ao trabalho quotidiano• por meio das funcções e das 
profissões, e só com o ensino livre, adaptado aos recursos pecuniarios 

e á mentalidade de cada um, sem programmas fixos e fata;es, é que 

se poderá r·ealizar as aspirações democraticas em materia de ensino 

superior e profissional. 
O nobr·e Deputado, ·Sr. Presidente, vê que estou a seu lado na 

r!efesa do que pede em seu projecto relativo ás regalias aos estudantes 
das Academia;s de Direito ; mas é preciso que primeiro se legisle a 

respeioo. 
Por emquanto o que nos compete é respeitar a lei em vigor, 

~obretudo hoje, em que, fraco o prestigio da autorildade, preci-samos 
vr.lar por elle, protegendo-ro da anarclli'a ·dos espíritos, que tanto reina 

presentem ente entre nós. 
Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão e adia

da a votação . 

Na sessão de 4 de Setemb1·o é o projecto approvado em i' dis
cussão. 

SESSÃO DE 16 DE NOVEMBRO 

O Sr. !Moreira da Silva: - Sr. Presidente, felicito-vos, felicito 2.• discussão 

á Camara dos Deputados .e aos alumnos das faculdades de Direito 'Cla 
Repub'lica pelo facto de não se leV'antar uma voz siquer neste recinto 
para contrariar neste turno da discussão a marcha em que vem da 1• 

pa.ra a 2• .(liscus•sãlo o pro,iecto por mim .apresentado para garantir aos 
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alumnos approvados em algumas das séries dos tt·es cursos - jur·i
dico, social e de notariado, o direito de proseguirem e de concluírem 
os seus ·estudos na conformidade d·a legislaçãio em vigor ao tempo da 
su.a respectiva matricula. 

Demonstrei. Se assim não foi, pelo menos tratei com empenho 
de •demonstrar na 1• discussão, quando lutava contra o parecer da 
honrada Oommissão de Instrucção Publica, que meu projecto conver
ti.do em lei, seria uma prova de respeito, .a satisfação do preceito con
stitucional que declara irretroactivs as leis relativas á administmçãn 
e que era a sua approvação um meio, que reparava um tanto a injus
tiça f-eita aos academicos de direibo com a lei n. 31.4, de 30 de Outu
bro de 1895. 

Na succinta exposição que então fiz do principio e da doutri na 
que professo sobre a sciencia social no ponto 'Cle visLa da classificação 
das leis, eu disse : 

AoS leis sociaes dividem-se em lei.s políticas e em leis de adminis
tração. As primeiras - as lei.s políticas, como a expressão de acto~ 

da vontade do Estado - obet'ania, por assim •dizer, não definem direito 
novo; ·declaram, recl()nhecem o direito preexistente do.s tndividuos; 
abrangem período indefinido de tempo; ·e, portanto, são applicaveis aos 
casos da sua actualidade, tanto em relação ao passado como em rela
çãlo a.o futuro. 

A.s segundas - as leis de administração, ver-dadeiros contractos 
entre o Esta'Clo-Admini tração e as pessoas juridi<:~as de qu e se com 
põe o Estado-Soberania, não retroagem, não e entendem com os factos 
contemporaneos dã sua promulgação; só e exch.isivamen te se applicam 
aos factos occorrid•os depois da sua vigencia, salvo a expropriação po t' 
indemnização de direitos adquiridos, que ão· uma insti tuição jurirdica 
congenita de leis de admini tração, isto é, de leis que põem uma pes
soa ,iuridica em contacto com o Estad•o•-.Aodministração . 

O que disse •então, theorizando com referencia ao projecto que 
se discute, não soffreu contestJação. Não r>recioo, pois, voltar agora a 
essa ordem de desenvolvimento, fazendo repetições sem alcance obri
gado no momento. 

Encararei o projecto em face de dive:nso:s pr·ecedentes legislativos. 
que respeitaram os direitoo adquiridos dos academicos de direito no 
Brasil. 

A lei de H de Ago to de 1827, - a nue creou os cursos de scien-
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eras jurídicas esociaes em S. Paulo e em Olinda, estabeleceu C<omo 
condivões ·para a matricula: - a idade de 15 annos, e os ·exames de 
lingua franceza, de gTammatica lati il!a, rhetorica, philosophia racional e 
moral e g·eomeLri.a. 

Eram as coilldições possíveis na-quella época. Exigir mais seria 
pretender 'andar adiante -do seu tempo. Só muito mais tarde, quand-o 
possível maior exig·enci.a, em 1854, por um decreto de arrocho contra 
os estudantes, a 28 de Abril, ·tornou-se obrigatoria a habilitação no 
DOnhecimento .das linguaJS - latina, francez.a e ingleza; em philosophia 
racional e moral; em arithmetica e geometria; em rethorica e poetica 
e em historia e geographia. 

A equidade não exigiu em 1827, o que as conveni-encias do ensino 
determinar-am em 1854 . 

Em 1869, o decreto n . 4 .lt30, de 30 de Outubro, inclue, no preparo 
para a matricula no curso academico, o ·exame da língua portugueza, 
e a versão do portuguez para 10 latim, par>a o francez e para o inglez; 
mas eu noto bem este -d·ecreto, promulga'Clo pelo eminente estadista 
Conselheiro- Paulino de Souza, respeitou os direitos adquiridos pelus 
vr€paratoritanos que estavam nas con<:lições lega:es de entrar para a 
Academia, dispensando nos exames de 1869 o trabalho !Cias versões e 
tornando tobrigatorio o exame de portugu~z sómente de 1871 em <:liante. 

Semelhante procedimento teve o Sr. Conselheiro Leoncio de Car
valho, no eu decreto n. 7.247, IC!e 19 de Abril de 1879. Estabeleceu 
como 0ondição para a matricula, o examg das Iinguas allemã e ita
liana, mas .declal'ou que tal disposição só começaria a vigorar em t8l:{1. 

O decreto n. 1. 232 H, de 2 de Janeiro de 1891, ·expedido pelo 
irnmortal Benjamin Constant com o regul-amento das Instituições de 
En~ino ,I ur;.JJC.o, fazendo dCiJtnclente a matricula nas Faculdade<: de 
D:' elt.o de eerti1-Lcado de :~xar.• . c de madureza, nos estuos •secundaL·ios. 
ou de titulo ele bacharel em l~Ltras; respeitou os t.lireitos adqu!rid,Hs 
pelos preparatorianos, c,ue a;. r>r.as iniciavam ·OS seu-; estudQJ, decla
rando que C!:.Sa deepndenci1a s ::• se tornaria exigível ao correnl.~ armu 
de 1896. 

O Sr. Fernando Lobo, no C~'ciigo das Disposiçõl3s Cummuos á.~ Imti
Luições de EnsiP-o Superior, dqJendentes do Ministeri:-l do Interi or, p~
blicacto -com o àecreto n. 1.159, de 3 de Dezembl'o de 1892, confirmou 
para a matricula nas Faculdades de Direito, e generalizou para a ma
t.ricuia nos demais cursos .superiores da Republica a necessidade do 
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uxame de madureza ou de Lüulo de bacharel; mas não revogou, não 
reduziu, não alteilOU o largo prazo que o e pirito de rectidão e de equi
úade de Benjamin Constant para com os e tudantes concedeu para Cún

cluirem o seu curso se matricularem os preparatorianos ·e para se 
habilitarem á matricula os que iam encetar a sua carreira litteraria. 

O decreto n. 3. 454, de 26 de Abril de 1865, dividiu o curso <los 
c tudos em duas secções - uma de sciencias jurídicas e l()utra de 
sciencias sociaes; mas, respeitando o regimen academico anterior, 
providenciou sobre a continuação dos estudos 'Cio academico do 1•, 2•, 
3• e ,,. anno, que quizesse IQbter os dous gráos de bacharel, facultando 
a accumulação de matriculas. 

O Srt. PRESIDErjTE: - Peço ao r. deputado resumir ou interrom
per as suas considerações porque já ha numero para as votações. 

O Srt. MoREIRA J)A SILYA: - Re umirei, quanto me fôr possível, o 
que tenho a dizer, para não voltar a tribuna a tratar de assumpt'O 
em que não ha contradictores. 

Tinha eu passado ligeiramente uma vista retrospectiva sobre a 
legislação, na parLe que respeitou direitos adquiridos pelos prepara
torianos. Ia começando a rememorar os decretos e leis que tambem 
t'espeitaram os direito .adquiridos pelos cursistas, quan'Clo me compro
mett.i com o Sr. Presidente a t•esumir as minhas considerações. 

Pode,r:i a, conforme as nota que aqui tenho, indicar, sinão, todas, 
ao menos grande parte da di posições lcgaes, que visaram tal respeito 
com relação á inalterabilidade •do compendios durante o curso; ao 
method•o e ás épocas dos exames; o á accumulação de matriculas; tanto 
antes do celebre decreto que r i Lei , do Sr. Conselheiro Leoncio de Car
valho, sobre liberdade de en ino. ou ante , com mais proprieda'Cle -
sobre liberdade de aprendizagem e rle frequencia . como depoi delle. 
Qu em estabeleceu a ampla liberdar!c de ensinat·, sa lvo a autorização 
legal para o exercício do magistet·io e para a creação ·e emancipação 
das faculdade livres do 'r. Conselheiro Leoncio rle Carvalho, foi Ben
jamin Constant, revogjlndo uma disposição de lei que prohibia aos 
lentes Qfficiaes leccionarem particularmente . 

Por exemplo, o decrcLo n. 1. ·134, de 30 de Março de 1853, diz em 
um dos seus artigos. confirmando e ampliando disposição semelhante 
da lei de 1827, que creou os cursos jurídicos ( lendo ) : "As prelecções 
deverão recahir sobre c'Ompendios cer tos e determinados; ou compos
tos pelos proprios lentes, ou adaptados de entre os que já correm 
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11npre::;so ·, preceuenclo, porém, approvação da Cougl'egaçálu e Llo G-o
verno. " 

O decreto n. 1)232 H, que tambem citei, de 2 ele Janeiro ·de 1891, 
<li pondo ( lendo ) "a respeiLo dos alumnos que ao começar-se a ex
ccuçã!o clesLe regulamento, já tenham sido approvados nas maLerias 
do 1° anno e queiram COncluir OS SeUS estudos, Seg·unclo O prOgTamma 
e ens ino que vigorava na occasião rdas respectivas malriculas", man
Lém para esLes alumnos os mesmos direitos, as mesmas obrigações, •os 
mesmos lente· e ·aLó as mesmas bancas de exame, como poderão os 
Srs. Deputados verificar pela leitura compl-eta elo artigo que estou 
revendo e de ·o utras disposições do mesmo decreto. 

O SR. PRESIDENTE: - Lembro ao r. Deputado que já h a numero 
para as votações. 

O SR. MoREIRA DA l:iiLVA: - \"ou concluir, Veja a Camara pelas ci
tações feitas: - Quanta rectidão, quanta equiclrude, quanto respeito a 
dir l'it.J.s adquiri{!os veios pre~pat'aLOo'ianos ·c polos cur isLas, lwuve 
sempre no Bras H I 

Con.,ervaclores, como Paulinu de !::louza. liberae , como Leoncio 
riP Car\u.lho, republiüano do Provisorio, como Benjamin ConsLant; 
e do re~iP.len cons-tilucional republicano, como Fernando Lobo; to elos 
accor.Je,~ em não embaraçarem com a at,t·eração do methodo ele apren
dizag-em f' cto modo e do tempo ctos exames os programmas elo ensino 
off!cial, adaptados por l·ei e decretos do Governo, em favor da moci
dade, que, ctesejosa de saber, se prepara para o erviço da Patria, 
nas pmfis.~ões liberaes. inguem >deverá negar o direito daquelles 
qnc, roufiantes nas leis, modelaram por ellas o plano dos seus es Lu
rlr.s, as eonv,eniencias da sua vida economica, e as esperança\S do seu 
f'ulu r o I (Apartes. ) 

São estas as considerações, Sr. Presidente, que me propuz f.azer so
bel' a ma1sinada hn que restabeleceu o vergonhoso e improf.icuo regimen 
do p·mto nas faculdades de direito do Brasil, na parte em que ella 
il~t<>nssa ao projecto em discussão. (Apartes. ) 

A h1biliLação intel.Jectual d eve ser verificada pelas prova publi
úa.~ de s~ber, independente de frequencia academica e de methodos 
officiaes dl' ensino, mediante simples attestação de competencias conhe

cirlas no magisterio publico ou v articular. 

Por incostituciona~ e perniciosa a d\reitos individuaes, deve o 
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Congres'"o Niacionai condemnar, - 3:pprovando o pl'OJo::ClLO que se 
di-scu!e, '" .mudança instanLanea •e de sui'preza do regimen acadernico 
da liv!'e frequencia e da livre inscripção para o regimen da obriga
toriedadE' na frequencia, e dos exames annuaes, com prejuízo do adean
tamento r final habilitação dos estudioso e dos Lal·entos de pzrimor . 
(Multo bem; muito bem.) 

Ninguam mais pedlindo a palavra, é encerrada a discussão do art. 1• 

e em seguida a do art. 2• do proj,ecto n. 12 A, de ·1896, cuja votação 
fica ::~di~da . 

SESSÃO DE 24 DE NOVE illRO 

o Sr. Moreira da Silva (pela ordem) requer prefe.rencia na vo
t':lç?.o para Q proj ecto n. 12 A, de 1896, concedendo aos alumnos do 
curso superior das Faculdades de Dir.eiLo, matriculados antes da lei 
n. ~H. de 30 de Outubro de 1895, o goso das regalias da legislação 
anterior, tanto em relação ás épocas para as inscripções e exame , como 
em relação aos exames e á frequenC'ia, com pll!I'ecer contrario ela Com
mi~,io ele Instrucção e aude Publica. 

Comnltada, a .Camara concede a preferencia pedida. 
Em seguida .são successivamente postos a. votos e approvados em 

<>• discu ~'io os seguintes artigos do projecto 

Na SESSÃO DE 30 DE NoYEl\1BRo é encerrada, sem debate, a 3• dis
cussão. 

Na SESSÃO DE 3 DE DEZEMBRO é approvado O projecto . 

A.pprovada a renacção fi·nal EM 4 DE DEzEMBRO é o projooto enviado 
4A S'!:1ado. 



SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 6 DE DEZEMBRO DE (1896) 

O Sr. Severino Vieira: ( · ) - Sr. Presidente, não sei bem quaes 2.• discus&ão 

as ra1ões <tU C f•DSsam ju!:tificar o projecto em debate. 1\ã:> vcnl!o 
oppor-me a elle e1n ndio, ;; 9m mesmo por espírito de animadverg:'hl 
nos alumnos a quem, por ventura, eJJ.e possa interessar; antes, ao 
contr~rio julgo neste momento interpretar fielmente os sentimentos 
nobres di&nos e alevantados da mocülade, oppondo-me a este pro-
jecto. 

Sr. Presidente, creio mesmo que ha entrelinhas que devem ser 
lich s nestr projecto. Cr~io que h a nelle alguma causa que deve ser 
p1·ocurada, que se procure ver além do que está visivelmente ao al
c:mce de todos . 

Parere-me que este proj.ecto, si é que elle foi provocado ou soli
citado pe!:l mocidade academica, que frequenta as academias de di
reito : si a sua iniciativa é devida á acção dessa mocidade, o projecto 
ha de eneêrrar por força um epigramma contra os erros que se teem 
cl)mmettido no Congresso Nacional, nesta ma teria. 

O SR. QUJNTINO BoCAYUVA: -Peço licença a V. Ex. para decla
rar que e!'sa iniciativa partiu effectivamente do Co11po Academico. 
Si ha epip,ramma, é mer-ecido, porque em materia de reforma da ins
trucç1o publica, temos andado em uma anarchia perfeita . 

O SR. SEVERINO VIEIRA: - E ' o caso ; e folgo muito de ouvir esta 
dr,~la1 ação do honrado senador pelo Rio de Janeiro . 

( •) E~te discurso nl!.o fol reV'Isto pelo orador. 
( ••) A proposição EllltM em discussão sem p!lil"6der 'lia ComllÚSS!io de Instruc

cão. 
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Sr. Presidente, eu disse epigramma ao Congresso pelos desvios que 
tem eommettido, esquecendo, nas occasiões de l·egislar o interesse 
ger3l. .. 

O SP. JOAQUIM SARMENTO: - E até a coherencia. 
O SP.. SEVERINO VIEIRA: - . . . e preterindo providencias que te

nh!int caracter de generalidade, que se destinem a regular situações 
futur:1s, vro...-avelmente por outras, que veem,de momento e passageira
mtnte, consultar meros i~1teresses individuaes, sinão interesses f-ugi
tivo,; e tr:msitorios. 

Sr. Presidente, a I e i n. 314, de 30 de Outubro de 1895, ou é boa 
ou é má. Si a lei é boa para que estabelecer esta distincção entre 
estut!r1ntes, que .estavam matric.ulados e estudantes que se matircularam 
dPpo · s de<1sa lei? 

Acaso ella augmenta trabalho, exige mai•s esforço da parte dos 
astudante!l '? 

Não creio que essa mocidade que sabe perfeitamente que o ho
mem se rlignifica <pelo trabalho, procure eviLar essa cópia ele esforço, 
que não está fóra do seu alcance, que não está além de ser attingida 
por· 'lque!!es a quem essa medida diz respeito. 

E, Sr. Presidente, por isto dizia eu que não creio que a mocidade 
d:is nossas escolas e principalmente das escolas de direito, que são 
&quellas a que se II'efere a lei de 1895, q;uizell'S<e ter •par.a si uma lei 
exc-epção; :JUiz esse dar a enlencer que ella não era capaz dos esforços que 
S'e ex!gem em relação áquelles que veem dO'us ou tres dia·s depois delles. 

O SR. QUINTINO BOCAYUVA dá um a:parte. 
O ·SR. SEVERINO VIEIRA: - Pm,dôe-me V. Ex. ; eu devo mostrar 

ao honrado senador que não se póde considerar esta lei c.omo uma lei 
de surpreza . Eu elevo referir o qne s·e pa'Ssou em rel.ação á minha 
humilde individualidade. · 

V. Ex .. Sr. Presi.dente, que, si· não estou .enganado, é formado 
em di!·eito, conhece aquelles bons tempos em que os exames dos cursos 
de dir-eito eram feitos por um processo que facultava tirar-se o ponto 
24 horas :.ntes ele ser examinado nelle o estudante, que tirava o ponto, 
ia para sua casa, e tinha horas para estudar, ·e tinha no dia seguinte 
ser f\"Yaminado . 

Eu, Sr .. Presid•ent•e, tive a fortuna de faz-er o exame do meu 1• anno 
nestalil condições; mas quando cursava o 2• anno, fui surpreh-e,nf]ido, 
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a.s~im como os ·estudantes de todos os annos, inclusive os do 5• anno, 
per um decreto do então Ministro do Imperio, o ·Sr. Conselheiro João 
Alfredo, 3cabando com este commodo systema de se tirar o ponto de 
vespera, insti.tuin.cto o exame eooripto, a approvação sobre a prova as
cripta e depois o exame oral, tirado na occasião o0 ponto. E no meu 
tempo ninguem cogitou de ped,ir que a lei fosse derogada em favor 
daquelle:> que tinham adquirido direitos, que não sei de que natureza 
ell<·s sejam. 

Si, Sr. Presidente, fJt'.de-se a dérogação da lei, porque a lei é má; 
entãt. taça-se uma obra co~npl e ta; revoguemos a Joei. 

O Sn. Qt:INTJNO Boc:.YUVA dá nm apar.te. 
O SR. SEVERINo VIEIRA: - Neste caso, sejamos francos, digamos: 

Ps ta lei não pre~la, e. vamos 11evogal-a. 
Com effeito, Sr. Presidente, eu não estav·a na occasião em que se 

discutiu a lei que tem o n. 314, ·si estivesse votaria contra, ou pelo 
menos contra a dispos-ição rlella que eslabelec·eu a obrigatoriedade da 
frequencia: não porque eu reconheça, que possa resultar dahi qual
quer mal, mas porque eu entendo que é esta medida meramente dis
ciplinar, que se deveria deixar ao arbitrio das congregações; que 
el!:lB é que deviam regular este ponto, porque e em regra, como é que 
a lei póde impõr esta obrigatoriedad·e quando ha professores cuja au
dipncia é um sacrificio, um desgosto, professores que não ensinam 
nad3? 

UM 8R. SENADOR: - Que fazem o v acuo em torno de si. 
O SR. SEVERINO VIEIRA: - Eis aqui, Sr. Presidente, porque tenho 

combatido. Neste ponto sou radic&~l : P'enso •que 'em um regimen demo
cr·ah como o nosso, o que temos a fazer é entregar o governo destas 
corpor:1çõe~ d:e ensino superior a ellas proprias; e é forçoso reconhe
cer que, si. ellas não Leem competencia para regular os assumptos de 
doutrina, de programmas de disciplina destes estabelecimentos, então 
comecemos por abolir o regimen democratico; então é forçoso reco
nhecer QUe neste paiz ninguem tem competencia para se governar; 
e não se póde admittir, por impo.'>úvel, o governo do povo pelo povo . 

Não quero demorar-me, Sr. Presidente, por mais tempo na apre
ciação do projecto; acho-o simplesnwnte extravagante, concebido nos 
termos em que elle se acha formulado; e a opposição que faço neste 
momento estou convencido que exprime mais o sentimento generoso 
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da mncid'lde que frequenta a escolas de direito, sentimento que se não 
é o de todos, ha de set· pelo menos o da maioria desta mocidade, que 
não poderia crear para si uma si lu ação diversa daquella que é a de 
seus companheiros que entram neste:; estabelecimentos. 

UM SR. SENADOR: - .Mas não foram elles que crearam a situa-
ção . 

O SH . SEVERINO VIEIRA: - Todavia, Sr. Pr.esidente, eu não creio 
que •esta mocidade, oapaz de esforços, {lapaz de ·trabalhos, que tem le
va.jo seu amor, seu patriotismo, sua acção e seu e forço ao ponto 
de fechar o livro para ir' ao campo da lucta derramar o sangue em 
favor da patria, não aceedito que companheiro ue Euphra io Corrêa, 
martyr, como tanto outro na lucta- ft•atricida tle ~itheroy c de 

Mocanguê, Jossem capazf' de vir· pedir que e creasse esta situação 
commoda para si, afim de evita r· mais um pouco de esforço, mais um 
pouco de tTabalho; trabalho que, entretanto, se ·exige de seu compa
nheiros que vieram matricular-se nas escola que elles frequentam 
dous ou tres dias, ou mezes depois delle . 

Ha, rpoi"V'entura, r. Presiden~e. um direi·to que se viria respeitar 
com e::Jte projecio? 

Não conheço . Limito~me, entretanto, a estas consideraçõe , e vo
lal·ei con!ra o projeclo -i os meu illustres collega , que debatem em 

seu f:lvor. não me convencerem de que realmente o projeclo consulta 
um direito, attende a uma con ideração ou a uma providencia de 
juR!i(.'a. 

inguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 
Segue-se em discussão, que se encerra sem debate, o art. 2•. 

SESS.W DE 7 DE DEZEMBRO 

O Sr. Severino Vieira: - r. Presidente, não venho, absoluta
mente. embaraçar a medida que ae discute. contra a qual aliás eu já 

al'lnunciei o meu voto. 
O .presenLe projecto estabelece a derogação da lei que reformou, 

o :1nno pa saodo, oc; cur os jurídicos, creando uma situação especial 
para os alurnnos que a lei já encontrou matriculados. 
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Parere-me, r. Presidente, que esta situação se dá, não sómente 
nos oursos julf'.idicos como lambem na Escola PolyLechnica, em con
sequenoia da ultima reforma, votada ta.mbem na sessão do anno pas
sado; -e, nesta condições, peço licença ao Senado para submetter con
dicionalmente 'á ua apreciação uma emenda estendendo a medida, si
fõr approvada, aos alumno dessa escola. 

E' lida, apoiada e posta ~.onjunctamente em discussão a seguinte 
emenda: 

AccresrJvte-se onde ~onvier : 
A d! po'>ição desta lei erá igualmente applicavel aos alumnós. 

da Escola Polytechnica que se acharem em ituação analoga aos dos 
cur~os jnri :li cos . 

S. P... Em 8 cte Dezemhro de ~ R93 - Severino Vieira. 
Nmguem mai pedindo a palavra, encerra- e a discussão, ficand!l Enc. da discussão 

a votação adiada por falta de lflWI'!Lm. 

Na SESSÃO DE 8 DE DEZEMBRO o projecto e emenda são approvados. 

SE ÃÜ DE 3 DE JU HO (1897) 

Entra em 3' discussão, com a emenda offerecida pelo Sr. Sevel'ino 
Vieir:-~. a proposição da Camara dos Deputados. n. 82, de 1896, que 
determina que os alumnos do curso superior da Faculdades de Di
reito, matriculados antes àa lei r:. 314, de 30 de Outubro tie 1~95, 

go arão da rPgalia da lcgi.;lação anterior. 
E' lido, apoiado e posto em di cussão {) eguinte requerimento: 
Requeiro que a proposição seja enviada á Commissão de Inatruc

ção Publica para sobre ella intarpo!' o seu parecer. 
Em 3 de Junho de 1897. - GonçaJ,ves Ferreira. 

O Sr. Joakim Catund-a diz que o requerimento em que o hon
rado Senador pede que seja submettido á Commissão de Inatrucção 
Publica o projecto em di cussão, não faz mais do que demoMr, es
usaJa e prejudicialmente. a olur;ão que possa ter. 

3.• discuaeão 
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Este projecto foi discutido na Camara dos Deputados no anno 
passaJo; v·eio depois para o Senado, onde soffreu a 2• e 3• discussão, 
sendo esta encerrada, não havendo a respectiva votação por falta de 
numero, e depois por causa do enc·erramento do Congresso. 

Fntende o orador que a materia já é conhecida do Senado. Além 
disso, é preciso attender a que esta protellação póde ser de modo a 
tornar .nJUH•a e de nenhum Bffeito a solução dada a trespeito do p·roj·ecto ; 
desde o ann:o pas<mdo <essa l'ei está .em execução 'e os alumnos, antetrior
mente matriculados no curso superior das faculdades de direito e da 
Esco!a Polytechnica, se acham mais ou menos perturbados no segui
mento do c-urso .que j1á frequentaram, IPertul'lbação que conünuM"ã est~ 
amno, 1e 'talvez a:té pam o anno, Sli porventura a solução fôr imief.in:i
damente demorada, como muitas vezes acontece. 

Por conseguinte, si o Senado ·entende que deve attender á legitima 
pretenção dos alu:mnos das faculdades, deve fazel-o quanto ante~, 

afim dre que .essa concessão s·eja aproveH;ada em tempo. Si, porém, ooba 
que não deve assentir na allwlida concessão, pensa o orador ser melhor 
rejeitar o pro~ecto. para que os alumnos não continuem a ter espe
ranças em uma ·;olução que uunca chega. 

Portanto, n'io parere ao orador indispensavel ouvir-se a Corx-mis
sãn de Instrucçãn Publica visto c:ue o assumrpto é conhecido dN!de o 
anno passado, votando o orador contra o l!'&querimento. 

O Sl'. Gonçalves F1err<eira: - Sr. Presidente, apresentando o 
requerimento de adiamento da Ci~:~cussão do projecto, para que es~IC! 

fosse á Commissão de Instrucção Publica afim de que esta emitta seu 
paretJer, obedecen o orador a um senti~ento que parecia mesmo ll'c.

duzior o pensamento dos .Srs. Senadores que em 'aparte estranharam 
o rproj'ecto fosse disc-utido sem parec'er da Commissão. 

Deve c orador declarar que, pela leitura perfunctoria que fer. 
do pro.~ecto, ach1 que na parte relativa a Faculdade . do Reoifll não 
merece a approvação do Senado. 

Entretanto, pa!'ece-lhe oue a pretenção constante da emencl~ rllla 
tiva á Escola Polytechnica não t ·em a mesma razão para ser rejeitada. 

Nestas circums~ancias, não tendo ainda juizo bem assento sobi' -3 o 
assumpto, e ouvindo os apartes de alguns Srs. Senadores, ~>.ntendeu 

o orador que a Commissão de Instrucção Publica podia interpôr pare 
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crr, proporcionando ao mesmo tempo occasi ão de, , nesse período, ser 
fei to maior estudo do projecto. 

Na opillllião do orador ·a ·razão. apresentada pelo mesmo 'Senador 
que se oppoz ao requerimento, não é procedente. 

As Commissões teem um prazo certo para interporem parecer so
bre qualquer projooto. 

O Senado acha-se no começo da sessão, quando não ha ainda muito 
traba-l'ho. Pmtant-o, •em :poucos rdi·as a Commissão poder.á a~Presentar o 
seu trab'llho e todos poderão com melhor conhecimento de causa, votar 
o projecto. 

E' tan~o mais importante, e necessaria a ida do projecto á Commis
são, quando este está em seu ultimo turno; e não é conveniente que o 
Semdo, sem amplo conhecimento da questão, vote um rprojecto tão 
impol'tante, que vae esLabelooer novo regimen nas escolas parallelo 
ao regimen actual, e perturbando, portanto, o serviço regular das 
mesmas escolas. 

Nestas condições, pensa o orador que o Senado deve approvar o 
seu requerimento. 

Ninguem mais pedindo a palvra, encerra-se a discussão. 
Posto :J. votos, é approvado o requerimento. 
Fic2 a discussão adiada. 

SESSÃO DE i2 DE JUNHO (1897 ) 

A' Parecer da Com-
Commissão de Instrucção Publica foi presente a propos1çao missão de lnstr. 

n. 8Z. de 1896, da Camara dos Deputados, que concede aos alumnos IPublica 

do curso superior das Faculdades de Direito, matriculados antes da 
lei n. 314, de 30 de Outubro de 1895, as regalias da legislação anterior, 
t'l.nto em relação ás épocas para as inscripções e exames, como em rela-
ção [>.OS P.Xames e á frequencia. 

Considerando que são procedentes as razões pelas quaes a propo
sirão foi :lpprovada pela Camara dos Deputados, e em 2' discussão 
pelo Senado; é a Commissão de parecer que seja definitivamente appro
vada a dita proposição, com a -emenda offerecida pelo Sr. Severino 
Vieira. 
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Sala d&s Sessões, i2 de Junho de 1897. - Domingos Vicente. -

Aqtlüino do Amaral. 

Na sEssko DE 16 DE JUNHO é a proposição e emenda Severino VieiT>a 
approvaf:!a, sem debate. 

Na SESSÃO de 19 é approvada a redacção final da emenda e a 
proposição devolvida á Camara. 



CA MARA DOS DEPUT AOOS 

SESSÃO DE 21 DE JULHO (1897) 

Ernenaa do Senado ao projecto n. 12 B de 1895, da Camam dos Depu
tados, que concede aos a lumnos do curso superior das faculdades 
de direito, matriculados antes da lei n. 314, de 30 de Ou.tubro de 
1895, o gozo das regalias da legislação anterior. 

A Com missão de Instrucção e Saude Publica, a quem foi presente •Parecer da Com

a emenda do Senado á proposição n . 82, de 1896, desta Garoara, emenda ~~bfi~~ de lnstr. 

que torna extensivas aos alumnos da Escola Polytecbnica as regalias 
da legislação anterior, tanto >em Telação .ás épocas pa.r.a. as inscripçães 
e enme<;, como em relação aos exames e á frequencia, concedidas aos 
&lumnos do curso supel'ior das Faculdades •de Direito, matriculados 
antes da lili n. 1-34, de 30 de Outubro de 1895, é de parecer que a 
alludid'l. emenda não seja approvada. 

A differença de regimen da-s duas di ciplinas torna inapplicaveis 
aos alumnos da Escola Polytechnica as regahM que a lei quiz garantir 
aos ~os cursos de direitQ. 

Em projecto separado, a Commissão procurará tornar effectivo o 
pensamento do Senado, no sentido de attender ás justas r·eclamações 
do~ a!umncs da Escola PoJylechnica. 

Sala das Commissões, em 16 de Julho de 1897. - Efiuardo de 

Berrédo, presidente.- Anizio de Abreu.- Dr. MalaquiJas Gonçalves.
Martins Junior. - Rodrigues Lima. - Lamartine. - Bernardes Dias . 
-r.. Godov . 

P'l'ojecto n 12 B, de 1896, da Camara dos Deputados, que concede aos 
arum.tWs do cttr8o &tbperior das Faculdades de Direito, matriculmios 
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antes da lei n. 314, de 30 de Outub?'o de 1895, o gozo elas regalias da 

legislação anterior. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• Os alumnos do curso superior das Faculdades de Direito, 

m:ttriculados antes da lei rr. 314, de 30 de Outubro de 1895, gozarão 
da:s regalias da legislação amberior, tanto e.m relação ás épocas para as 
i·nscripções e ex·ames c()mo •em relação aos exames e á frequ'encia . 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Camara dos Deputados, em 4 de i[)ezembr<J de 1895. - Arthu1· 

Cesar Rios, presidenle. - Canclido ele Oliveim Lins de Vasconcellos, 
1 • secretario. - João Coelho G. Lisboa, 2• ..sooretari<l .. 

Entenda do Senado ao projecto n . 12 B, de 1896, da Camam dos Depu
tadcs, qtLe dete1•mina que os alumnos elo cu1·so superio1· das Facu/.
dades de Direito, matriculados antes da lei n. 314, de 30 de Outu
b?'O de 1895, goza1·ão das 1·egalias ela legislação ante1·ior . 

.Accrcsccnte-se onde convier: 
Ar.t. A disposição ·desta loei será igualmente applicavel aos 

alumnos da Escola Polytedmica que se acharem em situação analoga 
aos dos cursos jurídicos. 

Semd0 Federal, em 23 de Junho de 1897. - Manoel Vitorino Pe
reim, pre<:idente. - Joalcim. de O. Catunda, 1• secretario. -José Ber
nardi) df Medeiros, z· secretario. - Paulino Julio Adolpho Hom, ser
Yindo de 3• secretario. - Gustavo Richard, servindo de 4• secretario. 

)[a srrss.i.o DE 7 DE AGOSTO é encerrada sem Llebate a discussão unica 
do parecer. A emenda é rejeitada. 



SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO 

A' Cr'1lmissão de Instrucção Publica foi presente o officio da Mesa Pareoer da Com 

da Carnara dos Deputados, communicando que a mesma Camara não missão de lnstr. 
Publica 

adaptou a emenda offerecida pelo Senado ao projecto do anno passaGo, 
pelo qual é concedido aos alumnos do curso superior das Faculdades 
de Direito, matriculados antes da lei n. 314, de 30 de Outubro de 
1895, o goso das regalias da legislação- anterior. 

A Commissão não julga procedentes as razões da não adopção, não 

só porque o projecto da Camara dos Deputados, que estende aos atum
nos ea Escola Polytechnica o goso daquellas regalias, ainda não foi 
approvado, não se póde affirmar que o seja e delle não tem conheci
mPnto o Senado, como lambem porque são perfeitamente applicaveis 

ao regimen da disciplina desta escola as regalias que o projecto n. 46, 
do corrente anno, garante aos alumnos do curso de direi to. 

Ora. n'lo sendo justo que a estes se concedam os favores que áquel
les sio negados, quando são as mesmas as razões de decidir, é a Com

missão de parecer que seja pelo Senado mantida a emenda rejeitada 
p•!a Camara dos Deputados. 

Sala das Commissões, 19 de Agosto de 1891.-Aquilino do Amaral. 
- Virgil io DamtUio. 

Na sEssÃo DE 23 DE AGOSTO a proposição é approvac:J,a e a emenda 
é mantida por dois terços . 
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SlDSSÃO DE 18 DE JULHO (1898 ) 

Os alumnos do 4• anno de direito, em numero de vinte, impe 
tram lhes s•ejam feitas iguaes concessões ás que foram alcançadas por 
estudantes das Escolas de Dil'eito e Polytechnica, conforme se 
acham consignadas nos decretos ns. 444, de 3 d·e Setembro de 1897 e 
450, de 13 de 13 de Outubro do mesmo anno. 

A ser concedido o que pretendem, terão os peticionarias a facul
d·ade de fazer 'exames do 4• :e 5• •a:nnos, apr{)veitando .... se das duas éipoca.s 
segundo prescrevia a lei em vigor antes da de 1895. 

Vej:tmos o que dizem esses decretos: 
"Der.reto n. 444, de 3 de 1Setembro de 1897. 

Art. L • Os alumnos {}o curso uperior das Faculdades de Direito 
matriculados antes da lei n. 314, de 30 de Outubro de 1895, gosarão 
das regaliac; da legislação anterior, tanto em relação ás épocas para as 
inscripçõe:; e exames, como em relação aos exames e á frequencia. 

Art. 2.• Reyogam-se, etc. 
'Decreto n. 450, de 13 de Outubro de 1897. 

Art. 1.• Aos alumnos da Escola Polytechnica que se matricularam 
de tllOOôrdo oom as exigencias poreparatori.as dos esLatutf.<ls 1que baixaram 
com o dec'I'eto :n. 5. 600, de 25 de Abri·! .de 187 4, •e aos alumnos das Es
colas de Minas e Mili·tar que requereram até esta data a transfer·encia 
para aquella iffisool•a, f.ica, em iodo o tempo, pei'miLtJido ooncluirem os 
respectivos cursos pelos ditos estatutos. 

Art. 2.• Revogam-se, etc." 
A' vista destas diSiposições, dizem os peticionarias que: hawndo 

parid'lde rte razõns entre o que pretendem e o que determinaram os 
decref,os r. i fados. é justo se lhes faça extensivas as concessões desse!! 
d'OOI'etos :no qu•e respeita a i:nscripções pare exames, sua época e fre
quencia .Jivr.e. 

E, fil"mados na convicção dessa paridade concluem: 
Si a lei de 30 de Outubro de 1895 não deu um prazo, como se fez 

recentemente com os exames de madureza, e adopt<>u bruscamente essa 
reforma rgdical; 

Si o Congresso Nacional votou o decreto n. 444, de 3 de Setem
bro dE.> 1R97 e o de n. 450, de 13 de Outubro do memso anno, pelos quaes· 
aos ~studal'\tes de direito a engenharia, nas m~mas condições em que 
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se acham os peticionarias, foram concedidas as regalias da legislação 
anterior; 

Si é permilüdo pelo regulamento n· 2. 226, de 1 de Fevereiro de 
1896, fazer o 1 o e zo •aooo em um anno, priVliJLegio esse de que não 
puderam gosar os mllltr.icu.lados em 1896; 

- Não é de equidade, concluem, que aquelles que podiam e de
viam ter gosado das regalias da legislação anterior, não possam, siquer, 
gosar do unioo favor que é concedido pelo regulamento n. 2. 226, de 
1 de Fevereiro de 1896. 

Laboram ·em verdadl6iro engano os P'etic'iona~ios: a conclusão a 
que ohegam não ~ rig{J(N)s·a, por não ser vendadeiro o princivio em que 
a as~entam. 

A paridade com que argumentam não existe: entre os peticiona
rias e os favorecidos .pelos decreto~ citados ha a grande e innegavel 
uifferença de que esLes (os comprehendidos nos casos dos decretos) já 
se haviam matriculado quando entrou em vigor o novo regimen esta
belecido ~ela lei de 30 de Outubro de 1895 e respectivo regulamento 
n. 12.'226, de 1 de FeV'ereiro de 1896, e .a'quelles (os p·eticioo!llrios) só 
foram rn:llt'iculados na vigencia da reforma instituída pela lei citada. 

·P.ortanto, a •equiÍdade, a existir, será no sentido de que os alumnos 
conclurum o curso pelo mesmo regimen por que o começaram . 

Assim já foi determinado no Decreto n. 364, de 6 de Janeiro de 
189C, ~rt. 1 o, 3. o membro in fine, onde se lê "salvo com relação .aos 
actuaes alumnos dos cursos geral e especiaes, que poderão determinar 
seus estudos sob o regimen em que se matricularam" e com este prin
cipio se c0nfor.mou o Congresso quando votou os decretos que dei
xamos t.r·anscriptos sob ns. 444 e 450, cuja leitura basta para confir
mar a ~inião de que elles sómoenLe se referem a al'U!Illnos joá mat.ri
culados ao tempo da reforma, caso em que não se achavam os peticio
narias. 

Os favores concedidos pela reforma consignada na lei n. 314, de 30 

de Outubro de 1895, e respectivo regulamento n. 2.226, de 1 de ~ 
vereiro de 1896 não lhes podem ser neg-ados desde que se achem com
prt>hendioiiJg em algum dos casós mencionados na segunda parte do 
art. 2°, paragrapho 6° daquella lei, onde se encontram determinados 
taxativarrF,nte os casos em que os lumnos podem ser admittidos a exame 
na segunda é"?oca, sem que, todavia, possa &e'I' poermittido fazer-se 0 

'l 
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e~ame >de um •anno quando na primeira se tenha feito o do a.nno anterior 
•i$to é, ex·a>m'es d'e dou6 annos do cuTso em um só anno, como, rpal'lece, ar
firmaram os peti~ionarios. 

Assim pensando, é a Commi'Ss5.o de .parecer seja indeferida a 
peticão. 

Sah r~s Commissões, 17 de Julho de 1899. - F. Machado, relator. 
V Damasio. - "Jonathas Pecl1'osa. 

I . 

Na SF.~S-~o DE 20 JuLHO é encerrada, sem debate, a discussão unic~ 
do parecer. 

Na SESSÃo DE 20 é approvado o referido parecer. 

,, 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 26 DE OUTUBRO (1906 ) 

Autoriza o P1·es·idente ela Re'p11.bl'iw a ?,'CO?'ganizar as Facularldes de 
Direito 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• Fica o Presidente da nepublica autorizado a crear uas 

Faculdades de Direito uma cadeira de noções de sociologia e ency
clopedia juridica, outra de direito internacional privado 
e a restabelecer a cadeira de historia do direito, especial
mente de direito nacional. 

Art. 2: Nas faculdades ele direito (officiaes ou equiparadas), o 
curso ser3 de cinco annos, distribui elo dÓ seguinte modo: 

Primei?'O anno 

1• Cadeira - Noções de sociologia e encyclopedia juridica. 
2• Cacleira - Economia poli tica e finanças. 
2" •Cadeira - Historica do direito, especialmente do direito nacio

nal. 
Segundo anno 

1• Cadeira - Direito Civil (parte geral e familia). 
2• Cadeira - Direito romano. 

3' Cadeira - Direito publico constitucional e administrativo. 

Terceiro anno 
Cadeira - Direito civil ( cousas). 

2' Ciadeira - Direito commerciaJ - (terrestre). 
3• Cadeira - Direito •Penal. 

4' Ca·deira Medicina publica (medicina legal e hygiene). 
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Quarto anno 

1' Cad•eira - Direito Civil (obrigações e successões). 
2· Cadeira :_ Direito commercial maritimo. 
3• Cadeira - Direito penal (systema penitenciaria e di reito penal 

militar)) . 
4• Cadeira - Direito publico internacional. 

Quinto amw 

1' Cadeira - Legislação compaeaLI<t sobre o direito privado. 
2• Cadeira - Direito internacional privado. 
3• Cadeira - Theoria e pratica do processo inclusive fallencia . 
4• Catleira - Philosophia do direito. 
Art. 3.• A congregação será composta de 18 lentes cathedraticos e 

substitutos, correspomlenles ás seguintes secções: 
1.• Noções de sociologia e encyclopedia juridica, direito publico 

constitucional e administrativo e · direito publico internacional. 
2.• 'Direito r.Qmano, direito civil e direito commercial. 
3.• Direito criminal e medicina publica. 
4.• Economia politica e finança. 
5.• Direito internacional privado e legislação comparada. 
6.' Theoria e pratica de processos, inclusive fallencias. 
7 .• Philosophia e historia do direito. 
Art. 4.• Os graus de bacharel e doutor em sciencias juridicas e so

ciaes serão conferidos pelas Faculdades, nos termos da legislação em 
vigor, 2 os seus portadores ficarão habilitados para os cargos da magls
ti·atura, diplomacia, administração e para o exercício da ·advocacia. 

Art. 5.• Os lentes cathedraticos .QU substitutos terão direito de 
usar o titulo de doutor. 

Art. 6.• A' cadeira de medicina publica os medicas poderão con· 
correr conjunctamente com os diplomados em direito. 

Art. 7 .• Os estudantes já matriculados não estão sujeitos ás dis
posições correspondenes á creaçã<> <las novas cadeiras. e á respectiva 
distribuição. 

Art. 8.• E' permittido a qualquer Estado ou associação particular 
a fundação de Faculdades Livres de Direito, ás quaes o governo da 
União concederá todos os privilegias e garantias de que gosam as Fa
culdades officiaes, verificadas as seguintes condições: 
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I. H.Ci:\Ular funccionam ento. por espaço c.:e 10 annos, sob a fiscali
zaç j_o de ;1m r epresentante elo Governo. 

II. Observancia rigorosa da mesma ordem do ensino -e do regu
lamento das Faculdades off iciaes . 

Art . 9.• Esta concessão ficará dependente do Poder Legislativo. 
Art. '10. Constatada nas Faculdades livres a pratica de abusos 

ou ele inobsennancia dos regulamentos das Faculdades officiaes, o Gover
no as multará até a quantia de 50 contos de r·éis, ·e lhes cassará o titulo 
dr: F::teuldacles livres com todas as prerog·ativas desta lei. Neste ultimo 
caso o Governo submetberá o seu acto á approvação do Poder Legisla

tivo. 
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrario. 
Rala das 1Sessões, 25 ele Outubro ele 1906. - Juvenal Lamm·tine. -

A's Commissões de Instrucção Publica e de Finanças. ( •) 

( •) Pend·e de parc>cer . 





ANNEXOS 





I 

CONGRESSO J U RI DIC0-1908 

(D issertação sobr2 o ensino nas escolas de direito) 





QUESTiONARIO GERAL 

ENSINO JURIDICO 

Presillente da Secção, o ExM. SR. DR. PEDRo AUGUSTo CARNEIRo LESSA 

1 

Que prepa.o·atorios de\•em ser exigidos dos alumnos que se destinem aos cur

sos jurídicos? 

Convém manter as vigentes disposições legaes áoerca da ma teria? 

2 

Quaes as doutrinas que devem ser ensinadas ·em um curso de sciencias juri

dicas e sociaes? 

3 

Deve o ensino juridico se.· meramente pratico ou profissional, ou é neces 

•ario a lliar-lhe o estudo dos principies fundamentaes? 

4 

Qual a melhor distribuiç.ão das materias pelos diversos annos de um curso 
juridico? 

Da decadencia do ensino j ur·idico ·e dos meios de combatel-a. 

6 

Da inliluencia do meio social nos estudos juridicos e socia.es. 

7 

Da acção do governo nos mesmos estudt•S. 
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R-ELATOI!UO D·AS 11HESES 

Até á promulgação do decreto de 2 de Janeiro de 1891 exigia-se o estudo da 

'J)hilosophia como pre]>aratorio para (l matJ.'·icula nas Faculdades de Dil'eito. o 
<'itado decreto supprimiu-a. 

Parece que o legislador de ·então entenrleu que a JJalavra tJh'ilosoz;hia é sy. 

nonyma de qualqu€c coisa analoga .a uma ôeterminada r.eligião, ou a uma certa 

escola metaphysica . Parece que lhe •escapou verdade, aliás bastante conhecida, 

de que sob a denominação de tJhilosophia, no sentido ligado ao termo na lingua. 

gem da instrucção secundaria, ~stão comprehendidas a psychologia, a logica e a 

moral, e que, qualquer que seja a religião a oqu.e nos filiemos, ou o systema phi

losophico seguido, .a ninguem é licito negar a existencia da psychologia, da lo. 

gica e da moral . 

Se a questão era meramente tautologica, eliminassem dos nossos regulamer.. 

tos sobre .a instrucção secundaria, o vocabulo - philosophia, que bem sabemos 

ter hoje significação muito diversa; mas, por amor ao ensino do dil.·eito, não 

supprimissem jámais dentre os preparatorios a.quelles que o são por excellencia 

para quem se consag·ra ao estudo das sciencias jurídicas e sociaes, - a psycho

logia, a logica e a moral. 

Desse modo se tem pensado nos mais altos paizes da Europa. Até na França, 

hoje, como sempre innovadora, a philosophia, na antiquada accepção que ora Ih~ 

damos, figura ainda hoje nos programmas dos cursos de instcucção secundaria 

Parece- m e, pois, que o restabelecimento à esse ·estudo pre1>aratorio ê uma d,ls 

mais sensíveis neoossidades a que o legislador deve attender. 

Z• THilSE 

De longa data o es tudo das scienclas jurídicas anda ligado entr.e nó~ 10 dd.• 

sciencias sociaes. Ainda não se fez a separação de cursos, que é um resultarl r, 

do progresso, e, póde dizer-se, uma modalidade especial da lei da evolução, em 

\'!rtude da qual passam os corpos do homog;cneo para o heterogeneo. 

Não serei eu quem tente romper essa inveterada tradição . Tratemos, Pvf

tanto, de ver que materias devem ser ensinadas em um curso de sciencias ju.-idi

cas e sociaes. 

Neste !1/Ssumpto não faço grande cabedal de reformas decretadas pelo Jegi~ . 

lado r. Cl'eio que, se fossem bem ensinadas e bem aprendidas as materias cone .. 

tantes dos pcogrammàs das nossas escolas cie direito, já mui.to haveríamos co11 

seguido. N em se me afigura que o quadro das doutrinas explanadas nos curso' 

jurídicos brasileiros seja merecedor de grandes censuras. 
Apenas proporia algumas pequenas alterações. Duas cadeiras devem s<1· 

Cl'eadas, segundo p enso: a de d ireito internacional privado e a de pratica forense. 

A pcimcira dessas m·a terias ê leccionada actualmen te em um curso comple · 

mentar. :.\Ias, os cu rsos complementares são iniciados no meio do armo lectivo, e, 
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feitos por um substitÚto, nunca têm a reg·uJaridade , que têm ou devem ter o

cursos de doutrinas professadas pelos cathedt·aticos. No estado actual das reta 

ções internacionaes, e em um paiz que precisa de continuas correntes de lmmi _ 

grantes, e já as tem recebido em não pequena quantidade, em alguns de seus 

Estados, f6,ra inutil encara.r a u tili<l.ade, ou, antes, a necessidade d'este estudo. 

Quanto á cadeira de pratica forense, não se trata· de uma creação, mas ae 

um restabel.ecimen.to; pois, já houve ·em nossas Faculdades uma cadeira desti 

nada exclusivamente :l pratica forense. 

3• THESJ!: 

Se peço a r-estauraçl1o do ensino da pratica de processo, não pretendo d<: 

modo a Jg·um faze.· do curso de sciencias jurídicas e sociaes uma escola mera. 

mente profissional. Se ha Acadoemia, -em que não se justifique, nem se compr<?. 

IJenda, o es tudd com caracter exclusivametHP. pratico ou profissional, é · a de Di 

rei to. 

Para bem applicar as l-eis, é necessario penetrar-lhes bem o sentido. E, para 

aprofundar o conhecimento das .J.eis, faz-s~ lndispensavel r emonta r aos princi. 

pios de que ellas proced·em, e ~tu-e as animnm e espiritualizam. 

Já não quoco alludir a uma carreira mUlto commumente abraçada pelos ~.>a

chareis -em sciencias jurídicas e sociaes, e para a qual são impr-escindíveis o.; 

princípios d•essas sciencias - a carreira politica, o trabalho de legislar. Nece~

sario para. o exercício da adv.ocacia -e da magistratura, o estudo dos principio., 

fundamentaes do dit-eito é indispensavel ao J.egislador e ao estadista. 

A arte do direito não pôde ser bem praticada sem a base da sciencia do di

reito, e esta não será posauida jámais por quem não se eleve ás idéas geraes. 

ás ultimas generalizações da sciencla. 

4• THESE 

Proponho a seguinte distribui ção das mater ias dos cursos ele scienclas jurl. 

dicas e sociaes : 

Encyclopedia jurídica. 

Direito constitucional. 

Direito romano. 

1o anno 

zo anno 

Direito inte rnacional publico . 

Economia política. 

Direito civil. 

Direito penal . 
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3• annoJ 

Direito civil. 

Direito penal. 

Dire>to commercial. 

~ké1t«> admín!str;.,tivo. 

4• a.nno 

Direito civil. 

Direito commercial. 

Processo crin1inal, civil e commet:cial. 

Finanças. 

5• anno 

Direito internacional privado. 

Pratica forense. 

Medicina publica. 

Philosophia do <li rei to. 

• 

Dentre as modificações que proponho quanto á distribuição das materias dos 

cursos de sdenci.as jurídicas e sociaes, a que r eputo mais importante é a que 

transfere a philo ophia do direito para o quinto anno, creando no primeiro " 

curso de encyclopedia juridica. 

Dada a actual comprehensão da philosophia do direito, não e possivel ensi

nai-a efficazmente a jovens que nenhuma noção tenham ·previamente adquirido 

do direito. A doutrina só contêm princípios. idêas fundamentaes, e nada mais i! . 

logico do que minLstrar idêas geraes, as mais altas generalisações do direito, a 

quem não conheç.a as idêas particulares, de que os princípios philosophicos são 

inducções. 

58 THESE 

Eis um assump.to em •que é unanime ·a op.1mao dos que se preoccupam eow 

e<>tes problemas. Estão todos convencidos da decadencia do ensino do direito 

Frequentemente se deplora o actual .estado da instrucção juridica. 

Attl"ibuiu~se o facto. e era teu dos que assim pensavam, quasi exclusivamente 

ao regimen do ·ensino livre. Entretanto, depois d e .. egressarmos ao .ensino obriga 

torio, ':!ontinuamos a sentir diariamente a decadencia neste ramo da instrucçaP 

superior. 

Verdade é que a influencia desorganisadora do decreto de 19 de Abril de 

1879 subsistiu ainda depois de revogado essP. decreto. Os habitos de pouco assi. 

duidade nas aulas ainda não se •extinguiram. Pelo contrario, multiplicam-se o~ 

expediêntes no sentido de evitar que sejam muitas as lições. E, infelizmente. 
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neste particular .. não s e sabe a CJlHlm mais deve ser imputada a falta, se aos a lu. 
mnos, ou aos mesooes. 

Outra causa da decadencia aponTada é o grande numero ae escolas de direito 

fundadas em Estados que não diapõem do necessar·io pessoal docente. 

Fôra superfluo lembrar mats um facto<:", que multo tem contribuido para ~ 

phaae do ensino juridico, que todos lamentamos, o modo perfunctorio e rapido 

por que se estudam os Jlfl·eparatorios. E para isso efficaz concurso teem prestado 

os collegios equ·iparados ao Gymnasio Nacional. Os inconvenientes desse r e::-i 

rnen são de tal natureza, tão viaiveis e ininterruptamente sentidos, que não . > 

f8 ~ .mister insistir nelles. 

Penso que só leis, de tal arte elabolf'adas, que commtnassem rigorosas penas " 

pro!'essot-es e dhsci'pulos, e offerecessem apreciaveis recompensa.s a uns e outroq 

que se distinguissem pelo trabalho, lograciam sanar, ou diminuir, o ma l. 

6• TiiiES!I 

Uma caus a , muilo mais difficil de .r.emover, é o nosso m eio social, a trasado. 

ato ni cGJ, deprimente de todas as energias intellectuaes. 

Já as idéas bebidas no seio da familia, desde a infancia, são as m a is acto• 

quadas á manutenção da nossa tão notoria inercla menta!. A conquista do gcáa 

academico é o exclusivo ponto de mira, que t.em deante de si o joven brasileiro 

que se destina ás carreiras scientificas. O estudo, o pneparo, o saber, são coisa" 

secundarias no conceito dos alumnos e das suas familias, parentes .e amigos. 

Se nos fosse dado combater com resultado esse rid!culo e tão pernicioso prs 

conceito, creio que muito teriamos alcançado em beneficio da instrucção supe. 

rior, no Brasil. Não omitti•·ei que um dos factos já assignalados trará como con . 

sequencia o desprestigio das citadas academias, e mais tarde a elevação do en. 

si no de direito: r efiro-me á grande quantidade de ba.chareis que se formam actu. 

a lmente nas dez academias de direito do paiz . 

A elevação do meio social , idéas verdadeiras ácerca do rea.; valo.- dos titulo> 

academicos, que nada valem, e são pelo contrario um •elemento de desconceito < 

de insuccesso, quando desacompanhados dos conheccimentos que fazem presumt . 

sô poder emos a lcançar com gradual desenvolvimento da civili sação. 

7• THES!ll 

O mesmo não se pode dizer da acção do governo nos estudos juriclicus. 

Forçoso é confessar que a decadencia do ensino de dit-eito no Brasll, é obra , 

em grande parte, dos governos. Desde as leis mal feitas até a ·pesslma execução 

de a lg uns bons preceitos dos .estatutos das Faculdades de Direito, tudo é d.evia., 

a os governos. 
Alludi a leis ?na! fei.ta.s. . . Devo emendar. Se exceptuacmos -a lei que esta. 

beleceu o ·ensino Jivre, penso que a decad<mcia. dos estudos jurldicos entre nOs f> 

devida, não aos decretos legislativos, mas á inqualificavel desidia e fraqueza do• 

gove rnos n"ste · ramo da administr a çã o . E' o gQvet·no o primeiro a não cumprir 



-430 -

a lei, a não exigi r o cumprim ento de expressas disposições leg·aes, a fechar os 

olhos a to<lB.s as violações do Codigo de Ensino e dos Estatutos, a infrirudr aber. 
tamente as leis que importam ·ao progresso do ensino. 

Não me parece nece sarjo provar o que ·está. na consciencia de todos . Mas 

se isso fosse mister·, bastaria penetrar ·em qualquer das nossas Faculdades, e ve;. 

rificar qual o numero de aulas dadas durante o anno lec tivo, quanto durou ca<la 

uma dessas aulas, a que são <levidas as interrupções dos trabalhos escolares . 

Tão deficiente é o estudo fe ito nas nossas escolas supedores, que jâ varia> 

vezes se tePl proposto um novo exame, â guiza do que se faz na Allemanha, an 

qual devem sujeitar-se todo.s os bachareis que pretendam um Jogar na magistra. 

tura, ou entr.e os funccionarlos ·publicas de certa categoria . 

Não propugno a medida, por me parecer compl•etamente inefficaz. Depen

<lem as boas nomeaçõe:, do criterio e patriotismo dos governos. Se estes cel1em 

aos empenhos, nenhup1 m eio se me afigura efficaz para combater o mal. 

O pregjdente da Secção de Ensino Juriclico 

PEDRo LESSA. 

liHES~S PRIMEIRA •E S'ET'E MA 

RELATORiú 

F.m desempenho da mcumbencia com que me cli~tlnguiu o illustre president~ 

desta secção, submetto ao douto juizo do Congresso Jurídico Brasileiro o se

guinte relatorio: 

' fHestões do ensino jurídico jil. !oran. po~ mim analysaclas com E-sre•·'"! 

cuicla<lo : 
Primeiramente, no longo parecer, que, em 1903, accedendo ao hom·oso con

vite ela illust'rada Commissão de Instrucção Publica da Camara dos Deputados, 

eEcrevi a respeito dos pro jectos de Universidade e aquella Commissão mandou 

irr.primir para objecto de seus •estudos; 

Posteriormente, no relatorlo apresentado ao Congresso de Instrucção, que, 

em 1906, por iniciativa da conceituada Faculdade Livre de Direito, r~:uniu-se nes

ta capital, sob a presidencia do habilissimo e la.borioso MiniStro da Justiça Dr. 

Felix Gaspar. de saudosa m~moria. 

1• qttesito 

Que preparatorios devem ser exigidos dos alumnos que se destinem ao3 cur

sos ju ri d icoo? 

Convém manter as vigente~ disposições l·egaes âcerc.a da · materia? 
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Resposta 

1.• Para matricula nos cursos de scienci.as sociaes e jur idicas devem ser ex:i

g idos os seguintes preparatorios: portuguez, latim, francez, inglez ou allemão, 

a.·ithmetica, geomet ria plana, geographia, historia, philosophia, noções de scien
cia.s phy.sicas e naturaes e gymnastica. 

2.• As vig;;nte~; disposicõeo; legaes, relativas ao assumpto, pr ecisam ser reor
ga nizadas sobre as s·eguintes bases: 

a) Os candidatos á matricu!a nos cursos jucidicos dever ão apresentar certi

ficado d~: approvação, conferido pelo Gymnasio Nacional ou pelos collegios a ell e 

equiparados, nos ~:xames de passagem " f inaes dos preparatorios exigidos. 

b) • v GymJ:asic. Nacivnal se devet·á: 

Exigir dos matriculandos certificado O" approvação nos estudos que consti
tuem o programma das escolas publicas, 

eliminar os estudos que pertence!ro aos progcammas do .ensino primario ; 

distribuir gradativa e methodioamente oo estudos, de modo que. só ao ultimo 

anno. seja prestado exame final cte todas as ma terias; 

incluir, no -estude aas linguas vivas, execcicios de composição e conversação 

sobre assumptos uteis e variados; 

continuar a educação physica, iniciada nas escolas prtfuarias, obrigando to

dos os almnnos a ex:erciciõs gymnasticos, entre os quaes o de natação, equitação, 

esgt·ima e pratica de alguns dos mais simples trabalhos de lavoura e industria; 

organizar para o ensino pratico os necessarios museus, gabinetes, laborato

nos. officinas e campos de experiencia; 

crea.· uma cadei ra em que sejam succintamente explicados os direitos e de

Yeres do homem .e do cidadão e as bases da o!'ganização politica e social do paiz ; 

restabeleoer a cadeira de philosophia. 

c ) Sem offensa dos direitos adquiridos, devem ser .-estabelecidas as segu in

tes disposições do art. 8• do decreto de 19 de Abi'il de 187~: 

O Governo só poderá conoeder as 1x·erogativas ele que goza o Gymnasio Na

cional aos estabelecirilentos de instrucção secundaria que seguirem o mesmo pro

gramma de estudos -e, havendo funccionado regulacm.ente por mais de sete an

r. os am·esentarem, p.elo menos, 60 alumnos graduados com o bacharelado err 

let tras. 

As referidas conce.ssões ficarão dependentes de approvação do Poder Legis

lat ivo e poderão ser cassadas pelo Governo, que sujeitará seu acto ao conheci

mento do mesmo poder. 

à) Além ele r-estabe lecer as citadas disposições do deet·eto de 19 de Abril d~ 

1879, eleve-se confiar a fiscalização e suprema direcção do Gymnasio Nacional 

e dos collegios a elle equiparados, a um Conselho de Instrucção S ecundaria. que

convem crear, modelando pelo Conselho de Instrucção Superior; que o decretn 

d& 2 de Janeiro de 1891 organizou -e, pouco tempo depois, o Go~·er)lo suspendeu 
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Quaes as doutrinas que devem ser ensinadas em um curso de sciencias so
ciaes e juridicas? 

RestJosta 

As mencionadas na resposta ao 4• quesito . 

3• qttesito 

Deve o ensino jurídico ser meramente pratico ou profi~sional, ou é necessa

rio alliar-lhe o estudo dos princípios fundamentaes? 

Resposta 

O plano de ensino, indicado na resposta ao 4• quesito, apresenta uma feição 

bastante pratica e profissional, mantendo, porém, como é necessario, o estudo 

dos princípios fundamentaes. 

4• quesito 

Qual a melhor distribuiçi\.o das materias pelos diversos annos de um curse. 

juridico? 

Resposta 

Para o ensino jurldico devem ser organisados tres cursos: um de scienci't! 

sociaes e jurídicas; um de diplomacia e administração ; um de notariado 'l pro

curadoria . 

A distrlbuiçâ<l da::< materias por esses tres cu1·so~ deve ~er feita do seguint~ 

modo: 

1• cadeira 

2• cadeira 

CURSO DB SCIENCIAS SOCIAES E JURID!CA~ 

1• sede 

Encyclopedia do Direito. 

Direito Publico e analyse da Constituiçãl.> Fedtral (com ;.~·· •du 

comparativo com as Constituições dos Estados e a:s dos paizes estrangeiros) . 

2• serle 

1" cadeira - Direito Internacional Publico .e Diplomacia e Historia dos tra 

tados (com pcatica de redacção de convenções, tratados, protocollos, documentos 

e mais actos internaclonae~) 



- 433 ·-

2• caclei1·a - Direito Romano. 

3• cactei1·a 

4• cadeira 

1• oade·i?·a 

2• ca.dei•·a 

Direito CriminaJ. 

Economia Politica. 

3• sene 

Dir.ei to Criminal (continuaç!Lo da 3• cadeira da 2• seneJ. 

Direito Civil icom pratica de redacção dos t~rmos, contraccuo, 
escripturas e mais documentos mencionados nos textos legislativos) . 

3" cculei1·a - Direito Commercial (com pratica de r.edacção dos bermos, corJ

tractos, escripturas e mais documentos meneionados nos textos legislativos). 

4• oa-cle-in·a - Sciencia das Finanças e Contabilidaçle do Estaclo; EstatlstlC'l. 

(com pratica de redacção de r .eJatorios, manpas estatísticos, calcuJ.os e mais acto' 

r elativos ás matecias da cadeira, . 

1• oade1•·a - Direito Civll (continuação da 2• cadeira da 3• ser"''. 

2• cadeira - Direito <..'ommerciaJ (continuação da 3• cadeira da 3• seri.e j . 

3• cacleira - Direito Internacional Privado (com pratica de redacçã.o do• 

termos, contractos, escripturas e mrl is documPntos reJa ti vos ú.s ma terias da ca 

de ira). 

4• cadeilra - Medicina Publica (Medicina L egal e Hygiene) com estud"s 

pratioos em laboratcrloe. 

5• se1·1e 

1• cadeira - Direito Ctv!l (continuação da 1• cadeira da 4• set·le1 . 

2• oadevra - Historia do Direito, com especialidade o nacional. 

3• oadei1·a - Direito Administrativo e Sciencia de Administt·ação (com pra. 

ttca de redacção de actos e documentos administrativos ). 

4• cadeira - Theoria e Pratica do Processo Criminal. 

6• serle 

1' cacleira - Theoria. e Pratica do Processo Civil e Orphanologico. 

2• cadeira - Theoria e Pratica do Processo Comm.:rcial e Administra ti 1•o. 

3• cadeira 

4• cadeira 

Legislação comparada sobre o direito privado. 

Philosoph!a do Direlt<.>. 

CURSO DK DIPLOMACIA E ADMINISTRAÇÁO 

1• serie 

1• e 2• cade!ra.s da 1" se rle do <'Urso ue sctenclas sociaes e jurídica". 
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1• .e 4• cadeiras da 2• seri-e do cursu de sclencla~ sociaes e Jut·idica~ e •• ~a. 

deir" da 4• ser i e do mesmo curso. 

4• cadeira da 3• serie do ctur"o de sciencias soclaes e juridicas, 3• ca1eh·;t a o. 

5• sel'le do mesmo curso, e 3• e 4• cadeiras da 6" serie do mesmo cur~u. 

l• ccu~ei·rct 

nistrativo. 

CURSO DE NOTARIADo E PRoCURADOlHA 

Explicaçã.o succinta do direito patdCJ constitucional c aarrt.-

~a cacleh~a. - Explicação succinta do direito patrio criminalJ civil a COI.u

mercial. 

4a cadeira ela 5" sede do curso de sctenc1as soctae8 e jurídicas ttl 1 .. e :.!• 1!.:(

tle iras da 63 seria do rrlesn1o curse. 

Para matricula no curso de notariado e procu•·adoria serão exigidos unlca.

mente os seguintes preparatorios: portuguez.. fcancez, a r ithmetlca, geugraph':t. ~ 

hisloria do Brasil e noções de escripturação mercantil. 

D epois de te rem os referidos cursos especiaes funcci<mado mais de 3 annos, 

sHão exigidos os respectivos diplomas para as nomeações de diplomatas, consu

le", notarios e solicitadores. sem offens..<t dos direitos adquirido!. 

5° ques!tt.o 

Decadencia elo ensino juridico e meios de combatel-a 

Resposta 

As causas d ~t decadeucia elo ensino jurldico e as re!ormas e providencia!'! nu~ 

podem com batel-a, são as seguintes: 

1" cansa 

Os collegios abusivamente equiparados ao Gymnasio Naciona 1 • o~ ex,\mes 

parcecllados facilitam ·a matricula nos cursos juridicos a muitos individues inca

pazes, que não podem .entender lições de direito. 

Ignorando os p.rincipios de phllosophia, cujo estudo deixou de ser exJ,;i.J<• 
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para matricula nos institutos de ensino superior, os alumnos não sabem 2.t~u . 

mentar e, pop J ss~, fogem dali sabbatlnas .. discussões, qut> Rlio o melhoT ca.dl!-: ho 

dfu'l ldé.as. 

Retonnas e zwoPidPnctas 

.&,a menclonnilas na resposta ao quesito 1o. 

2• cansa 

Insufflciencla <lo prazo de 5 nnuos pam o estudo das numerosas mat!lr.iae 

nctualmente .ensinadas natS faculdades de direito. 

Diminuição daquelJe prazo, j á. muito es treito, pelos ..,eguintes facto~: 

Suspensão de aulas para •·ealização de concursos e exames; 

Obrigação, impos ta aos alumnos, de, antes ele cada aul a , n.ssignar"em os no

mes na caderneta do ponto, que clinriame nte rouba g r :l. nd& pnrlt; do te mpo das 

Jlrelacçõea ; 

Os num~osos !criados extra.1egaes; 

A ,irêve dos alumnos em Junho . 

RejonltrlS e rwoviclencicts 

1.• A divisão dos cursos em annos d.eve ser substituida pela divisão em se

ries, como se acham organizadas na resposta .ao 4• quesito, podendo cada alu

mno estudal . as no numero de annos que su:1s contlições inteJ,lectuaes e materiae• 

exig irem. 

2.• Mediante pc·évin inscripção serão aclmltlido~ a prestar exame de qual

quet· numero de matet·ias do respectivo cm·so, toclos aquelles que o requererem. 

satisfazenclo as seguintes condições: 

n) Apresenta•· certidões de ..-xame <las materias exigidss como preparatorlos 

para matl'icula no respectivo instituto ou das que antecederem as dos .exames 

requeridos na ordem do progl·amma ofEicinl. 

b) Provar a i&entidacle de pessoa. 

o) Pagar a importancia da matricula na J)oroporção dos .exames re queridos. 

2.• Os exames e concursos, que tenham de e!!ectu!br-se nas épocas das aul as, 

~erão prestados antes ou depois desta. Por e-ste accumulo de trabalho o gov.erno 

pagará aos .lentes uma gratificação igual aos Yencimentos que elles receb<3m pe;n 

scrvlço das aulas. 

4.• Serão m a r cadas, pelo antigo processo, as faltas dos nlumnos, ficando es. 

tes dispensados da assignatura do ponto. 

5.• Aboliçlto dos feriados -extra-.legaes. 

6.• Divisão das fériaa em dois periodos: um, depois do dia em que t ermina. 

rem os exa mes ~tê 10 de Março; outro, de 10 a. 30 de Junho i 



3• causa 

Concessilo das prerogali\·as de que gozat~. a.s Faculdades f ederaes, ns Fa. 

C1t~ilades particulares rtue não possuerr. a~ neoessatias condiçõe~ ce comJ~tencl~ 

e moralldade. 

R r,fo,·nws e pl·ovitLenoias 

J.• Sem offensn elo~ tllrcitos adquiridos. devem ser restabelecidas as seguin

tes dl.'lJ10sições do at·t. 21 elo decreto de l 9 de Abril de 1879, o·elativas 11. ectulpa

ração dos Instituto" particulares d.e ensino SUJ1erior aos institutos fecle-raes ela 

n1esma. natut·eza : 

E' permittida a. associação de particula1·es pat·a a fundn.ç.ão de cursos, ondP 

fl to ensinem as materias que constituem o progrnmma ele qualquer cu•·so offichtl 

de e nsino superior. 

A's inslllulções deste genero CJUe, funcetonando reg·ularmente pa.· espaco dP 

sete annos consecutivos, provarem que, p.elo menos, 40 a.lumnos seus obtiveram o 

g1·âo academico do curso officlnl cot·•·espondente, pode1~ o Governo conceder o 

titulo de F'aculrLac!e liVJ'e. com todo;~ os privileg·ios e .garantias de que gozar a 

Faculdade ou Escola official. 

l~sta concessão flcm·:J. dependente de approvação do Pode.r Legisla li v o. 

As F'<tC1tldw1.es liv?·cs terão o direito de conferir a seus alumnos os g·ra.os nca
• t.IemicoR que concedem as Escolas ou Faculdades do Eatn.do, uma vez que elle~ 

tenh::Ím obtido as approvações -exigiclas pelos ,estatutos destas, para a collnçil.o 

dos m esmos gT!i,os. 

o.~ cursos, provimento dos cargos do magi sterio e exam<>s nas mesmaq F::t

c·nldades serão feitos de conformidade com as leis, d ?cretos e instn1cções que re

gula r em os das Fa.cu Idades officia~'< ; os •'xames vn lt>t·ão para a rna Lricula nos 

em·sos destas. 

Em cn.da Pnculrlarle 1iv 1·e ensinall"-se-hão, pelo menos, todas as maLeriAs qne 

c·onRtituít·em o progrnmma d::t. Escola ou Faculdade offiei::t.l correspondenle. 

Verificada. a pralica de abusos nas Faculdades Livres, devet·á o Governo 

multa)-as, su ~pen del - as e até mesmo cessar-J.!Jtes o titulo el e F aculdade Lim·e com 

todas as prerogativas ao mesmo inherentes. Neste ultimo caso o Governo sub

mette.-;1. seu acto â approvação do Poder Leglslati\·o. 

A Pacnlàac!e Hm·e que houv,er sido privada de•t~ titulo não poderá recupe

ral-o, sem provar que se reconstituiu de maneira a offerecer inteira ga rantia de 

qu<J os abusos commetUdos não se reproduzírã.o . 

2. 0 Além de resta1beJ.ece t· as citadas disposições do de()l"eto de 19 de Abril de 

1879. dev<J-se confiar a fiscalização e su-prema direcçã.o das Faculdades Federaes 

e das Faculdades Livres e Estadoaes a ella.s equiparadas, ao Conselho de Insu·n

cção Supeo·ior, creado pelo decreto de 2 de Janeiro de 1891, e, pouco depois, aus

pt>nso, por motivo de economia. 
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4• cansa 

Falt:l de estimulas que desenvolva m , no animo dos lentes ·e a lumnos, o gosto 

do estudo e f:H;nm do mnghste1·io uma profissão util •e co.ns idera da . 

r. etonH as c 1n·ovirloncia.,\ 

O Gov<' rno f-S llmulru·á os lentes ao estudo· : 

1", concedendo aos lente>< vencimentos bastantes para que s'e dediquem e x:

r.tuaiYatnente ao rn ngistc.rio e gn-t tificaç:ões pe.ri-odicas nos que bem cumnrlrem 

~i-'l t S deveres; 

2° . .autorizando o gov,e rno a, de tres C'm lres annos, norn car 111n lente Lle cada 
Instituto, Indicado pela r espectiva Congren·ação, p ar:~-, na Europn ou na AmHica, 

visita r os institutos analogos; 

3°, dando premias aos lentes que escr eve11em livros conside ra dos de utilidade 

pelo Conselho de Instrucção Supe r ior e Secund aria , de que trata o tllul& 3°; · 

4o, garantindo aos lentes que por mai s cl.e 25 annos se cli stlng·ui•·em no exe r. 

r 'cio do maglste1·io, direito !\ jubilação com todos o~ seu~ vencime-ntos, como pre . 

mio fle se.rvlços, e sem dependencia ela condição de in\'rtllclcz. 

ü Governo es timularll. os alumnol! ao es tudo: 

1°, man·l~.J1 do marc~r :ts fnllas elos :tlumnos na s nulas e d e l<'rmln ~ ndo que 

Rejam elles chamados â.s ·lições e sabbatina.~ ; mas unicam ente pa rn 11ue no julga

mento dos ex am es possnm aproveitar -lhes as notas ele assiduidade e aprovei

tamento nos estu dos; 

2•, concedendo um premio fle viagem [L Euo.'o pa ou á America no alumno que, 

t•}rminados os .estudos, Cõr cla .•s lfic:tclo pe la congregação comú o mais dtstlncto 

entre seus condisc lpulos; 

3°, r es tituindo a taxa cl P insm· ipç1'to de matficul a ou ele r"'::une ::tos lncltvi

duos que obtiverem no exame a nota de approvaclo com di s tincção. 

5a C Cl1UUl 

Nomea~:ão de lentes, reHa prlo Governo Rrbitrartamente ou medi a nte pro

VM de concurso muito faceis e susceptive is ele f•·aucles. 

R cfo?'!nCIS e 7l1'01Jülencins 

Os lente>o smbs tltutos serão nom eadús, m edi-ante proposta das Congn~gaçõe:> 

dos institutos, onde houve r vagas, dentre oa professores qu e, por mais de tres 

nnnos, tivenem teccionado, em cursos .Jiv,·es, as m ate ri as da secçãõ, a que r,er_ 

tença o Jogar vago ou tiverem publicado, sobre · a:; mesmas mnterias, compen

diOfl ou tratados julgados u teis pelas respectivas congregações. 

~ão hayendo pessoas nas mencionadas condições, a nomeação se farâ. me 

dian te .Provas dõ .concu.rsç, que s erão escrlp tas, oraes e praticas, réallzaclas PU-
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blicamente sobre pontos tirados á. sorte, argul ndo-se rt:cliJrocamenti; o~ candlda 

tos, quanrlo houver mais de um e sendo o julgamento por votação nominal. 

Os lentes cathedraticos serão nomeados, por antiguidad,e, entr-e oa sub!lti
tutos da respec tiva secçãô. 

G• cwusa 

Deficiencia e inconven!encla rlo· processo de exames, cujas provas f.':l.cllmen~e 

~.; prestam a abusos e fraudes. 

Refm·mn8 e providencias 

Detm·mit.un· que Q. ·exame se fa~a por materia e sobre pontos tirados à 3orte 

entre os m·tt@Os elo programma, rtu-e devet·ã. comprehender toda .a materia e ser 

forçosamente preenchido atê o fim elo a nno lectivo pelo respectivo Jente calhe

chntlco, ou quando este não possa ta~eJ-o, por aquellE< que " chrector do instituto 
designar. 

Exigir provas escrjptas, oraes e praticas, impossivels p!íra. o alumno que 

não s e HChe habHita.do. 

O julgamento elos exames por escrutínio RPCretc., occullando c nom;; t'1<115 jul . 

ze.,. t·~ctlitn. a pratica d& !njnstil:BI'I . 

Refonnas e proviàP.nc-ic•• 

Determina.r (]Hf! o julgamento doR exames seja feito por votação nomtnt,. 

811 C Cl1l$lt 

:M!'L cHstribulçíio da~ materias. 

Refm·mas e prov·làcnc:illo/1 

A !I indicada! na re.,;posta a<> 4• quesito. 

Inconveni~nte tutela exer cida pelo Governe ~obr;, o~ Instituto~ d<- tonsino 

superior. 
Rejorma.s e pro1!id,enc-ias 

1.• Deve ser resta.bel<Jcido o decreto d<J 2 de ,Janeiro de 1901, C[U.e confiou • 

dtrecção geral elos institutos feder!lles, e a E-ste.9 equipg,rados, de ens1no snper\or 

a ~ Conselh_o ·composto de um 'P'!'esldente nome-ad9 pelo -Q'overno dentre cida-
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rõãos que tenhan'l •exercido, por mais de 20 annos, o magisterio su perior ~ de de. 
!e~:ados eleitos pelas Congr.egações dos rcfe!"idos institutos. 

2.• Os lentes dos institutos federaes, o-:.: a estes equiparados, óe emaino su

pc.rior e secundaria elegerão, dentre si, tres deputados ao Congr.esso Naciona l . 

Em ~ada Estado os lentes dos institu tos de ensino superior e secundar;<> 

mant idos pelo mg,smo Estado, elegerão dous deputados ao Congr'esso E stadoa l. 

Os ~feridos deputados ·só poderão discutir € votar sobre questões de er.~i u o. 

Go quesjto 

Da lu lluencia do meic social .sobre os estudos jurídico~ 1 ~ocl<:tes. 

Resposta 

A org.aniz;tção dos estudos jurídicos c sociacs deve ser a dalJlilda ao n: •'l o 

::oda r. 

7• quosiio 

Da. ;v.; (;Ao uo Gov.arno uos estudo~ juri tlicos e aociaa: 

)~CS}JOStG 

A acção do Governo sobre os estudos jurídicos e sociaes não de\•e ser de tu

tela, mas ele fiscalização e auxilio, ele accõrdÓ com os decretos de la •le Auril 

de 1879 e 2 de Janeiro de 1891. 

Wo, Ago,.lo uc 1noa. 

LEoNOlo Dlil CARVALHO, 

Delegauc <la Faculdade I .. ivre d ~ Dlt·eit:~ 

do Ui o de Janeiro. 

THESE QUINTA 

!).i DECADENCIA DO E.''ISlNO JURIDJCO E DOS MEIOS DE CO:r.IBATffiL-A 

RELATORIO 

B' a thcse 5 do Questionar ia da secção de ensino jurídico a CJ.UO mal" lnl'l

r8sse pare(!c ofCerece.r, não só por -enfren tar um :liSSnmpto palpitante, como por 

'er o ponto de conv.ergencia de todas as ou~ra11 theses do J?rogra,mn·,ft elabora-li) 

Pc}l;l Exm. Sr . Dr, P~dro Lessa , 
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Apreciar a c1ecadencia dos estudos juddicos e apresentar os meios ds com. 

batel-a, significa estudar um p.roblema importante da instrucção nacional e ao 

mesmo tempo · destrinçar questões •r-elevantes que se pr.endem ás escolas de d: . 

reito do paiz. Portanto, a these 5 envolvendo a discussão das causas que influi. 

ram e concorreram pn•·a o estado de marasmo a que a.ttlng·iram entre nós os 

cursos juridicos, importa tambem na so lução de assumpto que se prende á orga. 

nlsação dos estudos no Brasil. 

Ha bastante tempo se faz sensível a decadencia do ensino do direito, qu• 

muita. gente demarca. <la época em que foi refe.rendado o decreto de 1879, creador 

da frequencia livr.e nas faculdades superiores. 

Somos dos que creem funeSt!i. ás academias essa lei que ass ignal a o jnic!, 

do desmoronamento elos ctmsos de 'ensino superior; já temos por vezes manifes· 

tado, sempre que se nos dá ensejo de encat·ar assumptos de ensino publico, r esl. 

dir .a origem dos male s jacentes na instrucção nacional ne·sse decreto nefand• · 

que na phrase· c1e João .:Monteiro extinguiu o beiJo' tempo das serenatas e sabba. 

tinas, ou, na prosa scintillante ele Magalhães Azeredo "reduzLr as lições a mor.v

logos fastidiosos, renovados todos os dias pelo JJI'Ofessor durante t.·es ljuartos d, 

hora regulamentar". 

Da nece-ssidade de extinguir o regimen nascido com o decr.elo de 187~. levo 
já consciencia o legislador da Republica r.estabelccendo a frequ,encia. obrigatorl,. 

nas fa culdades de direito. Entretanto, esse desejo ele voltar ã antig;,. roi apen11' 

uma méra aspiração ; porquanto, se o governo >Ostatuia o ponto nas classes, m ar. . 

tinh~ as faculdades livres com o direito de contedr grãos, escolher os seus lon. 

tcs, guardando todos os se us defeitos de . organisação interna. 

As 'academias livres, consequencia do decreto d.e 187·9, n·ouxcram um com. 
pleto estrago no ens ino de clinelto no Brasii. A iei LeonciG ;;_l.Jria G .~aminho para 

o actual estado de cousas e a Republica, dando ;t instituições particulares a., 

prerogativas dos estabelecimentos officiaes ele ensino superior, completou a obn 

de destruição. e anarchia •encetada pelo -legislador ele 1879 c qu<>, len.tamente, u 
fazendo sentir, teve a ' maior eclosrw· com o dccr.e to de 2 do Janeiro de 1801. 

O regimen das facu ldades livres, . entendido como foi, produziu a decadencir 
' <lo ensino. 

Nilo ha · nisso pessimismo n em 21arti-pl'is; é a logica dos Cactos que o ar. 

firma. 

Depois de permittir o funccionamento ás escolas livres, teve o legislador 

compenet.·ação dos males que cllas occasionaram e troux,e como remedio, que t o' 
inefficaz, a ol>rigatoriedade.. de frequencia nas aulas de direito. 

O governo viu qu e a bipartição dos cursos de .sciencias jurlclica.:, " 3J: i ae~ 

influíra para um derrame de cn>rtas de bachareis e toda a gente se ostentavr. 

como formado em direito. Chegou a causa a tenno que as chronicas dos jornaes 

levavam •em feição de troça os bacha.reis sem buço e o dito popular irrompe:. 

para lhes dar uma cla:sslflcacão jocosa. A àJesmo.rallsagão cahlri1 n"' conscien· 

cia do publico . Era convenLente uma mediful para apparentar, ao menos, uecen. 

çia, pos estudos ~ il}stituiui-se o ponto, unificaram--si! O<~ clous ~urSQs e se prohl· 
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biu ao es(udan.te · cut·sar ou fazer exa me de mais d.e uma série durante um .anno 

1/eCtiVO • 
.A.quillo que outr'ota se tornara apanagio dos alumnos int~lligentes e apVlJ . 

cados, isto ~. o pre.star acto de duas sêrles em uma época, passara a ser co\liia 

habitual, e, quem procedia de forma contt·arla, era apontado como ,excepção ã 

regra. O galgar de anno. conforme se dizia em •linguagem academica, tocãra á.s 

t·aias do abuso; foi preciso o governo Intervi-r i>al'a acabar com tantas v'ergonhas 
oriunda.s do •·,egimen Jivz,e. 

Dir-se-hà , talvez, que nas escolas off.icia.es os m~mos phenomenos s~ ~bs~" 
nun , e, portanto, não cabe censurar ás academias livres, si bem qUJe a té i.nven

tnssem o auto -doutora mento pela razão da dissolvencia a que attingiram os e.s -' 
tu dos jurldicos, 

h' posslvel que, embora sem a Impetuosidade v.erificada, nas escolas livres, 

as faculdades officiaes procedessem de modo analogo por terem tambem parti
cipado da molestia lnf.es ta dora. Isso, porém, não quer diz.er que a origem, a cau

sa de tanto desca l a~ro deixasse de p rovir do r egimen Uvre, <rue fez repercutir a 

facilldade dos >estudos na academia official, onde tambem alogo afrouxaram as 

classes, visto que o rapazio perdia estimulo porque tinha, fóra do Instituto do 

gov-erno, m eios de, .sem ·esforço grande, chegar ao fim dos cursos . 

E tal! to. o fúco de tods a decadencla r esidia nas F aculdade s Li vns que o Go

t•erno, além de estlpul:tr varias providencias obrigou as Escolas á consti tuição 

de um pa trimor:to, pvis, não o possuiam embora entidades jurídicas, o viviam, en

tre n6s, funcc·iunando 110r empr estimo em edifícios proprios nacionaes ou de insti

tuições subvencionadas pelo iEstado. 

Todas os obri,..<tções impostas em leis su•bsequentes ao decreto de 1891 foram 

da pouc:t prcfi cuiCiada. As Jioordades em ma teria de educação pu•blica fizeram 

surgi: urna l<opra que muito concorre, indircctamente en tretanto, para o descre

di to do ensi!lo juriclico. Referimo-nos á equipara~ão dos co l!egios pa rliculares. 

lloje qualque r individuo obtêm com facilidade certificados de exames nos institu

tos GfJUipat·actos, se matricula nas Faculdades de Direito e consegue se formar, 

muito embora depoiS sem correcção redij a uma petlçilo inicial. Não exaggera

mos, é factv conh eci c'. o e bastante pro pala do . 

Deste modo, a acção do Gove rno nas medidas ct·eada.s tem sido improd ucente 

c invaliosa. A fundação das academias livres continúa a trazer grandes incon

Ycn ientes ao ensino de direito, A sua fiscaliza<;ão é viciosa.; os delegados do Go

verno nã•l apparecPm n~s academias, nem lhes encontra rão defeitos, porque se 

fore m obrigadvs a fecha 1-a~ . perder iio nos vencimentos. Por isso, succeclc mui

tas vezes, e;omo tivemos occasião de observar, os lentes darem pontos para as 

provas escr!!) tas estando j á de v espera r ub ricados pelo fiscal a folha de papel em 

que ca.bia ser J)il lo cstudnnte ·exposto o ponto . E' uin abuso, mas tem se dado . 

Outras vezes a..\i a u! :J.s não são preenchidas durante o tempo regulamentar. O 

lente entra para a classe um quarto sempre depois da hora; gasta outro quarto 

assistinilo os estu'cl antes, em at~opello , assi.g na.rem as cadernetas e fica -lhe meia. 

jiO r(• papt r e.s11mir ;t Iiqãa dD. yçspera c 11rosegulr nu expliça~ão do pro;;-r amma, 
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' As cadernet.as registram nom~s de alumnos que não compareceram á aula, 

por.:tuanto, ou mn estudante nellas escreve pelo collega ausente ou quem !an~a 

a f)rma no livro desapparece da aula imm ediatamente ao acto da asslgnatura. 

Como os fiscaes não frequentam as academias e não ligam lmportancie. ao 
que ncllas succedc, essas irregularidades ficam sem correcção. 

Ao lente E á Faculdade pouco se lhes dá essa exactldão de assignatura. t~m 

cftderneta que podia ser 5ubstltuida pOr uma lista de cllama<la em mãos elo do
conte. 

O prazo exiguo das aulas, as grandes paredes: as constantes faltas e dtspen

sa's por 'Parte: do professor dão em resultado não serem esgotados os program

mas, de modc <tue, no fim do anno lectivo, a materia de exame ê curta, disposta 
em meia duzia. de pontos, de antemão distribui elos aos candidatos!! 

Essa" facilidades e tolerancias, expllcaveis pela necessida!cle que têm as Fa

culdades de manter o maior numero de alumnos possível, motivam todas as in

conec\:'Õt~S ima~;ir.:we!5, abastardadoras do ensino e dos bons creditos do outr'ora 

bem reputado titulo ele bacharel em direito: 

Sem um criterio uno n:1 organização interna, pois os regimentos variam õ" 

Faculdade 1< Faculuade, as academias vivem, modi'ficando a todo o instante o 
Prssoal :locente. Elias têm um elenco conslderavel ue professores cuja perma

nencia nas cadeiras r:u·amente é demorada. Ou a regencia ele um dado curso ~ 

frite por :nais de um professor durante C{lrto tempo ou de varias cadcit·as é eu

carregado em phases diversas o mesmo docente. 

Para o ensino nãc. é difificil calcular as des,·antagens oriundas dessa mu

danra de !entes na regencia ela mesma disci'Piina; por isso deixamos ele maiores 

commentarios. 

Seria long·a qualquer apreciação detida a r espeito do actual estado do ensino 

juri ·Ji ,-.u, de que é razão principal de sua. clecadencia a creaçiio elas Faculdades 

Livr~ que, ele ri!>or, 1;e não acham nas verdadeiras con<liçt\cs de funccionamenln 

e po1· conseguinte, p~!as lacunas que apresentam em sua constiluiç;iio, incidiu-do 

algo.~111as ele !las em' hltas que poderão implicar no cassar das 'Pl'e roga tiva.s con

cedidas. 

Nfic. votn, por~tn. ao caEo desferir as razões que induzjriam os podeJ·cs pu

blicos a iechar institutos nos quaes um delegado official, em exposição ao Jlfi 

nislro do Interior não encontrou defeitos ou vicias imperdoa,·cis. E' fóra de du

üda, entretanto, que dessa liberdade de ensino consistente em entregar ao parÇI

cul:!!' o ensino superior nasceu a ruina dos es.ludos jurídicos hoje em prostra

~ão manif~sta. 

E os governos, longe de debellarem o mal ou attenual-o, o assanham. 1\o ua

sejo de popularidade lavram a toda llora a favor dos estudantes avisos do agra

de dos alumnos de direito na consecução de qual'quer pretençiio prejudicial ao 
ensin'>. E como não encontram congregações que replllam ou protestem, pois 

n« maior i)arte das vezes decidem os governos para as escolas livres onde :Wllos 

\](l' poderoso~ estão s terminar o til·ocinlo escqlar inicla!lo quas) sempre num equl-
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parado, os act.os inconsequentes do.s ministros constituem rcsolu~ões que tedun
d;.m em prejuiro para o ensino nacional. 

Valiam um estudo especial as decisões ministerlaes em matllria. de instrucç[o ; 
não ha -~ernpo, porém, para fazel·o, 

Nãc exlstlnào u:1Icamante na llberdade >de ensino, encaraàa segundo o con· 

callo adoptado entre nós, a origem da decadencla dos cursos de direito, a solu 

!:ão do problema. da melhoria. dos estudo jUJ"Jodicos se prende a outros pontoa di
gnos de menção. E' o •que procuraremos estudar. 

Das ruins condições do ensino secundario, com o g-1·ande mot·bo da equipa

ração ~. que niio cansaremos de proi"ligar, provém em pal'te a decadencia do ensino 
jurict:co. QualquPr indivlduo hoje obtem facilmente exames num colleglo equi

para· lo. matricula-se em direito e consegue a carta de bacharel. Com preplu·alo· 

rios feitos sem •base alguma ou nenhum estudo, aos trancos alcançados e s em 

es~orçu conseguidos, aportam ao 1• anno das academias juridicas moços oque co· 

meça m por não en tenJer s. primeira prcl ecção da actual cadeira de philosophia 
do diJ·eito ! 

Falta da philosophia como prepara torio? Não; a cadeira de logica, es tabele

ci,la nos pro;;-rammas de ensino secundario seria aos es tudantes, se fl'ira bem cs 

lu da.1a, um poderoso auxiliar nos estudos! As s orprezas de muitos alumnos ao 

ouvirem as prelcc!:Ões da philosophia do dil·el to não p1·ocedern do facto de se 

acl1ar a carleire., como por ahi se suppõe, no primeiro anuo. 

A !gnorancia dos aiumnos, em razão do n1:áo preparo, os leva a ver dif!i

cul·h des em certas li ções de direito romano porque infelizmente desconhecem a 

situação de uma época do mundo romano em que nasceu o instituto jurídico ou 

~a produzio Cac to notavel a que se refere a prelenda do lente da 'disciplina ! 

A insufficler.te bagagem adquirida nos estudos de humanidades torna mui· 

to.l est;.Idanlea incPpazes de entrar, convenientemen te, nos estudos juridicos e, 

des t" modo, os actos rle fim de anno perdem de brilho, os professores nclles pou·co 

exigem, e as approv~çiíes passam a ser o atteste.do e nganador de um preparo que 

os candidatos não apr~sl?'nt:t.m. 

Os estudos nos cursos jurídicos com os mãos preparalorios com que nas aca· 

demi'i~ se matricula a maior parte dos a lumnos fraqueiam, e mesmo ao protes· 

sor escaESeiam cs elemen tos e d'oge o incentivo para levantar a prelecção ao ni

vel que desejam ou necessitam. 

Deste n10do, da solu!:ão do pfoblema do ensi no secundaria, aflfirmamos, algo 

depende tt debellação da crise do ensino jurldico, ou melhor de todo o enaino su· 

perior. 

Por isso. cremes aproveitavei o exame de vestlbulo ideiado no ultimo con

;n-esso de instrucção pelo abalisado docente o Dr. Nerval ele Gouv~a. Essa es

pecie de madureza ou a cto de admissão pelo candidato aos cursos superiores ít 

e:-~ trada das Fe.culdades ( "'m academias oú'ficiaes apenas e nestes tambem os 

al1 rruos tle escolas livres obrigados ao exame) desagradará com certeza aos di· 

rectores de e<rjuip:uados. porém, é provavel e natural que diminua em muita gente 

a vontade diJ alcanc;ar matricula nas esc<;>las superiorell· 
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Resolvida. a reforma dos estuuos secuni:larios, o-u formada em plano novo 

õe eni<lno jurl·dlco uma medida ~Jue vise Instituir um exame de admissão á escola 

de direito. h a mistér de providencias no sentido da disciplina dos cursos. 

D es te modo, o horario, o prazo das a ulas, a obrigatoriedade de serem esg0. 

tados os p1·ogrammas, sab pena de não ser aberta a ln.s01·ipção da materia em· 

tluantv n1i<. fõr ella to .la explicwda, ou punido o lente que por negligencia deixar 

de cc mplet :.. 1· o seu curso; a rea,Jização dos actos de cada materla, em •banca es

pecial n un ca a <w;•an ização de mesas segundo o numero de séries; o provi

mento das cad elt·as r.or concurso; a exlgencia d e sabbatinas mensaes; em summa 

a. estipulação do J)rO\'idencias que almejem tornar uma verdade os estudos, c 

ent<ll as quaes certa s m edidas ~obre os docentes descu idosos são assumptos lm

prescindiveis e dignos de attender para que melhore o ensino de direito. 

E' intoleravel, dirão os professores, essa exlgencia de completar os ,Program

m6ll. ll enjamiP ConBt!lnt a estipulou e o docente consc iencioso dividira. a ma te

ria do programma conform!' os dias uteis do anno lectivo. compendiando nas pt·e

lecçõPs o a ssu mpto a enEir. ar, salvo quan do se propuzer a perder o seu t empo 

cora ;.:-enc t· ~ll?.~{!ões in1proficua$ ou a fazer di scursos gQngoricos ou a enxertnr 

na conferencia nct>'i'-CS ele c { ?·a para a hora se escoar lige iro •e nada t.ransmlttir ao::; 

di sCIJHtlot< do que t icmt cstabclecido nos programmas. 

O professor que procur.u nn lição garantir um resultado para o alumno, pre· 

o c~up'lndo -se em fJUP elle apprchenda os ensinamentos, t e•'á, chegando ao t.e1·mo 

do s ~t' pro;;ramm'l, ctfectuauo um curso conveniente. Mas, cumpre-nos r e1>etir o 

qu~ ttlgur{:& :-tventa...mos. 
O ensino jnridico pecc.1 por ser muito theorico e é mistér lornal-o mais pra

tlc '. Neste sentido, inda estudan tes, nos mani•fesba.mos qu a ndo redig·i a mos u m 

jorn111 academlco E' t'nr <'~Sa raz::i.o julgamos m er ecedor de encomio e de attenção 

o que a respei to E'SCrE've na s ue. •bE'lla monographia sobre "A Reforma do Ensino 

d~ DireH•· no Brasil'' o Sr. •Aurelino Leal. N ão quer isto dizer que abandon emoa 

... indagação da ólal~lreza dos instituto de dit·eito. naciocin~ r sobre e llcs , aprc· 

ciar os :notlvos que os originaram, torna•se indispensaNel ao curso. A preoccupa· 

çã'> unica de t.heorlzar não é o que que remos; o que condemnamos é se da.ixar 

de estud a •· de mod'J pr•· U.Co e fazendo applicação em casos concretos qualq uer 

cadeir:-t <los ctH~sos e se j).crder o tetnpo en1 r ebuscar , considerando un1 ponto do 

programmA, questões pouco uteis, descer a ana·lyses dispensavcls, num prurido 

d ~ erudição, desnecess:tr i!t ao estudante á sahida da academia. Que elle se r etlrr 

da Faculdad e algo i'aJbendo do que se contém nos programmas e po-ssa s e con

clllzir á en tradP. tl a vida quer como magistra do, que r como advogado . 

I s to ê q11e é precizo. De que serve ao rapaz ter muitas vezes consumido o 

s~v tempo a gravar n a memoria uma sebenta em que a lição do professor sobre 

o casamento, 1'0r exemplo, cons iste em a.preciar as minucias do casamento na 

primit vo. época de Roma, com todo o ritua l nupcial e despreza considerações so

bre o reg in1 en vigente do matrirnonio? 
C'ontra e.!'ses vicios no ensino é que nos Insubordinamos; por isso entendemos 

que o methodo act:.~almente usa.do pele. maioria dos professores é condemnavel ~ 
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Acr.l·.emo~ com esse ha·ulto dos theorizante.s sobre assumplos de pouc<l. relevanci 

~sforcemo-nos "m ser o ensino ulll e proveitoso ao estudante. 

Nesta.s c.Jndi~ões pensamos que, sendo encaminha-do o estudo sob esse cri

teria. haverá va.ntag~ns incontestave!s que redundam em •beneficio de todos os di

plomados no dia seguinte ao da sahida da escola. 

E toda a r\:forma que se f izer, parece-nos, deve atten'Cler á orientação que 

fô: dada é. organização dos ensinos secundarias: 

Por assim v~>nsarmos, fomos, como fizemos já sentir, em cer tos pontos, ade

pt•Js do plano ele ensino formulado no ultimo Congresso de Instrucção pelo illus

tre Professor Dr. Xcrval de Gouvêa, -que estabelecia o exame de Yestlbulo pwra 

a matricu;a nos curws superiores e estipulava a. aprend!zaõem de certas disci

plina~ como propf>.deuticas aos cursos jurídicos. 

Deste modo parf>ce-nos que : 

A~ causas da decadencia ào ensino jurídico nasceram com o re;,-imen creado 

pela lei de 187n e se a!astrar;lm intensamente à epois da instituição das Facu!da

d~c; Livres. 

Os poderes publicas pelas determinações que formulam, visando favcres aos 

!e 1tes e dispensa5 a estudantes, longe de beneficiarem o ensino, têm concorrido 

para o clescredito rloF cursos juridicos. 

Uma reforma, cuidando do ensino pratica e es tabel ecen do mecliàa.s coerci

tivas que c.bstem todos os allusos e ponham cobro >á rrouxidão cloli' es tudos e b.em 

as~i m fixe um -:-xam~ dP entra'Cla á acadcn~!a, realizaào sómente pera nte com

mi~st;es dos institutos oüficiaes, a.incla mesmo se mantendo academias Ji.vre~ . ~erá 

neccssaria para eliminar todos os inconvenientes que não podem ser ext tnctos 

~c·b o dominio das lei s actuaes. 

Hio, Julho ãe 1008. 

TH!!ODORO MAGALHÃES . 

THE&E SEGUNDA 

QUAl!lS AS DoUTRINAS QUE DEVElM SJ>R ENSINADAS EM UM CU1lSO 

DE SC!Il!NCIAS JURIDICAB E SOCIAES? 

QUAL A MELHúR DISTRIBUICÃO DAS MATERIAS PELOS DIVJ:JRS03 

ANNOS DE UM CURSO JURIDIOo? 

MEMORIA 

(Sva teuwtiiliação M3 direitos ba,sea4a 1w~ma tl~eo,·ia ?"Dva ela. sociecla.de ) 

Tudo s e sacia e se dissorcia . Existir 1 

o·adioagir. Viver é rea!fir. Pensa r é i<leoagi r . 
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Sociar é coagir. Conhecer é so.c~r. Nada ~~ 

se perde, tt·dQ se transmitte, 

I 

O moYimento phllosophico hodierno car.aot&riza-se po1· uma reaocão decidida 

(I effkaz ao !ntelteotua!Lsmo exaggerado qu·e vinha, dominador, amoldando u 

mundo .á c9nformidade do pensamento . As logificaç:õea .apprehensoras <Ia real L 

dade, sempre esqu iva e movediça, são relegadas como estéreis; as leis deixam 

àe ser as formulas rígidas, lnquebrontav.eis ao oontacto brusco da incoherencl• 
das oousas; ao pensamento puro ou claro jâ se não attribuem as honras que o 

cao·tes!anismo lh·e conferia, collocando-se acima -delle a espontaneidade da ac~.ão 
o que brota da.s profundezas da consc!encia, O sentimento ê opposto â lntelligi

Lilidade e o vivido anocio dos gestos calculados. O sentimentalismo, emfim, Te
adquire o prestigio abalado pela inva.são dos princ!pios da sciencia triumphante . 

E - cousa notavel - foi justamente a critica iniciada por H. P01NCAm: ' 

ás sclencias feitas, •reconduzindo formulas e leis a symbolos, o ponto de partida 

das transformações ora operadas no oo:iterio philosophico, que encontrava na 

com:~ciencia a unificaç:ã,o da div·ers!dad·e . Neste caso ou a oonsciencla não podia 

a.brangc.r tudo, ficando fora dos oonceitos aprisionadores do mutavel um inco
gnoscivel, ou a consciencia penetrava profundamente todas as cousas, confunuia

s.e oom o mundo e a substanci•a era lei ou a lei era causa. 

Nesse abater formidavel das oonsto·ucç:ões pliilosophicas, secularmente obje

cto de oontemplação, a qu e a critica vinha alguma cousa accresoentándo, ma! 

sc.mente para argumentar, â ma.gnificenoia, oomo se procedia com as cathedrae~ 

;;·othic.as, sem affectrur os seus fun damentos, as.sum.em posição sallente - Eoou

Alm LE RoY, o representante mals nota.vel ào pragmatismo, e H&NRI BERGsON, 

o poderoso cscriptor da Evol1btion cnJat1'!cc, com a sua philosoph!a de vida, inau

guradora dum uovo melhodo de analyse psychologica_ Em Jogar do julg>Lmento, 

a intuição penetrante das cousas, a acção profunda, ímprev!sivel. lnexplicavel . 

Nada de Ut(ifi ca()ào _ Em toda a circumsta.n'Cia, affirma convictamente LE Ror , 

somente a vida funda, illumina e vivifica: é o un'ico oriter!o. E BERGSoN, por 

outro lado, mostra que a vida mesma é um Jogificai· continuo, a.penas seus resul

tados podem ser explicados, isto é, como uma visão do passado á lqz do presente 

Ma.s, se se começa a compreltender que o real não pode ser d.eterminado por 

ca tegorias, em relação ao cosmo~, visto trancendel-as, o mesmo não aconteoe 

em respeito ao mundo social. A Jel tão mal interpretada e cump•:ida pelas mas

sas, sempre lnsuff!cLente para. enfeixlllr as necessidades, é considerada ainda o 
exclusivo elemento de ordem da socie-dade. Concede-se-•lhe até a prerogativa d ~ 

formadora da s ~elaõQBOOB<!id .. -66 6660! a es. 

formadora das celaç:ões sociaes. O modo de agir, segundo se pen.s~, vem t\e rÓ
ra, da J"acionalidade vencedora, a impor normas e preceitos_ Os impulsos mais 

5i nceros 18 mais fecundos, sacrifica-os a lei, ou o cenvencionalismo, qu e lhes tra

çam os limites dentro dos ~uae~ sómentc a acc,:ão é llv-re. Gomtudo, Q a.cto por 
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•1 ~ó nada vale, e precisa a intervenÇ}ão da fonn u la, do symbolo , da palavra. 

"<<aa relações juridicas é que mais se evide ncia o dogma tismo das logii'lcações . 

O direi lo, incontestavelm ente, é o mais poderoso reducto elo intellectu::tl!smo, 

S'us systemas são tentativas no sentido de ser t alhada na massa amorpha dos 

fac tos jurídicos uma definição que se lhe a juste perfeitamente, não passa.ndo, po

•·em, de illu so modo de aperceb er a sua .espantos.'l. comple ixida d.e. 

Theorlc..·u;nente procur amos decifrar a realidade; praticamente reduzimos & 

nea lidade a codlgos. Mas a l eg.a;lida de qu e deve presidi.T as maneLras ele p roce

àPr , a egualclade que deve ser observa-da n a appllcação das leis, nilo vão aMm 

das p.a lavras ou formulas que as consagram, pois s ncção não teem, na maiorl.'l. 

<lo~ casos, quando traduzidas ·em actos. E ' q ue o texto legal possu.e a virtude 

m~glca de se adaptar a todos os interesses, valendo sempre mai·s pela fo rma do 

qu e pe lo objectivo qlLe h a determinado o seu appa;reeimento. E julga -·~e por estQ 

Plodo evltar os e xcessos do egolsmo humano ou reg ular .as expansões do ser 

mor a l. 

O que é verda de, porém, é qt~e as circnm stancla s, <>m s u a mul ti pli cidad.e lm

[lrevlsivel , v eem lmpr!mjndo um caracter f a llacioso a t u do isso . 

E tudo isso não nos está. indicando que necessarlo se tfaz mostJ·ar os pre

Juizos -do i P. telJ'•;ctuullsmo no direito? mJ tantas incongrue nclas não nos esli'ie 

a dvertindo qu~ o dire!to de ve s er co\npreh,endido de modo 
1 
diCferente, . para <1ue 

nãu nod pareça uma suprema inutllidade? Nlngue m, por certo, o contestará. 

-" tê hoje nos llmitamos a encarar o direito como uma ldéa, uma noção q ue 

s;: disti ng ue do facto juridlco considera-do em s.i m esmo. Esta id éa envolve o~ 

var iados aspectos da vl'<la. coll €'Ctiva, reflecte . as necessl,dacles sociaes. Mas de 

quo maneira? Orle!lt:tndo-sc simplesmente v elos s eus .caracter es impressionaveis. 

Dahi nos utlll7.armos ainda da Jogificação sediça do direito romano, sob este 

ponto di'\ vista, a mais simples que existe, embo!'a o espírito moderno sej a rec 

frac tarlo fui ,formul as lmpêrvias da juricid::td.e da•quelle grande 'POVO . Basta lem

brar que ainda :não nos desvencilh a mos das suas conh ecidas divisões d o direito, 

apeznr da flagr:tnte artificialldade por que são dispostas. 

E cousa Wo arbitraria serve de modelo 1'1. organização aos nossos curRos 

ju r id lcos. 

Q11c razão nos impell e a persistir num p a ssll!do juridico, e, em certos pon tos 

de yista 'J)rinclpa.es, quando ·o presente nos offerece p erspectiv::ts inteiramente 

novas~ Será porque ainda não foi f eita uma la rga e convincente critica. des.sa 

idÉa do direito, cujos moldes são estilh açados ·frequen tem ente pela acção pralic :t? 

1':13 o que exi·ge uma solução . 

1Eó a rtifi c ia lm ente as r elacões sociae s t êm podido ser •formul a.d a s, pois que, 

sclentificamentc, em vão .se procura submettel-as !á symbolica cl,a s leis e dos prin

ciplos definitivos. E' innegavel D insuccesso de A. 'COMTE com a lei dos tres es. 

tados ; de SPENCER, com a transplantação dos princiopios biolo::rlcos para o mundo 

social, e de outros soclologos, com a r educção 'dos factos soclaea âa le1s da psy

chologl'l. Os phenomenos soclolog lco s t ém sido. sem <'luvida, os mais rafracte.

J•io~ iís loglf!cações do intell.ect4aasmo ov!gen te .. Dahl o a-p.regoarem uniB a ltllll. 
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incxistencin, como rhenomePos independen tes, outros - a impossibilidade, pelo 

menos a!>tual, da sua organ ização scientiflce. . Entretanto, o que se pensou ser 

nm sl;,:nal -de inferioridade, â. luz dos novos ·processos philosophicos, ê o mais 

bello a ttestado de qne os factos sociaes não haviam sido, unicamente, bem com

prehen!lldos; e a sociologia esperava apenas o advento ele uma nova maneir:1 

de ~ncarar a re~lldaJd e, pat·a indefectivelmente triumphar. 

_\ ·ocie-dade. pois. e sómente a sociedade, é que nos ·póde fornecer um cri

le: io se;,rurc do •direito, que não seja uma idéa a pairar sobr a r ealidade social. 

mas a renllclacle mesma palpitando em uas mani festações e resultados. 

E' o Que pretendo realir.ar com o presente trabalho concerne nte '' uma sys

temaH;:;arüo elas sciencias j"ridicas ele accó•·clo com wna theoria nova ela sol.'ie

llade, esforçando-m e por Pstucla1· as actividades sociaes, até certo ponto. sem o-~ 

dictames elo inteliectualis mo, e fazendo surgir o facto juridico, sem as deforma

çõ~s que lhe imprim e o dogmatismo doutrlnarlo. Assim, chegarei a e-stnbelecer. 

submettendo-a a um C'riterio scientf.fico, A melhor clistribniçiio elas nwterias ci P 

nm cm·so j11ridico, conforme pede o Cong1·esso .Jurídico Brasileiro, a que tenho 

a honra ,Jp apresent::tr este produ c to de minhns ren~xões. 

II 

~as ;nve~!lgaçõe~ sobre a sociedade são con~ieiCJ'~ elos C'lemento. da pheno

menalidade social os indivieluo.~. em funcção dos quaes sóment~ ella póde s~r ex

;Jllcada. 

Quando os soclolo;::oos se occupam me!"mo dos gru pos sociac~. destacanrto a 

.suo\ importancia no des nvolvimenlo elos f!lctos sociologicos ou a tten tan do as 

su11s rel a~ões . C'c mprehensivas de todas a s out1·ns, não fazem mais do quE' per

sonalizai-c••· . a inda que elimin em o elemento individuo. romo procede GUMPJ,o

wrcz. 

ÜP.JJÕe-se, portanto, geralmente, a individuação cá associação. Ainda não foi 

r~duzida a persona lidade, jul g~cla um "todo dado'". e. mero conjunto d~ actlvi

L1ades soclaffl, psyC'hicas, vitnes e physicas, (t especie elo que Re tem conseguido 

na psychologia, em pnrt"'. fragmentando a inveterada unidade do eu. 
E' preciso evidenciar primeiramente que a actl\r!dade social não retira se-

111e lhante caracter de inclividuos ·que os exercitem, mas da energia immensa ac

cuPm ladn em sl!us resnltaclos, - cha mada - tradicionalidncl e. 

A"ssim, ficara posto ao lado o velho apophtegma - o homem é um Elnlmnl 

OOC'iavel, tantas vezes r epe tido . 
rrocurar na natureza individual a causa directa dos phenomenos soci:1es 

é um erro tào g-rosseiro como o dos materialistas que fnzem depen der os pheno

menos ~itaes direct~mente dos phenomenos physico-chimicos. Entretanto, gran

de num ro de trabalhos sociologicos são pesquizas sobre um faC'to social que 

ros.sa servir de laço entre o mundo psychico S<>Cial. 
Mas não passam de disset·tações maiS" ou menos felizes; e na generalidade 

p:mcc accre;;ct>ntam á celebre proposição de SPENCER o o caracter dos grupos so

c!a~s é deduzido do caracteres dos lnd lvl duos ~1e os compõem. Assim é gue 
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os ft1eto s _sociac.s reputados mais simples - imitação, para G. TAIWE, conscien

cia de< espec ie, pari'. GmotNGS, submis-são para iDURKEIM, constrangime11to, par::t 

DE GREF:F, te. - não &e distinguem positivamente dos factos indivlduaes por 

UT'l caracter verdadeiramente e.~pecial. Dahi o pensar-se ainda que a constitu!

çã~ da 3ociologia. n)o póde prescindir de uma base psycbologica, quando se nflo 

~ julga lnexequivel, e clt' fReto o era com sPm elhante modo de encarar os phe

nom~nos wclaes qu e o subordina a outras ordens de -ph enomenos - meras con
dtçõc• de seu a.opar~cimento (1). 

As lon gas indag~ções sobre o papel do individuo no determinismo social ne

nhuma vantag»m, pois , ti'!m trazido aos ensinamentos sociologicos, servindo sim

plesmente r-ara a volumar "m muitos espíritos a descrença na possibilidade de 

unu constltulçiio defini tiva da sociologia. Sómente um eí\feito salutar podemos 

attrlbulr-liles: evidencinr ca-da <Vez mais a Imprestabilidade do intellectualismo, 

semp•·e clerrotado, ~m r e! er encia aos ph<:nom enos sociaes. 

Achamo-nos, porém, numa época de g ran de r<:novação .:m todas as scten

rlas. li:xtraordinario ntOvimento scientifico se opera a partir d as observações 

rlo facto universal da desmaterialização da materia. Os trabalhos :tssombrosos 

d! W. CnoKs, LF Bo.T e outros 11rovam exuberan temente que as individuações 

por mais simples que no-q pareçam nã.o r e.s istem a. uma a nalyse pen etrante. e 

o que ee suppõe in i estrucllv e-1 di,.socia-se em elemen tos multiplos: tal acont<>ce 

rnm os atemos até então considerados elementos irreducti ve is da ma teria. 

O vel-ho antagon ismo da for~a e (la mate-ria ficou convertido em pura logo

machl:t, po! " não são mais do quf\ fô rmas divenas de uma mesma cousa - "

Pr•e•·gla in lra-a IC'mic::t. A rrateria, ontr'ora considerada inerte, é um reserwatorio 

colr. ss~ i -de energia. ' lU" pôde de-spender, sem nad a receber de fóra; e, diesocian

<lc>-•e os atomoR, não se ofaz senão transformar a fôrma estavel da ener gia cha

mad 'l. materia em ~uns f l\ rmas instaveis, conheci·das pelo nome de e lectri cidade, 

luz, calor, Ptc. O.S productc-s da dissociação da materia são substanc!as lnterc 

mediarias por suas prop:·iC'de.cles entre os corpos pon d-e r aveiA e o ether lm-pon

Mr<~ ve:, entre dous mundos que a 8Ciencia até a j!'orn tinha profundamente s e

p~ra ~l. e cujos cffeitos excedem, P-m poder, ao qu;: ele energico se conh ece (2). 

Ante •:tes rPsultaclos devemos continuar !l suppõr a socidade um "to<lo' 

dado ··, irrecluct'VP] n::t per!'Cnalidade, visto como esl::t parece m elhor definir-se. 

di'stacnr-se con1 o progresso social? ·1'\ão havenú. tambem, uma dissociação da 
~oc i-•dndr· '! -:-;ãu conterá a actividade social uma energia que lhe seja proprla. 

podendo de.spenclcl-a. sem nada receber de fóra , e, portanto, capaz ?e explicar 

a~ sua3 mudanr.as? 

E' o que m e não pare~ e duvidoso. As idéas preconcebidas da in dividn::tcão 

d-~v('m ser tambP.m combatida neste terreno. E .outro não é o meu objectivo. 

(1) No "Direito e ·Sociologia" - Livra ria Araujo - Ceará, 1907 - j:1 im

pugnãmos ~ssa .subordinacão do.g -phenomenos sociaes aos outros phenomenos. 

\2 ) VIde "Evolutlon de la matlere", p~r pustave I,e Bon . 
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A8sim, mostraret:1os, através do present~ trabalho, sem l<i.r~o desem·ol\•1• 

mento por não dH r.ossivel que: 

A sociedade, 011h·'o;·a julgada um "todo dado" irreductivel na personalida

de, i: uma. <liProcin<;ão continua da act:l\·idade social. 

Ao dis.sociar-s<> a socirdade, isto é, a actividade soclal, realiza-se uma trans

f-ormaç;to da fôrma E-stavel - instituição, nas fórmas instaveis - lnteress~ . 

consciencia da e~pe-cle, imitação, sug-g-est:ilo, in\·enção. dlsoussi"LO, amor. etc .. cha 

mR.das forcas so~ia•'S. 

As fot·ças sociaes e a instituição apenas silo fórmM diversas de uma mí·~

ma COUSl. 

A !nstituic;ão t·ern·esenta uma fórma estavel da energ!n tradicional. O in

t~ress<. . a cor•sciencia da Pspecie, a imita ção, a sugg·estáo, a. inv nção, a diR

cttss:io, o amor, etc., repre-~entam fórmas esta v eis da mesma energia. 
E' da energia trn::!!c!onal, que se manifesta durante e. dissociaçiio da socie

dade, <JUe resuJt,tm as forç:as sociaes constitutivas ·dos !factos economico!! (so
c io-physicos). demologicos ou geneticos (socio-vitaes) :utisticos. religiosos, aci

entif!cns e moraet (socio-~ychicos ). 

Os producto~ da diPsociação da actividade social constituem forças sociu ~• 

c factos juridicos e pollticos) intermediarios por s eus caracteres (soc!aes pro
pri: n :ent(• ditos) entrP o Interesse, a consciencia da especie. a imita«;ão, a au::

g;~stão. a in venç:to, a d;scussão, o amor, etc. e as COr mas estaveis e insta.Yei! 

(re.su:tau(B) Clas activirla dPs - physica, vital e psychica. entre dous mundos, 

con> · .Jer~dos indistinctos. 
A ac tivirlade "social, outr'ora encara da como simples lransformaçü.o das 

en ?r;:!as fornecidas pelo mundo physico, vital ou psychico, ao contrario, im

p!!ca uma immensa quantidade da energia - a lradic ionalidade - despendid 't 

na trans-formação da instituição nas forçaB sociaes. sem nada tomar no mundo 

physico, vital ou psychico. 
Tat's propos!ções, como se vê, infringem extremamente os princípios tun 

damentaes dos trabalhos roclologicos e juriaicos até hoje publicados. 
A·• exame rapido de suas conselqnencias são dedicadas as paglnas dest ~ 

rnemc•ria. as quaes. s e outro valor não tiverem, pelo menos exprimem tndepen

~encia de pensar. 

IH 

Tudo se socia e se di;;socia, simultan-eamentí', eis um facto que póde ser 

universalmente constatado. Até o presente, a luta e n aoooclação ti!m sido con
siderada!.' como causas que se repeli em: - a asociação é a harmonia. a pa2 ; 

a luta (: a sua antithese. ~ào podia deixar de ser assim, desde que se individua

lizam a luta e a ascdação, uma sendo a ausencla de. outra. entre os indivlduos . 

A concep~ão d<t luta assumio proporções extraordinaris.s principalmente d.r 

pois de haver DA!l.Wr;.l fnll<l.do, na Orl.gem àas es]Jeole .~. em luta pela Yida. 

Logu !\e come<:0u a Yel -a em toda a parte . nos astros. naa idéas e na so'cia

dade, Uma da.q llo/'~E'qnenciae, foi a inv:~são -dos termos da biologia em todas a.e 
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outras sciencias. N('s ultimas tempos, é que ao facto da associação se vai ligand·> 

mais imporêan.:ia, a.pparccen do quem lhe dê as prerogativas de le i d a naturez3. 

de fac tor da evolu~ão social. preferentemente á luta , como se deprehende doa 

trabalhos suggestlvos ·de LANESSAN, K ROPOTKINE e outros . 

•Semeihantes maneiras , porém, de encara r a luta e a associa~ão ·não vão 

a lé:n dis to: - individuas ou grupos de indivíduos lutam, associam-se ou asso

ciam-se para a luta . K ão t::trdou que se descobrisse nos grupos assim estudados 

um ,• alma, uma conscicncia, synthese das consciencias indi·viduaes, o que jl.eu 

cunh<> proprio á orientação sociologica a llemã, da qual é figura mais saliente 

L AZARUS . Por mais fecundo que parecesse o phenomeno da associação, não se lhe 

a ttri buia uma energia inde pendente das energiãs individuaes, persistia-se em 

j u!ga!-o mera somma des tas energias. A sociedade não era mais do que uma r e

t:niã•.• de in1ividuos; E·, se se sorprehendia m factos que os proprios individuas, 

como factoreg, não podiam ex!plicar, recorrie.~se<á anthropomorphização das organi

z~ ç;ões sociaes . E' o que succede nas r eligiões : o Creador a pezar de sua superio

r ida de sot r e as creaturas n unca pas80u de uma semelhança •destas . :EJ o !homem é 

a semelhan(;a de Deus, como a sociedade, a semelhança do homem. 

Dest' ar te, consentaneo e ra que s e concebesse a sociedade procurando abra n

g-ei-a, apezar de sua complexidade, num conceito em h a rmonia com os desejos 

e aspirações do homem. ou com a idéa preconcebida de ~tma r elação unica, ex

p! ic:~.n:lu todas as ~ousas. 

iMas, os asserto.~ do dualismo que pretende encontrar a razão de tudo, fôra, 

otum mundo in acce.s ~. tvei, e os do monismo qu,e proclama a unidade, envolvendo 

a mvltipli~?iõade , come se o tmo e o multiplo se conifundissem ou pudessem ser 

dascrimina•los, não e.cJmittimos. Consideramos os mundos cosmico, vital, psy

chico e social como m a.nifea tações diversas de energias que em cada um dei!es 

se revelam pela p-ersistencia dos re.sultados obtidos; e transcendendo em eeus 

ef!e ito.,, sociam-se e d issociam-se ao mesmo t empo e continuamente. Assim s e 

me aprese:1 tam as infmdas mudan~as das cousas, sem necessidade de conceitos ou 

princip io.; uni.fica dores ·da. variabilidade, comprehensivos dos systemas monisticoa 

.ou ~\ualisticos, os 'Q.Ua.e3 substituo por um socionismo que me oparece mais de ac

côrdo com a r ealidade, que não pôde ser individualizada. 

U ma. fórm a de energia, sem s er o resultado de uma sociação ou dissociação 

continuas, é inaldm issiovel , porquanto nada transcende a socialidade, que para 

tn im é o propr io ether que se costu ma col!ocar no começo de tudo, indevidamen

te (1). Uno e multiplo, continuo e descontinuo ao mesmo tempo, o ether é o 

proprio facto da. sooiaç1io e <tl~claçllo . 

A socie.lidaile n.1o comi>orta anterioridad e, nem posterioridade: - as idéas 

d, tempo e de espaço só existem em r eferencla a nós. A creaç1lo e o nada não 

passam de simples pro duetos da nossa imaginação . 

(1) ·Em seue "tNovos Ensaios" emitte Arthur Orlando a idéa de que a so

cia!ida·.1e dever .~e r encarada como a primeira das manid'es tações do ether. 
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IV 

Dis.;.or.lação, como se deprehencle do que já fil!ou dito, não significa desappa

rectmento, perda: dissociação quer dizer, ao contre.rio, manifestação de acUvi

dad<', mudança, passag-em ila fôrma estaveJ para a fôrma instavel. Quando falJo 

en• dissociação da socied:tde quere com isto eÃ""T>ressar a transformação que se 

e!Cectua da fôrma P.stavel da energi-a tradicional, chamaada Instituição. nas fôrmas 

inslavois d2. me!lm::t <>nergja - interesse, imitação, etc., ou melhor refiro-me á. 

m·utife~tação da actividadc tradidonal, do mesmo modo que desmaterialização 

dn materia nil.o ê mais >lo que transformação da fôrma estavel '<ia energia intra

a~oml -~a. chamada materla, n!LS fõrmas cada vez mais instaveis da mesma ener

gia. conhecidas sob as d enominações de c1or, luz, electricidade, etc., a sua ma

nlfesta,ao emfim. 

A tradicionalldaLle dlsa-:>ciada oo interesse, na consciencia da especie, na imi

t:tção, na suggestão, na inv~nção, no amor, ele., é o que constitue os phenomenos 

ccoromicos, demolo;;lcos. artísticos, religiosos, scientificoa e moraes, podendo ser 

dt":wminadot por isto - socio-physicos, socio-vitaes e socio-psychicoa. 

A &·cledade. porém. em sua dissociação, chega a fôrrmas cada vez mais ins

taveis da energia t!·adiclonal, e os productos desta dissociação - intermediarias 

e!ltT1 a actividade soC'ial e as actividades psychlca, vital e physlca - tram;cen

dem em seus effeltos, constituindo o estado coactivo da sociedade. Os produ

ctos dessa dissociação são as forças jurldicas e políticas, as quaes por sua vez 

rooultam da tradicionalidade dissociada no crime. 

E' pela coactiviclade que as fôrmas instaveis da tradicionalidade não se tor

nQrrt puramente rsychicas, vitacs ou physicas ou indivi'duaes, como chama a me

tapt.ysica, conglob~ndo-as soh o epitheto de liberdade. Dahl não haver coacti

vid'l'e sem liberdade, como não ha attracção sem repulsão. Quando a re

pulsrio excEde li attracção ou sta áquella, dá.-se perturbação. No proprio sys

tema planEtarlo a tha!'monia não é absoluta. Na sociedade a volta ~s activida

d ;!S physices, vJtaes e psychicas é incessante, como incessante é a coactividade 

que evita a reducção completa. Se uma excede é. outr a M -se a perturbação da 

actividade rociai - o crim<>. O crime, pois, é um excesso d e liberdade ou um 

exces2o de coactividade, que esta ou aquella tem que reprimir, para se resta

bcli'cer o equil!brio da actividade social. 

No primeiro caso, temos o crime jurídico, no segundo, o crime pol!tico, cuja 

rep~t:ssão muitas vezes é a r evolução. 

A tradicion::tlidade implica, pois, justamente como a energia intra-atomica, 

dons elementos, um positivo e outro negativo - coactlvldade e criminalidade; 

e a dissociação destes dous e lementos é que a manifesta. 

Quandc a coactividade reprime os excessos da liberdade temos o di,·eito cri

minal; quando a liberdade é que reprime os excessos da cpactivida<le temos a 

poliNca crimin aZ. 

Como acabamoa d <ol ver, a actividede social dissociando-se, limita, e suas li

mitações é que constituem o producto de sua dissociação - a coactiivdade . Do 
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mesmú modo que a actividade da materia, as activida des - vital, psychica e 

social o isociam ··se, transcendendo em se-us ·effeito.s. . . o que afinal redunda num 

~acto de per sist encia dos resulta dos. E outra não é a razão de ser da radioacti 

vi Jade, ('Xplioando a producção do calor, da luz, da electricidade, ·etc. ; da re

actlvidade que, sendo o 'Producto da dissociação <'1ft- actividade vital, permitte a 

persistencia dos resultados, isto é, a hereditariedade no organismo e na especie; 

- da i deoacti'vidade que, sendo o producto da dissociação da e.ctividade psy

chi,-., permitte a persistencia dos resultado.s, isto é, a memoria; emfim, - da 

coactividade que, sendo o producto da dissociação da actividade social, permitte 

a persi.stancia dos result~dos, isto é, a tradicionalidade de que resultam todas 

as f?rças sociaes. Assim a coe.ctivldade, sendo um producto da dissociação .so
cial, é um l!mite opposto á. !'educção da actividade social á actiovidade physica, 

vital e psydüca, como a ideoactividade é um limite opposto á reducção da acti 

vidade psychica á actividade vital e physico-chimica, como a reactividade é um 

limite opposto •á reducção da actividade vital á actividade physico-chimica, como 

a radioactividade -é um Emite opposto ao desapparecimento completo da ma

teria . 

Sem radiação, ~em ree.cção, sem ideação, sem coacçãú, não pôde, portanto, 

haYer materia, vida, consciencia e sociedade. 

Exist.{r é rad.ioagir. Viver é 1·eagir _ 

P ensar é ic76o!>gir. Sooiar é coagir. 

Assi:n, pois, a sociedade contém, em si mesma, a. energia capaz d e produzir 

as sulll3 mudanças e de evitar, ao mesmo tempo, a sua desapparição completa 

a energia tradicional, em ultima analyse, um aspecto da persistencia univer

~a. dos 1 esultados, sobre que se baseia o conhecimento do mundo. 

Quem diz persistencia de resultados, diz transmissão. 

::-.ão s e conhece o mundo sabendo que o mesmo produz o mesmo, dahi a re 

lação ou concepção - relação entre "todos dados" a·bsolutame nte considerados, 

- concepção mecanica; rPlação entre o "todo dado" e uma "idéa dada" - con

cepç;;.!l fina!istica; as quaes se r esolvem numa lei de conservação: - o m esmo 

prodi.tz o me-smo, o mesmo aspira o mesmo. 

A ómprevisi•bi!iflade dos resu ltados, constatada -em todos os mundos e per

fei ta mente explicada no cosmico com as descobertas da desmaterialização da 

materia, torna ingenua a admissibilidade de seme lhantes relações ou conce pções. 

Mas, é precizo convir, se não podemos co·nh.ecer os resultados antecipadamente, 

porqu• jámais serão uma. repetição, a sua transmi<;são constante, como activi 

dade que explica os proprios resultados obtidos, pôde ser objecto do conheci

I 1ento, além destes. 

A fôrma da transmissão é a unica cousa que podemos subtrahir á imprev!

sibi!idade das transformações no mundo. E sendo o que ha d e mais simples, á 

Prt P0r~ão que se vai complicando, o nosso conhecimento mais alarga. 

C;Jnhecer não ê condicionar, não é relacionar, como que rem "HAMILTON e-, 
S PENCER. Conhecer é saciar. 

E sociar, com~ transmittlr, reduz-se a. uma persistencia nos resultados. 
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Em lugar de procurar conhecer o desconhecido - philosophia, sociat· para 
C<·nhecer - SOCIONOMIA. 

v 

J<1. vimos que a energia tradicional dissociada é coactividade e c•·iminalida

<le, e comprehende as forças jut'idicas e politicas, cujos effeitos transcendem 
as forçn s socio-physicas, socio-vitaes, socio-psychicas, pelo que podiam ser cha

madas sociaes propriamente ditas. 

O conhecimento das forças jurídicas (de _ que nos occuparemos sómente) 

exig;:, que se as distribuam em dous grupos principa,es: - forças jurídicas, no 

ponto de vista abstracto, e forças jurídicas, no ponto de vista concreto. As pri
m ei ras sãc· aquellas em que se suppõe a coactividade por abstrac~:ã.o, unica

m ente: as segunda~ .:ão aquellas em que a coactividade se manifesta em jogo 
com a criminalidade _ 

Umas e outras podem ser reduzidas a systemas isolados que constituem os 
direitos ou sciencias ão direito. 

Não ha sclencia de r elações : só existe sciencia dos resultados. Os prlnci

pios ctão são mais do que uma expressão da persistencia destes; e, necessaria
mente, implicam um methodo, uma ordem, um conjunto de processos. Eis ahi. 

de accõrdo com o que: já foi exposto, o caracter scientifico de qualquer activi

<Jade. 

A uma systerr.atiza~:ão dos direitos, no sentido em que emprego esta pala· 

vra, como lõe vê acima, é que se póde chamar - sciencia do direito ou soc-i~mo

mia jtwidica em lugar õe p1t1losophia do direito. 

E chegar a uma systemalização nestas condições é o que viso com este t ra

balho. 

O que já lfoi dito forr..cce-me o principio que vai se!"Vir de criterio, o de uma 
simp:icidade institucional dt>crescente e de uma complicação social Cl'escente na 

persi~tencia. dos resultadoe, sobre que repousa cada sciencia jurídica. 

Antes. porém, da. sua applicação, vejamos: A a.ctividade que o mundo phy

sico mauifesta - ,'nergia intra-atomica - :Persiste mais em seus resultados 

(fô~mas estaveJs e instav<:!is) do que a a.ctividade manifestada pelo mundo vital. 
A actividade que o mundo vital manifesta - energia hereditaria - per

siste mais em s eus resultados (fôrmas estaveis e lnstaveis) do que a manifes

taéh~ pe~o munilo p~ychico . 

A actividade que o mundo psychico manifesta - energia memorial - per

sist.~ mais em seus resultados (fôrmas estavels e !nstaveis) do que a actividade 
manifestad! pelo mundo s ocial. 

LA.. actividade qu t: o mundo social manifesta - energia tradicional - per

-siste mais em ;;eus resultados -(fórmas estaveis - instituições; fórmas instaveis 

- forças juridic~s e politic315) do que esta mesma actividade, ou se manifestan-

do nas fôrmas estaveis e instaveis do. actividade physica, de que resulta a força. 

:social elo interesse !phenomenos economicos), ou se manúfestando nas fórmas 

-estavei$ e instaveis na actividade vita l de que resulta a força social da conscien
cie. da especie (phenomenos demologicos), ou se mani-fes tando nas fôrmas es-



- 455-

taveis e mstaveis da «ctividade psychica de que resultam as for!;as sociaes da 

imitação, da. suggestão, da invenção, do amor, etc. (phenomenoo artísticos, re

Jigios )<l, scientificos P moraes) . 

Claro se vê, pois, que a persistencia. dos resultados (fôrmas estaveis e insta

veis) ê que póde s~rvir de criterio segu~:.o para determinar a - differenciação, não 

s'• entre os mundos como tambem entre os estardios comprehensivos de cada 

um delles. 

No mundo s:>cial, de que estamos tra tando, como se acaba de notar, os phe

nomenos economiccs são mais estaveis - persistem mais em seus r esultados -

do que o phenorr.enos moraes, passando-se por todos os outros intermediarios. 

O que é mais estavel é mais simples, porque é aquillo em que menos disso

ciação existe. 

No mundo physico, por exemplo, os solídos por persistirem m ais em seus 

resultac'os são mais simples do que a electricidade, a luz, o calor, etc . - muito 

ins ta\·eis. Dahi, menos dissociação, menos mWitifestaçã~ da energia into·a-ato-

11tica nos solido~ do que na electricidade, etc . 

(:,;-, phenom€nos economicos são justamente aquelles em que ha menos dis

sociação, menos manifestação da energia tradic ional - e, em que são mais es

ta''''IS os result a dos, porta'1to, mais simples. 
A ener gia tradicioilal nw.n·i!estada é coactividade (direito e po!itica) . 

~ ph ew>menos moraEs são justamente aquelles em que ha mais complexi 

dade, em que são mais instaveis os r esultados, porque são e.'quelles em que ha 

ma is dissociação, mais mani/ FJs taçiio da ener gia tradicional . 

Dahi a energia tradicional dissociada, que é a. coactividade (direito e po!i

tlca ), quas1 se confundir com o phenomeno moral, de que até hoje se t em feito 

decorrer o direito e a po!itica, -erroneamente. 

Facil agora é .:oncluir que onde ha menos coactividade - ha. mais simp!i

cidar1i! :nsritucional e m enos complicação social. 

E onde ha mais simplicidade institucional e menos complicação social h a 

ma i6 libe?·rlade. 

Prosigamos por pe_rtes, estabelecendo ao mesmo tempo a classificação dos 

d i~ i tos, sem mais nmbages. 

~os :>henomenos "co no micos: - h a m enos coactividade, portanto, mais li

berdade, em primeiro lugar na indust,-ia, depois no conwtercio, depois no Cf-e

oito, depols na 7J1'0]Wieàa{le. 

Eis ahi um criterio para a classificação dos direitos que taes resultados 
rnan i festz1n: 

Scienmas juridicas socio-physicas: 

Direito industrial. 

Direito commercial. 

Direito de credito. 

Direito de propriedade . 

Xos phenompnos demologicos: - ha menos coactivida d-e, portanto, mais 11-

lerda d~?, em primeiro lugar na. pat61'1tülade, depois na >n1tnicipali<Lade, depois na 

llacionalidacle, d pois na in te1·naciona!idaáe. 
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Eis ahi tambem um criterio para a classificação dos direitos que taes re-

sultados manifestam: 

Sciencias jurídicas socio-vitaes: 

Direito de parentesco. 

Direito administrativo. 

Direito constitucional. 

Direito internacional. 

Nos phenom<mos n.rti~ticos, religiosos, scient iJ'icos e moraes: - ha. meno~ 

coaetivi<laJe, portanto, mais liberdade, em primeiro lugar na m·te, depois na 1"6-

liuiao, depois na sviencia, depo is 11a 1no•·aL 
iF...is a hi do mesmo modo um crlterio para a classificação dos <1ireitos qu~ 

taes resultn.dos manifestam: 

·Sciencias jurídica~ socio-psych icas: 

Direito facticial. 

Direito ecclesiastico. 

Direiw processual. 

Direito moral. 

:-<e. classificação ac ima, uso da designação - cli1·eito de 1Jm·entesco, em sub

stituit,;io á de direito de família, por julgar que a força jurídica, neste caso, s6 

se manifesta. na paternidade, parentela, etc., que são fôrmas ins taveis da acti

vidade social. 

A familia é instituição -- fôrma estavel - e a dissociação das forças so

ciaes é que manifesta a coactividade. E , porque na família ha. n1'ais complica

ção socia l do que na e l as~. do mesmo modo <tue ha mais complicação social nos 

phenomenos demolog icos r1o que nos econom icos, con<funde-se a familia com 

acg;elJes, como 1>e confundem as c l~es com estes. E com ef.fe lto, de um modo 

g·loha!, podemos classil'ic;:tr as instituições, seg-u ndo o principio proposto, em -

classes, farnilia, cidade, estado, p1·ot•issões. Eis ahi t.ambem a razão por que 

se confunde nacionalida de com cidadadania (constitucionalidad·e) e profissões 

com força social artística, força socia l religiosa, força social scientifica, força 

social moral, quando as forças socia~. como as instituições, resultam não umas 

oa~ outras, ma.il ela energiil tradicional de que são apenas fôrmas diversas (és

tavr's e !nstaveis). O direito manifestando-se nas classes, na família, na ci· 

dade, no estado, nas profissões, é apenas a historia ou evol ução do direito. E 

o direito manifestando-se em cada povo, é o que - constitue o objecto da elhno· 
graphia jun dica. 

U.>o tambem, na classificnção, da ex-pressão - cU,·eito tcwtici<tl, ao envPr. 

de direito auctoral. A razão 'é •que a força jurídica só se manifesta nos resul ta· 

•i o!õ artisticos: - reproducção, por qualquer a1·t-i,ficio. das concepções do ar· 

tista . do E!õcriptor, do inventor, do fa-bricante, etc . , seja artificio a palav·ra (es· 

cripta quasi sempre), o marmore, a téla, etc. (factiti.ns - ar tificio) . 

Apresento o direito mo1·al. Os resultados da actividade social em que se 

manifesta esta especie ela força jurídica, testamento, casamento, tutela, clll·a· 

teln, énsino, beneficencia, e tc., estavam absorvidos. arbitrariamente. por outros 
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dire itos. Assim:- o testamento fazia parte do direito de propriedade (daa suc

cess&i's); casamento, tutela, curatela, etc., penfaziam, com o parentesco, o di

rei·o de familia; o -ensino, a beneficencia, etc., pertenciam ao direito adminis

trath•o. A moral não póde mais ser considerada como tendo por base o dever. 

'Nada de uma moral como imperativa; ao envez desta, uma moral como dese

j avel. A' obediencia substitue a bondade - um bem que é bom em si, para si, 

p:>r si e ao m esmo t empo bom para todos, em todos e por todos - além do bem 

mor.<Ll ", diz, com muita observação, A. FoUILL:fJE, na sua 1Uo?·ale eles idées !o1·ces. 
E' o c;ue si~nifica o casamento (desejo de alguem de um ~exo gozar e sof

frer com alguem de outro sexo), a beneficencia (desejo d-e se fazer a fe!lcidade 

de qu em quer que seja) o ensino (desejo de faze r bem a outrem, transmittindo-lhe 

conhecimentos necessarios á vida), testamento, doação, dote (desejo de ser util a 

o11trem), tutela (desejo de proteger outrem) , etc. 

A necPsisdade do elireito mo?-ctl se impunha . Ainda hoje temos o ensino 

por exemplo, á mercê do poder a dministrativo, por falta de uma verdadeira com

prehensr.it da nobre n1iEsão de 'Cn~inar - incontestaveln1ente uma energia mo
ral. Temos em r espeito ao ensino um exemplo frisa·nte da coa.ctividade exce

dan d,, sobre a liberdade, o que ha redun(\ado em perturbações, por todos conh e

cit',as. Coactivid!lde nãu vai aJ.ém de r egulamentação. 

Demais, sem o direito morai, cujas bases acabamos de estabelecer , não po

diamos apr esenl.a r uma ~ystematização comple ta dos direitos . 

A' coactividade como regulamentadora se oppõe a crimi nal idade como per

turbador!\ dos resultados da activide.de social. Essa oppo.sição "utre o direito 

e o crime é que constitue o D ireito C1'imtnctl.. D eixo, porém, de fazer a systema

tio·l~à(l das sciencias que o abrangem, devi do ao grande estado de confusão em 

que a in da se acham. 
A}ém disso, não sendo D i1·eito C1'i1'1ti?tal mais do que uma concretizaçà(l d·e 

tcdo.s os outros dire itos pela penalidade - ·facil é destrinçal-o (a lfallencia 

é penalidade correlativa ao direitc commercie.l, as clausulas penaes são corre

tativas ao direito de c redito, de propriedade, etc·: a sentença do divorcio é uma 

das penalidades corre lativas ao direito moral, e assim por diante) . 

A>qui t E.rmino. Penso .haver apresentado uma s ystematizaçã.o elos eU?·eito3 

que t-em podere servir ele base a uma distribuição das doutrinas el e um curso 

juri J1cn, submett ida a um criterio scientifico; e sinto ·bastante, devido á enarme 

presteza com que pscrevi es~e tra!balho, não ter podido accentuar certos pontos 

e dar maior desenvolvimento ao meu modo de comprehender o direito e a so

ciologia, que apenas fica esboçado . 

E para dar resposta completa á questão proposta. pelo "Congresso J'u ridico 

Brasileiro", indico a maneira por que devem ser distribuídas as mate?'itLS pelos 
diversos etmws de mn cnwso jtwidico, tendo e m vista o •exposto e mais doutrinas 

que menciono, visando ]lreencher os claros e po r julgar necessarias, 

1• an no: 

Socio logia. 

Direi te romano. 
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Direito industrial . 

Direito commercial (1• parte). 

~ ~~ anno : 

Direito commercial ( 2• parte). 

Direito de credito. 

Direitc de propriedade. 

3• mno : 

Direi to de parentesco . 

Direito administrativo. 

Direito constitucional. 

Direito internacional (1• parte ). 

4° anno: 

Direito internacional ( 2• parte ). 

Direito fac ticial. · • 

Direito ecclesiastlco. 

Direito processual . 

5° ã.nno: 
Direito moral . 

L egislação comparada. 

Me!l icina legal. 

Direito criminal (1• parte ). 

6o anno: 

Direito criminal (2• parte) . 

Fi nanças e contabilidade do Estado. 

H istorla da Philosophia do Direito. 

Historia do Dire ito Nacional. 

MANOEL SORIANQ DE ALBUQUERQUE. 

L ente cathedratico da Faculdade de Direilo 

do C€ará. 

"THESE SEGUNDA 

QUABS .~S DoUTRINAS QUE DEVEM SER E ::-<"SINADAS EM UM CURSO DE SCIENCIAS 

JURIDICAS E SOCIAES? 

REJLATOR!lO 

E' preciso rever o estudo das sdencias nas noesas Academias de Direito. 

Faze_r, é preciso, a generalização dos estudos nos gymnasios e a e!tpeciali

zação nas academ ias. 

Phllosophia do dire.to. 

Direíto publ ico . 

Direito constituciona l . 
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2o ANNO 

Direi to administrativo. 

Dire.to romano, modificado na península lberica. 

Direito publico e pri·vado internacionaes. 

Direito civil. 

Direito commercial oe m ar ith1eoo. 

D.reito pena l e militar. 

3° A NNO 

40 ANNO 

Historia do direito, principalmente da península iber ica. 

D ireito comparado. 

Direito constitucional dos estados, processo estadua l e fede ral, legislação es

tadual e mun.cipal. 

Oconomia. 

Finanças. 

Sociologia. 

O direi to romano não d c:ve ser ensina do, como fo i até hoj e, o direito p11ro 

dos ?o manos. 
J:lm cada paiz se modificou para en trar na legi slação desse paiz. Já o tinha 

cll to Bruggi: Altamira no "Boletim de Ensei'ianza" e Hinojosa, em Hespanha, en

traram' nesse caminho. 
Os nossos juriscons ultos e alguns portuguezes fizeram do nosso direi to civil 

urna mixOTdia de direito romano puro e de direito romano modificado em França, 

fa zendo entrar uma corrente extranha, que não podia dar n a da, como não deu, e 

a traz<u a e1·ea ção do nosso d .reito. 
O direito romano não se modificou da mesma maneira em Fra nça, em In

gla terra, e m HeS'panha etc . , e .por isso é preciso es tuda r o direito romano modifi

cado na p enínsula lberica, que entrou no ~1osso direito e é o que m a .s nos in

teressa. 
Devemos fa zer tambem a h isto ri a do direi to, principalmente da península 

iberica, donde ainda temos o dh·e .to civil. 

Se a tivessem estudado, não cahiriamos em dous erros, julga ndo que o direito 

olvil vinha de uma fonte unica, no direito romano puro, quando vciu do d reito 

romano modifica.do na península e do direito germ a nico: e fomos passando por 

cima da lettra e do espírito das Ords. para d a r .nterpretação errada, como na 

posse como se fora de direito romano, quando é a gewe1·e germanica; e não 

seríamos hoje, na formação do novo codigo civil, imitadores de legislações extra

nhas, quando deviam~>s ter creado a nossa. 

o· direito comparado, não como comparação de textos, m as pela in terpreta

ção dos trlbunaes e jurisconsultos, c pa r a isso deve o lente saber linguas. Não 

lhe basta o francez, o ing<lez e o a;Hemão. ·E o ·direito ta.nto actua.l como da 

idade média, como dos povos de civilização inferior. 
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Não é tambem o d .r eito isolado, mas com a civilização que o creou e a 

que o cerca, que se deve tambem ensinar. 

O estudo do dh·eito comparado, a não ser feito assim, é melhor supprimil.o. 

A sciencia economica, não a •que _se introduz de fóra, mas a que se cria 

pela observação do m eio, pelo inquerito, pela estatística , etc., é que deve ser 

ensinada. Não é a de importação de escola.s e doutrinas. E " a que viYe aqui, 

que se movimenta, que agita phenomenos e forças, em torno de nós, é o estudo 

de forças e phenomenos que trabal•ham, se transformam e se criam e morrem 

e se anniqnilam . 

Não são theorias <JUe os livros dão, mas que se vêm e obserYam. eorno a 

transformação do banco. que os livros ainda não traz-em. O banco, o grande 

propulsor moderno da exportação, sem se im'Portar com a lmporta<;:ão, que não 

ajuda, e que aquella acompanha por meio ele agencias e caixas filiaes até ao 

mercado consumidor, com capita l desse mercado, princ .J>almente em paize.a que 

não estão org·anizados economicamente ou que explorar se deixam. 

O direito pu•blico, cren.gão do m eio em que foi feito e não direito publico de 

extrauhe l'art·e. 
Nã.o é o direito civil, feito de retalhos alheios, de codigos extranhos, nem 

de doutrinas, qne dest:·oem a sociedade. como essa liberdade de t-estar em paiz 

que J c colonizaçiio trata, que mais dissolvente se torna da f a mília, e que é uma 

emigração de ~apita i a facilidade na pesqu:~a da pater nidade e da matern i

dacl e, que fins cccultos scondcm, mais fortes do que os argumentos a'Presen

tatlos. 

A sociologia não é a exposição de doutrina e escola.s. E' construir as socie

dades do passado, ver as forças e phenomenos que do 'Passado vêm e se con

servam ou se anniquilam, e a grande integração do mundo, as forças e pheno

m enc·s que da Asia e da America se integram na formação da sociologia mo
dern a . 

Ver tendencia.s e não fazer previsões que são as prophecias antigas que 

Penhm:l homem, por mais desenvolvida que seja a sua fac uldade de ob-serva

~ão, pó de fazer (1) . 

Em um organismo composto como o nosso não se pôde esquecer a constituição 

do: Estados, o seu processo, a sua legislação, a lei organica da.s municipalida

des e os seus codi;:;o~ de posturas. 
O ensino do direito seria incompleto e impe!'feito e o advogado, ao 'Principiar· 

a sua carreira, sentiria, como sente hoje, uma lacuna no seu espírito e um em

baraço na sua vida. 

1Cousa e8la extranha não saber o advogado o {JUe ê o Estado, o que ê a nossa 

rru~icipaltà&de. A municipalidade toma ás vezes a. organiza\)ào de 'Estado, crêa 

seu direito rural, e o espírito alheio ante este estudo, não póde conceber a ver

dade e sente-se embaraçado ao iniciar a acção, em fazel-a e discutir o direito. 

Não sabe onde estã o direito, onde ·está o erro e a. inconstitucionalidade . . N• 

discriminação das r endas da União, dos Estados e dos municípios, onde a eco-

(1) As minhas observaçúes criticas de sociologia, a publicar. 
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nomia politica auxilia, vê-se ainda uma con.fusão, que vem da deficlencia. d~ 

estuõos. 

As sçiencias devem seguir a filiação logica e natural na distr ibuição pelo:s 

.:..versos annos, e é isso que procuramo-s fazer. 

Junto õe cada cadeira dexe existir o laboratorio de pesquizas. O len te, ao 

drscer da cadeira, d<'!ve ir para o la:boratorio ensinar a fazer a pesquiza, ensinar 

o al:nnno a fazer por si, a analysar e criticar, a construir, a observar, a pen

sa r, a. crear. 

l-c;so já se faz na Italia, na Hespanha, etc., tendo ido á perfeição na Al

lemanha.· 

• •• 

Não é só a :reforma do ensino que póde fa:.er mentalidades, é tambem o 

lente; são co usas connexas. 

O lente não deve ser orador, mas o expositor e o pesquizador. Não ensinar 

doutrina. Será então o sequaz, que procura fazer sequazes. 

Devemos fazer o homem e o espírito; e a escola, que os deve fazer , mode

lada deve ser por esta fôrma. 

O hvmem, assim feito, vale mais do que uma doutr!nll. e um systema. 

* •• 

O estudo feito pelas academias nada ' valerá, se não fôr ajudado pela re

tonna <'Ompleta do ensino secundario no livro , no methodo e no proJ'essor. 

Isto vale mais do que palacios soberbos e assombrosos de architectura, mais 

cu menos artistica. A r':lforma do ensino vale mais do que a superabundancia. 

de escolas e academias. 

Só assim a academia pód·e ser a credora da idéa e do pensamento, na gran

de transformaçl'io por que passamos, não pela obra do homem, mas pelas forças 

.t~ociaes que se criam e trabalham e pelos phenomenos que nascem e que nos po

dem levar alto, bem a·lto, ou levar-nos a quéda, se não soubermos crear as nos

sas co usas com o nosso pensamento. 

O lente decora e diz, não pesquiza e descobre, na organização actual. 

A academia é tambem a seleccionadora do talento e dos capazes de dire

c"ào e !JMquiza. e não !e.bric" d~ bll.Charel" "' doutor-e~. 

Nem tcclos podem ter a organização cm·ebrai preciza, e esses devem se r eli

nJinados, até em proprio beneficio. 

O ideal da academia deve ser elevado: feitora de mentalidades na l!ua. 

grande m~sâct. ne.c!onal. 

JOAQUU.1 GOMES DE CA:&iPOS JUNIOR. 
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RELA'J'OP..JO DO SR . DUNS:HEE DE .A:BRANCHES (•) 

I 

L IBEH.DAOE DE ENSINO 

Para lodos aquelles que, com sincero ardor e sem as incon tessaveis preoc-

cupações õo mercantilismo pedagogico, se empen·haram na brilhante campanha 

p~:" implautação do ensino liYre no Brasil, acobertando-o Inteiramente da tutela. 

do Eatad.:>, o !leme do Dr. Antonio Candido da Cunha Leitão, que, com ta nto 

lustre <> raro relevo, mai:;: de uma vez rerrresentou no :Parlamento 11. antiga Pro

Tinci>t do Rio de Janeiro, jãmais rrodern ser esquecido. 

Cincoenta armos depois de haverem os estadistas de 7 de Abril proclamado 

€!'.1 rr.cmoravel lei o direito de "quero quer aprender ou leccionar como enten

desae", reagia o illustre .brasileiro contra o espírito reaccionario que havia do

minado nas reform~ de inatrucção, decr etadas •logo nos primeiros annos da 

maioridade e justificava na sessão da ICamara dos 'Deputados de 16 de Jultho de 

18'' 3 t;ro omportantissimo projecto, conaignando a mais ampla libe rdáde de ensino 

em todos CJs seus trt:s grãos . 

A feição da. a;;,sembléa, que tinha de reéeber e discutir esse notava! plano 

de lei, não animava decerto a apresentação de medidas radicaes como essa. O 

BHt au tor bem o sa·hia. 

Espírito l!uperior, dotado de larga illustração e das maia invejaveis energ~s 

civicos, 71M era do numero desses .pretenciosos eruditos que imaginam imrrõr a 

cad3J momento as suas doutrinas e convicções aos outros, irritando-se ridicula

m~n t·"\ quando Re sentem mal succedi.dos. 

·Conhecendo com a mais clarividente segurança de vistas os homens e as 

coueail de sue. érroca, o Dr. ,Cunha Leitão quiz a penas com o seu projecto de 187-3 

abrir os primei r vB sulcos da iéléa para depois com elles ir preparando pouco a 

Jl( uco o terreno. 

Contessava-o ell;a mesmo mais tl\rde, quando novamente levantava a cam

pe.nha ·ctue parecera ter PC'rilido para sempre. Tinha até a franqueza de declarar 

ness~ occa1;ião que se via forçado a transigir para vencer mais depressa. 

o primitivo plano geral de instrucção, elaborado por esse illustre flumi

nense, constava. de 22 artigos . No 1 o, decretava-se logo que o ens-ino particu.lar 

de instrucção P'l'ionm·ia, seoundari,a, especictZ e superio•· seria completamente livre 
c1n, I oi! o 0 pai:: . E, dcPQis de providenciar sobre as retaçllee do Estado com os 

( •) 2• parte do relatario apresentado ao Ministro J. J. Seabra em 1903, 

wbre o En.sino Surrerior no Brasil. 
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cursos livres, primarios e SE'cundarios, e de estabelecer as normas de inscripçilo 

para os alumnos nas matriculas nas esco las officiaes, concluía o projecto com 

es tes importantissimos a,rtigos. ,que vale e. pena transcrever na integra: 

"Art. 14. ,E' permittida a associa ção de 'Professores livres de ensino su

pe rior para le ccionarem conjuntamente e em um estabelecimento todas as materias 

d.-, progra mma o.fficial de um curso superior . Estas associa~:ões livres poderão 

>:er fundadas e di:-igir-se-hão JY.'llo seu regimento interno , independente de au

torização e qualquer intervenção do Governo. 

A ri.. 15. Depois de 1 O annos d e existencia r egular e não interrompida de 

uma associação livre, Ee ella tiver apresentado pelo menos 20 alumnos que te

nl :..m r ecebido g rão aca de mico na conformidade do art. 12 d esta lei , fica o Go

verno au torizado a cm,ceder-lhe a qualidade de tacHLcl.ade liv?'e daquelle curso 

supe rior com lodas as garantias e direitos das IFaculdades o ~ficiaes do mesmo 

curS('I. 

§ 1. o As Fac nldctcles Li1'1'es de ensino superior, creadas na conformida d e da 

presE11te lei, poderão com:eder grãos academicos aos seus alumnos desde q ue 

estes t enham frequentado o respectivo curso . A estes grãos ficam inherentes to

dos os direitos, gar:1ntias e priYilegios que por lei devam competir ao grão de 

ig ual catheg-oria conferido pelas Faculdades officiaes. 

·§ 2. o Não ·é extensivo ás Faculdadea 'Livres o que se dispõe no art. 5• desta 

!ai , Os exames rfeitos nellas só serão validos para o respectivo curso . 

Art. 16.. C a da Faculdade Livre terá. a sua congregação de lentes, â qual 

compete a organização e cumprimento do respectivo r egimento e a • ujo cargo 

fica a policia in terna da Faculdade. 

Art. 17. Em cada Fnculuade Livre ensinar-se-hão pelo menos todas as ma

terias do programma ot'ficial do mesmo curse, podendo, entretanto, ser addi· 

cicnadas outras sciencias ao seu programma especial. 

Além do que s~ dispõe no presente artigo, o ·Governo nada. t em que ver com 

o m?.th<,do de ~:1sino nctr'. cem a divisão e class>ficação dos annos. 

Art. 18. O.J exames das Faculdades Livres serão feitos na conformidade 

das leis e instrucções que regularem os exames das Faculdades officiaes. 

O Governo nomeará todos os annos para cada Faculdade um ou mais com· 

missarios que assistam aos exames e sobre elles informem. 

Art. 19 . 'No caso de não cumprimento das disposições dos arts. 17 e 18, o 

Gov·erno censurará s ecreta ou publicamente a congregação, em reincidencia 

multará a Faculdad<> em 500$ a 1 :000 $ e .finalmente poderá. suspendel-a por u m 

a trl's e.nnos, até que cumpra a disposição da lei. 

A sus]>ensão produz o effeito de não 'POder a Faculdade conferir grâos aca

<!emicos durante o tempo em que subsistir, so·b pena de nullidade dos mes

m<:s grãos. 

Art. 20. O Governo t em o direito de mandar proceder a inquerito nas F a

cu!d> ces Livres, s empre que l·h e constar a pratica de abusos em relação á exis

tencia de matriculas . puramente nominaes e falta de identidade dos alumnos 

no;; exames e na co Ilação de grãos scien tlficos. 
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§ J . • S'e des~ inquerito resultar certeza ou forte presumpção da pratica 

d.., taea abusos, o Governo nomeará. segunda commissão de inquerito, que será 

<.omposta de trel' conselheiros de Estado . 
2. • Se a segunda commissão verificar a cxistencia desses abusos, o qo

veroo deverâ immedhtamente <;~assar a essa associação o titulo de Faculdade 

Livre, cuja qualidai!~ perderá e com ella todos os direitos <Lne lhe são inhe

ren tes. 
Art. 21. A FaC'Itldude Liv1·e cujo titulo houver sido annullado na conformi

dade do artigo ant!'rior, só poderá recuperar essa qualidade depois de 10 annos, 

se dnran le esse tempo Uvcr continuado a 'funccionar sem interr upção e com toda 

a. re;:ulariàade como associação livre. 

Art. 22. Ficam revogadas as disposições em contrario. •· 

Tendo 'ficado sem andamento esse projecto, como espera,·a mesmo o seu au 

tor, não tardava to:lavia a ser apr esenta.do como emenda substitutiva ao § 1• do 

ct! n. 73, õe 1874, justificado pelo Conselheiro João Alfredo. Este illustre esta

dist. l, entã.o Deputado pela sua Provincia natal e Ministro do Imperio, procurava 

reorganizar sobre novos moldes toda a instrucção primaria e secundaria 

d•> Brasil. E, aproveitando a opportunidade, repetia o Sr. Cunha Leitão a sua 

ten tativa de libertar o ensino particular da superinten dencia immediata do po

der publico. 
Mais tarde, em 1877, quan do já esta\'a no declinio o Gabinete Caxias, con

s~!"uia o intemerato deputado fluminense que os seus companheiros da Com

missão de Instrucção Publica, se bem que divergentes em muitos pontos de seu 

modo de pensar, subscrevessem a 3 de Maio uma proposta á Camara, sobre re

fcrma rad!cal do ensino, condensando mais ou menos as idéas da !!eu projecto 

õc annos preteri tos. 

Jt·.!'ti(icando esse plano de lei, eis como se exprimiam então o proprio Dr . 

Cu~ha Leitão, como relato r , e os seus collegas Drs . Teixeira da Rocha e Joa

<Juim Corrêa de Araujo, Ee bem que assignando-se este ultimo com restricções: 

"A Commissão de Instrucção Publica vem propôr a esta augusta Camara a 

adopção de d uas idêas que, por muito simples, não deixam de ter maxima im

wrtancia para o desenvolvimento do ensino. 

São ellas: s inscr'pção livre para exame nas Faculdades e a permissão de 

abrir curEos e estabelecimentos livres desse ramo de instrucção. 

Estas duas idêas salutares e beneficas em seus resultados, já não sendo in

teiramente nova na legislação patria, por isso mesmo não importam alteração 

r a 1'cal na organização do ensino. São e lias, ao mesmo tempo, a conc lu~ão lo 

gica e irresistivel ele principias já consagrados em nossas leis e a premissa de 

l:m largo futuro. 

Com a sua realização, daremos um passo para a liberdade do ensino su

perior, plana e absoluta qual deve ser o ideal; se não podemos, porém, de um 

só jacto chegar :u .. ;;ozo dessa liberdade, devemos, entretanto, envidar os possíveis 

esrorços ;1ara que germine a sem ente dessa util Instituição. 

A li ber dade do ensino superior é legitima a spiração dos povos cul tos e da_ 
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civliiz·ação moderna; dkemoo mais, é questão vencida, problema j5. resolvido, 

porquanto a Fr:1nca, a unica nação-modelo que lhe levantava obices quasi in

vencivels e cuja lnstrucção superior fechava-se no circulo de ferro traçado pelo 

ensin~ official, teve de ceder ã. opiniã'O vencedora e depois de lutar e resistir por· 
muitos annos, decretou em 1875 a liberdade do ensino superior. 

Na Inglaterra e nos Estados Unidos o princip1o de liberdade predomina a 

es1·e respeito como a todos os outros, abrindo as valvul-as da mais vigorosa inicia

ti> a particular. 

Na Italia, desde 1857, o Parlamento de Turim decretou a Ji.berdade do ens-Ino

superior, permittindo que a iniciativa particular se desenvolva ·ao lado do ensino 
official. •Os professores livres abrem os seus cursos dentro das proprias univer

sidades, produzindo assim o mais util estimulo e dando lugar ao embate das opi

niõ.·•. A instrucção superior ahi é dad-a em 17 univers1dades reaes e quatro uni

versidades livres, além de outras escolas e institutos especia€8. 

-" B elgica considera o ensino livre como um dogma social e consagrou-o na 

sua Const·ituição de 1831 como uma das suas m ais preciosas prerogativas. Ao 

lai'.o das universidades do Estado, 'florescem as de Louvaln e Bruxellas, inaugu
radas, esta sob a influencia do espírito liberal, aquella sob a do espirito catho

li<'o. 

A feição especia l que tem na Allemanha a organização elo ensino superior é 

e. ·causa da importancia e grandeza com -que ahi ·se ostenta. Prendendo-se a anti

gas tradições, com direi toa e liberdades em que nenthum <(3{)verno •ousaria tocar, as 

uriversidades allemãs, com a independencia e a autonomia que as caracterizam, 

cc nsti tu em-se, na phr:1se de Herder, republioa.s no E sta-elo A liberdade elo en

sino é ahi en te:1dida em um sentido di.fferente do que vulgarmente se lhe dá. Os 

'.micos professores livres são os zwivat-docentern das universidades. !El' a essa or
ganização, espec:ial que deve sua superioridade o systema universita rio a llemão, 

assim como é âq universidades, mais do que ás escolas, que a Allemanha deve 

o !Jt·'lho da sua erudição em todas as sciencias e a reputação dos seus srublos. 

Não póde o Brasil, nem tão cedo poder.á, adoptar, como o tém fe ito em su-as 
ur1iversidades :1. Suissa e a Suecia, o systema universitario da Allemanha; me

nos, entre nós, póde-se rubandonar a instrucção superior á iniciativa particul-ar, 

como na InglatErra e nos Estados Unidos : o typo que mais nos conv-ém, o unico 

qu~ se coaduna com as condições do nosso paiz e com o proprio espirito nacio

nal, é o l]Ue nos apresentn -a Belgica, harmonizando o ensino do Estado com o 

ensino livre, e dl'ixando prosperar e desenvolver-se ao lado das instituições offi

ciaea a iniciativa particular, ~ue é o ner-vo da civilização moderna e a alma da 
li·berdade dos :rovos. 

E' este o alvo para o qual devem convergir as vistas do legislador. O pro

jacto que ·a commissão apresenta á. vossa augusta apreciação não .!llbrange, é· 

cer•.>. horizontes tão largos: 1nlcia apenas os primeiros tentamens, mas as idéaa 
que ahl se contêm são os alicerces desse monumento. 

·Se a liberdade do ensino superior é no seculo actual uma das idéas do pro

gramma d3. nação; ee as nações consagram-n' a em suas leis com viva esperan-
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ça, não é menos certo que entre nós é ella uma justa aspiração nacional, para 

cuja realização convergem dedicados esforços. 

Basta dizer que, do seio das proprias Faculdades vozes autorizadas se têm 
Jev:.llltarlo prvcla.rnnr.do a necessidade de decretar-se o ensino livre. Em muitas 

memo1·ias historicas, que essas Faculdades pu.blicam annualmente na conformi

dade dos z·egulamentos do Governo, quasi sempre unanimemente approvadas pe

la9 respectivas congregações, vê-se a manifestação d·esse desü~eratum, que ainda 

mais resplandece quando assim se escuda em opiniões duas vezes autorizadas, 

por serem de homens eruditos e praticas e por serem de lentes das J!'acuidades 

do Estado . 
O Parlamento e o Governo Imperial têm tambem poderosamente auxiliado 

o movimento da opinião Em favor do ens1no livre. 

Já. em 18•32, ha quasi meio seculo, a lei de 3 d·e Outubro declarou livre o 

en~ ino da medicina, permittindo que qualquer pessoa nacional ou extrangelra 

pu c!esse estabelecer cursos particulares sobre d'iversos ramos das sciencias me
dicas e leccionar á .~ua vontade sem opposição alguma da parte das Faculdades. 

O decreto n. 1.169, de 7 de Maio de 1853, não executado, permitte aos op

rositores <las Faculdades ele Me>dicina, quando não sejam chamados para leccio

nar nos cursos escolares, abrirem c?wsos 7Jcwticttlares no recinto da Faculdade, 
com prévia autorização do respectivo director. 

Os decretos ns. 1.386 e 1.38•7, de 28 de Abril de 1•854, que fizeram a u l
ti 'l1a. reforma do ensino superior e cujo maior elogio está nos 23 annos de exe

cução que já conta, refere-se por v ezes a c•ursos particttla.·es, já de oppositores 

na.;; Faculdades de Medicina, já dos que forem autorizados pelas congregações 

das Faculdades de Direito, para ampliação ou auxilio das ma terias obrigatorias. 

Os decretos n. 3. 454, de 26 de Abril de 18·65, e n. 3 . 4·64, de 29 do mesmo 
mez, ambos não executados, permittiam que fosse e:>Oaminado em qualquer dos 

annos quem não houvesse frequentado as aulas das Faculdades, uma vez que se 

sujeitasse a exame vago . 

Em 1870 o 'Sr. Conselheiro Paulino José ·Soares de Souza, então Ministro 
do Imperio, apresentou a esta augusta Camara um projecto entre cujas impor

tantes idéas sobresruhia essa que acabamos de expôr. 

Em 1873 o relator desta commissão apresentou tambem um projecto de lei 

que, consagrando o principio da !liberdade do ensino em todos os ramos da ins
trucção. propunha, quanto ao ensino superior, a inscripção livre para exame s 

na·; Faculdades. os cursos e esta•bel€cimentos livres de instrucção superior e as 

Faculdades Livres, com o direito de collarem groos academicos. 

O •jecreto n . 5. 600, de 25 de A·bril de 187 4, •que reformou a. antig>a Escola 
Central, dando-lhe a denomtinação de Escola Polytechnica, .aproveitou o pensa 

mento dos decretos de 1865 e dos projectos de J.·8·70 e 1873, admittindo a exa me 
com dispensa da frequ.encia os estudantes extranhos tá mesma escola e que se 

mostrarem approvados em gener·alidade. 

A tudc isso devemos juntar, como uma manid'estação digna de apreço, ag 

muitas concessões feitas por esta augus ta Camara e pelo Senado, dispensando 

a estudantes a frequenci-a dos annos escolares e mandando admitt!l-os, indepen-
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-de,1te della, aos respectivos exames. ID!evam-se a um grande numero as leis de

crei~o.dns nesse sentido. 

•Do quanto vai dito vê-se que a Ji·berda·de do ensino superior encontra vivo 

ap·Jio no espi rito publico, que para elJ.a se encaminha a opinião . E' justo, pois, 

considerai-a uma aspiração nacional. 

•O projecto que a commissão apresenta em conclusão deste parecer encerra 

em dous artigos as dua•s idoos anteriormente indicadas. 

O primeiro artigo trata da inscripção livre para exame, estendendo assim 

áõ Faculdades ~e Direito e Medicina a disposição do artig·o do decreto de 1874, 

que admitte a exame na Escola Polytechnica peEsoas extranhas á mesma Es

cola. 

O segundo a rt:go, a utorizando a installação de cursos e estabelecimentos 

livres, estende aos outros ramos de instrucção superior a disposição do art. 33 

da l·ei de j 832, que. decretou o livre ens1no de medicina. 

Em J.mbos, porém, uniformiza nessas diversas reJ.ações a liberdade do en

sin\J superior. 
A0 relator da commissão parece que mais la•rga. reforma se devera fazer, 

indo além ào que o r·~ se propõe. No projecto que apresentou a esta augusta Ca

mara. na sessão ve 16 de Julho de 187•3, iniciou a idéa das Fac->tlda.des Livres. 

Filhas na iniciativa particular, disse no di•scurso com que naquella sessão 

fundamentou o projecto, nascidas pelo poder dessa força intima que constitue o 

verdadeiro elemento de v; da. dos povos modernos, as Fa<ntlcla<tes Lim·es hão de 

dar ao ensino su'!)erior uma face que abé hoj.e se lhe não conhece entre nós e, 

com o desenvolvimento das sciencias, fazendo a permuta de todas as idéas e de 

to•las as opiniões, ha de muito vigorar o espirito nacional. 

A -essas Faculdades era concedido pelo projecto o direito de conferir aos 

alumnos qu~ ,,s frzoquentassem grôlos academicos, aos quaes fossem inherentes 

todus os dire ito>., g·arantias e privilegias que por lei compelem e.o grão de igual 

categcria, confHido pel&3 Faculdades officiaes. 

Não r enova o relator, neste projecto da commissão, o plano das Fac-nlclacles 

Liv1·es, pelo rer~io de sacri.fice.r o pouco C[ue, porventura, se possa consegu•ir. Se 

o Farlamento, porém, adoptar a simples reforma que a commissão propõe ou 

m~smo se, no decurso da discussão, revelar-se favoravel a mais largas vistas o 

espiritG desta augusta Ce.msra, levantará de novo relator a idéa d·as Faculclades 

Liv>'Cs., quH com o direito d~ collar grãos academicos, conforme o amplo prin

ClP'O do seu primitivo projecto de 1873, quer, mais r estrictamente, sujeitas a um 

jury especia l dó exame, como o decretou a l ei franceza _de H!75. Quizera lam

bem o relator propõr que se concedesse o direoito de conferir gráos ás Faculda

des creadas nas Provincias por leis provinciaes e que se decretasse a institui

ção de um patrimonio para cada escola superior, com o fim de preparar, em nm 

!utur•) mais ou menos proximo, a ernanc-ipação elas Fa<ntlàades do Estado, já 

desprendendo-as das verbas do orçamento, já facilitando uma organização que 

lhes dê a autonomia e independencia do systema universítario allernão, inau gu

rsmlo, assim, no v~ éra para a instrucção superior no Brasil. 



471-

A commissão, porém, só propõe as medidas consignadas no projecto, reco

r.hecen do, entretanto, ~1ue s6 chegaremos á gr andeza e prosperidade do system!l. 

universitario ,dos povos mais adiantados, quando se realizarem a ampla liberdade 

" descentralização do ensino; nellas está o futuro das nossas instituições aca

demicas e nada poderá impedir o seu triumpho, ainda que remoto, porque taes 

l.'léas emanam do progresso da civilização. 

As dot:trinas em ittidas nos dous artigos do projecto, por seu turno, oom

pletam-se; não vn.lem as inscripções livres sem cursos e estabelecimentos llvres, 

n-.m estes poderão existir sem aquellas. 

Não é pensamento novo o de realizarem-se cursos livres ao lado dos cursos 

ct~.eiaes, no recinto das Faculdades. 

Nos decretos, anteriormente citados, de 1853, 1854 e 1865, encon tra-se o 

germen dessa disposição do projecto; r eferem-se elles, como já dissemos, a cursos 
pm·ticnla?·es no r ecinto das Faculdades . O projecto amplia o preceito dos de

crt:tos, dando-lhe nova fórma e maior alcance. 

A A!lemanha e a Italia offerecem o melhor exemplo. 

As universidades da Allemanha têm, além dos seus pro.fessores, os pri.vat
doo3ntem (1Wivatim dt>eentes), que ensinam publicamente em suas casas ou nas 

sa.as da re-spectiva Faculdade, são doutores, quasi sempre moços de talento que 

se app licam ao estudo das sciencias, tendo em vista poderem mais tarde fazer 

parte do corpo docente da universidade e que, habilitando-se perante esta, abrem 

seus cur~os particula res ao lado dos cursos universitarios. 

Na Italia abrem-se os cursos livres ao lado dos cursos officiaes nas univer

sidades do 'Estado; e estas no principio de cada anno annunciam, conjuntamente 

com os seus, os cursos particulares dos professores livres, que se têm de realizar 

no eeu '"cinto. A Italia aproveitou assim a pratica d·as universida:des allemãs. 
O principio consagrado no projecto tem, pois, a seu favo r a experiencia des

s es dons paizes, onde apresentflj os melhores resultados. Nem ha o que recear 

de sua execução. 

Além do estinu;lo que e levará ·o professor da Faculdade, dando-lhe ensejo 

de patentear de modo mais solemne a superioridade do seu talento e illustração, 

taes cursos facilitarão aos estudantes uma concurrencia da qual só lhes po

derá. vir provei lo. A' sciencia não será tambem indifferente a emulação dos 

mestres. 

Quanto aos estabelecimentos de instrucção superior, bem como para os cursos 

livres que se t-'nham de realizar fóra do recinto das Faculdades, quer sejam fun

dados por uma simples associação de prof.essores, ·quer por uma sociedade que 

se proponha a mantel-os, a sua organização em nada depende, pelo projecto, 

da a utorização ou intervenção do Governo. 

Libertar taes estabelecimentos da tutela do Governo é condição essencial 

de animação á iniciat iYa particular; esta sómente póde desenvolver-se e prospe

ra:- sob o influxo da liberdade, a tutela ofificial desfallece-lhe os esforços. 

Substitua-S" á tutela do Estado a da fa.milia, a primeira interessada no 

futuro dos filhos, e as escolas superiores, creadas sob es.9e livre regimen, fechar

se-hão á mingua de alumnos quando não · infundirem plena confiança. Muitas 
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P:-oV'Incias têm j li. decretado em suas leis a liberdade do ensino prim aria, é essa 

nma aspiração nacional quasi de todo realizada; r evela este facto a tend·encia 

do espirito public~ 1-0bre a questão que ora se suscita, porqu·anto, se é livre a qual

quer ensinar a infa.ncia, cu jo coração v·ai formar -se nas escolas, iniquo é limitar esse 

direito aos que se queiram dedicar ao ensino superior da mocidade, cuja idade e 

d~senvolvimento 1ntellectual offerecem garanti·a . A fiscalização do pai de fa

mllia deve •bastar num caso, como no outro. 
'Neos estabelecimentos de instrucção superior, organizados l)ela força da ini

.ciat.va individual, está tambem o pensamento ·embryonario das Faculdades Li

vres, •que .poderão delles nascer . 

São eHes os principias em que o projecto buscou inspirar-se. 

As Faculdades do Estado e com <:llas o ensino superior estão em sensivel 

decadencia. (Para isso têm concorrido differentes causas, que facU fôra remover. 

0 .ensino official, exclusivo e unico, qual existe entre nós, resente-se <la 

fa:ta de r·mulação dos lentes. 'Estes, além disso, não encontrando no magisterio 

as condiçêíes de plena ind<:pendcncia que os deixem a salvo das necessidades da 

vida, são obrigados a dedicarem-se a outras profissões, que os distral1em do m a

gisterio, com grave prcjuizo da sciencia e do ensino. 

A politica. por outro lado, absorve os mais bellos talentos das Faculda

d e.;, que, por occa,.;ião de abrirem-se as camaras e até as assembléas provin

ciaes, ficam privadas de um grande numero de lentes. 

Dous meios se antolham á primeira v·ista como correctiv,ps a esses males. 

Entregar o lente exclusivamente ao ensino e á sciencia e crear o poderoso esti

m,.Jo da emulação de outros professores. ü primeiro seria a incompatibilidade 

com o augmento de vencimentos e m«iores garantias; o s egundo a liberdade 

do ensino. 

Se não é possivel realizar desde já a incompatibilidade com as vantagens 

que ':levem rodeai-a, tentemos, ao menos, o seg,tndo meio, que por si só poderá. 

a; c a n(!<a.r prestigioso effeito. 

O ensino livre, em qualquer dos ramos da instrucção, é poderoso elemento 

de progresso e constitue-.~e na vida elos povos cultos o élo mais forte da civiliza

ção; cres<:e, porém, de importancia quanto ao assumpto que ora se suscita., 

t><>r que essa liberdade é, por assim dizer, a alma da instrucção superior, que 

se:.• ella não póde manter-se em altura digna da sciencia. 

Longe de nós o pensamento de elevar o ensino das Faculdades á região das 

Pt ras abstracções sci-entificas, como na Allemanha, cujas universidades, só indl

re..:tamente preparando para as profissões, dedicam-se antes de tudo ao p r ofun

do desenvolvimento das sciencias; mas tambem o circulô de ferro traçado pelo 

predominlo exclusivo do ensino official esterili:<>a as vocações, amesquinha o 

es;ud•). tolhe o r>rogres.so da sciencla e degenera a alta cultura intellectual em 

sir.1ples apUdiW para as profissões praticas. 

E n tre cs dous extremo.• está o meio a s<:guir-se. 

A instrucção superior, pela dupla feição que a caracteriza, exige como con· 

diçã'J essencial a liberdade do ensino; são duas idéas congeneres; separal-as é di-
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vorcio que desnatura a instrucção superior. Se muitas vezes não se revelam neete 

sentido as tradiçõ-es, quaei sempre eivadas de espírito centralizad<;>r, esta. é" p elo 

menos a Ecção experiente do seculo actual e a ultima palavra da civilização mo
derna. 

E · inspirando-se neste generoso pensamento que a Commissão de Instru

cçãv Publica vem apresentap-á sábia apreciação desta. au'gusta Oamara o seguinle 
projecte; de lei : 

A Assembl~a ~ral decreta: 

~<.\.rt . 1. o l'\as Faculdades e escolas de instrucção superior abrir-se-ha r'r 
gu lar-n1ente, Cuas vezes por anno, pelo menos, uma inscripç.ão para exame, á 

qual serão -admittidos c1uantos o requeiram, independente de matricula e frequen:
cia elo respectivo curso official. 

N:~ inscripção, é livre ao proponente requerer exame de uma só mater l.(l. 

d~ um dos annos ou das materias de um ou mais annos do curso da Facu ldade, 
guardada, entretanto, a <-rdem de sua odependencia, quando assim fõr neces.sa

rio, e os inscriptos e€rão admittidos a exame no dia determinado pela congre

gaçã<,. 

§ 1. o Para Ger admittido á inscripção de que trata este artigo, deverá o 

proponeu te. 

1•, mostrar-se habilitado perante o director da F ·aculdade ou escola U(JS 

preparatorios e,xigidos para a matricula do curso a que pertencer a materh, a 

cu jo exame se ~,:ropuzer, juntando as certidões das approvações em exames pu

blicos: 

2", provar a identidade de sua pessoa; 

3°. apresentar attestado de habilitação passado por algum professor livrf', o 

qual SPrá confronta do com a communicação que este houver feito na. conformi

dade do § 3° 1o art. 2•; 
4°, pagar a contrlbu·ição da matricula da Faculdade, depois de ~slar c<>nsi

derado habl!itado para inscrever-se. 

§ 2. • O propo!1ente provará a identidade de sua pessoa, sendo ella attestada 

por escripto por um dos lentes da Faculdade ou por qualquer pessoa conhPc.id ;t ~ 

liem reputada no ~ugar em que esta funcciónar ou por qualquer out ro modo que 
s~jR. acE-i< o pel,, director da Faculdade. 

Reconhecendo-se a inex:l.Ctidão do attestado de identidade e provando-~e que 

a pesso:t. que se "'.PrE~enta a faz-er exame livre não é a mesma em cujo nome 

se re1uer, tanto o i:Jdivicluo que assim se apresenta com o nome rnudarlo, corno 

aqueile >qu<:> attestou a sua identidade, incorrerão no art. 301 do Codi~o Cri

mina l . O director ela Faculdade promovem oa punição dos delin'quentes, levan dcr 
o fa cto ao conhecimertto do P r omotor Publico. 

O proponente, em cujo nome outro individuo houver prestado exame ou ob

tLh inscripção para prestai-o, perderá este e todos os :-carnes livres que pPrà.nte 
qualquer Faculdade houver feito até aquella occasião. Neste· casó · e para esse 

effeito, a respectiva congregação dará. conhecimento do facto ~o Governo e â.!l 

congrega•; i: es clr s outras Faculdades. 
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§ a.o O ;Jroponente inscrlpto, na conformidade do § 1°, prestará exaro~ vago 

das matr,rias em {JU6 se houver inscripto e o tempo dos exames oraes será o 

dobro C:o ctue rõr mercado nas instrucções do Governo para os exames dos cursis

tas ela mesma Faculáa.cle ou escola . 
§ 4." o ('stuclante m•atric1.1lado na Faculdade ou esçola supedor qu~ tiver 

perdido o anno pc~ faltas ou rep!·ovação deverá ser a.dmitt.ido á inscripção das 

materias desse anno, se assim o ret.1uerer. 
:Nesse c&flO ri.:!:u·[l elle sujeito âs disposições do paragraph(• anterior. 

5 .o O indidJ~:o que se mostrar habilitado nas matcl'las de um ou maiB 

annos ,le qualqu,.r curso superior, ror ~X'Il! <' feito em itM!ripçãJ livrP, tem 

direito a ;natricuh r-se no anno irnn1'" ... diu ta oH: iH e sup'!rior do mP'Pll" curso. 

§ 6. o ü estudante matriculado em uma escola ou Faculdade poderá rec1uerer 

inscripçã0 l!vrt'. para exame das materias >de outros annos ela mesma Faculdade e 

nas de qualquer outro curso. 
:vrostrando-se assim habilitado c·m t.;.r.as F.~ materias ele um anno dfl Fa

culdade, fica d:speHsado d:-t matricula e rr"queneia desse qnno. 
§ 7. o o proponente que tiver sido approvado em exame por inscripção livre 

em todas as matcrias dP um curso superior tem direito ao grão academico da 

respecliv<t. eo;cola ou Facul::lacle e gozará de todas as garantias e direitos lnhe

ren tes a esse g·ráo . 
Art. 2.o E' livre o exercício do magisterio particular em cursos das mate

rias de instrucçiio superior, podendo estes realizar-se no · recinte das proprias 

Facu'dades ou escolas do ~espectivo curso official. 
Os dirtctores a quem os professores requererem deverão ahi conceder sala.s 

em que possam funccionar esses cursos livres, sem prejuízo das aulas da Fa

<mldade. ,Esta concessão, porém, só poderá ser feita se o professor fôr graduado 

p<>r alguma Faculdade do Irnperio, de saber e moralidade reconhecidos. 

§ 1 . o Os cursos livres l}ue funccionarem no recinto das Faculdades ficarão 

sujeitos á fiscalização do director na parte Telativa . á moralida.de e rboa ordem 
e, por meit de represen taçào deste, poderão ser suspensos pela congregação. 

'Desta suspen~ão h a recurso para o Governo. 

§ 2 . 0 E' permittida a associação de prof•essores para leccionar conjunta

mente, e em um só estabelecimento, todas as materias do programma official de 

u:u curso superior . Estas as8ociações poderão ser fundadas e dirigidr-se-hão por 
seus estatutos, independen te de autorização e qualquer intervenção do Governo, 

c!evendo, entretanto, fazer as communicações do paragrapho se,"1linte . 

§ 3 . 0 10 professor qup ahrir um curso livre devel'lá communicar aos dire· 

ctores d·:t~ respectivas Faculdades, ao Ministro do Imperio na Côrte e aos Pre· 
sidentes J1as Provincias. 

Nesta communlcação se deverá declarar o nome, qualidades e domicilio do 
profe3SO!', lugar em (JUe o curso funcciona e o objecto do ensino . 

Por occasião de cada inscripção, de •que trata o art. lo, deverá communicar 

aos clirectores das F8culdades os nomes dos seus alnmnos que se inscreverem 

para o exarr.'e, devendo, Ulmbem, fa7.er esta communicação o professor que ensi .. 
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nar particula!"mente uma ou mais materias de instrucção superior, sem que inau

gure um curso publico. 

,(1 di r ector da Faculdade poderá não acceitar, para os effeitos do art. 1° § 1°, 

os attestados de professor que não tenha feito as communicações deste paf'a

gTapho. 

§ 4. o Os cursos livr es e os estabelecimentos de que trata o § 3·• deste artigo, 

poderão s<>r fundados e susten tados por sociedades . que a esse fim se destinem. 

Estas sociedades organiza r -se-h ão independente de autorização do Governo, a 

c:1 j a appr;,vação não preoisarão apresentar os seus estatutos. 

§ 5. 0 O professor livre que mantiver por mais de cinco annos um curso p u

blico e apresentar 20 ou mais alumnos approv·ados em exames livres terá. em 

Igualdade de circumstancias, preferencia nos concursos em <1ue entrar para ser 

nomeado ler.te da Faculdade. podendo o Governo conceder-lhe, ouvida a respe

ctiva cong-reg-a.;ão. o titulo de lente ho?W?·a.·io ela, Foculdru~e. se, durante esse 

temvo, o curso houver sido realizado no recinto della com regularidade e sem 

interr upção . 

Art. 3 . o Ficam revogadas as disposições em contrario. " 

tEste pro j<:!cto, mais feliz elo que o do mesmo a u tor de 1873, conseguia en

tra r na ordem elo dia em 28 de Agosto de 187-7 e tinha as honras de ser appr o

vado em l • discussli.o a 8 <'!e <Outubro do mesmo anno, para cahir de novo no 

olvido, talvez por causa da mudança da situ-ação politica do paiz, originad·a pela 

subido. elos liberaes ao pode r. 

Dous anne>s, entf'6tanto. não se havi a m ainda passado, quando as idéns do 

Deputa.io Cunha Leitão eram, afinal, tornadas lei do paiz . 

Cotejando, na verdade, os seus projectos de 1873 e 1877 em a parte do de 

crctv do ensino livre, fi r mado pelo Conselheiro Leoncio de Carvalho. como 1\fl

nistro do Jmperio do Gabinete 5 de Janeiro, é simples observar-se que alli fo

ram consagradas toi1s as reformas por que tão ardorosa e nobreme-nte se bateu 

o lllustl·ad .. r epr<>sentante do Rio de Janeiro. 

Rezava assim o novo decreto, de 19 de AJbril de 1879 : 

"Art. 21. E' pcrmitti<'la a associação de particulares para fundação de cur

sos oucle se Pnsinem as rna.terias que constituem o programrna de qualquer curso 

offi.:.al de ensino superior. 

O Governo não intervirá na. organiz·ação dessas associações. 

1. • A"s in·Btituições deste genero que, funccionando regularme:"lte por es

paço de sele annos consecutivos, provarem que pelo menos 40 alumnos seus ob

tiveram o grúo f\CSdemico do curso oHicial correspondente, poderá o Governo 

conce,ler o titulo de Fa<ru ir!ncle Li1•1·e com todos os privilegias e garantias de que 

goza r a F'aculdacle 011 escola official. 

Esta concessão ficará dependente de approvação do Poder Legislativo. 

§ 2. o A~ J."a(nt/ll~Yles Ldv•·es terão o direito de conferir aos seus alumnos oo 

gráos •aca demicos que concedem as escolas ou Facul dades do Estado, uma vez 

que elles t enham ob tido n·s approvações exigida.s pelos estatutos destas para a 
collaçãu dos n1esn1os grãos, 
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§ 3. • ~à.Q êxtensivas ás FaC1tldades LiV?·es as disposições do artigo antece
dent-t'. paragraphos 1°, 2o, 3°, 4° e 5o. 

Os exames nas mesmas facu•dades serão feitos de conformidade com a.s J.eis, 

decretos e instrucções que regularem os das faculdades of\ficiaes e valerão para a 

ma-tricula nos cursos destas . 
O Cffiverno nomeará annualmente commissarios qu•e assista.m a ewes exames e 

informem sobre a sua ree:ularidade. 

§ 4.• Em cada fac1tlclctde !iV?·e emsi-nar-se-ão, pelo menos, todas as ma.terias 

que constRuirem o programma da escola: ou fM!U'Jidade of\ficial correspondente. 

§ 5.• Cada facttlclacle livre terá a sua Congregação de lentes com as attribut

'.ões que •lhe forem dadas velo respectivo <regimento. 

•§ 6.• A rnifracção das di-sposições do •§ 3.•, 2• .parte, e do § 4.• deste artigo 

sudeita a congTegação a uma censura particular ou •PUbl'i-ca do Governo, o quaJ 

em caso de reinc·idencia, mt11lta~~ a assoc!;,ção em 500$ a 1:000$ e por ultimo 

poderá suspender a faculdade po<r tempo não excedente de dous annos. 
Emquamo durar a suspensão, não poderá a faculdade conferir grãos acade

micos, sob pena de nul'l'idade dos mesmos. 
§ 7.• Constando a pratica de abusos nas faculdacl.es liv1·es quanto •á idoneidade 

dos individuas nos exames e na conação dos grãos, cabe ao Governo o direito de 

mandar proceder a 1·igoroso inquerHo para averiguação da verdade; e. se delle 

resultar a ,prova dos a•busos arguidos, deverá immedia.tament;; cassar á instituiÇão 

0 titulo de fctctt!dade lim·e com todas as ,prerogativas ao mesmo inherentes. O 

Governo n esse caso su'bmetterá. o seu acto á aPVrovação do Poder Legislati-vo. 

§ 8.• A factt!dade liv,·e que houver sido •Privada deste titulo ,não poderá 

recupe<rrul-o sem provar que se reconstituio de maneira a offerecer intel!ra garantia 

'de que os abusos não s·e reproduzirão. " 
Taes foram as .franquias concedidas aos institutos de instrucção de inic'iativa 

particular 'Pela reforma aiberal ; e, sejam quaes .forem as deturpações ·Por que ha 

passado entre nós o regimen do ensino livre, cujas raias mais tarde a Repub1ica 

viria ainda mais di1atar, a verdade lê que se não póde negar ao gabinete Sinimbú, 

apesar de todos os seus erros e desastres, a gloria de •ter praticamente procurado 

rasgar novos horizontes á intellectualidade brasileira. 

II 

O ESTADO E OS CURSOS LIVRES 

A reacção vrovocada ·Pela reforma do ensino, elaborada pelo Conselhei'I'O 

Leoncio de Carvalho, se fizera sentir principa•lmenté' contra a concessão feitA 

é.s instituições particulares ·para se congregarem ·em faculdades li-vres. 

Os primeiros protestos e reclamações irromperam do professorado Olfficlal. 

Aqarmou-o, a·pesar de todas as regalias que 1-he conferiam as lei-s, desde a 

vitaliciedade até o direito de transformar as suas cadeiras em .perfeitas sine

curas, sem que- ninguem ·POdesse ir •ás mãos dos mais relapsos e menos com

petentes, proprietarios perpetuos como se julgavam dos seus cargos, uma vez 

delles investidos, a possivel concurrenC'ia de estabelecimentos que se fundassem 



-477-

e que, precisando acreditar-se, começassem a tomar a serio a sua func<;ão no 

levantamento do nivel inteBectual da no sa Patria. E, sendo assim, nada maia 

explicavel do que a deserção das escolas do Estado de todos aquelles que tverda

deiramente quiz.e.ssem aprender. 
Além dessa corrente, infensa por instlncto de conservação mesmo ao decreto 

de 19 tde AbrU de 1879, uma outra se avolumaria no terreno mais elementar 

dos oprincipios politicos e das doutrinas pedago,gicas. Não podiam conceber os 

seus arautos, quer sob o ponto de vista generico odas suas idêas de governo e 

de administração, quer sob o aspecto especialissimo do desenvolvimento espiri

tual do Brasil, muito atrazado ainda para podet· comportar ~rtas franquias 

tão facels de degenerarem em .perigosos abusos, que o ensino nacional, vrlncipall

mente o superior, podesse viver e prosperar sem a intervenção immediata e con

tinua do Estado. 

Semelhante modo de pensar e sentir não tardava mesmo a ser traduzido 

dous annos depois, no importante parecer, a que já .largamente alludimos, fiT

mado pelo Sr. Ruy Barbosa e seus coLiegas da C<Jmmissão de Instrucção Publica 

da Camara dos Deputados, ao justificarem o substitutivo de sua IB.JVra á. reforma 

Leoncio de Carvalho. 

Escrevia então o 'i Ilustre publicista: 

"0 art. 1° do nosso substitutivo consagra, em toda sua plenitude, a liberdade 
do ensino superior. 

O art. 1. 0 do decreto de 19 de Abril ia muito mais IOiilge, estendendo é.s 

faculdades livres, dadas certas condições, o direito de conferir os grá.os acade

micos hoje concedidos pelas faculdades do Estado e igualando aquelles a estes 

estabelecimentos em privileglos e garantias. 

Esta disposição, originaria aliás de um iJ)endor generoso, mas lrretflectldo, 

que respeitamos, mas não podemos approvar, fundava, não a liberdade, não a 

s6 concurrencia com as escolas do Estado, mas, para nos servirmo das pana.vras 

da commissão oda Camara !franceza. a proposito do projecto Ferry, "mas a contra

feição dessas escolas, •pelos mesmos títulos, pelos mesmos nomes, pe!oo mesmos 

direitos, pelas mesmas vanta,goens, inclusive a participação nas prerogrut[.vas 
essenciaes do poder publico." (1) 

A experiencia universal condemna severam1!nte essa idêa. A França vio-se 

forçada a revogar a temeraria lei de 1875, que não contribuio senão para agitar 
no paiz aspirações funestas ao regirnen popular e deprimir o nível da lllBtrucção 
superior. 

'Na Belgica os resultados dessa concessão têm sido, se nãxJ. perniciosos, ao 

menos puramente negativos, quanto ao progresso do ensino. "A organização das 

universidades do Estado belga.", escreve um auctor francez da mais alta com
petencia, "appro:o.:ima-se infinitamente ma1s da das universidades allemães do 

que a dos no--"-Sos aggregados de facuqdades, governados pelos regulamentos 

(1) Ra1'1>0>"t tait au nom cle la comm<i.ssion cJtaruée d'examiner le projecte 

de loi >·elatif a la liberté de l ' enseignement snpé>·iettr, 1Ja1' ~- SPULLER, dept~-té. 
'Versai!les 1879, pag. 781. 
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elaborados nas Secretarias do Ministro da Instrucção Publica. Apesar, porém, 

· dessa diJ:lferenç;a, que dâ. mais amplltude â. li•berdade de ensino e â. concurrenoia, 

a instrucção superior be1ga, no entender de uns, tem baixado desde a creação 

da universidade de Louvain e o estl!Jbe.i ecimento dos jurys mixtos, incumbidos 

do exame e da inv~stio:lura dos titulas. Querem outros que se 'tenha mantido o 

r.ivel geral; mas ninguem opina que elle se haja alteado notavelmente." 
Ka Inglaterra é c~rto que não existe propriamente privilegio profissional, 

nem a :>reparaç:ão oCficial para as carreirl!JS liberaes, sustentada pelo Estado e 

rodeada da~ garantias qu e a cercam nos paizes onde só elle confere os gré.os e.ca

demicos. Não ha prohibição que limite a existencLa. independente de F aculdades 

particulares; não ·ha, ainda, por exemplo, o delicto de exercicio illegal da m edi

cina ô1:as, "na Inglaterra 1nesma, o regimen da liberdade absoluta no exercicio 

d .t medicina tem mani.festado inconvenientes tão obvios e gre.ves que o Estado ss 

vio fatalmente obrigado a intervi r, para reprimir abusos demasiado escanda

losos. ]1Jssa intervenção, porém, não foi muito longe. 10 Governo inglez não repu

tou ntll substituir os corpos ensinantes livres e independentes por :Elscolas ou 

Faculdades de Medicina mantidas ou regidas poelo Estado mesmo. O medica! a<:t 
limita -se a reconhecer officialmente, como dignos da confianç;a publica, certos 

C·J·rp<'<> 'locentes; r econh ece aos ti tu los conferidos por esses corpos o va.Jor pre

ci~o par:1 esta•belecerem officialmente a capacid!llde pratica dos que os obtiverem 

de um modo regular. Verifica.dos por uma commissão e;;pecial, esses ti tu los dão 

direito á inscripção no registro ou lista official dos praticas. Todos os não lnsori

'Ptos são exclui dos de qualquer commissão medica. 

Para ser medico ele um hospital, de um dispensaria, ou seja de que insti tui

ç;ã.o fór de assistencü;, me1ica, 1l11blica, ou 7Utrti01Llar, é mistér estaT inscripto no 

regl<;tro àos clinicos approvados por uma corporação ensinante autorizada ou 

rPccnheciel~. Essa inscripção dâ. ainda o direito de demandar ao cliente o paga

m enl<• dos serviços prestados e confere a faculdade de exercer oflficia.lmente a 

me<Jicina com título legai á confiança pu'blica (1) ". Ora esta ordem de cousas, 

se não é a ela collação dos gráos pelo Estado, caminha para ella e >funda-se evi

à,entemente no mesmo principio: o do direito de interferencia do Estado e con

ven:encia ·gEral de que e lle interfira. 

Sabe~se que, na Allemanha, os exames finaes, que coroam os estudos univer· 

· sitarios e abr~m accesso ás carre iras de que elles formam o preambulo, estão sob 

a au torielade do Estado, a •quem incum'be a sua direcção superior. A Hollanda 

rQconhece igualmente a alta prerogativa do poder publico na distribuição dos 

grfios . Ainda por occasião dos debates sobre a nltlma lei votada nas camaras 

neerlandezas, o partido catholico, numa emenda habil, que "occultava o perigo 

sob a .apparencia d~ garantifu~ severas", tentou ·a .innovação abraçada pelo de

creto de 19 de Abri I. Eis o teôr dessa proposição : 

"A toda universidade livre que contenha todas as Faculdades e adopte um 

(1) CH. SCHUTZENBEP.GER: -De !a ré!orme. de !'enseignement sn?>ét·i,em· et 

àes libe,·tés 1!lli1:ersjtr('i,·es. PaTlz, 1876, pag, 97. 
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programma pelo menos igual ao das universidades do Estado, poderá ser conce

dido, sob condições que, a cada requerimento de concessão, serão f r izadas em 

le i, o iireito de collação do grão dou toral, com todas as consequencias legaes dos 

gníos confer idos pelas universida.des do Estado . " 

Apezar das reservas com que esta proposta parecia difficultar os abusos, e 

qne a tornam menos ampla do que o •projecto do Governo entre n6s, o ministro 

impugnou vigo·rosamente a emenda, que foi retirada antes sequer de passar pela 

prc va do voto. 

"As .-az&es de dirEito e necessidrude que en•ergicamente se oppõem á ado?cão 

da id<!a ave ntada ·pelo d·ecreto de 1879, tão e<>nhecida,s são, e sob tantas fôrmas 

~e têm repetido, que não nos deteremos em estendel-as, preferindo summarial-a.s 

nns palavras de um eminente escriptor Hberal, que trata magistralmente estes 

as.sumptos. "E' a rebaixar o ensino", diz Schutz,enberger, "que conduziria a con

currencia entre as Faculdades ou outros estabelecime ntos livres, debilmente or

gal' iz<tdos e dotados, entretanto, pelo princi·pio de liberdade, da prero.gatlva de 

d<> r títulos universitarlos que estabeleçam a capacidade scientifica dos postula n

tes, qae os .recommendem, todos por igual, á confiança, conferindo os mesmos 

di r eitos de admissão á s f uncçii€s publicas. 

Ha certamente uma escola respeitavel que, em nome do sa·ber positivo e da 

evolução, condemna em absoluto a interferencia do Estado no ensino e applau

diri a a reforma que entregasse os gráos scie ntificos á competencia illimita da 

da iniciativa particular. Essa a spi·ração, porém, na essencia, contraria precisa

mQnle ás leis evoluciorústas, cujo espirito não póde autoriza r a passag em instan

t:tnen. do regimen da collação exclusiva dos grãos pelo Estado para o da indif

fere nça do Estado ante um dos interesses que mais empenha m a sua existencia 

normal. E' possível, é provavel, até, que um futuro ainda não proximo consinta 

a realização dessas ~spcra.nça s; mas não estamos, por emqua.nto, na altura de um 

Weal que não encontraria no mundo contemporaneo elementos sufficientes p a ra 

0 r~ceberem. Não é nada tentadora a situação creada nos Estrudos Unidos e o 

ensino superior pelo principio da abstenção systematica da a utoridade . Ella é 

ind ubitavelmente inferior á das universidades francezas, á das universidades ita

lianas, á da s universidades allemãs, que, com se apoiarem todas na inte rven

ção do F...sta.clo, não deixam de s er "as associa ções intell ectuaes mais !Jroducti

va: que nunca se viram, os m a iore s f6co s da a ctivida de do pensame nto huma
no (2)." 

Um notavel r epresentante do movimento positivista escreveu as mais sen

satas observações a r espeito dessa pretenção: "E' o d' im de finitivo, reconhece elle, 

para o qual devem tender a s aspirações liberaes; mas poder emos alcançai-o de 

um ·~ vez? Releva c a pacitarmo-nos bem de que não ha mudar de um para o u tro 

insta nte a intelli.gencia e os costumes de uma. nação; em tudo existe progresso; 

mas o seu curso é successivo e não admitte saltos de improviso. ão basta di

zer que é comple tamente livre a profissão de medico ou ad voga do , para qu e to-

( 2) HuxLEy - I,es sc-ie11aes nat11relles et les p1·oblêtnes qzt' elles s~tsciteu t. 
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dos os fr ancezes effectivamente distingam os homens indlgltados pela sua ce,. 

racldade â conflamça publica. Erros funestos então poderiam occorrer todo 0 
dia; e eis o que importa evitar . Necessarlo é, portanto, conservar os g;râos uni

v ersltar!os para as carreiras Jibe raes, e, em virtude de analogas razões, manter 

nii:'> menos os grãos concernentes aos outros ramos de ensino superior. 

A pernlcloslsslma acção do systema da independencla sem limites no ensino 

sJperlor oobresahe, em traços caracteristicos, no quadro esboçado por esse escri-

/ ptor, do paiz que offerece o modelo desse reglmen, aliâs attenuado e.lli pela ins

t~ tuição dos jm·ys mixtos, ultima, posto que lnsufflcie nte, garantia de que prescin

de o decreto de 19 de ~bril: "Que se passa na Belglce.? diz elle. Os nossos vlzl

nho3 possuem a ilberdade do ensino, e é sabido que têm universidades livres per-

1epcentes a cada um dos partidos que disputam uns aos outros o paiz. 

A obtenção dos gl'~.os dá-se por via de exames, que se fazem ant3 um jury, 

composto em nl!mero igual <Ie professores do Estado e profesosres das univer

sidade-s livres, sen<.o escolhido o presidente fóra do corw enslnante . Qu~ resull'\ 

desse systema? ús m embros do jury sclndem-se em dous campos Inimigos e, em 

consequencla da rivalidade •lullbltual em taes casos, cada um dos c11.mpos que se 

d efrontam timbre. em ~ornecer o candidato que patrocina. Assim que se trata. de 

um estudante oriundo das universidaues do Estado, os professores do Estailo o 

poupam e os outros ruostra.m-se excesivamente severos; no caso co :-~trarlo, os pa

peis se lnverten;, mas o reRultaido ê o mesmo. A dignidade dos meatres de cada 

um dos grupos acha-se, pois, lnevlte.velmente prejudica-da; a cada instante acon

tece prevalece.rem as L\eci~ões mais deploravels, e muitas vezes só o voto do presl

dent<· do jury decide 3 ac&ltação ou reprovação dos candidatos. Nem isso, porém, 

aind11. é tudo: com esse systema as universidades livres, sabendo quão fe.cil lhes 

é fa7.er ~:ahlrem -se bem os seus alumnos e queNmdo obter a maior somma de ap

provações rosslvel, abaixam rapidamente o nível dos seus estudos, exultando com 

o verem figurar em avultados algarismos o numero dos grruduados procedentes 

do seu seio . Desde então Ee fabricam <Ioutores, como certas instituições hoje fa

bricam bache.rels. O que Importa é alcançar nu meros crescidos, embora se illu

da o publico e a sciencia periclite. Nessa ve!'eda não ha paradeiro; muitas ve

zes o dinheiro intervem, e então obter um diploma (facto horrível de enun

ciar) é questão a;pena.s de moeda. ·Eis justamente o que ha de succeder ne. Bel

glca, onde a sclencia e a lns trucção já se acham num estado de completa deca

denci?., a tal wnto que o Ministro do Interior reclamou contre. o systema actual, 

que a.liás é impugna.(l_o, de todos os pontos, pelos homens amantes da Patria e 

du desenvolvimento sclentiflco." 

Se o systema b<"lga é radicalmente vicioso, o do decreto de 1879, ainda mais 

bgenuo na sua confiança, encerra perigos incomparavelmente maiores. Não po· 

demos swb<;crever a essa temeridade injustificavel . Ainda quando reconhecesse

mos que a li·l>erdade, na sua ex·pressão mais abstracta, estivesse interessada nessa. 

cvnc!f.ssão, não nos seria permlttldo tmduzil-a immediatamente na ordem real das 

nossas !eis. O Jegisla;dor não faz theorlas, nem se escraviza á loglca de con

cepções :deaes. "Quando se trata de uma reforma tlLo completa quanto a que 
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propomos, é indispen~avel um guia incumbido de traçar a de!'rota que convém 

seguir, ao menos por a lgum tempo. Aberta a estrada, quando a nação inteira se 

encaminhe par ella, então compete ao .Estado restringir de dia em di·a mais e. sua 

acção, até desapparecer emfi.rn, ~eixamdo ao ensino a carreira inteiramente d'·ranca 

e absoluta li-berdade. " 

Mas nem sequer está em lide aqui a liberdade de ensino ·' Jules Simon, que 

não é suspeito, que se assignalou defendendo a causa das instituições particula

res contra c celebre art. 7° do projecto Ferry, bem definia, na questão que nos 

occupa, os limites do direito da concurrencia individual: "A liberdade de ensino 

consiste em poder abrir cursos sem autorização prévia ; não em fazer bachar.eis, 

licenciados e doutores". O que essa pretenção reclama é, não o direito de dizer 

caJn 1·m o 'que .pensa e professar o que se.be, mas o de atar, o de "obrigar o po

der publico", con·strangenuo-o a uma confiança que não póde merecer ao Esta;io 

o ensino fornecido em estabelecimentos sobre os quaes a sua autoridade não 

Sê exerce. 
Invocou-..."C em prol da instituição dos jurys mixtos o direito, que parece, de 

fei tn, pertenc6r !!os mestres, ·de attestarem, por um certificado authentico, e. 

capacidade dos seus alumnos. "-ias sim: procedei a exames nas vossas escolas; 

distribui diplomas; nenhuma lei o vede.; com tanto que sejam unicamente diplo

mas honoríficos e que não vos utilizeis de qualificativos reservados aos grãos e 
aos diplomas do .Estado ". E' irrefragavel a evidencia. destas verdades; e se esta 

apreciaçãú é rigorosam ente justa em relação ao systema dos jurys mixtos, que, 

em todo o caso, na verificação da capacidade dos graduandos, assegura ao Es

tado, não só uma comparticipação igual no jury, mas até, em definitiva, a su

perioridade pelo voto prepond&rante do presidente, - como qualificaremos o sys

tema alvitrado pelo decreto de 19 de Abril, que entrega •ãs Faculdades •parti• 

culares, sem concurso nenhum da autoridade publica, a rega.Jia de cunl1ar di

plomas, de forjar tachare:s e doutores, de inundar, entre nós, com os seus titu

lados, as carreir'i.s libera€s? Com os vlcios da nossa nacionalidade, com a frou

xidão dos nossoB costumes, com o deprimido nivel do ensino em nosso paiz, essa 

innovação ou se limitaria a i.rnmobilizar-se no papel, lettra a;bsolutamente mvr· 

ta, ou arriscaria a instrueçãú superior ao mais impudente industrialismo, á cor
rupção mais in..:alculavel. 

O substitutivo recusa, portanto, aos estabelecimentos privados o direito de 

conferir grãos academicos. Mas estabelece a liberdade de ensino nos mais am

Plo~ limit~s passíveis, medi·ante: 

1 . o A f·aculdade, outorgada. a qualquer individuo, que não tenha incorrido 

em crime contra a moral ou a honra, de abrir cursos particulares, sem depen
dcnria, nem autorização of.ficial; 

2. • O di·r eito concedido ·aos particulares, individuai ou collectivq.mente, de 
ft'ndarem estabelecimentos de ensino superior; 

3 .o A permissão, estabelecida em favor dos alumnos desse instituto, de se 

grac'.unrem nas Faculdades officiaes, percorrendo aili os exames do respectivo 
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curs.>, dispensados da& taxas de exame, menos as propinas e emolumentos do dl
;>Joma ; 

4. o A autorização dos cur~os particulares no edificio ela. Faculdade elo Es

tdtlo, precedendo licença da congregação. " 

Se bem que mais tarde, segunda parece, modificasse sensivelmente o illus

trado Sr. Ruy Barbosa es~e seu modo de penror, não se pó de deixar de reco

nhecer que, naquella época., as suas palavras foram ao encontro da. maioria das 

opiuiões preponderantes na polilica e na alta administração. Ninguem mesmo 

ton.ou a sério uma te ntativa que se fez nesta Capital da. Cl'eação de uma. Facul

dade Livre de Dirt'ito, talvez por não merecer muita fé o seu iniciador, O de

creto de 19 de A!bril ficou lettra morta nessa parte referente A fundação de 

cursos particulares de ensino superior, gozando das mesmas vantagens e rega

lias que os officiaes. 'l'odos os actos praticados dahi por diante pelo Poder Exe

cutivo foram em geral reveladores da tendencia de se voltar ao passado, pondo 

até pelas á livre frequencia. nos estabelecimentos do Governo. E, finalmente, 

nos estatutos baixados em 1885 para as Faculdades de Medicina. firmava-se cla

ramente ft doutrina. da. intervenção directa. e assídua. do Estado no encaminha

mento e ori entação doR clltu dos superiores do Imperio. 

E' certo que o principio da liberdade de ensino, consagrado pela. reforma 

Leoncio de Can·aJ.ho. jámais deixou de figurar na legislação do J)aiz; mas, a.pe

zar das idéas adiant'l.das dos ministros, que superintenderam os negocios do I m

per.o, nos tres ultimas Gabinetes da !11onarchia., os Srs. Barão de M:a.moré, F er

reira Vianna e Barão de Loreto, o passado egimen encerrou o seu cyclo sem 

qu~ tivPs~em conseguido os seus estadistas resolver definitivamente o problema 

da. instrucção nacional, marcando as raias até onde se estenderia a acção do 

Estado c começaria o livre funccionamen to das institnições de iniciativa. indi· 

vi dual. 

III 

EQl'IPARAÇ!ÕES NO ENSINO SUPERIOR 

Quem procura estud::tr o espírito do decreto de 8 de Xovembro de 1890, bai· 

xa~o pelo Governo ProYisorio, contendo a. reforma o·eral da. instrucção primaria 

e secundaria, - fazíamos notar em o nosso relataria do anno preterito sobre os 

institntos equiperados no Gymnasio Nacional - vê logo que o pensamento que 

a. concebeu e executou era francamente infenso á. conceder-se aos estabelecimen

tos particulares a facnldnde de expedir diplomas ·que see tornassem validos !í 

matrktla. nas escolas superiores do paiz . 

Proclamando embora, dizíamos nós, nas suas disposições fundamentaes a. li· 

bercade 6o ensino, não deixava esse decreto de subordinar indirectamente taes 

institutos á fisca.liwcão elo Governo. Reconhecie.-l,hes o direito de instruirem a 

mocidade pelos m ethodos que os seus directores achassem m elhores; mas só a. 

i~" limitava os favor s do Estado . 
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E, com effeito, estabelecendo o processo para os exames de madureza, uni

·~llo' que poderiam dar entrada de 1896 em diante aos cursos superiores, dispu

nha. <· Governo Provisorio, nos arts. 38, 39 e 40, do citrudo decreto de 1890, que 

a approvação na~uelles exames, feitos no Gymnasio Nacional, daria direito á 

mat ricula em qualquer curso superior de caracter federal na Republica e que os 

Estados s6 pode!"iam goza!' dessas vantag.ens quando houve-ssem organizado os 

seu., estabelecimentos de ensino secundario integral, segundo o plano daquelle 
insL:tuto nacional. 

Qua.nto Ros co\legios ou i!'lstituições, fundados por partlcula·r es e por elles 

mantidos, :l~crescP.ntava o !"11esmo decreto que seriam annua lmentc adtnittidos 

a prestar ·exame ele madureza, conjuntamente com os a lumnos do Gymnasio Na

Ciona os seus oandidMos ao ;:,erUficado de exames secundarios ou ao titulo de 

],acharei em sciencias e lottras, uma vez que exhubissem attestados de estudos 

primar:os do 1" grão ~ um cm·l'imtl>om vitre, assignado pelo director do es tabel<>

cimento que houv·essem frequentado. 

A mes1na exi::r.cncja .se torna.va e-x tensiva nos estudantes que tivessem rece

bid< a ;r·strucção no seio da família, devendo então firmar l"Ste ultimo documento 

os seus respeetivos profes!'>ores. 

Como .se vê, o decreto fundamental da reforma da instrucção primaria e 

secundar ia, baixado pelo primeiro Governo da Republica, não reconhecia para 

a mntricula nos cul\SOs superiores outros certi[icados, a não ser os expedidos pe

los gymnasios officiaes, nem cogitara da equiparação a estes dos institutos par

ticu!ares . 

•Esse facto mesmo provocou grande celeuma, por parte dos propagandistaa 

mais ~adica~ do ensino livre, contra Benjamin Constant. Extranharam abé acre

mente essa St!a conversão •·epent'ina ao ofti.cialismo, attribuindo-o á influenda 

que, junto a si, diziam exercer então illustre litterato e professor, a quem altas 

ru,cç:õe3 confiara na direcção superior do serviço da instrucção. E a imprensa 

c~rrada c: .ardorosa campanha regiatrou, tendo á .sua lfrente o m ais illustre e de

voülllO dos nossos <:l<iucadores naquella época. 

O Governo, entrem.nto, parecia manter-se firme no seu ponto de vista pe

d!l~ogico. Em a c tos complementares ao decreto sobre o e nsino secunda.rio man

t~ve a doutrina nelle exarada. Chegou ainda a •·ecusar,se por mais de uma vez a 

a ttl'n der ás oolicitaGões que lhe foram feitas, para conceder maiores 1:ranqutas 

á il 1strucção •particular. 

Inesperadamente, porém, surge enxertada no a rt. 431 das Disposições Tran· 

sitor ias do decreto n . 1. 232 H, de 2 de J aneiro de 1891, approvando o regula

rr.ento dos cursos j':.1ridicos, a d-eclaração, consi.g·nando que, ".a. datar desse anno, 

cs exames de prepara.torios, exigidos para artnelles estudos. seriam prestados no 

Gynmasio Nacional ou nos gymnasios pm·tim~lm·es a elle equiparados por de

creto do Governo on nos cursos .annexos âls F acu ldades de Direito, os quaes, para. 

esse fim, serian1 reorganizados". 

Este facto produz logo uma g-rande agitação, 11ão só nos círculos do ensino 

official, como principalmente entre os directores dos institutos particulat·es exis-
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tentes nesta Capital . Um destes reclama immediatamente os favores da lei, exhi

l.Jinco documentos rele vantes em abono da orgahiooção dos seus cursos e da su

perioridade do seu metllodo seriado de instrucção integral. 

E, forçado a replicar a uma consulta do Conselho Director da 1nstrucçil.o, 

recem-creado pelo Governo revolucionaria, o Ministro Affonso de Carvalho a~

sim se expressava em aviso de 10 de Agosto de 1891: 

"No officio n. 289, de 25 'Cle Julho ultimo, communicaes que o Conselho Di

rect~r de Instrucção Primaria e Secundaria para poder informa·r a poretenção do 

Dr. José Maria Leitão da Cunha, Presidente da "Associação H. Kopcke", que 

solicita se conceda a este estabelecimento particular o direito de ex·pedir cer

tificados de conclusão de estudos preparatorios, isto é, as regaUas do Gymnaslo 

Nacional, resolveu em sesst\o de 23 daquelle mez pedir a este Ministerio a ge

nuína interpretação do aTt. 431 do regulamento de 2 de Janeiro deste anno . 

Origina-se a duvida do Conselho em que o referido artigo, fallando effectt

v~mente em gymnasios particulares equiparados ao Gymnasio Nacional, não so 

da leitura attenta desse artigo como particularmente de seu confronto com o 

paragrapho uni co do art. 35 do regulamento de 8 de ::-.Tovembro de 1890, se con

clue que o pensamento do legislador não foi conceder taes favores senão aos 

gymnasios dos Estados e que o citado art. 431, presup.pondo uma disposição le

gislativa qu e equipare em certos e de terminados casos os gymnasios par ticula res 

ao Gymnasio Nacional, semelhante lei não existe e qt:e o ·que estiá decretado na 

lei geral de 8 de Novembro de 1890 é que os alumnos dos estabelecimentos partl

cularea têm de faz ·~r seus exames perante as mesas do Gymnasio Nacional . 

Em ·resposta declaro-vos, afim de que scientifiqueis ao mesmo Cúnselho, que 

o emprego da palavra - particulares - no mencionado artigo, deve entender-se 

com relação aos gymna.sios estadooes para o que já o Governo fez baixar o de

creto n. 1. 389, de 21 de Fevereiro proximo findo, applicando-lhes o disp.osto no 

referido art. 431". 

Não Ha, todavia, essa a U!lica originalidade do decreto de 2 de Janeiro, con

tendo a r eforma das Faculdades de Direito. 

Abrira-se nelle um titulo, compreh endendo tres capitulas sobre instituições 

de ensino jm•idico f•mdadas pelos Estados 01~ pcn· pm·tict.Za?·es; e, no ultimo de>· 

te-o, sob a epoigraphe - Fac1~Zcla(les Livres - incluiram-se os seguintes artigos : 

"Art. 420. Aos estabelecimentos particulares que funccione.rem regularmen

te poderá ~· Governo, com audiencia do Conselho de Instrucção Superior, conceder 

o titu:o de Faculdade Livre, com todos os privileg·ios e garantias ele que goza· 

rem as Faculdades federaes. 

As ·Faculdades Livres terão o direito de conferir aos seus alumnos os gr&o! 

acac1emicos que concedem as Faculda<ies federaes , mna vez 'que elles tenham ob

tido as approvações exigidas pelos esta tutos destaos para a collação dos mes

mos grãos. 

A rt . 421. Os exames das Faculdades Livres serão fiei tos de conformidad" com 

as leis, decretos e instrucções que regularem os das Faculdades federaes e va le

rão para a matricula nos cursos destes. 
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·O Conselho de Instrucção Superior nomeal1á annualmente commissaa-ios que 

assistam a esses exames e informem sobre a sua regularidBJde. 

Art. 422. Em cada Faculdade Livre ensinar-se-hão pelo meno~ todas ·11.8 

ma terias que constituh·em o programma da FaculdaJde federal. 

Art. 423. Cada ~'acuidade Livre te·& - a sua congregação de lentes com a~ 
attribuiçõ~s . que lhe forem dadas pelo respectivo regimento. 

A·~ 424. IA infl"'acção das õisposições contitdas nesse titulo suj·eita a con

gregação a uma censura particular ou publica do Governo, o qual, em caso de 

reinciden~ia, mult&rá a associ·ação em 500$ a 1 :000$ e por ultimo poderá suspen

der a Faculde.d~ por tempo não excedente de dous annos, devendo sempre ouvir 
o Conselho de Instrucção Suverior. 

Emquanto durar a suspensfuo, não poderá a Faculdade conferir grãos aca.· 

demicoo, sob pena de nullidade dos mesmos. 

Art. 425. Constando a pratica de abusos nas Faculdades Livres quanto â 

identidade dos individuos nos exames e na collação dos gr.ãos, ca be aü Governo, 

ouvindo o Conselho de Instrucção Superior, o direito de mandar proceder a ri

goroso :nquerito para averigue.~ão da verdade e, se delle resultar a {>rova dos 

ab~1sos <>.rguidos, deverá immediatamente cassar á instituição o titulo de Fa

culdade Livre, com todas as prerogativas ao mesmo inherentes. 

Art. 426. A Faculdade Livre que houver sido privada deste titulo não po

<leru recuperal-o sem provar que reconstituio-se de maneira a offerecer inteira 

garantia ãe que os abusos commettidos não se ·reproduzirão." 

üra, se esta parte dos estatutos expedidos a 2 de Janeiro de 181ll para o!!! 

cursos jurídicos contrariava a;bertamente as ·idéas fundame ntae.s com que pare

cer<~ Benjamin Consta,nt ter firmado no deoreto de 8 de Novembro do anno an

terior a série de reformas com que imaginara consolidar o engrandecimento es

piritual do Brasil, tambem não estava de muita harmonia com o -regulamento 

que, a 22 deste ultimo mez, baixara para. a Escola Polyteohnica, nem era con

fi rmado tJessa doutrina sobre FactLlàaf~es Liv1·es pelo a cto de 10 de Janeiro •e

~inte. velo qual reoa-ganizaria radicalmente o ensino medico em ambos os es

ta belecimentos officie.es do paiz. 

Assim é que, na reforma da Escola Polytechnica, dispondo sobre o ensino 

livr e e abertura de aulas particulares no edid'icio da mesma, não só impunha o 

Ministro da Instrucção, em nome do Governo 'Brovisorio, um conjunto de o•bri

ga\:ões ao professor que as pretendesse abrir, como decla.rava taxativa;mente que 

" a permissão para entreter a;quelles cursos não constitui·ria titulo de que o par

ticu lc.r pu-lesse usar nem lhe conferiria regalia alguma official". 

Nos estatutos tambem da.s Faculdades de Medicina, estabelecendo mutat1.! 

>ntttanrlis a;s mesmas restricções á liberdade de ensino, ia mais longe Benjamin 

Co'lstant. Decretava Jogo em um dos seus primeiros artigos que "ninguem poderia. 

f XercM nos Estados Unidos do Brasil quak]uer ramo de arte de curar, não sen

do graduado ou licenciado pelas Fa~ulàades jede1·aes" (art. 7• § a) . E demo·ns

t rav:J. assim francamente o ministro positivista que a sua opinião, pelo menos 

ne;;s·' ponto, era então bem diversa da dos seus pares em princípios philosophi-
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cos quando pre~endem d>tr uma interpre tação por demais liberal ao art. 72 da 

Constituição de 24 de Fevereiro. 

\Seja. por!>m, como fôr, o certo é que, vedando âs institu ições pa.rticulares 

o direito de confer irem diploma::~ validos, quer para a matricula nos curso,s su

perií>res, quer pare. o ex er cício da medicina ou da engenharia, só pa.ra o estudo 

d<> direito a br ira o Gover no Provisorio a excep~ão das Facnlcla des L i.V?·ea . 

Dada, comtudo, a pouca exigencia da lei para a concessão desses favores 

do Estado, nada mais explicavel que se fundassem logo duas dessas institui 

ções nesta Capital e uma na Bahia. Não havia patrimonio a constituir; o ma

terinl ,;seolar não requeria grandes dispendios; e, quanto ao resto da installa

çã<', não custaria sem duvl•da muito obter do Governo da União proprios nacio

naes em a.ue pudessem funcciona.r os cuTsos r ecem-creados e m horas diversas das 

oo tMuidas para o funccionamento das .reparti~ões que neiles porventura ti vessem 
a sua séde. 

Foi o que aconteceu com as duas Faculdades ins tituídas nesta c idade. 

Registrando esse acontecimento, assim se exprimia no seu relatorio de 1891 

o Ministro da Instru<:ção Publica, Correios e Telegraphos, Dr. João Barbalho, 

que não se mostrava muito confian te no bom exito de semelhantPs institutos no 
Brasil : 

"O art. 420 do regulamento approvaoo pelo decreto n. 1. 232 H, de 2 de Ja

r.eiro de 1891 eRtabeleceu o regimen das Facm/.cl.a c/.es Livre". 

Não ~e calcou esse regimen pelo da Belgica. muito menos pelo da Franç.,_ 
ou pelo da Allemanha. 

Moldados pela organização official , os cursos livres, permittidos pelo citado 

c'ecreto, podem ter a faculdade de conferir grãos scientificos com preroga.tlvaa 

igt•aes aos das Faculdades officiaes. 

Essa concessão era, mais ou menos, feita pelo decreto de 1879, contra a qual 

se levantaram protestos tão energicos, qne determina ram sua suspensão. 

Um escr ipt<'r liberal, Schutzenberger, autoridade no assumpto e que não pó

de ser suspeito, escreveu estas linhas no seu livro De l.a Refo>·>ne d e !' Bnseign~ 

m ent Su11é'r16?W et des Libe?·tés Universit!lli?·es: "C'est encore â. l'abaissement que 

CC· 'lc.luira it Ia concnrrence entrE' les facultés ou d'autres établissements 11bres fai

ble:nen t organisés et cependant jouissant, en vertn du pri11cipe de liberté, de la 

prerogative de délivrer des titres universitaires constant la C'apacité schmtiri

que des postnla•tlts, ti~res qui les recomman dent êgalement à la confiance. ~r 

conPérant Ies mêmes droits d'admission aux fonctions publiques" . 

Jnles ·Simon, de fôrma alguma suspeito na materia, pngnando pela liberdade 

l!cs cursos particulares e defendendo-os contra o projecto de Jules F erry, assim 

se exprimio no Re latori<> em >~ome da Co>nmissão elo Senado, etlccw?·ega.da cl.e exa-

1>1'Í?ICI?' o projecto i/if;; le1 ad071tctclo 1fflla. Oamwra dos Dep?~tados >·elc~tivo á Ubert:!ade 

tlo ensino st~pc•·i o?· · 

"A liberdade de ensino consiste em poder abrir cursos sem autorização pré

v! a, r.ão Hn fa?.er bacharei.s, licenciados e doutores . O que essa pre tenção recla

ma é, não o direito de dizer cada um o que pensa e professar o que S!libe, mae o 
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de at~r. o de obrigar o poder publico, constrang~mdo-o a uma confiança que não 

póde merece·r ao Estado o ensino fornecido em estabelecimentos sobre os qu&es 

a sua autoridade não se ex·erce." 

Na. disposição do regulaJmento citado em vigor os cursos devem ser inspec

ci~nados . assim como cs exames, exercendo-se nelles assim a acção official. 

A semente está !ançade., a experiencia nos mostrará os f.ructos. 

•No anno seguin te, não menos pessimista.g eram os conceitos externados pdo 

Minis tro Dr. l~ernantic Lobo: 

"Se a instrucção r-rimaria e secundaria deixa, in felizmente, muito a d-ese

ja!', -escNvia elle, a SllPPrior, longe de poder assignalar seu progresso e desen

volvimen to, com sentimento devo dizer que tem decahido notavelmente. 

Não é iss<• facto novo, porém, legado do regimen extincto e já então re

con 11eci Jo . 

A' t'req uencia liv r~ facultada pe•lo ragulamento de 19 de Abril de 1879 e ao 

máo preparo dos alumno~ attribuiam os directores dos diversos cursos superio

res e;;sa decadencia. As communicações officiaes a inda ultimamente trouxeram 

ao conhecimento do Governo que não raras vezes o lente desce de sua cadeira, 

por falta de auditoria. No em tanto, os exames extraorcline.rios sobem a tal ponto 

que em uma das l!~acu!õades as gratificações ou propinas aos lentes attingiram 

no anno proximo findo a quantia. superior a 38 :000$; percorrendo o alumno um 

anno duas. tres e n1ais séries! 

Não commento es~es factos, a sua simples enunciação pede promptas pro

vide;lcias 

O ensino livre e ft fre-quencia livre exigem jurys rigorosos; a bonhomia, po

r•~m. p<l.rec~ ser o cadiP.ho por onde -se têm apurado as approvações e assim da 

m á execução do citado rf:gulamento não podia ser outro o resultado . 

Autor izado o Governo a rever os regulamentos dos institutos de instrucção 

primaria, secundaria c superior, pela lei n. 26, de 31 de Dezembro de 1891, ex

ped' ci r cular aos c'irectores dos diversos cursos para que, pele. experiencia e oo

•Jh ecimento que têm ào" actuaes regulamentos, indicassem suas observações, para 

a devida alteração ou reformas dos actuaes estatutos, ouvind·o para esse efifeito 

as respectivas conb"Tegagõec; . 

!Espero o r esultado dessas informações, para, com a devida orientação, at

ten-ler e. esse assum])to na parte docente e scientifica. No em tanto, para a ne

et·~snri"- uniformidade, de q~1e cogitou o decreto n. 1. 340, de 6 de Fevereiro de 

189(1, nomeei uma com missão, composta do Dr. Epiphanio Candido de Souza Pi

ta:•ga, director interino da E-scola Polytechnica; Dr. Albino Rodrigues de Al 

varenga, director da Faculd<l.de de Medicina do Rio de Janei.ro, e Dr. Ce.rlos 

Leorcio de C1'1.rvalho, lente da Faculdade de Direito de S. Paulo, para formular 

um codigo administrativo de disposições harmonic~ para todas as instituiçõ-es 

de E'nsin"l superior. 

Espno com brevi·dade ter prompto o resultado desse trabalho, que corres

PQnrJerá, estou certo. á r econhecida competencia dos membros da commissão 

nomeada. n 
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Ainda em 1·893, incorporada jli. a superintendencia dos negocios da. instrucçàQ 

li. pastA do Inte rior, são do mesmo minisl!ro as seguintes palavras: 

"A intervenção do Estado, como principio, na direcção do ensino superior 

parece-me incontestavel; ella corresponde a um interesse social de ordem ele

vada, pois tem por missão conserv!lT a tradição e assegurar ao mesmo tempo o 

pmgresso dos altos estudos littet·arios e as pesquizas scientlfioo.s. 

No meio am que vi-vemos; penso Que essa. intervenção é uma necessidade, 

s~m. por isso, deixar-se de reconhecer certa liberdade á iniciativa. pa.rticula.r, Cll.

mlllhando assim para um futuro em Que a autonomia seja., trunto Quanto pos

sivel, o principio regulador dos nossos institutos superiores, porém guardando 

a phrase de Schutzenberger " a interve·nção do Estrudo é <~;Qui não só um direito, 

)X;rém nm imperioso dever". 

Baixado. todavia, ;x>lo decreto n. 1.159, de 3 de Dezembro de 1892, o Co

rli{f'' <la.• disposições cornmuns a institnições d.e ensjno superior, era nelle enxer

taca a parte dos estatutos de 2 de Janeiro de 1891 referente ãs Faculdades Livres 

de Direito. tor'1ando-a. extensiva, com peQuenas a:lterações, aos institutos parti

cul&res de Qualquer natureza. 

Permittia-se assim a um simples individuo ou associação fundar cursos de 

ensin·1 superior, nos quaes se conferissem gráos acaJdemicos com todas as .van

tagens e regalias dos distribuídos pelos estabelecimentos officia.es, uma vez que 

se submettessem 1\. fiscalização do Estado. por meio ~de um commissario seu de 

imm<·diat,; confiança, e pre<>nchessem as demais formalidades instituídas na lei 

anterior sobre os cursos jurídicos. 

Nesse t.emPQ. grande e geral já e!'a a grita. levantada contra !llS Faculdades 

Li·,.,-es de Direito, em funceionamento no paiz. 

ü ~egimen da liV're freQuencia e o direito de reQuerer o alumno dos cursos 

superiores o e.'!:ame de tantas séries Quantas entendesse, uma vez Que nellas se 

JUlgasse hrubilitado, !iga~o 1\. benevolencia. excessiva de alguns lentes e á facil 

corru<ção ãe outros, haviam dado lugar a diversos abusos. PopulaJrizou-se até a 

antonomasia de bachare;s ele.ct!·icos . destinada aos g raduados Que, em pouco maia 

de nm anno ou dons, se affirmavam ter galg>a<lo todos os turnos dos estudos aca

demicos. Mas a verdade ê que essas praticas delictuosas tambem se haviam ~

pag-ado então 1\.s Faculdades officiaes, não só de Direito, como de outras espe

ci>l.lidades, e ji\. oito annos antes tin•ham reclamado medidas severíssimas da. parte 

dos Governos do Imperio. diante dos episodios escandalosos da chamada qz.estão 
tlas 1Jro·p;nas. 

Apreciando esse facto. com a. natural discteção de seu elevado cargo, escre

via o Dr. <C'nmça.lve..r iF\erreira, Que então occupave. com o mais invejavel cri

te io e brilhantismo a pasta do llnterior, no seu relatorio de 1895: 

"Regem-se as Fa<:luldades de Direito, como sabeis, pelos estatu tos a.nnexos 

ao decreto n. 1 . 232 H, de 2 de Janeiro de 1891. 

Não obstante serem elles de data. relativamente recente, foi o anno passado 

apresen tado no Congresso Nacional um projecto de reforma completa, Que fo i 

afinal rejeitado, após brilhante disc!.lssão. Ficou. entretanto, nitidamente accen-
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tC!ada a tendencia para a modificação do decreto de 19 de .A!bril de 18 79, cujo 

reglmen offerec~ util idade mui d iscutivel e tem apresentado resu ltac1os duvidosos, 

sendo negativos." 

E, mal~ adi·antil, explicava o meio como se s""hira das di•fficuldades creadas 

pelos me;nl>ros de uma das l<,aculdades Livres de Direito, invoestindo-se com o 

mais extra vag-ar~ te desembaraço da:s jnsignias ele do'Utores . 

"Pelo mesmo regimen das FaculdaJdes officiaes, escrevia o illustre Dr. Gon

çalvcu Ferr eira, estão modeladas a:s Faculd""des Livres de Direito, actualmente 

reconhecida·s pelo Governo Fed·er a-1, a saber: dua<> na C<Lpital Federal, uma em 

Ouro Prero e a quarta na c id·a·de da Bah1a, todas fiscali21ada:s por cormnissar-ios 

atl hoc. 

F. como se -suscite.ssem duvidas a·cerca da~s reg·alias ou · prerogativas outor

gadas a essas Faculdades, julguei conveniente dirigir' aos respectivos directores 

.; commissario.~ fi.scaes , em 12 de Janeiro do corrente anno, uma clroular, que 

ta ml.>em reproduze em sua Integra: 

"Minjst~rio da Justiça e Negocios .Interiores - Directoria Geral da 1nstru

c~ão - ~n secção - Capital Federal, 12 de J•aneiro de 1895 - Circuolar. 

Consideranrlo que as Faculdades officiaes de ensino supe-rior só podem con

f<' ~ir o grá.o de doutor, al'ém dos al umnos approvados em defesa de these, aos can

didatos hahilitac1os em concurso pa,.-a o magisterio ou aos lentes nomeados pelo 

Governo sem aqu·ella formalidade, ex-vi dos arts. 83 e 77 ultima PQ.rte do Co-· 

d1go de Ensino Superi0r; 

Considerando que as co•ngeneres Faculdades Lh·-res não podem gozar de re

galia·s superiore2 ás outorgadas a<>s est·abeleciorrrentos off iciaes, nem attri•buir-se 

a co:npetencie. conferida ao Poder Executivo pé lo art. 77 do citado Co digo ; 

Consi derando, finll!lmente, que o art. 311 só perm'itte ::is mesmas Faculda

des Livres o direito de conferir a,os seus alumnos os groos a<laJdemicos que con

cede: .. o::- estabelecim>ntos federaes: 

Declaro-vos que, mantendo este lVI'inisterio a doutrina do aviso de 28 de Ju

nho de 1892, devem ser consi·dera.dos nullos e illegaes em seus ef.feitos os titu los 

que tenham sido conferidos pelas a lludidas Fa:culdades aos membros dos respecti

v.>s cor pos docentes. 

E:'lu de e il'at er n idade. - Gonçalve.• Fen·ei1·a . " 

Sanccionada, <mtretanto, a 30 de Outubro desse mesmo anno de 1895, a lei 

n. 311, astabelecendo o regimen da frequencia obrigatoria nos cursos jurídicos 

e l.>aixad0s os respectivos estatutos pelo decreto n. 2. 226, do anno seguinte, fica

ram obrigadas, como j·::i vimos em capitulo anterior , as Faculdades Livres exis

tentes n'l Repuhlica .a constituir um patrimonio de 50 :000$ e a prova.r o seu 

funcc!onamento r egular por espaço de dous e.nnos com uma: matricula n unca 

inferior a 30 al umnos. para lhes serem mantidas a:s regalias dos institutos offi 

ciaes. sendo marcado o prazo de cinco annos afim de se desempenharem daquelle 

compromisso PQ.r a com o Th esouro Nacion·a l. Por essa mesma lei de 1895, t inha:m 

a inda essas institu ições de depositllir, em prestações semestraes nas r epartições 
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fi.SC<Je<; ele suas .sédes, a quantia de 2 :400$ annuaes para g1·atificação ao fisca: 

do G<>verno junto a ellas ac1·editado. 

Rererincto-se a esse acto do Poder Legisl•ati\·o, salientava o Uinistro do In

t~rior, no seu relatorio de 1896, a anomllllia de se imp01·em taes obrigações aos 

cunc,s livres de direito, quando os de outras especialidades continuavam regula

dos prlo Codigo de 1892 e, portanto, dispensados de institui·rem patrim011io. 

Foi semelhante situação que Tlrocurou l·emediar o decreto n. 3. 57jj, "::a 25 

de janeiro de 1900, ex'J)edindo i·nstrucções para o ·patr.imonio das faculdades 

livres. Este continuaria a ser de ·50 :000$000 tpara as insti'tuições de qualqu,et· 

nature,a, •di r•eito, medicina ou engenharia. Para serem, porém, taes es-tabe

lecimentos equiparados aos federaes, ne~es·sitariam adquirir individualidade pro

prla e pro,var a idoneMlllde m.ora-1 e tec'hnica dos •Seus •dire.ctores. O governo, 

para esse •fim, nomearia um -commissario eS'pecial ·para a:compandlar a marcha 

do!s seus estu-dos durante algum tem•po; e, só depois do parecec deste, faria o 

reconhecimento ol'ficial, 

Finalmente, como a chave de todas as relformas 'baixadas em 190•1 'J)ara os 

diversos ramos de instrucção na,cional, e'ra 'PUbHca:do o decreto n. 3. 890, de 1 

de janeiro ·desse anno, approvando o Cowigo dos Jnstit .. tos Off·ici.aes de Ensino 

StttJCl'i01' e Sec~mdm·io, -dependentes do Mi.nisterio 'do Interior, decreto esse que 

ainda hoje vig·ora, apesar das reclamações e protestos geraes 'C]ue se le-vantaram 

ao ser iniciada a sua exe'cução . 

.Figuram nesse codi.go, em titulo especial, todo·s os dispositi'vo's re<ferentes aos 

cursos livres de qualquer especie, conservando-se alguns dos ~o.as leis anteriores 

e sendo intro-duzi'dos outros novos. O •Pe.trimo.nio marcado '])ara os estabelecimen

too livres não foi eleva:do; mas a prova de frequencia, exigida para o reconheci

mento offLcial, passou a •ser no mínimo de 60 alumnos, sujeitando-se tambem os 

estudos ao mesmo regimen e programmas dos institutos fedentes. Augmentou

se e.inlda a gratificação annual dos d'i·scaes do governo de 2 :•400$000 para 

3 :600$000. E discriminaram-se d~taLhoa'damente as obrigações e ll!S penas em qu~ 

incorreriam as escolas livres, uma vez 110 .gozo das vantaigens e regalias das 

dfficiaes. 

1Submettendo-se a este regjmen ou a-datptando os seus estatutos âs bases 

geraes por elle esta-belecidas. teem sido até a PI'esente data os seguintes os i•nsti. 

tutos de ensino superior, '])articulares ou estadoaes, equiparado's aos congeneres 

fderaes: 

PARA' - Facullda·de •L~vre de IDireito (•190•3). 

CEARA' - Faculdaide iLLvre rde Direito (!11903) . 

PERNAMBUCO - ·Escola de !Engen'haria (18~8). 

BAHM. - Facul-da-de Livre de Direi'to (/1•891) ; e Escola Polyteahnica ( 1898) . 

DISTRICTO FEDERAL - Faculdade Livre de Direito (18911); e Fll!Culdade Livre 

de Sciencias Jurídicas e Sociaes (189!1). 

l\/[IN'AS GERAES Fa,culdalde Livre de !Direito (18·9•3) e ·Escola de Pharma-

{!ia de Ouro Preto ('18 93) . 



-491-

•S . PAULO - Escola Polyte<funica (,1900) . 

RIO GRANDE oo SuL - Faculdade de l\1edicine. e de Pharmacia ( 1900) 

E scola de (Engenharia (:!900); e Faculdade Livr·e de iDire ito (19()3). 

IV 

FACULDADES LIVRES DE DIREITO 

A primeira institu ição particular de en·sino superior equiparada áR federae3 

foi a Fa.cu l·daJde de D i reito da Bahia . 

Reconheceu-a o d'ecreto n . 5•99, de 17 de outubro de 1891 , 'baixado 'fl elo 

ministro Antonio Luiz Affonso de Carval~w. em .nome do Marechal Deodoro da 

Fonseca. então Presidente da Repuhlica. E, prati,ca:do esse 'PI'imciro acto do 

G<YVerno de. União, não tardava a ser seg·uido do decreto n. 6·39, de 31 desse 

m esmo mez e anno, concedendo identicas regttlias de tac,.ldcules l im·es ás Fc<enl

dacles de SciJenci'as Juridictl'S e Socuae·s e cbe DiTeito desta capita.l . 

O Poder Executivo assim procedia •depois de •haver o conselho de instrucção 

Superior nomea.do commissões 'fle.ra da1·em pare'cer •so'bre o funccionamento regu 

lar desses institutos, na fôrma do art. 419, d(}s estatutos, de 2 de janeiro de 

189'1, e levado ao conhecimento do Ministerio 'do Interior que se achavam nas 

condições de goza1· 'do.s van'tlagens •das fecu!daJdes de direito ma.ntidas pela União . 

.Ambas as faculda:des livres desta capital Já ~1aviam iniciado os seus tra•ba

!Jlos desde 115 de jun'ho de 1•8·90; e, ·depois de reconhecida·s pelo Estado e adapta'das 

ao novo regimen para ellas instituido, continuaram a funccionar regularmente, 

installada a de sciencias jurídicas e sociaes n,o edifício do 'Gymnrusio Na-cfonal e 

a 'ele direito no da Esc.ol·a !Normal. A ca.rencia a'bsoluta de meios monetarios, 

desde ~1ue semelhantes esta-belecimentos tin~1am sido creados sem primeiro con

sti'tuirem os seus inicirudores um patrimonio que os puzesse a co~erto de viver 

Exclusivamente da pag·a dos alumnos que os deveriam frequ entar, fazia as;;im 

os seu·s directores recorrerem ao po'der .publico para que os auxiliasse de~de 

Jogo. 'fll'Oporcionando_•lhes uma sêd~. a titulo de 1provisoria. em doua proprios 

nacionaes. ão 'POderia ser ma.is ·desanima.dora essa primeira amostre. do que 

va.Jia então, e continua a valer, entre nós, a iniciativa TJa.rticular ! 

Extincto 'flOUCo depois o Conselho de Instrucção Superior, eram por aviso 

de •26 de abri l de 118912 nomeados commissa.rios fi·scaes junto ás faculdades livres 

desta crdade os Srs . Lucio de Mend(}nçe. e Vicente de Souza . 

·Para se poder mais de perto avaliar os resultados immediatos do funcciona 

mento desses institutos, ,Jogo no .começo da sua existencia, brusta transladarmos 

para aoqui a lguns trechos do rel a torio do primeiro claquelles commissarios, rupre 

sentado ao Governo a 4 de lfevereiro de 1•8·913. •E;;crevie. então o Dr. Lu cio de 

Mendonça: 

" ;Exmo . .Sr. !Ministro de Estrudo da Justiça ·e Nego·cios Inte1·iores - Venho 

apresen tar-vos succinto rel atorio ácerca das faculdades livres cl'e direito desta 

Capita•l, como commissario fiscal do Governo junto dellas e na lamentaveJ au-
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sencia •do meu companheiro ·de commiosão o illustre cidadão Dr. Vicente de 

Souza, -enfermo neste momento. 
Além de varias outras causas de insu1ll'iciencia deste trabalho, seja-me licito, 

para em grande •parte •a ttenual - a, recordaJr a razão pred()minante, que era a. 

estreiteza da acção legal dos commissarios, só ampliada muito tarde para, o 

presente relatorio . 1De feito, pelo regulamenlo approv·ado pelo decreto n. 1. 2'31.! 

E, de 2 de janeiro de '18911, art. 42!1, 2.• parte, os commisEarios, annualmente 

nomea'dos tinham de cingir-se a assi·stir aos exames das ·faculdades livres e in

formar so!bre a regularidade destes. 

Nen.huma fiscalização do ensino! e com tudo, incoherentemente, dispõe o 

citado regulamento , no rurt. 4'2•2 , que •em cada !faculdade livre se ensinarão, pelo 

menos, todas as malteria·s que constituírem o programma da faculdade federal, e, 

como sancção deste <pre.ceito, estatue, no .art. 412•4, que •a infrrucção das disposições 

contidas nesse titulo, que não são outrrus senão •essa ultima e a regularidade dos 

exames, sujeita a congregação da f.aculdade livre á censura do Governo, na 

reincidencia á multa, e, finalmente, â. suspensão do ensino e da faculdade de 

conferir grãos academicos. 

Muito razoavelmente enten·deu o Governo mnpli~r as funcções dos seus com

missarios, ·e assim o fez no ICodigo de 'Disposições Communs ás Instrtuições de 

Ensino Superior dependentes deste IMinisterio, approvadas pelo decreto n . 11.115 9, 

de 3 de dezem•bro de ·1892, e m cujo art. 312, 2.• ·parte, •se dispõe que o Governo 

nomeare annualmente commi·ssarios que inspeccionem: os esta·belecimentos e as

sistam aos seus exaJmes, prestando as devi•daJS in'formações em relatorio. 

Nem 1Se ~·eja. em tal extensão da. •fiscalização por -parte do /Go verno uma. 'Nl

stricção menos Jilberal: é da. índole do regimen republicano a estriC'ta responsa

bilidade de par com a li'berdade mais e.m'Pla.: 'á valiosisslma e. <ponderosa facu l

dade Ide conferir griá.os aJcademicos não 'Póde ·deixar de cOTresponder a mais vi

gorosa o'bservancia das condições legaes, rufiançe.da por severa fiscalização. 

Vêdes, .porém, que a 'Provi•dencia não podi•a. já a.proV'eitar á /fiscalização 1110 

periodo a. <que se refere o presente relatorio, e que ·se encerrruva exa.ctamente 11.0 

tem'Po em que taes disposições entravam a vigorar. 

Assim, além do que vropriamente se refere oá regularidade dos ex·ames, 

obje'cto exclusivo, até ha. pouco, da com•petencia. ·dos commissarios fiscaes. pouco 

poderei relata.r-vo·s, e ainda. esse pouco, manda a lealdade ·que o confesse, colhido 

mais da informação das pro-pria.s secretarias das faculdades ·que de scienci.a pro
pri·a e directamente adquiri•da. 

Duas faculdades livres de direi•to funccion,am nesta. !Capital. 

A 'Primeira, na ordem da antiguida-de, com o titulo de Faculdade Livre de 

Sciencias Jurídicas a Sociaes ·do .Rio de Janeiro, fundada. em 118 82 e reconhecida 

pelo decreto de ·311 de outu'bro de 18911, installou-se derl'initivamente a 119 de ma.io 

do mesmo •a-nno •e ifuncciona. aotu•almente no e'di.ficio do Externato do Gymna.sio 

Nacional. sob a zelosa. direcção do cid·aJdão Dr . Mrunoel do Nascimento •Machado 

Portella. e com um co!'po docente de prova-da idoneidade, compos to, na. maioria, de 
doutores em direito. 
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Ma•~ricularam-se nesse anno Iectivo 78 alumnos, os quaes assiduamente f~e

quenta ram as .aulas dos diversos cursos da 'Faculdade. 

,A_ outra Faculdade, com o titulo de iF'acttld.ade Livre de •Direito do Rio de 

Janeiro, fundada 'Pelo cidadão Dr . José Joalquim do Carmo. installada folemn e

mente .no dia 1'1 de ju.n•ho de 1891, tendo sido equiparada ás faculdades de direito 

federaes 'J)elo dt•creto n. 63·9, de 311 de outulbro do mesmo runno, funcciona actual

mente ·no edi•ficio da •Escola Normal, á ·praça da Acclamação, sob a inte!ligente 

direcção do cidadão Dr. !Carlos Antonio da F .rança Car>valho e com distincto 'PeS

soal docen•be, ·de que ~azem parte alguns doutores em direito e outros juristas de 

nome no parl<~~me.nto, no fõro e nrus lettras. 

INo ultimo anno lectivo l'unccionar·e.m rus aulas, d·e 115 de abril a 15 de no

vembro, com bastante regularicLrude, havendo-se matriculado :U19 alumnos, assim 

distri'buidos: na L• serie U.e sciencias juridicas ou wcirues, 25 ; na 2.• de sc iencias 

jurídicas. '17; na 12,.n de sciencias sociaes, 8; na 3.a do mesn1o curso, 1; no 2. 0 anno 

(regimen antigo), 4; no 3.• anno (idem), 27; no 4.• anno (idem), 28; e no 

5.• (idem), 19. 

Além destes, frequentaram as divoel'sas series, como ouvintes, ~·8 alumnos: 

Funccionaram quasi todas as cadeiras dos differentes cursos dessa Facul

dade, tendo daixa>do apenas de fu nccionar as de historia do direito natural e no~ 

ções de economia politica e direito aàministrativo (1• e 3• da 4" série de scien

cia~; jvridicas, de scienci~ •d•as finanças e contabilidade do Estado e legisl ação 

comparada sobre o dirt>ito privado (2• e 3• da 3• série de sciencias sociaes), bem 

C(·mo as cE~~deiras do cur~o do notaria:do, todos por fa lta de alumnos. os quaes, 

qua••t• · ás primeiras cadeiras mencionadas, como te.mbem succede na outra F a

culdade, ;>referem continuar os estudos segundo o regimen antigo, como faculta 
o art. 437 do regnlam·ento vigente . ,. 

D e poIS d:e da r uma estatistica detalhada, e.nno por anno, de todos os actos 

das duas F·acul•da des, encerrRva o D1·. Lu cio de M•endonça a sua expos ição com 

as segr,intes .palavras : 

"Como vereis desses resultados, e segundo verifi'quei assistindo a alguns des

s-es exa·mes, quer O!'dinarios, quer extraordinarios, é ~d ig'lno de notar-se o esoru

pt:lost• rigor com que se houve a Faculdllide •em seus julgamentos. bem compre

h ,ndendo que da "'erieé1ade destes depen·dem os bons cr editos da instituição. 

Não c.oncluirei sem congratular-me com V. Ex. ']}elos r esulta'Clos, senão in

teiramente satis.factorios, já muito •promissol'e5, do ensino superior livre na Ca

pital da Federação. " 

Dessa oata em -diante foi sempre mais ou m enos optimista a lingua~em dos 

differt>nt es f iscaes do Governo, escolhi1dos para acom panharem os trrubalhos des

ses estabelecimentos livres. 

ror seu la::lo, nã'O se póde 11egar que ambas as Faculdrudes têm procurado 

firmar os seus c reditas, devido talvez á campanha incessante qu·e contra a sua 

moralidaU.e e existencia se tem movido e que, ainda ultimamente, irrompeu com 

grande escandalo na imprensa, denunciando-se factos de lictuosos e abusos prati

cados em um:t clell'aiS por occasião de um julgamt>nto de provas. Não poucas nem 
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me.,os graves têm sido taml>em as denuncias .a·presentrudas ao •po·der publico, 

corno, entre outras, o caso de ·haver em um desses institutos obtido o diplome. de 

L ,r:hare., sem prestar alguns ·exames € percorrer legalmente os ·diversos annos do 

curso, um estudante, ora em elevado caxgo da l'ePl'ilsentação nacional, e o episo

dio não menos censuravel de t€r conseguido matricule. -em outro um candidato 

que urna só certi'dão e.xhibira de sua·s hrubilitações nos estudos secundal'iOS exi

gidos 'flara aquelle acto. 

C ('TOverno, entretanto, todas as V€zes CJU€ rna.ndou syndica•· até onde iria a 

veracidade dessas denunciaR, teve sempre as mais completas e cabaes informações 

de que eram inteiramente destituida•s de fundamento. 

Assim se vronunciou, ainda ·ha pouco t·ernpo, um dos commissarios, para tal 

finJ espe-::ialrnente nomea-dos, sendo o seu testemunho tanto mais valioso quanto 

se trata de illustre e integro magistr<>:do, membro dos mais conspicuos da Côrte 

de Appe!lação. Por nossa parte, nã:o encontTarnos tambern sequer urna prova 

dir••cta ou indirecta na minuciosa inspecção a que procedemos em ambos esses 

estabelecimentos livres, prova que ·nos firmasse a convicção de que não presidam 

a necessaria serjeda·de e escrupulo á conducta dos seus directores e respectivos 

corpos docentes, compostos de jurisconsultos, advogrudos € lentes jubil.all.os das 

Faculdades de Direito da União, muitos do:s quaes de nomes laureados nas lettras 

;t.ridicas e na sciencia da administração e da politic!. 

E' verdade que cerbas rixas levantadas, não ha muito, entre os membros da 

congregação de urna •dessas Faculdades, chegaram a arneaça.l-a ele imrninente dis

solu<,ão ou de cava•·-lhe o descredito publ ico, se con1:inurussem e. minai -a tão la 

rrentaveis discussões intestinas. Houve mesmo quem, por essa occasião, pro

curasse fundir os dous cu·rsos juridicos desta cidade, como meio de solver as di!

ficulclades do momento. E esses lastirnaveis incid·entes deram ensejo a que se 

avolumasse a propag-am·da para que se aho.Jissern por lei do Congresso as equi

rar"lÇÕes dos institutos particular-es d-e ensino superior aos officiaes. 

Felizm~nte, essas lutas cessarMn a tempo, segundo nos parece. Desistiram 

os grupos divergentes <la politica domestica que haviam iniciado na Faculdade , 

disp;.tando a posse perpetua da sua su<prema direcção. Não chegaram mesmo 

taes attritos a ~e reflectir entt-e os alumnos, tornamdo-os partidarios destes ou da

quelles professore.s em pe1.eja. 

Outra accusação, que se tem formulado contra o funccionarnento regular das 

Faculdade:; Livres de Direito desta Capital, é a nenhuma assiduidade elo seu 

pr<· fe;sorado. 

Argumenta-se qnQ esse facto ·provêm n•aturalmente da parca remunet-ação 

que lhe é destinnda, diante da pequena renda desses estrubelecimentos, oriunda 

nnicamente das mensalidades dos alurnnos. Por maiores ~tue sejam a abnegação e 

o amor :to ensino do2 lentes encarrega!dos das diversas cadeiras, é frequente di

zer-se,. não se lhes podem exigir ·sacrlficios quando não percebem vencimentos 

qr.e compensem os prejuizos de se distrahirem das sua·s bancas de advogado ou 

de outras profissões que exerçam, para em 'dias certos e horas determinadas ir 
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dar aulas que não rlebcam de exigir aig1.1m estudo e especial attenção de sua 
parte. 

O ceelo, porém, é que essa falta de assiduidade não existe, como tivemos 

cccas;ão de V"erificar pelo exame dca livros de a mba·s as Faculda des . Nà<:> é pos

siv0l a dmittir-se que homens de respeit~bilidade comprovada descessem a simu

laJ', ou a consentir que a administraç.ã;o da esco la simulasse, uma f~Isa frequen

ci:t sua ao estabelecimen to . Al•ém disso, a prova de presença do corpo docente é 

c·.·nfirmada pelas cadern<>. ta·s, em ~Jue, antes de começarem as aulas, os alumnoa 

escrevem com o proprio punho os nomes ; e a inda mais a•!)surdo seria acreditar-se 

qte direc to"es. lentes e al umnos se concertassem paJ•a .fingir uma normalidade de 
tr nl·alhos qu.e de racto não fosse rea l. 

O que ha, sem duvida, é uma certa instabilidade na composição do profes

~·n·ado. A.s substitu içües de uns docentes por outros são habitu!l!es: h a exemplo" 

me~n1o de cadeiras que, dentro de um anno, são reg·idas por .CJous ou tres len

tes diversos. 

Esse, porém, já é um mal que se tornou extensivo a todas as instituições de 

ensino entre nós, quer particulares, quer O'l:ficiaes. Nas escolas superiorPs des ta 

Capital, raros são os cethedratlcos que não consideram os seus carg-os como sim

Jl.es acheg-os. Uma e"'tatistica mesmo feita no sentido de se apura r a verdade 

destes concEcitos seria para entri·stecer. V<Jr-se-hia assim •que a mór parte dos 

lentes dos cursos superiores de instrucção, sustentados pelo Governo Federal, ou 

v_i,·em con<tant<> me nte em excursões recrea·ti\·as pela •EUJ·opa, usufruindo annos e 

annos de lic·enças com os respectivos vencimento , concedidas munificentemente 

pelo Congresso Naclonal, ou são a cada pas!j() distN~-hidos pat·a commi-ssões ren

dosas de car acter muito diverso do seu sacerdocio. 

Quanto â. criminosa benevolencia de quem ainda censuradas as congregações 

dos cursos livres por occasião dos exames annuaes, tambem é outro prejuizo 

enraizado nas faculdades do Estado, n as quaes o patronato se encastel1ou como 

padrão quasi gerai para aferi r a capacidade dos aspirantes ãs bancas acade

micas. E isso é tanto mais lastimavel quanto do professorado official, pela sua 

preconizada independencia e propria situação de supremo regulador do ensino 

nacional, deveriam partir o exemplo e o incitamento ãs instituições particula

res que, em teneno desegual e ingrato, lhes procurassem fazer concurrencia. 

'' Ao passo que o pro.fessor do Estado, jã escrevia o Sr. Ruy Barbosa em 

1882, não tem, nem pôde ter, outro interesse que não o do Estado, isto é, o in

ter esse g·eral, o professor de uma faculdade livre é directamente interessado na 

prosperidade do instituto de .que faz parte. A sua capacidade não é afiançada 

senão pelo seu grão e pela escolha de uma auctoridade desconhecida ao Estado, 

a lheia ao Estado. A capacidade e a imparcialidade do professor do Estado re

sultam do seu grão, da sua carreira sempre fiscalizada e sempre notoria, das 

fôrmas de sua nomeação, vara a qual contribuem as maiores auctoridades scien

tificas e universitarias, da inamovilbilidade, emfim, em que elle é investido." 

Particularmente, entretanto, a nossa missão junto aos institutos equipara-
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dos de instrucção superior, com séde nesta Capital, o primeiro que visitámos foi 

a Fac~tldacle Lw1·e ele Di1·eito. 

Este estabelecimento, antes de intallar-se no edifício da Escola Normal , 

como já vimos acima, funccionou nos seus primitivos dias em uma dependencia 

do Mosteiro de S. Bento, graciosamente cedido pelo ultimo a·bbade que ali i su

·perintendera os destinos da ordem. Da Escola Normal transferiu-se mais tarde 

para o Lyceu de Artes e O.fficios, de onde passou depois para a ala esquerda do 

predio da Escola Publica da Praça Duque de Caxias e acha-se actualmente ac

commodado no proprio municiopal da rua do Lavradio n. 96, obtido por alugu el 

· á Prefeitura, devendo em breve mudar-se definitivamente para uma casa que a 

sua administração acaba de adquirir na praça da Repu•blica. 

Desde seu inicio, teve como director o Dr. Carlos Antonio de França Car

valho, •que até hoje se conserva nesse cargo, tendo mesmo abandonado a advo

cacia e a politica para se consa!frar exclusivamente á instituição, de que foi 

um dos principaes organizadores. Compoz-se o seu primitivo corpo docente dos 

Drs. Sylvio Roméro, José Joaquim do Carmo, Ubaldino elo Amaral, Benedicto 

Valladares, Manoel Ignacio Gonzaga, Alvaro Caminha, Carvalho Durão, Augusto 

D. de Araujo Lima, Sizenando Nabuco, Paula Ramos Junior, Magalhãils Castro, 

Fróes da Cruz, Raüsbona, Theodureto Souto, João Pedro Belfort Vieira, Rangel 

Pestana, José Hygino e outros mais . E serviram como substitutos das seis sec

ções em que se dividiam os cursos, os Drs. Bras;, Silvado, Oliveira Coelho, Vaz 

Pinto, Eugenio Catta Preta, Mello Mattos e José Góes de S iqueira. 

Alteradas mais tarde as leis do ensino, foraiTl' reformados os estatutos da 

faculdade, creanclo-se os cargos de vice-director, •bibliothecario e redactor da 

Revista . O primeiro vice-director foi o Dr. Antonio de Paula Ramos Junior. 

O cargo de secretario tem sido exercido pelos Drs. Hippolyto Pacheco Alves 

de Araujo, actualmente servindo em uma das nossas legações na Europa; An

tonio Murtinho Doria e Raul Barradas, que o occuparam interinamente; Mario 

Quaresma de Moura; Raul Paranhos Pederneiras, a quem deve a faculdade os 

mais importantes e intelligentes serviços na organização de seu archivo, qu e 

pôde ser considerado um modelo no genero; e Mario Belfort Ramos, tambem 

presentemente em exe rci cio de cargo diplomatico. 

O quadro actual da administração é o seguinte: 

Director, Dr. França Carvalho. 

Vice-directo1·, Dr. Carlos Affonso. 

Secretario, Dr. Carlos .A.ffonso Filho. 

Bibliothecario, Dr. Vicente ·de· Carvalho. 

'.rhesoureiro, Dr. Frederico Borges. 

Durante a nossa inspecção nesse instituto de ensino tivemos ensejo de tra

var relações com o actual secretario, que, portador de um nome illustre, muito 

nos auxlliou, prestando-nos promptamente todas as inrformações de que necessi

tavamos, quanto ao exame dos livros e escripturação, cadernetas e provas 

escriptas dos alumnos, tendo nesse trabalho percorri do diversos annos desde a 

fundação do estabelecimento e encontrando tudo na melhor ordem e asseio. 
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Possue a Faculdade Livre de Direito o patrimonio da lei em apolices nomina

tivas da divida publ ica do Estado; e, juntando a este o fundo de reserva, acaba 

de adquirir um edifício para a sua installação definitiva. Como parte importante 

do seu patrimonip, dispõe ainda de uma regular bibliotheca, em que tivemos oc

easião de apreciar ~bras de subido valor, algumas das quaes offerecidas em edi

ções luxuosas por altas corporações estrangeiras. 

Foram-nos então o·fiferecidos diversos trwbalhos elaborados por essa facul

dade, entre os quaes alguns volumes da sua Revista Annual, um exemplar da 

brilhantissima defesa de the se, feita o anno findo pelo deputado federal Sr. 

Sá. Peixoto, para obter o gráo de doutor em direito, e um avulso com o parec~r 

sobre a consulta a que teve de responder a mesma faculdade relativamente ao 

projecto do Codigo Civil. 

·Fiscalizada a principio pelo desembargador Miranda Ribeiro e Dr . Xavier da 

Silveira, tem hoje como representante do governo o Dr. ll-lanoel Porphyrio de 

Oliveira Santos, que, como consta de seus relatorios, ha em minuciosas e succes

sivas visitas verificado a boa ordem e regular andamento do mecanismo escolar. 

Bste distincto advogado esteve sempre presente á inspecção que fizemos no esta

belecimento. 

Terminada esta, coube -nos egual tarefa junto á Faculdade Livre de Sciencias 

Ju rídicas e Sociaes. 

Esta faculdade, ao contrario da sua emula nesta Capital, depois de um curto 

funccionamento no edifício .,a Escola Senador Corrêa, á praça S. Salvador, tem 

conservado sempre a sua séde em uma parte do velho convento de S. Joaquim, 

occupado pelo Externato do Gymnasio Nacional. Em compensação, todavia, tem 

frequ entemente mudado de director em ele ições, a principio annuaes e agora 

m ais espaçadas, o que não nos parece de grande vantagem para o progresso e 

r egular andamento de uma instituição tão importante, que carece de uma acção 

a ssídua e firme na gerencia dos seus altos destinos sociaes, atravez da qual se 

sintam a capacidade e o tino adminis trativo ligados á experiencia e á observação 

de todos os dias . 

Na lista da sua direcção encontram-se nomes nota veis e vene randos, como os 

dos Drs. Machado Portella e Baptista Pereira, além dos illustres jurisconsultos 

que lhes succederam até o actual serventuario, o Dr. João Evangelista Sayão de 

Bulhões Carvalho. Ao inicia r os seus trabalhos em 1891 compunha-se o corpo 

docente do estabelecimento dos Drs. Affonso Celso Junior, Gomes de Castro, 

Coelho Rodrigues, Tarquinio de Souza, Souza Lima, Silva Costa, Bandeira de 

Mello, que mais tarde serviu junto aos seus tra•balhos como fiscal do governo, 

André Fleury, Carlos de Gusmão, Oliva Maya e outros . Serviram nesse tempo 

de substitutos das diversas secções os Drs . Paulino de Souza Junior, Leão Velloso 

Filho, Lima Drummond, Souza Bandeira e Antonio Maria TeLxeira. 

o cargo de secretario, durante muitos annos desempenhado· pelo Dr. Bar

tholomeu Port.rla, era ultimamente exercido pelo Dr. Francisco de Andrade e 

Silva, de cujo intelligente concurso se viu privada a faculdade, ha perto de um 
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mez, por uma lamentavel divergencia entre esse zeloso funccionario e a dir&

ctoria do estabelecimento. 
O quadro ela administração ê composto de um director, que, pela ultima 

reforma dos estatutos, será eleito por dous annos e suqJstituido nos seus impedi

mentos pelo membro mais antigo da commissão disciplinar, de um secretario e 

demais aux!liares necessarios. O cargo de bibliothecario foi extincto e não existe 

o de vice-director. 

Po1· causa das reformas que teem soffrido os cursos juriclicos nestes derra

deiros 10 annos, modificações notaveis teve de fazer esta faculdade na sua con

gregação, hoje composta, em boa parte, de novos lentes, que quasi todos hão ga

lharda;nente correspondido á difficil he rança recebida com a successão de pro

fessores respeitaveis pelo seu talento e erudição. 

Todas essas ultimas leis do ensino, em poucos estabelecimentos como esse. 

foram mais bem acolhidas. A propria obrigatoriedade da frequencia não soffreu 

a menor reluctancia por parte dos alumnos; e, ao contrario, se não encontrou 

nelles reacção, ]>rovocou do corpo docente os mais calorosos applausos . 

Commentando este facto, assim se exprimiu o conselheiro Bandeira de Mello, 

f'JUando na direcção desse instituto, no seu relatorio dirigido ao ministro Epitacio 

Pessoa: 

"Não menos digna de nota ê a frequencia r 10gular por parte dos alumnos, em 

geral dispostos a ouvir as lições dos seus mestres e a comprehender que o ensino 

oral lhes é muito proveitoso e mais os estimula e habilita para os estudos ul

teriores. 

E' assim que, dentre 118 alumnos matricul ados, sómente 19 deram mais de 

40 faltas, sendo 15 do 1° anno, 2 do 2° e 2 do 4°, devendo-se certamente attri

buir a diversas circumstancias imperiosas o numero, r elativamente grande, dos 

al umnos do 1° anno qu e deixaram de frequentar as aulas, talvez prevalecendo a 

falta de vocação ou o desanimo para a carreira juridica. 

E neste ponto peço permissão a V. Ex. para dizer que, sem impugnar em 

absoluto o regimen da frequencia livre, alcunhado de "ensino livre", uma vez 

que com ella sejam adaptadas e cumpridas se?'i.amente as exigencias naturaes 

para os respectivos erames, julgo ser de todo o ponto mais favoravel aos alumnos 

o regimen da frequencia obrigatoria, pelo qual são incitados a acompanhar as 

lições e dar provas nas aulas de sua applicação, tornando-se conhecidos dos seus 

mestres e, pela sua conta de anno, poderem ser julgados devidamente ante um 

exame em que por qualquer motivo imprevisto não se revelarem sufficientemente 

habilitaclos. Digo-o com a minha experiencia de Yelho professor jubilado ele um3 

faculdade official e em exercicio nesta h a 10 annos. 

Não é para jovens, em uma idade. convidativa ás distracções e propria do 

desleixo natural para qualquer obrigação e quiçá sem grandes incentivos que as 

contra1Jalacem, que, sem se attender aoquoà p!enmqnc fit, se deva estaq,elecer, 

como regra, a liberdade de comparecerem ás aulas, contando-se com os seu.< 

esforços para aprenderem por si sós, independente ele professores, ou em cursos 

particulares que não existem organizados no Brazll, como em alg·uns paize.s. 



Entretanto, se po1· excepção se !llpresentarem a exame os que, vencendo todas 

as d ifficuld!lldes, se declararem habllitados, é justo que a elle sejam admitti

dos, dando, porém, muito naturalmente provas rigorosas de sua intelligencia e 

estudo, comprovando deste modo que a regra não pôde nem deve ser absoluta 

para os q,ue se. acham em caso semelhante. No meu sentir, pois, o regimen mixto, 

que foi adoptado para as nossas faculdades de direito, é o mais congruente e 

deve satisfazer aos pertiilarios dos dous regimens extremos. Nesta faculdade • 

re&ultado tem sido o melhor. " 

P or nossa parte, durante a inspecção que fizemos neste estabelecimento, 

em companhia do digno fiscal do governo, o Dr. Carlos da Silveira Martins., 

tivemos ensejo de verificar a boa ordem da sua escripturação, pela qual se 

observa que a assiduidade do corpo d'ocente é muito regular e mais que " 

sua directoria tem cumprido fL risca as prescrlpções le~es exigidas P*l>la 

equiparação desse instituto ás faculdad es officiaes. A frequencla de alumnos 

contlnúa a e.xceder a marcada no Codigo do Ensino; as aulas têem funccio

nado normalmente, sendo respeitadas todas as medidas disciplinares que, na

quellas instrucções, foram condensadas; e possue a escola o necessario patri

monio em apolices da divida publica do Brasil . 

Infelizmente, não foi até hoje organizada a bibliotheca da faculdade e sõ no 

anno preteri to iniciou-se · a publicação da Revista dos seus cursos. 

Quanto â. grande condescendencia de que teem sido accusadas as congrega

ções dos dous cursos livres desta Capital, a seguinte estatlstica poderá. fornecer 

um criterio approxlmado, extrahida como fo i ?os dados officiaes em nosso poder: 

De 1892 e 1902, inscreveram-se para exame na Faculdade Livre de Sclencias 

Juridicas e Sociaes 988 alumnos, dos quaes 21 foram reprovados, nove retira

ram-se antes de conclui das as provas e tres não coiDJpareceram ao acto. 

No mesmo prazo, as inscripcões na Faculdade Livre de Direito subiram a 

1. 09õ alumnos, havendo 147 reprovações, retirando-se das provas 22 e não com

parecendo 49 aos acto&. 

Diante de todas estas observações, não podemos proclamar que as Faculdades 

livres, existentes nesta cidade, sejam creações em pleno florescimento. Vivem, ao 

contrario, pelos sacrificlos e abnegação dos seus instituidores e corpos dooentes, 

devotados todo~ a obra meritorla de sustentai-as atravez da indlfferença de uns 

• das perse&Uições tenazes e per!ldas de muitos . Mas, apesar de tudo, não ficam 

multo a dever ll.ll inst!tulc;;ões federaes de lnstrucção superior aqui estabelecidas, 

em que pese a alguns arautos do off!clalismo, espíritos enfermos que vivem a 

clamar na imprensa pela regeneração do ensino publico, quando, depois que 

apanhar am a vitaliciedade das suas cadeiras, nunca mais estudram nem se

guiram os progressos da sciencia, só tendo, na phrase caustica de eminente es

crlptor, a ambição de envelhecer, para que, de tantos em tantos annos, sintam 

Ir cr escendo prop orcionalmente os seus venolmentos na razl!.o directa da s ua 
gradual inappetencia para o magisteri11 . 
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OS CURSOS JURI•DICO.S 

O espírito reformador da Regencia trina, que se organizára logo em se&"uida 

á abdicação do primeiro Imperador, não attingira os cursos juridicos ao norte 

e ao sul do paiz Cl'eados peia lei de 11 de agosto de 1827. 

Inaugurado o de 8. Paulo em 1 de março do anno posterior e o de O linda a 

Ui d\' m'aio seguinte, começaram sem demora a funccionar, tenão como reg-u

lamento provlsor1o os estatutos elaborad~s pelo visconde da Cachoeira para a 

.l!!scola. de Direito desta Capital, estabelecimento que jamais fOra levado a ef

f elto, ficando lettra morta o decreto ,que o instituira. Só a 7 de novembro de 1831 

eram baixados os estatutos definitivos, referendados por Lino Coutinho, como 

ministro do Imperio, e assignados pelos regentes Francisco de Lima e Silva. 

José da Costa Carvalho e João Braulio Moniz. 

Pela lei de 11 de agosto foram os estudos juridicos distribuidos por cinco 
annos e nove cadeiras, segundo o seguinte plano: 

1. 0 ANNO - Cadeint ttn ·ica - Direito natural, direito publico, analyse da 

Constituição do Imperio, direito das gentes e diplomacia; 

2. 0 ANNo - P?'imei?'a cacl.eint - Continuação das materias do anno ante· 

cedente. Segunda cadein1- - Direito publico ecclesiastico; 

3. 0 ANNO - P?'imei?·a cacleint - Direito pat,rio civil. Segunda cad.ei?'a -

D ireito patrio criminal com a theoria do processo criminal; 

4.0 ANNO - P?'imei?·a cacl.ei?·a - Continuação do direito patrio civil. Segunda 

cadeir·a - Direito me rcantil e maritimo; 

5. 0 ANNO - P?·imeint cad.ei?-a - Economia politica. Segunda cadeira -

'l'heoria e pratica do processo adaptado pelas leis do Imperio. 

Os nove lentes cathedraticos, que teriam honras e vencimentos iguaes aoz 

desembargadores das Rel ações, tinham o direito e liberdade de ensinar as ma

terias a seu cargo pelos livros que entendessem e sustentar as doutrinas que 

se lhes afigurassem melhores, desde que não offendessem as instituições juradas. 

Disporiam ainda de cinco professores substitutos, formando assim cada anno uma 

secção, Um destes substitutos seria incum.bido do officio de secretario da e~rcola, 

percebendo por esse serviço uma gratificação mensal de 20$000' 

Aos lentes era licito organizarem compendios de sua lavra, devendo todavia 

submettel-os â. approvação da Assembléa Geral, que então os mandaria imprimir 

a expensas do Estado. 

As lições deveriam durar hora e mela, sendo a primeira meia hora destinada 

â. arguição dos alumnos e o resto do tempo na exposição pelo docente de 

materla nova. Para preparação segura sJ.os estudantes para a vida pratica, fo

ram instituidas as sabbatinas, que consistiriam em juntas escolares, em que tres 

destes, designados na vespera pela sorte, interrogarill;m seis collegas seus sobre 

um ponto dado e previamente escolhido, de modo a pode r o mestre ir formando 

juizo sobre o aproveitamento e intelligeneia de cada um dos seus disclpulos. 

Como mais um exereicio salutar, seriam obrigados os estudantes a a>preaentar 
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no fim de cada mez uma dissertação escripta sabre qual•quer trecho da mataria 

exp 11 ca;da, deBignado pelos professores. 

Para esses fins, a frequencia das aulae era. o•brJgatori·a. P.-ocedlda a cha

mada. tomava-se dia riamente nota dos que não comparecessem, bastando 15 fal

tas sem causa ou 40 mes mo justi<fkadas para determinarem a perda do anno. 

)lesae caso sômente seriam admlttidos a exame os que tivessem inclltido nessa 

iP.fracção por dispensa concedida pelo Poder Legislativo. 

•.:>~ exames consistiam em uma dissertação sobre um ponto tirado na ves

para, excepto para. o 5• anno, no qual os bacharelandos teriam 48 hora.s para es

tudo da materia em que deveriam ser RJrguidos. O estudante reprovado duas ve

ze!. no mesmo annc não poderia mais completar o curso. 

Havia, pelo regulamento adaptado, tres especies de g>ráos: o de baciHwet, 
conferido aos alumnos approva.dos em exames do 4• anno; o de baohwrel formado 

aos 'QUe fossem bem succedidos no 5• e ultimo anno; e o de doutor aos estudan

teB que, tendo completado o curso e recebido a. RJpprovação nemAme tUsm·epante, 
defen dessem theses e conseguissem o assentiii)·ento da congregação em voto so

lemne e soberano, em que ficasse registrado que houvessem merecido essa dis

ti .cção . 

Por decr"lto de 16 de Setembro de 1834 foi permittido ás congregações con

ferirrm o grão de doutor aos lentes já nomeados que não gozassem dessas hon

ras. E~sa medida justificava-se pelo facto de terem sido feitas sem concurso 

as primitivas nomeações de professores proprietarios e subst1tutos que iam sendo 

este 'hidos á proporção que as necessidades do ensino o exigiam. 

Quanto á administração da escola, s eria composta de um director, nomeado 

pelo Governo Imperial, e da congregação, sendo o serviço de expediente desem-

1 c·nhado por um secratario, um official, dous continuas e um porteiro. 

Os estatutos de 1831 modificaram, todavia, em alg·uns pontos importa-ntes os 

rlo Yisconde da Cachoeira.. 

Assim, é que incorporaram ao curso juridico cadeiras de prepaTa.torios sob 

a denominação de CI!Ulas ?nenores, cujos docentes eram escolhi•dos pelo Impera

dor dentre os candidatos approvados nos respectivos concursos. Essa.s aulas rne
"cn·es acabaram por constituir mala tarde os oursos a·m~e::cos ás Faculdades de 

I' irei to. 

_4.inda sobre concursos dlapõz esse novo regulamento que sô podiam pleitear 

OS\ lugareB vagos de substitutos os doutores que houvesaem sido unanimemente 

:; )provados em defesa de these pelas congregações. 

Antes da expedição desses estatutos, a lei de 14 de Junho desse mesmo anno 

de 1331 já estabelecera tambem concurso pa.l'a os cargos de lentes dos cursos 

i•1ridico~ do Imperio. E, nas instrucções ba!lxadas a 29 de Agosto seguinte, de

t•·rmin-ava e. Regencia que essas provas consistirirum em uma prelecção, que de

Yeri. . durar uma hora pelo menos, sobre um ponto t!mdo com 24 horas de ante

cedencia . em uma dissertação escrlpta elruborada em oito horas; e finalmente, 

na defesa de theses, pe-ra cujo preparo c competente impressão seria concedido 

<J prazo improrog.avel de alto di.as. 
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'o mai.s, o regu•lamento de 7 de :.'olovembro exlgio ainda que fizessem provas 
escrlptas oa alumnos do 3•, 4• e 5• annos; creou um premio, consistindo em 

uma medalha de ouro, para serem annualmente ge.lardoados dous alumnos 
discinctos de cada anno, Premio esse denominado- Ao merito litte.·ario; estabe

leceu o .sello da Acadent-ia Ju1"idic.a, nome com que, em todos esses estatutos, 

ar.parecem designados os Cursos Juridicos de Ollnda e de 18. Pe.ulo; e Pl'Efficreveu 

os <:".lstinctivos dos lentes, que nos actos solemnea, além da bécca, trariam na 
mio a insígnia de doutor, symbollzada por uma bm·za ver-mell,a. 

Data, !in!l.lmente, de 1831 a institulç~ das bibllothecas de ambas as 6&00-

lu de Direito. 

Iniciado, todavia, esse novo regimen, não se demoraram a surgir os primei

ros Inconvenientes da sua execução. A' falta de medldas disciplinares e ao mito 
<-nslno de alguns professores vinham juntar-se successivos actos de insubordina

ção par parte dos estudantes, que, por seu turno, amargamente se queixavam das 

penas arbitrariae a que eram submettidos. E provinha de tudo isso uma. série de 

confllt.tos que se tsren<icram por alguns annos seguidos. 

Apreciando a situação creada ao ensino dessas academias, assim se expres
sava no seu N?latorio de 1836 o Ministro do Imperio, Ignacio JOSé Borges: 

"Os cursos de sciencias juridicas e sociaes, estabelecidos em S. Paulo e 

Ol:nda, continuam em sua marcha regular co;forme os estatutos que os regem. 

tal1ando-lhee comtudo os regulamentos paliciaes, que são indispensaveis. 

Enes têm fornecido o grande numero de bachareia que actualmente occupa.m 

os lugares da magi~tratura, e continuarão a fornecer ume. tal quantld!!Jde, que em 

breve não t-erã o Governo empregos para os contentar; e então, de certo, virá o 

desalento da mocidade em e entregar á profissão das lettras. 

c\lgu('m se ha lembrado de que, pare. evit!I!T este inconveniente, conviria a 

reducçil.o a uma s6 e scola estabelecida nesta Cõrte, additando-66-lhe a Academia 

de Medicina e mais nuas escolas mllitares do Exercito e de. Marinha, para com 

!<•dos esses -elementos organizar uma Universidade completa; mas este arbitrio, 

que aliás se inculca plau.sivel a certos respeitos, não preenche, quanto a mim, 

o ~1ue pretendem os seus autores, parque e. reduccão do numero das escolas nQo 
ha de diminuir de certo o numero dos estudantes, pois que estes tanto hão de 

affluir a duas como a uma, e pOde crer-se qu.,, sendo ella estabelecida n-esta ci

dade. maior solicitação haverã da parte dos filhos para com os seus pais, por 

Isso que aa dlstraccões e passa-tempOS da Cõrte convidam melhor a mocidade In

experiente." 

Por !Rua vez, Bernardo d-e Vasconcellos, quando no desempenho da mesm& 

pas•.a em 1838, entrava em apreciações que em nada abonavam os credltos dos 

prime·iros docentes nomeados para e.s escol·as de direito. Eis como se exprimia o 

nota vel estadista: 
·'Os cursos de sciencias sociaea e juridicas continuam a lutar com embaraços 

consideraveis. Porei de parte os que me parecem Jrrem6diaveis, P'aTe. não consu

mir lnutllmente o tempo e não cansar a vossa paciencia: limltar-me-hei âquel

le!l que s!lo de ta.c\1 r<>moção e clema11dam promptas providencias. Reduzo esse5 
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embaraços e. dons : um delles a falta de lentes, outro a faJta de assiduid~~Jde no5 
que existem. 

Não ignoraes que a carreira da magistratura offerece aos ihabilitados para 

ella uma perspectiva Hsonjeira, e.esim como a da advocacia uma condição inde

pendente e abastll!da. Nem com uma nem com outra póde competir a carreira do 

magistario pelos dJminutos interesses que lhes estão consignados e pelo tedlo dlLs 

funC.CÕE\6 que lhes são inherentes. Druqui procede serem rariasimos Oll mamoeboll 

tAlento~s ·que aspiram aos lugares cathedraticos. 

Reconhecida como verdadeira esta causa do mal de que estou tratwndo, o 

seu remedio por si mesmo se patenteia e consiste no augmento dos honofartos 

dos lentee, de maneira que es&es honol"arios tornem os re-i'eridos lugares appe

teciv..:lis. 

Concedido este augmento a. titulo de gratificação â!quelles que effectlva.men

te re;;erem as cadeiras, quer sejam proprietarios, quer sejam suootitutos, cessar5. 

tambem o segundo mal: e as licenças, que hoje se pedem com motivos menos 
elC'actos, po~m documentalmente justificados. e que o Governo não póde deixa.r 

de conceder sem incidir em uma responsabHidade moral odlooa, .ser!!.o menos so
licitadas e acabarão •as distracções provindas ·de objectos alheios ao ensino. " 

Dous annos depois o Ministro Ca'Eltano Maria Lopes da Gama, depois de la

mentllr a decadencia em que se mantinha a instrucção superior entre nô.s, pro

punha a creaçã.o nos curso~ jurídicos das cadeiras de direito administrativo e de 

direito romano. 

Para Araujo VJanna, que !oi incontestavelmente um do:s espir!tos ma.is 

<J.dian tados que teve o Governo do Bras'il nos primo>iros dias do segundo reine.do, 

todo o ensino superior estava carecendo de medidas radicaes .que simulta.nea

m~nte afifectassem ao edifício inteiro da instruccão nacional. 

Mais Darticularmente nos estudos jurídicos, ainda se manifestava o seu euc

c~sor. o Conselheiro Almeida Torres: 

"Continuam com alguma regularidade os estudos no curso juridico de Sw 

P aulo; no de Olinda acha-se extincto o espirito de turibulencia que, por mui to 

temiJo, reinou entre os acaderolcos. 

O aproveitamento lltlerario, porém, destes não é tal qual razoavelmente se 

póde e deve esperar. Para este desagradavel resultado muito concorre o des

le ixo dos professores. " 

Tratando em seguida das providencias que poderi-am ser adaptadas p11.ra 

C(lmN•lllr os professores a comparecerem as aulas, accrescenta o mesmo ministro: 

"As obrigaç;ões do magisterio não consistem só no comparecimento material 

do professor ou lentes ~ aulas; ma.s no vivo intereSi3e de instruir-se e de instru!:

conscienciosamente a mocidade que para ·esse fim lhe é confiada . A obrigação 
pby~.ica. póde ser leva'<ia á execução por meio de uma ceacç;ão tambem phy!!ica, 

mas o pleno deétlmpenho da obrige.ção moral só póde ser· determinado pela consc!

enc 'a. do dever, e no presente caso e.ssa consciencia falta completamente. Se ella. 

existisse, n!!.o me vel"la na desagradava] necessidade de fazer na vossa presença 

ee~r- !eflexiíes. " 
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Em 1845, ain'da o Conselheiro Almeida Torres voltava no seu relatorio a. In

sistir por medidas en<-rgicas e.fim de dar um brusta ã. desmoralização domin81flte no 
ensino publico. Profligavà, textualmente fall8indo, o 1·e!axamooto em que se con

dvziam os cursos jurídicos, especialmente em Olinda. E propunha a mu·dança 

da esce>la dessa cide.de para o Recife, como uma providencia que se lhe afigu

ravll. urgente, moralizadora e inadiavel . 

O Ministro MB.!'cellino de Brito tambem insistia nos m esmos argumentoo 

em 18H: 

"Nos cursos jurídicos de S. Paulo e Olinda, longe está de ser satisfacoorio o 

ensino. A summa indul.gencie. de algun"' lentes corufere não raras vez·e~ á igno

rancia e ã. .inercia o premio que só Cevaria ser concedido 810 talento e á appli

cação. Os profu;sores das aulas menor~s, além desta censura, inco~rem nes ta 
ainda mais gre.ve: tfC1Jiic1117n alg1&ns del!es os pontos aos estuàantp.s a q1~em tê m 

de examinar, havendo lhes particu!m·ment.J ensinado por alguns mezes materias 

qu·e mal se pedem api'er.dC'r em todo um anno. Elm Olinda é abda maior o es

candalo: lente já hou~ne que, no anno, :J.ã:J foi ã. sua caldeira ma-is de 20 ou sn 
ve:res, pretextando molestia, que ·aliás o nã.J impedia de se oc~upar de outros 

negocias. E , dentre os professores do C;,Uegio das A'l'tês, taes h!!. quP., dando-se 

po~ impedidos para irem ás aulas, leccionam em suas casas e têm-se animado e. 

ar.nunciar nos per.iodlcos que dão lições particu1lares das mesmas materias que 

s ão obrigados e. profe-ssar publica e gratuitamente. 

Com taes exemplos não era de esperar que os estudantes fossem submissos 

á.s leis, ;respeitsldores dos lent&s e applicados ao estudo ; e, se bem que de São 

Paulo raros factos de irreverencia 810S lentes ou i·nfracção dos estatutos tenham 

chegado ao C()nhecimento do Governo, não acontece outro tanto em Olinda, onde 

por vezes se têm queixado diversos directores dos estudantes. 

Ainda no anno lectivo findo, tão desordenado e revoltante foi o comporta· 

mento da alguns, lque forçou o director a solicitar autoriz·ação para os não ma

tricular no 2• a.nno, e. q11al lhe foi negada por exorbitante; mas, para não 'dei

xar inteiramente impune tão desregrado proceder, se lhe ordenou que env.iasse 

á Secretaria de Estrudo dos Negocias do Imperio uma !I'elação nominal dos indi· 

cados estudantes, afim de que, inteirrudo a todo tempa o Govemo da mã. con

ducta delles, os não provasse de empregos depois de forme.dos, ·sem que tenham 

produzido provas de emenda. 

E' este o unico correctivo que ao mal podia applicar-se, em vista dos actuaes 

e~tatutos ·que, como pOnderam os dh·ectores, são a caus.a essencial de t!Lo reite· 

rados abuso~. Não estão nelles bem extremGJdas as funcções dos mesmos direcÍo

res & das congregações, nem a. a.cção dos primeiros é aSBás efficaz ainda nas me

didas, para as quaes a lei os Investia da precise. autoridade. E', Jl()ls, urgente a 
sua reforma, afim de r ·egular melhor a policia dos cursos jurídicos, conciliando 

jt eta, doce e paternal severidade com os princípios do Governo constituc1one.l 

que nos rege. " 
O Visconde de Maca'hê, quando Ministro do Impe>rio em 184•8, ainda es

crevia: 
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"A ma.iB urgente nec~ssidade das nossas academias jurldicas ê, Jõe m contra. 

o · c~ão. e. de reforma de seus estatutos, que, organizados pelos lentes, dão fre 
quentes ocasiões de conflicto entre estes e o direc tor, a quem fa lta toda a acção 

~ autoridade, desde que ê obrigado a con"mltar a congregação, aintla sobre os 

mais insignificantes objectos de disciplina e de economia.." 

Em 1850, finalmente. eis como se expressava o Visconde de Monte Alegre: 

"Nos cursos jun-idicos de S. Paulo e Olinda torna-se cada dia mais urgente 
a reforma dos estatutos; e , ao ouvir o actual director deste ultimo, bem mal irã 

a instrncção da moci·dade, se essa reforma não fOr tão prompta quanto o exige 

a cvnven iencil!J de pOr termo ao estado de indisci'!llina e de insrubo'!'dinação em 

que ve.i cahindo aquelle estabelecimento, o que j1i.mais se conseguira. sem que s f! 

rnarCJ.uem àe uma ma.neira mui positiva as obrigações dos lentes, professores e 
empregados, e se torne ef·fectivo o cntmprimento ele seus àeveres por meio de pe
uas con·eccionaes proporcionaes a.s faltas a que devam a;pplicM-se." 

Tal era e. situação dos cursos jurídicos de S. Paulo e O linda, quando o Go

verno Imperial obtinha autorização legislativa para reformar mais uma vez o 

ensin<J superior no Brasil. 





V arios documentos 





FACULDADE DE SCIENOIAS JU'RIDICAS E SOCIAES (*) 

P..eunio-96 hontem, em duas &essões, a Cong1regação desta Faculdade, com· 
parecendo os Profess0res Flernando Mendes de :Almeida, Conde de Atifonso Celso, 

José Virialo de Freitas, Antonio Maria Teixeira, Hermenegildo Militã:o de Á.l

meicla, Pedro Leão Velloso, João Carneiro de Souza Bandeira, Candido Mendes

de Almeida, Paulino José Soares de Souza, Herculano Marcos Inglez de Souza, 

Manoel Alvaro de Souza Si\. Vianna, Rodrigo Octavto de Langgaard Menez;es, 

E-;genio de Barros Falcãc de Lacerda, Manoel Cicero Peregrino da Silva, Alfre 

dv Rocha, Antonio Passos Miranda Filho, João Martins de Oarva1ho Mourão, Al

fredo Valladão, Prude.nte de Moraes Filho, Alfredo Pinto Vieira e 'Mello, e Dr. 

Bartholomeu Portella, sob a presidencia do Director da Faculdade, Sr. Dr. Con

de de Affonso Celso, o Sr. Fleiuss, Secretario da Faculdade, leu a acta da Con

~rega•:ão <m1 sua sessão de 24 de Maio ultimo, a qual foi a;pprovada unanime

ment<'. Foi posta em discui'são e sem debáte unanimemente approvaxlo o pe.re

cer da Commissão de Contas, r elativo aos mezes de .<\Jbril e Maio, parecer que 

a.-,ompanhado dos documentos ficou á disposição dos Srs. professores, sendo ap

rrovado por voto unanime na segunda sessão da Congregação. 

O Sr. Conde de Affonso Celso, Director, communicou qU'e havia continuado 

a receber manifestações de sympathia e applauso por motivo de sua attitude tD 

:ncidente occorrido nas matriculas. Assim, por -telegrammas e cartas o felicita

ram, além de muitos estudantes, os Srs. Dr. Hermann Fleuiss etn nome do Insti

tuto Commercial, Dr. J. da Motta Azevedo Corrêa, Juiz Munici'Pal de São João 

Neporr,uceno, Dr. Licinio Cardoso, Director da Faculdade Hannemannlane., Dr. 

João Coelho Gomes Ribeiro, F. de P. Carvalho Verani, Eloy Figueira. de !Mello. 

Desembargador Eugenio de Paula Ferreira., Dr . J. de Gomensoro, Dr . Mamo·el 

Justo Fabiano, Dr. A. C. Guimarães A! vim. 

Em seguida submetteu o Sr. Director á Congregaçã-o o caso das provae es

criptas e oraes em Junho e Agosto, provas estas estabelecidas pela. nova reforma. 

do ensino. Depois de animado debate, em que tome.ram parte os professOres Pau

linc ãe Souza, Candido Mendes, Antonio Maria Teixeira, Rodrigo Octa.vto e Car

valho Mourão, foi a'!lopta;da por maioria. a proJ)Of!ta. do Dr. Pa-ul in o de Sou za, 

(*; Puiblieado no Jor1tal ito Comm.ercio. 
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consistente em aceitar-se e adiamento de taes prova., conforme determinou o 
Conselho Superior de Ensino. 

Annunciando-se que na sala pro:>:ima se achavam os novos profeSBores sub
stitutos Drs. tA.ugm;to Tavares de Lyra, Homero Brupti&ta e Aurelino de Araujo 

Lea.l, o Sr. Director nomeou para recebei -os uma commi!5São ccnnposta dos pro

íessorell Plernando 'Mendea, Viria to de Freitas e iRodrigo Octavio . 

Tornando-se publdca a sessão, encheu-se a sala de numeroso e selecto audi

toria. Tomando asoonto ~ d.irei·ta do Sr. Dlrector os novoa professores, e convi

dadoa tambem a occuparem lugar de honra os Senadore:s federaes Eloy de Souza 
e Lyra Tavares, :procedeu-l'le â. ceremonia •da collação de gl'áo de doutor aos re

feridos Srs. Augusto Tavares de Lyra, Homero Baptista e Aurelino de Araujo 

Leal, que foram declarados empossados. assignando o respectivo termo. Tomou 
a palavra o Sr. Director, Conde de Affonso Celso, apresentando a SS. EEx. B.B 

manifestações de regosijo e desvanecimento da Congregação. - Soi.s, dls~e o 

Sr. Conde de Aí1!onso Celso, egregios Bras!le!TOG, conhecidos e acatados por todo 
o palz; tendes bello e extenso paSBado de a:pplicação e serviço á causa publica; 

demonstrastes, na pol.itica, na administração, na Imprensa, na trLbuna, no fOro, 

pre,llcados excepcionaes de intelligencla, sentimento e caracter. Viestes bater

r-o~ â. porta, desejando Ingresso : abrimo-vos maia do que esta porta: - aco'ihe

mo-vos com todo o cora~ão. Por vosso !alio deveis estar sa.tisfeltos e ufanoe. 

Se sois dignos desta casa, ella vos dá justo titulo de ennobrecimento moral. En

traes para uma o:Oflcina de trabalho ructivo, consdencioso, honesto, que funccio

na cor.1 honra e brilho ha cerca de um quarto de secu1o, sem deslise no cumpri

rr.en•l de seus austeros deveres e fornecendo notaveis servidores ao paiz. Com 
legitimo orgulho a Faculdade não receia confronto com os mais adiantados e 

prEstit;~:osos estabelecimentos de ensino superior do Brasil. Cultivemos aqui o 

Direito, propugnamos as soluções jurídicas, pregamos o respeito á Lei, formamos 
uma legião de juristas desinteressados, probos, leaes. patriotas, preparando a 

mocidadC', menos pela licção das doutrinas do que pelos conselhos e pelos exem
plos, para, conscla. de suas responsa:bi1idE!Ides, assumir os pesados encargos de 

ama.-'1hã.. Nessa legião alistae-vos hoje. Acredito que augmentaes o nosso patri

moJJlO espirih!al e corroboraes a nossa força. Acreditae que a vossa presente 

jnve!!'tidura. é, pelo menos, igual ás melhores que já tenh8Jes recebido e ás que 

porventura ainda venhaes a receber. " 

O dlscU!rso do Sr. Conde de Affonso ·Celso recebeu calorosos a.pplausos. 

O Sr. Professor Augusto Tavares de Ly·re. disse, que, no seu nome e no dos 

saus dous collega.B, agradecia a investidura sobre maneira honrosa com que os 

ha.,,i.t lieetingu!do a provecta Congregaç!l.ro da Faculdrude de Sciencie.s Jurídicas 

e Soclaes, incorporando-os ao illustre gremlo de egregios juristas. Quanto á 
sua pessoa, desde a mocidade almejara uma cathedra no magisterio superior ; 

dando-se, ~rém, o advento do novo regimen e sen·do do mesmo fervoroso ade

pto fôra obri-gado a russumir outras posições, de modo que sõ agora. consegu., 

realizar 'a sua antiga aspiração. Referia-se aos seus dous compan•heiros: um, con

snmmado pa.rl!l!lll8n.ta.r, fi nanci-sta eminente, can.cter sem ja«;a; outro, moço ain-
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da, mas tambem poasu!dor de um passado honroe!sslmo e tendo dado as melho

res demonstrações de seu talento. Disse mais, que a Faculdade podia contar com 

a cooperação sincera dos novos companheiros que encontravam entre os seus 

illustres collegaa o refugio necoosar!o para o esp!rito de quem tanto tem estado 
exposto aos embates da vida publica. Por ultimo, disse: "Entxe vóa trabalhare

mos para vóa, a lheios As paixões que se agitam !á fOra; empreg-aremos eS'forcos 

no senti-do de todos vOs e nOs, sermos os verdadeiros defenaores dos direitos e 
da cultura juridioo.." 

O discurso do Sr. Profes.sor AU&'USto Ta vares de Lyra foi tambem multo 
aJJ.PI&udido. 

O Sr. ProfQSSOr Vallad/io leu depois a pro·posta, cuja discussão e vota.ciio 
ficaram adiadas para a '{)roxima assembléa: 

"Proponho que a Congregação declare sem eff.eito a matricula dos alumnoa 

transferi dos de institutos não equiparaJdos, restituindo-se-lhe a taxa respectiva; 

ou, então, que, reconsideNindo o que de liberou em sessão do dia 21 do mez lin

do mand~ sujeita l-os a exames, no" termos do art. 156 do d~creto n. 11.530,-de 

U de Mar<,;o do corrente anno, conforme indicou na mesma. sessão o eminente 

Sr. Director. 

Pr••Ponho mais aue, neste caso, os a lumnos fiquem isentos do pagamento de 

qualquer taxa, para a prestação dos referidos e:>Oames, e que, como no primeiro 

caso, se decl~re de nenhum effeito a matxicula dos que não quizerem prestai-os, 

resti t:ündo-se-lhes, da mesma fOrma, a taxa respectiva. 
As cleliberaçõ0s da Congregação não constituem co usa julga.da: e sapient-is 

est •mttarc consiliurn. 

O facto de haver o Sr. Director annunciado que ia recorrer daqueJ·Ja deli

beração, para o Conselho Superior de Ensino, tambem não é motivo, como pare

ceu a. Congregação, ~·ara que e lia não possa de novo conhecer do e.saum;pto. 

Antes, ind-Ica a necesaidade de um novo conhecimento, afim de que a Con
greg·ação reforme tal deliberação, como eu prQ'Ponho, ou a mantenha, se antes 

entender, fundamentados, porém, os seus votos no primeh·o ou . no segundo sen

tidv, como impot·te. á sabedoria dessa corporação, e pela efficaJCia de suas luzes 

se requer. 

SO instruido com ambas as opiniões o recurso deve chegar ao Conselho Su

perior -1e Ensino. 
Certamente, acompanh('i o voto que a Congregação proferio no dle. U d01 

msz findo, rejeitando <t indicacão do preclaro Sr. D!rector. 

Mas o fiz pelas se-guintes considerações: 

1•) que não convinha decidir-se oom precipitação aasumpto daqueHa. rele

vanol:t.. 
2•) que j!l. se achando matr!cu!wdos os alumnos - e matxiculrudos de accOr

do com -deliberação anteriormente toma.da pela Congregação - .havia uma. appa

rencia de direito a.dqu:rido para que elles pudessem cursBJr os annos em que e~

tavam, correspondentes aos annos que deviam cursar nos institutos não equipa· 

r..Lclo~. don.'le vieram, Independentemente da prestação, neata Farulda.de, de no-
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vos e=m.-s dos annos anteriores, exigida pelo citado art. 156, do decreto na· 

mero 11.530. 

3•) e que se não havle. este direito adquirido, tambem não haveria direito 

adquirido com referencia á propria matricula, impondo-se assim que ella foss~ 

do.clarad::t. sem ef!eito. 

Estuil'iLnJo. porém, demorrudament~ o assumpto, cheguei á conclooão de que 

nenhum direito adquirido existe, nesta Faculdade, pe.ra os alumnos transferidos 

de institutos não equ:para.dos. 

Nüo ha cl!relto adquirido quanto á matricula, e, quando o houvesse, não ha 

dire!b adquirido quanto :1 isenção dos exames exigidos pelo art. 156, do de

cNto n. 11.530. 

1) Não ha direito adquirido que.nto á matricula, porque não ha d!re.ito a.d

quirltlo contra a lei, e a matricula se fez contra a lei. 

D~ facto. 

A Faculdade Livre de Sciencias Juridicas e Sociaes, que relevantee serviço., 

tem prestado á cauza do ensino, jámais deixou de ser um instituto equiparado, 

qualidade que adquirio de accõrdo com a lei, e qua,lida.de em que se tem man
tido pelo exacto .::umprimento das obrigações que lhe são impostM pela mes

ma lei. 

E, assim, jamais podia. perder esta qualidade, porque, conferida por lei, t)r

nou-se para a Faculclade um direito rudquirldo, que nenihuma lei podia contravlr, 

porque a Constitu'ção veda expressamente que se prescrevam leis retroactiva.s 
(Constituição, art. 11, § 3•) . 

Succede, alude., que lei aJguma revogou, mesmo, o syste ma de Pquiparação 

consagrad0 na reforma do ensino operruda pelo decreto n. 1. 232 H, de 2 de Ja

neiro rle 1891 (decreto do Governo Provlsorio e, por isto, com força ele lei). 

iE digo lei alguma: 

Em primeiro lugar, porque lei não ê o acto denominrudo Lei 

Ensi.no, com este ~itulo expedido pelo Poder Executivo (decreto n. 

dG Abri~ de 19111. 

Legislar não ê attribuição do Poder Executivo. 

Orpanioa ele:; 

8.6~9. de G 

A dlvlsão dos lOóeres figura na Constituição (art. 15), como um <ic sens 

r. rmclplos bas!cos. 

E, assim, este principio não admitte excepções outras, que não sejam as es. 

t:J.l•alecidas pela proprta Constituição. 

En 1 segundo lugar, não tem força de lei a Lei 01·ganica do Ensino, pel:. 

co%!deraçüo d'3 que o Poder Executivo a expedisse autorizado pelo Congresso. 

Realmente: no principio constitucional da divisão dos poderes, está impU 

cit c- principio de que não lhes assiste a faculda·de de delegar suas attrlbu!

ções . 
Assim. c systemr. da equiparação ê de reglm.en legal do ensino em nosso 

paiz . 
E sendo a Faculdade Livre de Scienci11s Jur!dicas e Socla:ea nm !nstltutc. 



-513-

equiparado, não podia admittlr a matrtcula de &lumnos tranafel1dos de 1naUtu

tos 1 ão equiparados. 
A matricula é, pois, Hlegal . 

Entretanto, forQoso é reconhecer - como salientou o Conselheiro Ruy Bar

bosa. em um arrazoado inserto na Revista Forense, estudando a acção regula
mentar do Poder Executivo - que as delegações legislativas (que o egregio ju

r· r.;;consulto condAmna) são praticadas em todos os paizes (•Revista citada. 
'L.>nJ. VII, fasclculo 37, pa,gs . 36 e segs.) 

E, em nosso paiz, esta pratice. chegou a tal ,ponto, que o CongTesso quas: 
r ão legisla! 

Dir-se-hia que a sua funcçilo é delegar! 

[,; alguns entendem mesmo, que o principio da Constituição jâ desappa.rec1m 

r·evogado pelo direito consuetudinarlo!? 

Mas. ainda quo; assim fosse, ainda, pois, que a Lei Orgamica eLo Ens-lm.o . 

oriunda de uma de!egagão do Congresso, tivesse forQa de lei, continuaria a ser 

illeg·ll a m&.tricula. 

A Lei 01·ganica ão En.si>to não podia revogar o systema da equ~paraçilo. 

E não podia porque, para tanto, o Congresso não autorizou o Poder Exe 

cutl'vo. 

A nutorrzação consta do art. 3°, n. II, da lei n. 2 .·356, de 31 de Dezem 
bro de 1910. 

E não se encontra ahi dispositivo algum extinguindo o systema. da equipn

roção . 

Alén1 disto, o Congresso autorizou a reforma da instrucção superior e s e
CI!ndaria mantida peiP. União, sob conveniente fisoalizaçc'io e semj pTi>vi~eg<o ele 

q!~alque•· <'8pecie. 

Estas são as clausulas funda.mentaes da. outorga. 

Assim, o Congresso i'ntendeu, e nem podia deixar de entender, que a a1t· 

fiBn,oia ele privilegio não {i incompatlvel com a fiscrulização. 

E tal ê a inte!lir;encin. que se tem dado ao dispositivo do .art. 72, § 24 da 

Constituição, sobre a liberdrude profissiona·l. 

Apenas os sectarlos n<~gam que ainda subsista a exig.encia de um titulo de 

habilitação, pqrn. o exercicio de certas profissões. 
E e.quella intelligencia foi confirmada em recentes arestos do Sup!'STD.o Trl· 

bunal Federal. 

Diploma chamava-se anteriormente o titulo de habilitaoão expedido peló~ 

institu tos superiores de ensino; certific(l{ID, veio a se chamar pela Lei Orga

n!oa. 

iMas, não importa o nome. 
Aquelle titulo era; e continuou e. ser, necessarlo .para o exerclcio da pro 

fis sil.:. 
Era o attestado da conveniente fiBccüização, a que se referl_o a. outorga do 

Congres3o. 
Ora, s-e a Lei Orga?t.ica do Ensino revogas~ o eystema da equiparacft.o, t e-
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ria excedido aquella outorga, g.uo ae rez, tambem, com a. clausula de wusencia 
d<. p!'ivilegio . 

.E~ta.riam p1·ivilegiados os institutos de ensino mantidos pela União, porqu-e 

só mente as pest<oas que os cursassem ter iam direito ao ex-ercicio da profissão. 

Au;im, a. Lei Oruanir;a do Enllino não podia revogar o eystema d a. equipa-

ração. 

E, de facto, não o fez. 

Certamente delle nil.o tN.tou. 

Mas, Isto nll.o Importa, porque as disposições de !ele anteriores nllo se oo:l
aideram revogadas senll.o quando em manifesto lllntali:'onlsmo com as das leis pos 

ter:ores. 

Ora, no caso, não havia antagonismo, como demonstrei. 

Em vista do e:x;posto, sendo um instituto equiparado, a Faculdade Livre d~ 

Sc:encias Jurídicas e Sociaes, não podia admittin á matricula os alumnos J)<lU 

ella transferidoo de institutos não equipa.ra.dos. 

Illcgal, pois, a matricula. 

Finalmente, a matricula. ainda é lllegal, em face do recente decreto nume

ro 11.530. 

Certo. este acto do Poder Executivo assentou em autorização do Congresso. 

expressa no art. 3• da lei n. 2. 924, de 5 de Janeiro do corrente anno. 

Ma8 eata autorização, por sua v-ez, não revogou o systema da equipar~àu . 

antes, o consagrou, como se vê do paragrapho 5•. 

E c- decreto n. 11. 530 o adaptou, como não podia deixar de fazer. 

Assim, Instituto equiparado, que nunca d,eixou de ser, a. Faculdade Livre a• 
Sciencias Juridicas e Sociaes não podia admittlr em seu curso a matricula rt.e 

alumnos transferidos de institutos não equlparadOl!, 

Certamente, o decreto n. 11.530 admittlo a exlstencla de Institutos offl· 

ciMs. eqltiparados e conceUuadosL 

E 1eterminou (art. 156): 

•o eatudante que provar haver frequentado as aulas de academia conceltu "- · 

da, porêm não equiparada âs of.ficiaes, poderá proceder perante estas, de UI11A 

só vu;, exame das materias dos tres primeiros annos, ou do dous numa época ~ 

do terceiro na outra." 

Primeiramente, o dispositivo, a meu ver, n!o se harmoniza com o reglmen 

legal da equiparação. 

J\.dmlttido e.ste re!rimen, nenhum alumno de instituto não equiparado pM~. 

em qualquer hypothese, eler transferido para oa Institutos offic!aes ou equipa

rados. 

Il) Mas, quando assim não seja, em face daquelle dispositivo, os alumno• 

transferidos de institutos não equipaTados nenhum direito adquir iram perante a 

Faculdade Livre de Sciencias Juridicas e Soclaes, para a isenção dos exames 

d~ que cogita o m-esmo dispositivo. 

E não a;dquiriram este direito porque, se o dispositivo t<"l m rorça da lei , á 

ls~nçào ê illegs. 
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A transfercncia de alumnos, nos termos do art. 156, exige duas condições: 

I•, que seja conceituado o instituto de onde e lles provêm; 

2•, a vrestação de exames dos annos anteriores áquelles que os mesmos te

r .ham de cursar. 

Certamente, a Faculu:J.de Livre de Sciencias Jurídicas e Sociaes admittio a 

transferencia, dispensando os exames, por deliberação tomada pela Congrega

ção, e de accôrdo com o seguinte despacho do Sr. Ministro do Interior, em uma 

petição que lhe foi dirigida pelos alumnos: 

"O que os supplic>~.ntes pretendem é digno <de deferimento no período actual, 

isto é, ar.tes de serem as Faculdades de Direito e de Sciencias Jurídicas e So

ciaes visitadas e julgarlas dignas de equiparação ás officiaes pelo inspector no

mea<io por indicação do Conselho Superior do Ensino . E' de equidade que e..s 

dua: academias. ~iue têm natural preferencia á equiparação, facilitem a entrada 

dos alumnos das conceituadas, como a do Grambery e a Teixeira de Freitas. 

IY.Lhi nenhum prejuízo lhes podem advir da parte deste ::llinisterio. Todavia, as 

Congregações é que devem deliberar a respeito, emquanto não passar o actual 

período de transição da Lei Organiza do Ensino para o r egimen da inspecção 

o(ficial. - Crlll'los 111 axim il-iano. " 

:Ma~, data ve1zia .. não procedem os argumentos. 

Entenderam o illustrado Sr. Ministro do Interior e a illustrada Congrega

ção. que cs institutos não equiparados, de onde ~·inham os a.lumnos que se ma

tricularam nesta Faculdade, eram conceituados. 

Estava, por isto, verificada a primeira condição do art. 156 do decreto nu· 

l'N-ro 11.530. 

Mas, não o estava a 5egunda, a da prestação dos exames. 

Ao illustrado Sr. Ministro do Interior pareceu que esta podia ser dispensa

da, uma vez que 'S. Ex. enten-de que a Faculdade Livre de Sciencias Juríd icas 

e •Scciaes, embora digna de equiparação, ainda não se acha equipara-da. 

A meu ver, esta Faculdade, conforme supponho ter demonstrado, jAmais 

deix'>u de ser equiparada, e o sy5tema da equiparação instituído pelo acto do 

Governo Provisorio, foi, e te.mbem jámals deixou de ser, o r egimen legal do 

ensino em r:osso paiz. 

Esta ~ a minha opinião, que expendo com lealdade, e que estou obrigado 

a expender, como professor que sou desta Faculdade. - Alfredo Vallaàãc." 

Levantou-se a sessão ã.s 16 horas. (•) 

A LIBERDADE FIROFLSS[ONAL 

Ainda sobre a liberdadE; profissional lav>rou o Supremo Tribunal Federal o 

se,"Uinte acórnão: N. 3. 375 - Vistos e relatados estes autos de recurso de 1la-

(Este documento por me chegar tarde ás mãos d ~ixou de sa.hir nos Annexos 

do vol . 4 - In-stru. Pub!ic. 
( To ta do R. D. P.) 
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beas-oorpus, interposto pelo proprio impetrante George Baç11, da decisão do Juiz 

de Dit-eitn da comarca de Varginha, Estado de Minas Geraes, que denegou-lhe a. 

oJ•uem por eJIP. req~Jerida contra o constrangimento resultante da prohibição que 

lhe fez o delegllido de policia daquella locallda:de de continuar a. exercer alli a 

meuicina, não obst:?.nte ser o recorrente diplomado pela Universidade Escolar 

Internacional <lo Rio de Janeiro, organizada de accõrdo com a. vigente Lei Or

gar ica do LEnsino, constante do decreto n. 8. 659, de 5 de _A,brll de 1911, sendo o 

fundamento da decisão recorrida não mostrar-se o recorrente su<fficientemente 

ha bilitado parR exercer a profissão de medico. Isto posto, e: considerando, pre

liminarml!nte, que o ca"o veTtente é de ha.beas-coi'Jms, pois a prolübição da au

tc.r idade policial, além de a.fCectar a liberdade profission·al, ainda coacta a liber

dade- physica inãividua l, desde que veda ao recorrente ir ve1· os seus clientes, en

\'O!Yendo, se bem que remotamente, a. ameaça de prisão, pois o individuo apa

nhado em floag'!'ante exercício illegal da medicina pôde ser preso para ser autoa

do. embora seja PQsto immediatamente em liberdade. por ser esse um dos crimes 

e1n que os rêos se livra.m soltos; considerando que o recorNlnte, com quanto for

mu .1o r o os te rmcs do certificado que l'he foi expedido para servir de diploma, e 

cc·:1 s tante da cópia authentlca, todavi·a não se mostra sufficientemente habili

tado para exercer a prorissã.o de medico na cida-de de Varg>in·ha, Estado de Mi

nas: 1• por seu titulo, embora. emanado de um instituto de nsino, verifica-se, 

todavia, não funccionar- este de accõrdo com a legislação reguladora no Brasil 

d) ensino superior, desde que nelle foi estabelecido o regimen livre pelo decreto 

n . 7 . 217, de 1·9 de Abril de 1879, pois tal reg·imen não dispensa a existencia de 

utn curso regular das materias constitutivas da sciencia de que se trata. com 

exames publicas e fiscalizados, devendo ser assim tambem entendida a intitu

Jad,t Lei Organic!l. de 1911, de, accôrdo com a autorização legislativa de que ella 

mana (art. 33, II, d·a lei n. 2. 356, de 31 de Dezembro de 1910) ; 2•, porque o 

recc•rn;nte de!xou ds registrar o alludido diploma na Directoria daquelle Esta

d". condiçã.o indispensavel JXl,ra o exercício da medicina no respeclivo te rritorio, 

e.r·vi do art. ·236 do clt>c;·eto estaõ.oal n. 2. 733, de 11 de .Janeiro de 1910, 

sendo que o sub!>equente artigo 239 considera expressa,mente sem valor algum 

par,t o exucicio da profissã.o o titulo que não tiver sido registrado na fÕ1'ma 

e~ tabelecida; ccnsidera!;do que, sendo assim, não se pôde reputar illegal o cons

trangimento de que se queixa o recorrente, pois a ordem ou prohlbição de que 

elle emana conforma-se com o artigo 156 do Codigo Pen>al, em pleno vigor: Acór

dão negar J.Jrovimento ao recurso para confirmar a decisão reconida. Custas 

cx-c•wsa. Supremo Tribunal F-ederal, 2 de Julho de 1913 . - H. do Espvrito 

Santo, Presidente. - .tllanoel. ill!Wtinho, Relator. PecL?-o Lessa. Por este acór

dãl. se completa o de n. 3. ~51, de 19 de Abril do corrente anno, encenando-se 

no-< d·ms o verdadeiro conceito jurídico acerca da liberdade profissional en

tre n6B. 
o acórdão n. 3. 351 declarou que, sem uma prova doe capacidade profissio

nal, cujo nome pouco importa (titulo, diploma ou certificado), ninguem pôde 
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exe,.cer no Brasil as prof!ssões li·beraes, para cuja pratica sempre se exi;;io en

tre nós um attestado de habilitação. 

•Manten<lo esse regimen, o Brasil, que é um paiz de instrucção muito des

l!,'lJal, com um vastíssimo sertão, onde em geral só se encontra:m anal•phabetos ou 

pessoas que apenas sabem ler e escrever, o que é quasi perfeitamente o mesmo 

nad:l mais laz do que imitar nações de instrucção muito generalizada ou de an

tiga civil!zagão. 

Nos Estados Unidos da America do Norte, por exemplo, como se pôde ver 

em um !lo& mals ~palhados vulgarizadores das suas instituições judiciarias, Ne

rinex L'Organisation J?ulicia.i•·e aux Etats Unis, cap. XIIT, em alguns Estados é 

exigido o diploma universltario, o titulo academico, para o exercício da advoca

cia . Em outros, o maior numero, é necessario um exame perante uma commissão 

de magistrodos ou de juizes e advogados. 

Na França, em virtude da lei de 30 de Novembro de 1892 (que se trata de 

tornar mais rigorosa), ninguem pôde exercer a medlcin·a, a odontologia ou & 

obstetrícia sem préviamente prestar exame perante uma. Faculdade do Estado. 

Na Belgica, uma antiga lei, a de 12 de Março de 1818, creou em cada província 

cc mmis8Ões medicas incumbidas de examinar os que pretendem praticar na clr

cumscripçiio qualquer ramo da arte medica. Na Allemanha, a lei de 1 de Julho 

dE> 1878, modificad:t pela de 17 de Maio de 18•98, apenas permitte a advocacia aos 

q ue se !':labilitarem para a judicatura. P.ara esta ultima, a lei de 20 de CI-Iaio de 

1898 declara. indispensavel a prestação de dous exames. O primeiro deve ser 

·precedido do estudo por tres annos em uma Universidade. Entre o primeiro e o 

segundo ~xamea deve decorrer o prazo de tre.s annos, em que o candidato prati

que em l'ervi~o junto de um tribunal, ou num escriptorio de advocacia, ou num 

officio do Ministerio Publico. Como é rigoroso o regimen a l!emão e diverso do. 

que muitos suppõem! Na Suissa é a propria Constituição Federal que no a.rtigo 3:t 

~:>statue · "Les Oantons peuvent exiger des 1rrev,ves ele ca-pacité de ceux qui t>etl

lent exercer des pro/issions libe.·aZes". 

Importa muito não confundir o regimen norte-americano e de dlversas na:

çõl's da Europa com o nosso. 

Entre nós, como tambem na Françe. e em outros paizes, o titulo ac.ademico 

b,1sta para se ter ingresso nas profissões !iberaw. Nos paizes alludidos é neces-

4ilario um exame feito perante commissões de juizes, de advogados, de medicos, 

e tc., com missões que nada têm qu-e ver com as academias e universidades. Em 

q~alquer dos casos, o Estado exJ·ge uma prova de capacidade profissional, um 

attestado por pessoas competentes de que o candidato está. habilitado para exer

cer a carreira a que se destina. 

A~ n~as leis facilitam mais: 

Declarado pelo acórdão n. 3. 351 - que um titulo. diploma ou certidão é 

' Pcessario para o exerci cio das - profissões liberaes, que as nossas lt>is sempre 

cercaram de..."<la garantia, rest~.va de.finir quaes os ti tu los validos. 

Foi o aue fez o Tribunal neste acórdão, decidindo que estão em vigor as leil 

patr ias que organizaram as Faculdades o!ficiaes e as Uv;·es, constituídas de ac-
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c(·rdo com o decreto n. 7 . 247, de 19 <Ie Abril de 187D, e de 17 de Janeiro de 

1885, o de 2 de Janeiro de 1891, o decreto n. 1.159, de 3 de Dezembro de 1892, 

e a le i n . 314, <Ie 30 de Outubro de 1895 e seu respectivo regulamento. Por es

sas leis e decretos é f>~.<mltada a associaç;.ã.o de pa rticula-res pan-a a fundação d 

cursos de ensi ne superior, cm·sos q ue elevem se1· oTDa?!izaclos ele accô•·clo com ao 

1tO)'ílt as q(L6 1·egulet1n os c'teados e ?nc~rnticLos pelo Gover·no. 

~\ l l!m disso. é in'd ispensavel um f iscal, e de reconh ecida compebencúa., com<t 

prescreve a lei n. 314. de 30 de Outubro de 1895. 

·FJssas leis e decr ~tos não foram r evogados pelo art. 3•, n, da lei n. 2. 356, 

de 31 de Dezembro de 1910, que precei túa: 

"'Fica o Poder Executivo autorizado a reformar a instrucção superior e se 

cundaria, mantida pela União, dan do, sob conv eniente fiscalização, sem privile

gio de ttualque r especie, aos institutos de ensino superior: a ) personaiidade ju

ridica, competencia para administrar os seus patrimonios, lançar taxas de matri

cula e de exame e mais emolumentos por diplomas e certidões, a r-recadando to

d as as quantias para provimento de sua economia, não podendo ta mbem sem 

annuencia do G<lverno Federal a linear bens.» 

D essa dis:::osição legal s6m'ente se conclu e que os ·institutos de ensino su

perior :na ntidos pe la União nenhum privil-egio têm, e consequentem ente os grâe>S 

aca.demicos diplomas ou certifica·dos de capacidade ·Profissional (pouco imp<>rta 

o nome) , conferidos peios institutos de ensino, creados por iniciativa particular 

ou pelos Estados, ou municJ.pios, têm o mesmo valor juridic<> dos attestados de 

ha-bilitação dos cursos mantidos pelo G<lverno F ederal. 

·Do ~eferido a-rtigo de lei não se pôde inferir que e3Ses institutos de ensino 

não devam mais attestar a capacidade profissional dos que lhes cu·rna ram as 

aulas . Muito menos fóra lici to induzi r que t enham o mesmo valor juridico os 

diplomas o u certificados das Faculdades mantidas pela União e das F aculdades 

liv\·es, organiza:da.a de a'Ccórdo com' as leis que regem as primeiras, e os diplo

mas outorgados ou vendidos por quaesquer associações, que nada ensinam , ou 

não se subordinam âs regras das le is e decretos citados. 

A L!BERDA,DE PROFISSION·A·L (*) 

Sobre e::te assumpto acaba de pronunciar-se d<> seguinte modo o Supremo 

'Tr!buna l F ederal: 

''R ecurso de habea-9-corpus - N. 3 . .351- Acórdão: N. 3.351- Visto~ e 

relatados estes autos de r ecurso de habeas-corpus, do E s tad<> de Minas. em que é 

1Jaciente e r ecorren te Annibal Cesar Vitral, verifica-se qu e a especie ê a seguinte: 

-pr~t~ndeu o 1>a.ci ~n te est!tbelecer uma pharmacla em S. João d'El-Rey, sem 

<tuerer suje itar-se âs disposições do regulamento do serviço sanita rio do Esta~o, 

( • ) Do Coneio da Manhã de 8 de Maio de 1913. 
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n. 2. 733, à e 11 de Janeiro de 1910, o qual só permitte que alguem exerça a pz:o

fissão de pharmaceutico most~ando-se habilitado por titulo, ou diploma, confe

rido por alguma das escolas de medicina, ou de pharma.cia do paiz, ou obtendo 

Jicenr.a. da :Uirectoria de Hygiene do Estado. Para obter esta •licença é necessario 

prestar um exame prati.:!o de manipulações pharmaceutlcas, em ·que o candidato 

prove ter o mif'.imo das habilitações necessarias para o exercício da arte sem gran

de.'! inconvenientes para. a 8aude e a vida dos seus semelban tes, sendo, portanto, 

muitp criteriosa e sabiamente redigido o regulamento do serviço sanitario do 

E~tado de :\finas; pois, permittir em um paiz como este, em que a instruccão 

não é generaliza!da, o exercício da profissão de pharmaceuUco, assim como 0 da 

medicina, Bem nenhuma prova de capacidade, ou habilitação profissional, quand.:> 

nações mai~ adlantadas, como os Estados Unidos da Americ..'l. do Norte. que para 

a pro]Jria advoca-cia exigem o diploma conferido por uma universidade. ou o 

exame feito perante uma com missão de juizes e advogados; a França, a Bel

gica, a Allemanha, a Suissa, paizes em que ha menos desigualdades intellectuaes, 

em que não se mostra a profunda di·fferença, a completa separação, quanto ao 

cultivo mental, que se observa, especialmente nos nossos sertões, entre as clas

ses inslrmdas e uma grande maioria, composta ele homens rudes, em grande 

parte analphabetos, ou, o que ê quasl perfeitamente o mesmo, que apenas sabein 

ler e escrever, quando essas nações mais adiantadas ainda não julgam isento de 

ir.convenientes e perigos esse regimen de a;bso lu ta liberdade ele exercício de cer

ta• profissões liberaes, fõra acto de insensatez e ele perversidade neroneanas. 

Tentou o paciente abrir a sua pharmacia, transgredindo as alludidas disposições 

do regulamento do serviço sanitario de Minas, ao que obstou o Director da Hy

;,'iene Publica. Requereu então uma ordem de habeas-co?·pus ao juiz seccional 

de• Estado, e este lh'a negou. Da decisão foi interposto o presente recurso_ 

J:sto rosto, considerando que, em primeiro lugar, o caso não é de habeas

corplls; vislo como este r emedio judicial sOmente se applica aos casos de offensa 

ou ameaça â liberdrude individual, á liberdade physica, ou d ireito de i1· e vi?·, que 

é lima condição para o exercicio de direitos de especies diversas, de natureza 

J:Olitica, civil, commercial, ou administrativa, e na h:~"pothese destes autos a li

berdade individual do recorrente não foi sequer ameaçada: se este a6risse a 

pharmacia, a consequencia jurldica seria, de accõrdo com a expressa disposição 

d) art. 241 do regulamento do serviço sanitario de Minas, ser o recor1,ente pro

cessado pelo delicto do art. 156 do Codigo Penai, e instaurar a autoridade com

petente um processo crime por delicto definido no Codigo Penal, certo não é pra

ticar >~ ma violencia contraria á lei, mas cumprir estrictamente a mesma lei; 

considerando que, ainda quando tivesse cabimento na especie o hc•bcas-co?·

!'tts, este não poderia ser concedido ; porquanto, se,<>1.rndo têm d emonstr ado os 

eilmmentadores do art. 72, paragrll!pho 24, da Constituição Federal, invocando 

o elemento historico desse preceito legal, o intuito da Assemblêa Constituinte 

não foi abolir as provas de capacidade profissional, o que as mais culta.s nações, 

oomo já fic.ou dito, nao têm por emquanto tentado, mas garantir a cada indlvi-
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duo o direito de escolher e seguir a profissão que mais lhe convenha, conforma 

se escreveu no projecto lia commissão do Governo Provisorio ; 

con;;iderando que o reguhc.mento, impropriamente denominado lei organic!l, 

n. 8. G59, de 11. de Abril de 1911, nenhum valor juridico tem nos pontos em 

qae, sem apoio no espirito da Constituição, se afasta manifesta e indiscutivel

mente de disposições cx·presaas e termina-ntes de leis secundarias, como o art i

gr• 156, citado, do Codl·go Penal, o art . 372 do decreto n. 848, de 11 de Outu

brt de 18~0. e·outros. O a1·t. 3°, li, da. lei n. 2.356, de 31 de iDe..embro de 1910, 

ctt•e servio de .fundamento â denominada lei organica, estatue o seguinte: "Fica 

o Poder E:xecutivo autorizado a reformar a instrucção superior e secundaria. 

mantiJa pela União, dando, sJb conveniente fiscalização, sem privilegio de qua l

'1Uer cspo:cie, acs institutos de ensino superior: a.) personalidade juridica, com

petencia para admi·nistrar os seus patrimonlos, lanç:tr taxas de nw.tr icula, e de 

ex;,.me, e mais emolumentos por diploma e certidões, ar!'ecadanodo todas as quan

tias para provimento de sua economia, não podendo tambem sem annuencia rlo 

Governo Federal alienar bens". Desse artigo de lei só se deprehende que os ins

titulos de ensino .su1wrior da Unõão não têm privilegio de rqualquer especle. e por 

conseguinte os g1iá.os academicos, diplomas ou certificados, con~eridos pc~ ess~s 

institutos, têm va lor jurídico identico ao dos grãos acrudemicos, diplomas ou cer

tificados, conferidos pelos institutos de ensino superior, creados por iniclativ:t 

parti,ular, ou pelos Estados ou municipios. Do referido artigo não se pôde con

c:tdr que <:!!Ses institutos de ensino não mais devam conferir provas de habilita

çiio ou de capacidade profissional, aos alumnos que tiverem completado os seu,, 

cur.sos, e ainda meno~ que não se devam nutis exigi~ essas prova.s de habilitaçã,o 

<los •que ;:>r<:lendem exercer a medicina, a pharmacia, a advocacia, etc.; 

o Supremo Tribunal Federal nega o provimento e confirma a decisão re

co:rida. 

Supremo 'l'ribunal Federal, 19 de Abril de 1913. - Ribeiro de ALnteicla., Vi-

ce-<Presidente. - Pec!1·o Lessa., Relator. - Oliveifl·a Ribei!·o. j[a!toCl .illtn-ti-

nhc . . - Cam,to Scwaiva. - Amm·o Ccwnloanti. - G. Na.tal. - Enéa.s GaJvfi,o 

- Sebastião ele Lacerda.. 

O art. 3°, Il, ela lei n. 2.356, Cle 1910, não revogou o art. 1~6 do Codig<> 

Penal, nem o art. 37~ do decreto n. 848, de 11 de •Outubro de 1890, e outras dis

posições de lei que exig·em para o exercício das profissões liberaes provas de 

habilitação. 

Nem se supponha qt:'3 o regulamento de 5 de Abril de 1911, impropriamenta 

denominado lei organica, haja tra-duzido o pensamento do art. 72, parag•·apho 24 

da Constiluição F ederal . 

Como já varias vezes se tem demonstra do com o elemento hi>torico desse 

artigc, da Conslituiçf.o, o legislador constituinte, ao qual não se p.)de at tribu ir 

g,·atuitamente a 'n: ensatez de !M'etender estatuir entre nó.s um r eg' men que as 
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mais cu ltas nações ainda não conseguiram praticar, não teve o intuito de extin

gair as provas de habilitação pro[issional , que nenhum homem competeut~ j!lmais 

con fundia com o 1•>·i1•·,!eg;o . qualquer que s eja a accepção adjectivada a este te r

mo. )<o J>arag.rapho 24 do art. 72 da Constiteição nada mai.s se nos depara do 

que um dos varios llj•incipios fundamentaes que, depois de detertninap a geuese, 

natureza, exLrcicia e limites dos poderes publicas, costumam os legisladores con

stituintes incluir nas const!tuições. Na de 24 de Fevereiro de 1891 o art. 7~ 

c :•nt€ ·:. mu·.tos dessP.S principias, jfl consignados antes no art. 1'79 da Constitui

ção do Imperio : a obrigação de só fazer ou deixar de .fa~•· o CJUe a lei presc1·eve, 

a igua ldade de todos perante a . lei, a inviolabilidade do domicilio, a li·berdaclc de 

irni:rensa., a g·arantia d·:l propriedade, etc . , etc. 

No ore. 72 o legislador constituinte republicano reproduzia varias princípios 

consta n teb à a Constituição do Imper'io e de outras constituições. O parag>rapho 24 

não contém a absurda innovação, prenhe das perigosas e grotescas consequ en

cia;; de (JU€' nos dá uma amostra este illegal ensaio de liberdade profissional, 

mal entendiàa, a que assistimos, com a extincção quasi completa do ensino e com 

a extraordinaria profusão de di·plomas de doutO'!', vendidos por todos os preços 

a um gr a nde numero :le ignorantes e charle,tães de toda especie. 

G. Natal. - Ccmuto Sa?·aiV(t. - Sebasticío de Lacenw. - Amaro Cav al 

co,nt·i. ( • ) 

O SUPREMO E A LEI ORGAN.ICA 

Escreve-nos o Dr. Theodoro Magalhães : 
"O Supremo Tribunal Federal, no caso do habea.s-col-ptts Annibal Vitral 

aca hu de <;stabeleccr a exig·e n~ia do titulo academico pa<ra o exercicio das pro

fissões. 
o pa ciente desejou abrir uma ]J'harmacia, no que foi impedido por não pos

su :r o necessario diploma. Recorreu á JustiGa e esta, pelo seu mais a i to orgão. 

wt~rpretou o a;·t. 72, paragrapho 4, da Constituiqão Federal. 

Xo conceito do tribunal, é indispensavel ao exercício da pre>fissão o diploma 

que a le i organica do ensino não a·bolio, pois a creação dos certifioadoo não quer 

d•zer qtJe ··os institutos de ensino não mais devam conferir provas de ha-bilitação 

ou de capacidade profissional aos alumnos que tiverem completado os seus 

('Ursos". 

De.>te modo, cahio por terr a a doutri·na assente pelo Conselho Super ior de 

Ensino, no parecer de 11 de F'evereiro de 1912, redigido pelos Drs . Mello Mattos 

e Azevedo Sodré, que reconheceram ao pharmaceutico o direito de exercer livre

mente a medicina, porém, de não leccional- a em instituto official que exige para 

esse mistér provas de habilitações. O 'tri!Junal deixou manifesto que o ~ver no 

( •) Este s A.có>·düos deixaram de sahir nos A.nnex os do Vol. 3, Inst!'. Pu

bli<;a, por me não chegarem a tempo. 
(Nota da R. D . P.) 
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exorbitara · da autorização concedida ao Executivo pelo Congresso Nacional, na 

lei de 31 de Dezembro di' 1910, corroborando, assim, o voto vencido do Dr. R. 

Porchat que, discorda!1clo claque lles que no Conselho dispensavam a carta d~ 

medi<:<:. á pratica da arte de curar, accentuou a "nullidade do tlispositivo da lei 

or;;·an:ca :ef8rênte á abolição dos privilegias ligados ao diploma". 

Firmada a exigencla do titulo, perdem de valor, na lettra do Acárdào, 010 

att.'stados passados pel as Faculdades e Universidades particulares que estão cer

tific<~ndo r.ptidões fóra àa "conveniente fiscalização" estabelecida no decreto 

2. 356, de 1910 e não cogitH.da na lei organica. 

Assim, os diplomas de estudos iniciados e concluídos na vigencia do decreto 

de 8 de Abril de 1911 são títulos decorativos e o medico ou o bacharel em direito 

Sflhidos das escolas privadas não devem clinicar ou advogar, conforme se evi

eencia dos termos uo Acórdão. 

O reg imen vig~nte tornar-<3e-ha assim de plena officialização. Desde que o 

G;:,verno ·lisp·ensou os seus delegados e não mais se envolveu com as ace.dernias 

particulares, falta a estao, a "conveniente fiscalização" para que os títulos por 

ellas distribuídos preencham as condições indispensaveis de habilitação do can

llicla.to ao doutoramento. 

Ficam, por·tanto, com valia sómente os dcplomas das escola.s officiaes, pois 

o Acórdão não pr-estigia os institutos que formem rapazes, concedendo-lhes ca .. -

tes sem o placet ele um reiJresentante do Governo. l\1as desappareceram os fis

c.ces que fing-iam inspeccionar os estabelecimentos privados; não h a quem de

termine a idoneidade da corporação docente que passa attestado de estudos. O 

Acórdão quer o titulo fiscalizado e se a sua exigencia .fosse apenes á da apre

sentação de um cert;ficado, iria facilitar a industria do diploma, mais indeco

rosa que a liberdade profissional. Contra e. mercancia e contra a e"'p!oração foi 

que :1 decisão do Supremo reagio. 

D sta fórma prevalecerá o ensino official com o cheque-mate que acaba de 

levar a lei organica. O Tribunal não tem elementos (nem l·he é licito) com que 

determine a presta:bilidade de certas escolM particulares (se dellas existem al

gumas independentes e sem i-ntuitos especulativos) ; não l•he cabe resolver so·bre 

a aptidão de cada diplomado e quer a fiscalização, segundo se lê da sua sentença. 

Essa inspecção acabou a lei organica, por não haver, com a autonomia didactica 

<la:, cungN>gações, um paradigma aos estabelecimentos privados. 

{ ; Acórdão do habeas-co1·pus ele Armando Vi\iral trouxe o grande oeneficio 

na situação !'resente elos estudos secundarias e superiores, de mostrar aos 

alum,os de collcglos, universidades e escola-s particulares, prestarem hoje sim

plesmente os cuTsos da<S Faculdades que ainda permanecem sob a tutela do llfi

n!ste:·:o do InterioT. Depois da resolução do Supremo, parece que nos trlbunaes 

e na Saude Publica unicamente receberão registro as cartas, firmadas pelos di

r~tores da .~ ac3idemias mantidas pelo Governo da Republica. (*) 

( •) Publicado no Cm'1·eio c~a Mwnhã de 15 de Maio - 1913. Vide . pag. 515 · 
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A IDI!:A DE ''A"GTO::-.IOMlA" (*) 

Esta iàêa precisa ser definida, Q.u er em sua comprehensão, quer em sua ex
t~nllã<·. 

O tPrmo - "autonomia", como é srubido, exprime uma idéa composta 

( o:thc<; proprio, e vcv.óc; lei, reg'ra), isto é, direcção propria. 

O COKCEITO DE "PROPRIO" 

Uma nota ooracteristica desta idéa é o conceito de - "proprio". 

Proprio é o Que necessariamente dimana da essencia, em correlação opposta 

ao accidente, que póde estar ou não estar na cousa, salva a essencia. 

iMas, em correl:u:;ão opposta ao commum, proprio é aquillo que restrict:.t

mcnte convém á com~a: neste sentido, póde convir omni et so!i et sompe•·, como 

o centro á circum!~'l encia; omni seà non soU, como o divisivel :1. extensão, posto 

qu,~ tambem sejam divisíveis a duração, o nume ro e a força; soH sea 11on on>ni, 

C'>mo ser magistrado, .sacerdote ou soldado, que convém ao homem, posto que 

nen1 t.:,dos os homens o sejam; 01nni e-t soli, secl 'iton. sentpe1·, como encanecer, que 

convém a todos os homens, porém s6mente na velhice. 

Em um sentido mais restricto, quando o proprio é considerado omni 

et soli et sen•p~•·, denomina-se "peculiar". Peettlia.·e, id est, p•·opriAtm, 

separati ztm, neque cum aliis commune tÕtoc;, tÕÍxoc; ), diz For

<'e llinl. A razão é que o proprlo, como adiante veremos, éJ considerado 

!'oh dez modos; e só é considerltdo "peculiar" o proprlo que ea: sua na

inra inPst, simplicite•· et sine u!La adclitione, primo et ratione S'l<i. 

C· "proprio" se manifesta ou per se, ou ad aliu.d, ou semper, ou aZiqnando. 

ror outra: o "proprio'' ou ê absoluto, ou é ralati\·o, ou é sempre, ou é em algum 

tempo. 

Proprio per se, tambem chamado "absoluto", é o que distingue e separa de 

todos o!< outros por a<Juillo que e6 a si convém: por ex mplo, "racional" é pro

'Prio do "'homem~. 

Propr:io a a ali.ud, tambem chamado "relativo •·, é o que, não convindo só, dis

tingue entretanto sob uma relação "determinada'': por exemplo, o uso das cou 

sa.s externas ê, po!' natureza, commum a todos, mas, relativamente a cada um, 

f relath•o ao tit;.1lo de e.dQuisição. 

:Proprlo 3emper, ê o que por todo o tempo é attribuido e Ye rificado da co usa: 

P<•r exemplo, é proprio do animal ser composto à" corpo e de alma. 

l•) "A idéa d.a autono11<i.a e a p?'etendida t•·ansiçã-o do ensino of!icial", pelo 

Dr João Mendes de Almeida Junior, Director da Fa<!uldade de Direito de São 

Paulo. 1912. 
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Proprio aliquanilo, é o que nem sempre se \'erif!ca da cousa, nem de necea

si liuie se sPgue: por exemplo, é proprio do homem ir ao Fõro, ma.s nem a todn 

o tempo elic vai ao Fõro, nem se segue nece.<5sariamente que elle vá ao Fúro. 

O proprio ad ali-L•cZ. ou convém omni et semper, ou convém ple?'t>nqne et in 

t>lt<?'il>l'is, isto é, ou todo e sempre, ou PPht maior parte e as mais das vezes. As

Sim >Se djz que ê proprio do anjo em relação ao homem ser um puro es'[)irito omm4 

ct semlw•·; assim se diz ser proprio da razão relativamente ao concupiscivel e 

irascível, que a razão impere temperando um pelo outro, e nem sempre a razão 

imJ>era, e nem sempre o concupiscivel e o irascível obedecem, tanto assim que, 

no peccado e no crime, ás vezes imp.era o concupiscivel, ás vozes o irasci\~el. 

Estas são as noções de Aristotel es, que para a•qui aproveito; e nisto sigo o 

conselho de Macrobio, nas "·Saturnaes•·, Li v. VIl, ca·p. VI: Nec t>ossmn ?lon as
sentiri 7>i?·o, cttjns inventi.s nec i71sa natn•·a lUssentit, isto é: ":\'ão posso deixar 

de concordar com um homem, de quem a natureza não discorda" . Elle assignaJa 

CJUEI o chamado ·•proprio r ela tivo a. outro•· deve ser considerado nas regras do 

acclclente, quod aliq,,; •inest, ali qui non ·i?lest; sive non ·ines t, sive non inerat, sive 

"on iner'it, non erit P>"07l?'Íil?n. E passa, a tratar do proprlo, determinando-Ih\! 

treze to picos dialéctlcos e vinte e cinco to picos críticos. 

Eis os topicos tlialécticos: 

1. {) proprio deve ser mais conhecido que o sujeito a que ê attribuido. 

!l. O proprio não dçve ser significado por termos equivocos, nem por ora

ção ambi;,'Ua. 

3. Se o sujeito. a que é attribuido o proprio, ê equivoco ou ambíguo, ê n&

cessarb explicar em que significação é tomado. 

4. O proprio não se exprime senão pelo nome que o significa e não se es

clarece pele. simples repetição do nome mais ele uma vez . 

5. Para exprimir o proprio, o nome não deve exhlbir idéa tTanscendente, 

como -4ente'', "r.ou.sa", "um", "algum", "bom·\ "verdadeiro". porque estas idée.s 
s~.J '· co1nmu ns '' , isto é, de ontnibus dic-itu1·. 

6. Attribu·inrlo o proprio. eleve ser assignaclo um só e não muitos, a. meno~ 
que seja explica do que são muitos proprios. 

•. A.~~!gnando o proprio, não deve este incluiJ· o sujeito em seu conceito. 

8. O vroprio não deve ser iãentico, nem posterior ao sujeito a que "é" attri

bnido, mas concomitante. O to pico diz ?lon debct esse simv.,/. nc•t1n-a ?lec poste
,·ius: t<'riamos traduzido melhor "simultnneo por natureza", se não tivessemoo 

de assignalar a distincção <'ntre simnl natura, que é o caso deste topico d!alecti

co, e sinm/ tempo?·P.. que ~ o caso do quarto topico critico; e "posterior por natu

reza ··, se :-.ão tivessemos de assignala•· analoga distincção. 

~. O r.roprlo deve sempre seguir o sujeito de que é proprio, isto é, não deve 
s~r tal qut- ora sej~ dito de sujeito e ora não o seja. 

10. Quando é assignado um attributo, que ê proprio só áa vezes (a.liquan

do), esta relação deve ser definida, i>Sto ê, determinada: ?-atio est q1da convm·"-

11ite>· nomine prop?'ii intelUgimus qnod ~empe?· convenit; e>-go cwn ctsaignamuc.ã 
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1"'"JJnuu• p1·cte,· commnnem oon~·uetucline>~•, debem11.s determinare q1<od aaslgna

?1'11~ pro11ríum aliqnando. 

11. Quando ê assignado um att·ributo, que ê proprio sómente em um senu
d~. d'!v e ~er manifC?stado esse sentido. 

1::. O proprio distingue-se da definição, porque a definição explica a essen

ci<\ e o proprio dimana da essencla. 

13 .. ·\ssim como n a definlcão, além da differença especiC!ca, deve ser !)0<3to 

o g.anero proximo, assim na assigna«::ão do proprio, deve ser assignado o g enero 

da. cot;:;.a e tler.ois accrescentar-lhe o proprio pe lo qual ella se distingue e aepa.ra. 

das outras coueas. 

At.to aqui os "topicos dialecticos·•; passemos aos "topicos críticos •· . 

l. O ;1roprio deve ser dito do sujeito em'quanto tal e de tudo que é conlido 

sob o suj~ito. 

2. O propr !o deve ser dito para convertencia do sujeito, de sorte que a o raçà<> 

!tignificant)o o pror>rio seja dita de tudo de qne é dito o nome do sujeito; e que 

o nome do sujeito SE'jn <li to de tudo d e que ê dita a oração significando o proprio. 

3 O st;jeit:l não tleve ser assignado como proprio da cousa que já est:... 

no ~>njeit< . 

4. O proprio deve s~ r simultaneo em tempo com o sujeito, nem antes nem 

depoi.·. ; de outro modo, ou não seria simplesmente proprio , ou não seria proprio 

s2mpre. 

5. O que é r:n-oprio ela co usa é tambem proprio de todas as que são identi

cas com a cousa emquanto são identicas. 

Os contra-distinctos são proprios das especies contra-distinctas do mesmo 

genern. Satis obscnwe est, diz Mauro; mas dá este exemplo : o homem e a ave 

são, no genero, animaes bipedes, que distinguem-se pelas differenças andante 

- Yolatil; é propric do homem ser um bipede andante; é proprio da ave ser um 
biped·l volatil _ 

7. Pois que o "mesmo" e o "diverso" se dizem de muitos modos. conv-êm 

aferir o proprio sómente um e só de alguma. cousa. sómente: o que está no su

jeito, a que com'êm algum accidente, est á tambem no acciden te tomado como 

taJ sujei:o; e conversamente o que está no accidente. está no sujeito a. que con

"\'é::n c a<'cidcnte. 

8. Quem quer dizer que um proprio ê do sujeito, que de sua natureza seja 

tal, IlÓ<!e usar de uma locução significando que o sujeito é sempre tal, accres

C<!nt:, ndo o adverbio naturalmente, se receiar alguma anormalidade. 

9 _ Attribuindo um proprio, d eve-se expllcrur como e de que e li e se diz pro

priv. 

Pas~a depois Aristoteles a enumerar "dez modos de proprio": 1•, qrwà ttatm·a 

i ll t'.t : 2•, qrwà h ic et nmrc ccmvenit subjecto; 3•, quoct alicmi convenit secrmaum 

specaem; 4•, quocl simplicite•· et sive 11lla aflditione est propri11m; 5•, quoà con

'l:CJIIt t•ei 1 atiotu. alterius; 6•, q uod conv enit 1lri11t{) et ratione sui; 7•, quoà est 

fú'01nium altc1·ius ut habentis; 8•, qtwd est p>-opJ-imn ut llabiti; 9•, qr~oà convenie 
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altC?'I, ut ei , qttocl 1>a?·tioipatu·r; 10•, qnod convenH 1<t e;., quocl parUcvpat. Depoi;; 

de explica.r os vicias da omissão, elle continúa : 

10 . O proprio não deve ser identico com a co usa de que é )Yroprio. 

Jl. Nos semelhantes ou homogeneos, o que é proprio do todo é proprio da 

parte; e, &o converso, o que é propr!o da parte é tambem proprio do todo. 

J 2. Quando um contrario é proprio de um contrario, outro contrario é pro

pr"o de outro contrario . 

13. Quando um relativo é proprio de outro relativo, o correlativo é pro

prio do correlativo . 

14. Se o habito é proprio do habito, a privação é propria da privàção. e ao 

converso; por outro lado, se a privação não ê prop1·ia da privação, nem o ha

bito é proprio do ha·bito. 

15. Se é )Woprio do suje ito um elos predicados contradlc tori.os, o outro não 

é proprio do me·smo sujeito: se um dos contradictorios é proprio de um contra

dictorio, o outro contradictorio é proprio do outro contradictorio, e ao conver

so, se um não é proprio ele um, nem o outro é proprio do outro; o que é pro

pri•l de um contradictorio não é proprio do outro. Proporcionrulmente, o que não 

f proprio óe um ·contrn.dictorio - é proprio do outro; mas esta parte do topico 

nfw li universalmente verdadeira. 

16. Dos condividentes, divididos adequa<'lamente tanto os sujeitos como os 

proprios, se ·nenhum dos restos é proprio de a.lgum elos restos sujeitos, nem o 

'(]t'e é attribuido é proprio do sujeito a que é attlribuido como proprio; e, ao con

verso, se os restos são proprios dos restos, tambem o que attribui do ê proprio 

do sujeito a que é attribuido como proprio. Traduzi isto litteralm ente ; mas tra

<lm.o tambem o seguinte! exemplo: Assim como a.s partes da a lma, que são su

jcitv,; das virtudes, dividem--se em racior.a;. concupisclvel e irascível, assim a 

Virtude divide--se em prudencia. temperança e energia, (ou fortaleza) ; ora, a 

prudenc!a ~ uma viTtude propria da parte racional, a energia é um:~. virtude 

proprie. da parte irascível; Jogo a temperança é uma virtude propria da parte 

ccmcupiscivel como no sujeito. 

17. Dos casos e conjugados, se um caso é proprio de um caso, tnmbe m o 

outro caso é proprio do outro caso; e, ao converso, se um caso não é proprio 

de um caso, nem o outro é proprio do outro caso . Além dis.so, s e um caso op

PO~to não 10 proprio de um caso oppasto, nem POr isso o outro caso opposto será 

proprio do outro caso opposto; e, ao converso, se um caso opposto é proprio de 

um caso c,pposto. tambem o outro caso opposto serâ. proprio do outro caso op

pasto. 

18. Se um semelhante não é proprio de um semelhante, nem o outro se.'·ne

lhante é proprio do outro semelhante; e, ao convet·so. se um semelhante é proprio 

ce outro semelhante, tam·bem o outro semelhante é proprio do outro sem e

lhante. 

19 . Se isto que é affectado do mesmo modo não é proprio daJquillo affecta

<lo do me-smo modo. Pem aquillo que é affectado do mesmo modo sel'á proprio 

dist<' affectado do m esmo modo; e se isto que é affectado do mesmo mo do é 
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proprio do sujeito, nem por isso o outro é proprio do mesmo sujeito. Para es

clarecer. um exemplo: a prudencia affecta. do mesmo modo o honesto e o torpe, 

quando seja disciplina de um e de outro; mas, se firmar-se que é proprio da 

prudencia. ser a sciencia e disciplina do honesto, segue-se que não é proprio d 

pr.:·1encia ser disc ipline. do d eshonesto e do torpe. Na linguagem vulgar, a d if

feronça do fim, dá. á prudencia para o mal o nome restricto de - astucia. 

20. S e algum attribuendo, segundo o ser (secundttm esse), não é proprio 

<1:; co usa no ser ( m esse), segue-se que nem, segundo a geração, é proprio da 

cousa no gel'a'I"-se, nem, segundo a corrupção, é proprio da cousa no corromper

se; e, ao converso, o que não é proprio da cousa, no gerar-se e no corromper-se, 

nem é proprlo da co usa no ser. 

21. O que não convém á idéa, ou não lhe convém em<quanto é idéa de tal 

cousa, tambem não convém á co usa; proporcionalmente, o que convém á 

idê'l., emquanto é idéa de tal cousa e se diz da cousa, é .P'I"OPriO da cousa. 

2~. Este to pico, ea:-magis ad minus, se subdivide em quatro: 

C~) Em que um se d iz de um. Se o que é dito mais não é proprio disto que 

(• dito mais, tambem o que é dito menos não é proprio disto que é dito menos, 

nem o que é dito mínimo é proprio disto que é dito mínimo, nem o que é dito 

ma.ximo é vroprio disto que é dito ma.ximo, nem o que é dito simplesmente é 

proprio disto que é dito simplesmente. Proporcionalmente, se o que é dito sim

plesmente não é proprio disto de que simplesmente é dito, te.mbem o que é 

dit<. mais ou m enos não é proprio do que mais ou menos ê dito, nêm o que é 

dit:~ maximo ou minimo ~ proprio do que max:lmo ou mlnimo é dito. Accrescenta 

Aristoteles que o argumento vale " q11oHãet aliorttm 1ltodormn ad ceteros, assim: 

se o {(Ue é dito menos é proprio disto que é dito menos, tambetn o que ê sim

pl.Psmente dito é proprio disto que é simplesmente dito, etc. 

b) Em que dous se dizem de dous. Se o que parece mais proprio, ainda não 

é proprio disto de que parece proprio, nem o que parece menos proprio é proprio 

disto de que menos proprio parece; se o que menos parece proprio é proprio 

disto de que menos parece proprio, tambem o que mais parece proprio é proprio 

diJto de que mais parece proprio. 

c) Em que um é r\ito de dous. O que não é proprio de um sulelto de quem 

P •rece mais proprio, lambem não ê J>roprio de um sujeito de quem parece me

nos proprio; e o que ê proprio de um sujeito de qu m parece mais proprio, não 

é proprio de um sujeito de quem m enos parece proprio, quando não possa ser 

o mesmo proprio de muitos sujeitos. 

d) Em qne dous se dizem de um . Se o que parece mais proprio de alguns 

SPjeitos, nãc ~ proprio ode tal sujeito, nem o que parece menos proprio - ê pro

prio do mesmo sujeito : se o que parece menos proprio de um sujeito, é proprio 

delle, -· tambem o <1ue parece mais proprio é proprio do mesmo sujeito. 

2-3. Este to pico, ex simiUbus seu paribus, se subdivide em tres: 

a ) Da compe.r aqão 'lic dous com dous. Se o que semelhantemente parece pro

prio, nã<> é proprio d isto de que parece proprio, nem o que semelhantemente 

parece proprio de outro snjeito, será proprio '<'le tal sujeito; se o que semelhan-
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temente parece proprio de algum sujeito, é proprio delle, - tambem o que aeme

lhantemente parece proprio de outro sujeito, é proprio delle. 

b) Da comparação de dous com um. Se o que semelhantemente parece pro

prio. não ê proprio do sujeito, nem o que semel:h·antemente ]Jarece proprio - é 

proprio do meemo sujeito; se o ·que semelhantemente parece proprio do sujeito, 

ê pr<JJJrio de tal 8Ujeito, tambem o <Jue semelhantemente parece proprio será ]Jro

pr ·o do mesmo sujeito. 

c) Da com]Jaração de um com dous. O que não é proprio disto de que se

mel·hantemente parece proprio, nem é pro]Jrio de outro de que semelhantemente 

parece proprio; se, porém, é proprio disto de que semelhantemente '!)arece pro

prio. ainda nã0 é proprio de outro, quando não possa ser o mesmo proprio dos 

dot:s . 

24, Attribuida a·lguma potencia. como proprio, se tal potencia se refere a 

·en~.e que, r.ão existente, não possa haver tal potencia, esta potencia não é i)ro

pria; attrihuida como propria uma pote ncia, que não depende da existencia de 

urn enle determinado, o que se attribue é verdadeiramente proprio, ou se attri

bqa como ·proprio do ente, ou como proprio do não-ente, isto é, da materia prima 

!'Platão chamava - não-ente - a mataria prima). 

25. O que é attribuido por superlação, isto é, segundo o excesso. para .os 

reatos (ad ?·Blil]'lv.t), não ê verdadeiramente proprio da cousa; se, porém, o que é 

a'ttribnido não significa excesso, verdaxieiramente pôde ser proprio. 

Talo que a.h.i está, é uma traducção do livro V dos Topicos. Não traduzi os 

exemplos, para não ser mais longo; se reproduzisse os exemplos, muito mais illu

n\inaria caàa. um dos topicos, mas bu.squei ser litteral e exacto q·uanto me foi 

pÓssivel. 

II 

O COl\""CElTO DE "LEI" - O ORGAM E A FUNCÇÀO 

S~ja como 1ôr, não consegui achar. em qualquer dos Topicos, um meio de 

conceber a possibilidade da autonomia para a Faculdade de Direito de S. Paulo, 

!]Ue;· considerada como corporação de professores, quer considerada como cor

r:or'l•,ào ele estudantes, quer considerada como corporação ·de professores e estu

dante.". quer considerada como fundação. A Faculdade roi "·institui da" e "con

stituída" pelo Estado F ederal na individuação dos orgams, na especificação dae 

fencções e na definiçiio das condições dos destinatarios. E', portanto, propria 

rlo Est:..do Federal ; não se t-egula nem pôde regular-se por leis proprias, mae 

)Xlr leis do proprietario, !]Ue é o •Estado Federal. 

Mas, debulhemos o caso, elemento por elemento. 
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Oura nota car acterist icll é o conceito de le i ou direcção, importando sempre 

uma r elação entre o cffeito e uma causa lntelllgen te, geradora e conservadora. 

A lei é a regra ou m edida dos actos, ?'egula qucedarn sett ~nensw·a actumn, 
segundo a qual a lguem é induzido a agi r ou a deixar de agir, sec1tndwrn qttam in
cluc-itur aliq~ti.s acZ ogenclMn, vel ab age1tdo retraMtur. E' a direcção da activi
dade. 

Na. actividade ha o acto prilneiro remoto, o acto p?·irneiro p?·oxirno e, fi nal

mente, o acto segtmclo: o acto 2n'irneiro remoto é a Jo•·ça ele agi?'; o acto prb?neiro 
pr·oxim o é a mesma t o•·çn d e agir •·evesti<la de condições que disponham a sua 
1.irtu<le í?ara agir, ou ao menos •·cmovam os imped.im;entos da acç.!íxJ; 0 acto se

g?mdo é o (jUe se chama Rcção A actividade é, um summa, um movimento pro

duzido pela causa efficiente sobre a causa material mediante a causa formal 
para uma causa f inal. 

A ca ·c~sa efficiente não póde agir senão pr esente ou por si ou por outrem 

~ que age. Esta presença nas causas finitas póde ser immediata ou media ta: 

póde ser flll rnediata ou por identida de , ou por unição physica, ou por contiguida

de; póde ser mediata ou por instrumento, ou 'POr a lguma emanação, ou por acção 

em outra causa irnmedlatamente appl!cada ao sujeito, ou finalmente por influxo 

m<•ral. Dahi decorre a necessidade de consi derar, ·na actividade, não só a acção, 
corr:<· a potencia, o orgam e a Juncção. 

Orgarn é palavra derivada do radical t:.p"( üJ , dp"(t:.\1 _ fazer . Os diccio

narios dão ~ste radical produzimdo o perfeito e.Op"(É.\Icd e o substantivo É.p"(O'I , 

exprimindo a acção transitiva, e o substantivo Op"(O:\IO'I , exprimindo 0 Instru

men to. O ot·gam não é o pr incipio vital, nem a causa efficiente pr incipal; mas, é 

a . vrimeir a cauoo. efficiente instrumental. Quando os instrumentos são immedia· 

tamcnte ligados á causa efficiente principal ou ao corpo organico per id.enti
tatem, per ttnitio'~ em physicam, ou per con tigttitatem, tomam propriamente a de

nomin a çãv de oruarn3; quando não são ligados por qualqu er desses tres meios, 

denominam-se r estrlctame nte inst>"?.tmentos, e algun s os caracterizam com o 

ne m c de rnecanicos. 

Funcçã.a é tambem palavra de origem gTega, derivada do radical lf!U'I, 

" ;;erar, a produzir, a praticar uma acção especifica : esta radical é, por sua 

vez, derivada de (j) U'I O:i, infini to aorlsto segundo de qJÚOIJ.O:Í , isto é, da 

v6z, média de verbo qJU üJ. Este emprego do aoristo, para exprimir uma cousa 

que aoon lece ordinariamente e, portanto, o fi m especi fi co da actividade ordi

nari:t de um or;;am, é muito frequente em grego (Bur nouf, § 255 in f ine) ; aliás, 

o thema ~'erbal puro é sempre o aoristo segundo do infi nito sem a terminação 

(Peter. Grammat. grega, H 64 e 65 ) ; e, assim, qJU\1 (fun) é a radical es

colhida para a romposição dos termos em q ue en tra o verbo qJ UOIJ.O:Í. A t uncção 

é a causa fi nal enp<'cifica da actividade de um orgGJTn: distingue-se da operação, 
vist.l <JUe a operaçiio é o movimento da acção realizando-se no seu modo e na 

sua fôrma e a fmwc;êc.o é o fim especifico desse movimento. Ao ornam corres

pende uma j nncçrio; ~ operação corresponde á fmwç&o e ao organn, segundo o 
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fim intentado pela causa efficiente principal, ~tue é a 11otencia a.ctiva. Por outra : 

para que •haja causa final, é precizo que a catt.Sa primeY>·a tenha composto e dis

post<> as <·a usos segtt?làas precisamente proprias para o effeito querido. (JANNET, 

L~;; causes final c~. l. I, cap. IV, L'organe et la fonction). A direcção, portant<J, 

é dada .pela causa 1n·imeirn: é vet·dade que o fim su·Ppõe meios apropria.dos; mas, 

a apropriação, mesmo mecanica dos orgams, não exclue a sua connexã.o para o 

fim intentado por quem institue e constitue o organismo; isto é, a lei, idéa cU

?"ectorr. e O?"{f>.lniz(l,(lora, não é prupria dos orgams nem das fmtcções, mas de quem 

instituio e constituio o organismo para o fim que intentou. 

Procedamos por um methodo resolutorio. 

A causa matErio.l àa. Faculdade é o estal>elecimento, a doutrina dos profes

sores de direito ~ a disciplina dos estudantes; 

A causa efficit>nle principal, isto é, geradora e conservadora, é o 'Estado, 

assim como a causa ,;fficiente instrumental são os professores; 

A causa formal in trin~eca é o raciocínio dos ·Professores e a attençã.o dos 

estudante~. assim como a causa formal extrinseca são as demonstrações ou pre

Jecções dos professores e a audiencia e •lições dos estudantes; 

A caus::t final é o ensino profissional para o exercício de cargos que affe

ctam a responsal>iliàarle do Estado por sua acção social e jurídica . 

A lei ou <lirecção é sempre o eilfeito de uma causa intelligente; por con

se;,-uinte não pôde ser da·da. senão pela causa efficien te, ou principal ou instru

mental intelligente ; mas, quando a lei é dada pela causa instrumental intelli

gen~e. o faz ror cornmunicação "transmittida" pela causa principal, isto tê, corno 

se diz et!< Direito, em virtude -de "mandato". Eis corno se explica o caso: 

1. Ha o instrumento conjuncto, nt mantts, e o Instrumento separado, ut ba-

01•l'<ts O instrumento separado não se move senão por contacto e impulso do 

instrumento conjuncto, sicut bae~t!1ts pe,- ?>ta4t1tm. Mas, quando o instrumento 

separado é lambem uma causa intelligente, a causa principal, como lhe transfe

rinào ,~ mão, pódP autorizai-~ a mover por ella todos os instrumentos subsequen

tes. Desta maaus datio se formou a palavra "mandato". 

2 .A força da causa efficiente principal acha-se instrumentalmente em to

dos os orgams, quer conjunctos. quer separados, que contribuem ordenadament~ 

par::t o effeito. 

3. A força da causa instrumental, em relação aos effeitos, es~á não sórnen~e 

em sua fôrma, mas principalmente na intenção e no impulso da causa principal. 

A intenção suppõe uma obra ordenada para um fim; o impulso suppõe um mo

vimento dirigido para um termo; e como a causa instr umental é signal de um 

e ffeit<- pr'emeditado pela causa principal, "a causa principal dá caracter á causa 

inslT:.tmental". Caracter prop?"ie e~ si.gnamtlum qtwàam, quo a~iqnid insignitur, 

u.t o?·dinat.nm in aliqlLem finem. 

~. A func~:.ão é a causa final especifica da actividade do organismo, quer 

em r elação ao fim da obra, quer em relação ao fim dos operantes; por outra, 

quer em relação ao fJm geral do organismo, quer em relação ao fim de caAl.a um 

dos orgams. 
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5. Quer ne. funcc;ão, quer na operação, estas manifestações da causa final 

se acham 'liga.das, directa ou indirectamente, immediata ou mediatamente, ao 

primeiro agente productor, isto é, !i causa efficieute principal, segundo a regra 

- A g1ms a.ge11do ,·epatitttr; de sorte que, em qualquer hypothese, quem "dã. a 

lei" é sempre a causa efficiente principal. 

Isto se achft na natureza das cousas. O Estado Federal, portanto, desde que 

ordena as funcções de um organismo, que elle instituto e constituto para um fim 
que Pile ~ntentn, - tr~nsmitte a estas funcções o seu caracter official e as di

rige para esse fim . 

A direcção pôde ser immedlata ou mediata: mas, mesmo sendo mediata, isto 

é, por mandato, não deixa de ser subordinada ao agente principal siC?.tt baC?.,l/'8 

?Jer mmmnt. Por cons!'guinte, a lei, .a regra, não -é, nem pôde ser propria do ine

t•nmento: ca?tsa inst?'ltmentalis a 11rincipMi movetur ac ?"egit?t'l". 

Quando os orgame. qnoctcl modttnt et torrnam, têm a faculdade de dirigir-se 

isto o fazem Sllbordinados sempre á intenção do agente principal. A Faculdade 

de Direito, portanto, quer considerada como corporação de professores, quer con

siderada como corporação de estu da ntes, quer considerada como corporação de 

prof.essores e estudantes, quer considerada como fundação, - não tem, nem pôde 

ter autonomia alguma: o Estado Federal, como institu idor, isto é, como causa 

etficiente principal, fatalmente lhe transmitte o "caracter official", isto é, todas 

as responsabilidades do mesmo Estado. 

E' certo que os instr'.lmentos têm uma funcção duplice: uma, exclusivamente 

organica, ;<;egundo e. qual operam, não por virtude propria, mas por virtude da 

cat:sa principal ; on tra, peculiarmente funccÚmal, que lhes compete como pro

prla. :Mas, qual ê esta manifestação "peculiarmente" funccional do professor. 

com:> orgam? E' o ensino n as aulas; e, por Isso, a. sua autonomia didactica, con

forme -aliã.s estâ definido no art. 6° da Lei Organica, consiste: ·• na organização 

dos programmas de seus cursos". Tudo o mais pertence ã. parte exclusivamente 

org-anica, isto é: 1•. o anno e os períodos escolares; 2•, as condições para a ma

tricula; 3•, o metbodo da distribuição das ma terias, assim como a fôrma por 

qu~ devem ser professadas, e o systema das provas e exames; 4•, a policia aca.

demica, quer quanto ao systema de verificação. da frequencia, quer quanto n.s 

pnnaa disciplinares. Em summa, os professores, em congregação, têm autono

mia para re>er os programmas e concordar no horario das aulas; nos exames, 

quer de estudantes, quer de concurrentes, elles têm a autonomia <!Ue tem qual

quer funccionario julgooor. Mais nada. 

A funcção prop1·ia dos estudantes ê "altender", porque é essa a manifestac!!.o 

peculiarmente funccional da sua actividade intellectual; mas, a funcção de re

gular a frequencia nas aulas não lhes ê propria, visto que, por virtude da causa 

principal, elles aão forçados a um certo numero de presenças, para que o ergam 

d<J ou't>ido, que é o sen8'us clisc i plime, potencialmente possa soffrer a acção da dou

trina: a allençiio é peculiarmente funccional. e. audição é exclusivamente orga

llca. 
Até aqui, a autonomia didactlca. Passemos a ver a. autonomia administra-
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ch·a exRmmnndo antes disso, se a personalidade juridica póde ser altrilluida a 

um:t fundação instituida, constituida e organizada pelo mesmo Estado que a 

crP.ou. 

III 

A ACÇ.\0 DO ESTADO NAS FUNDAÇÕES 

Qaalquer que seja a essencia dos corpos, seja a extensão, seja a actividade, 

.;; o ;a a composição e disposicão dos elementos sensiveis, a verdade é que uma 

cousa ~omeça a ~xistir, ou porque é ti1·ada do nadn., ou porqtHl a materla, que 

est:l. em potencia, toma uma fOrma e torna-se acto. E' sabido que o primeiro 

modo de existencia chama-se creaçc"io, o segundo geraçclo; mas, sc:>b o ponto de 

vista da producção -da co usa, a palavra creação ( m·eCttio) tem como correlativa 

cpposla a pala~'1·a educção ( eclmotl'o), porlque, nas acções das crea tu r as, a produ

ccãc impõe a preexistencia da materia naturalmente apta para tomar uma fór

ma, isto é, uma materia sujeita e da qual naturalmente a cousa depende para 

ser !elta e conservar-se, cum cLeptmclentia ?tCitm·ali ab Cl!iqno snbjeoto in /ieri et 

conscrvCII'i. A ed•tetio effectuada pelo productor e para um fim in.tentado pelo 

mesmo productor, em um sentido analogico, tambem denomina-se crea.ção; e 

mais propriamente institwição, que, quando se lhe cliá. elementos de conservação 

perm.~nente, denomina-se - /1tndCição. 

·Ora, applicando estes principias aos institutos de ensino fundados pelo Es

taCo. por exemplo ao caso da nossa Faculdade de Direito de S, Paulo, nós vemos 

um predio cu estabe-lecimento, onde professores ensinam e estudantes aprendem 

o direito, isto é, ve-mos um corpo, quod 1mo spi1·it7t cont;imetur, comquanto com

llCStJ de um estabel~imento, de professores e de estudantes, isto é, ex pl1wib1ts 

i"te,· se collerent,bus, do qual razem parte, ex tlistcmtis caz1itib1ts, ut oo!'1107'a plm·a 

non sohttn, ot!-icio cohe1·entes, os professores em cong1·egaçi1o e os estudantes em 

aggregação (•SENECA, CartR. 102). Quer isto dizer que o estabelecimento, os pro

fessores, e os estudantes, são um só çor•po, contido, em todas suas partes, quer 

n.ateriaes, quer efficientes instrumentaes, pelo espirito da causa efficlente prin

cipal, visto que esta causa erficiente principal é quem dá, além da materia e doa 

instrumentos, a causa formal para a causa final que intentou. Os professores, 

rei.<, não formam uma corporação mas uma oonqregação de mestres, intrinseca 

ao 007'110 do instituto; os estudantes não formam uma corporação mas uma ag

g7·egaçiio G.e destlnatarios, intrinseca ao oo1·po do instituto. A materia in q1t.n é 

o estabelecimento ; mas, tratando-se de um corpo organico, a materia ex qna, que 

s>\o os professores e estudantes, coincide neste ponto com a causa efficiente lna

tn:mental, e a materia ci.roa l]1tam, que é o Direito e as Leis, coincide neste ponto 

com a causa final. Os professores 7'C1tnem-se, mas não i11corpo1·ctn~-se, visto que 

a sua cong1·egar;ão não tem actividade v•·otwia, mas actividade cLelegCicla 11el o Es

tad•'l; os estndnntes •·en11em-se mas não incorpo,·am-se, visto que a sua aggrcga

çtiJ n~.o !em a~tivldade p1·ozn·ia, mas aclividade para um fim determima.do pelo 
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EstarLo, 1slo é, elles só podt?m reunir-se na Faculdade para estudar o Direito e 

as L eis. segun do o regimen e a disciplina da Lei do Estado. 

Pr·ecisamos bem definir lilrn que consiste a tuncZação attendendo ao seu sentido 

na. tt?chnlca juriBica. 

•Fundação é! uma instituiçao, em proveito de destlnatarios, fundruda em um 

e8lahclecimento permanenr.e, ou em uma receita ou ren da vital!cia, ou em uma 
perpetuldadt? de qualquer modo garantida. 

0 vinculo de permanena!a ê característico nas fundações; mas comquanto a 

unlcr. fundação perpetua, por promessa divina, seja a Igreja de Jesus Christo, 

coLstdera-&e tambem per petua qualquer fundacão cujo vinculo de permanencia 

seja garanti do por leis do Estado. Assim: ora é e. creação de um estabeleci

mento affectado a um serviço publico, ou a um serviço privado porém de utili

dade pu·bl!ca, ou mesmo a um ~erviço simplesmente privado; ora é uma ·doação 

ou legado de causa com receita ou de ce.pital com renda vitalicia e com encargo 

de um serviço quer de utilidade publica, quer de utilidade de uma prorissl!.o, quer 

de \ .tilidade singularmente privada.. 

Sob um outro ponto de vista, chamam-se: fundaçõe,ç pias aquellas que se 

rP.!erem a obras de 'Piedade para com Deus; fu'Y'-clações ca••idosns aquellas que se 

referem ao amor do proximo como a nós mesmos por amor de Deus; twn.dações 

beneficentes atquellas que se referem ao amor dos homens, ou de alguns homens, 

ou de algum homem, sOmente por amor dos homens e do homem. 

Ainda sob um outro ponto de vista, as fundações se dividem em fundações 

publicas, !undaç;ões de interesse publico e fu·ndações simplesmente priva.das : 

ftm cl.a.r-ões P1!blica.s são aquellas que foram c'readas ou autorizadas pelo Estado, 

com destine; a um serviço publico, taes como os institutos oi5ficiaes de ensino, os 

estabelecim~mtos de correios e telegraphos, as estradas de ferro, o abastecimento 

de agua e luz, mercados, matadouros, cemiterios, etc. ; fmuZações '~e interesse 
p1.blico silo aquella~ que, romquanto creadas por particulares, se prendem ao in

teresse da vltla social, taes como hospitaes, asylos, institutos de ensino e edu

caçãl), etc. ; tuncZações prit>l'rlas são aquellas que se prendem a os interesses de 

um:. profi~ão (taes como GB mosteiros). de uma familia (taes como os antigos 

mcrgados), de uma classe (taes como as bolsas, premias e pensões a favor de 

&!;tu dantes, fundadas em renda vitalicia de um capital ina:Jienavel), ou de de

terminados indivíduos (t:les como os antig<ls vínculos ou substituições lnextin

gvlveis). 

Ora, o Estado, nas fundações que crêa e organiza. exerce uma acçào inte

gral, ·visto que assume a respon atbilidade directa por sua manutenção e regular 

f1 ncelonamento ; nas fundações não creadas por elle. pôde o Estado, que nã.o 

exere~ acçã() integral oobre o r egular fnnccionamento, exercer uma acção con

servadora e assumir ou uma responsabilidade directa e immediata, ou uma res

ponaablll dade solidaria, ou uma responsa·bilidade subsidiaria. para a sua manu

tenção, con·forme a natureza da obrigação que assumir; nas fundações não crea

d<ts pelo Esta•do, mas que não podem ser instituidas e con-tituidas s enão por 

con~essã.o d<l Esta:l.<l, o E&ta-do exerce uma acção fiscalizadora, dlrecta e, até 
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certo ponto, de intervençilo, nas fundações que não se ligam a concessões do 

Estado, mo.s que não poclem ser instituídas sem autorização do Estado, o Estado 

exerce uma acção fiscalizadora de simples inspecção e vigilancia; em outras fun

dações, mesmo de natureza privada, a acção uo •Estado é mediatamente fiscali

zadora. ou por >~eu cffeito reflexo sobre o interesse publico ou pelo dever que tem 

o Estado de prover ao cumprimento das ultimas vontades (sanctio testamentarin 
bene/ic-i• 7'1l'l'7l11f1ti). 

IV 

A T'BRS()N.\LJDA.DF DO ESTADO ':'<AS SUAS INSTITUJCÕBS 

<:omquanlo o unive~sal e o particular estejam em todos os generos, co:ntudo 

o individual se a..:ha de um modo especial no genero da substancia: a substant'!<t 

ir.dlvldua-se por si esma, ao passo que os accidentes individuam-se na subst'Ln

cia. Assim se di~< c,ur: um estabelecimento é federal, estadual, municipal, ou pri

\•ado, emquanto se individu~ ou no Estado Federal, ou no Estado federado. on 

no município, ou em uma pessoa privada. 

A pessoa. ê semprf: uma substancia individual de natureza racional. Resol

vendo estas notas, verificamos: 1•, que a pala,·ra "substancia" indica um ser 

que subsista por si mE'.smo; 2•. que, portanto, não se pôde dar a personalld::tde 

a accidentes: 3°, que a palavra "individual'' indica que a substancia é "singu

lar, con1pleta e incommunicavel''; 4°, que, por conseguinte, não p6de haver duas 

Individualidades em uma só substancia; 5•, :}ue, sendo uma. fundação umll. só 

subsl:tncia., nã.:> poderr, coexistir nella duas personalidades, por exemplo, a ')('r

sona!idade dv Estado e ao mesmo tempo a personalidade da fundação; 6•, que, 

em conclus\lo e fatalmente, a personalidade do Estado, como instituidor, absor

ve a da fundação ou e elle creou, constituio e organizou. 

•Cada ser tem uma originalidade irreductivel ; dahl a arnrmação de CHRYSTP

PO, a col11mna do Fcrtico: "Dons caracteristicos individuaes não podem se com

binar no mesmo se•··•. PHILON, apezar de ecletlco, reconheceu a verdaJde da theae 

de CUIIYSJPPO, visto que, na these contraria, são consideradas como qualidades 

attributos que não passam de relações: um individuo póde ser filho em relação 

a seu pal e pai em relação a seu filho, mas a individualidade de sua substancla 

é lrrerluctlvelmcnte a mesma . 

E' lmpossivel que dous indivíduos "coexistam como dous'' em uma só sub

stancia : é preclzo que um seja absorvido pelo outro ou que um delles pereça. 

Assim: nas ~undac;:ões instituídas, constituídas, organizadas e mamtldas pelo 

Estado, a individu&lldade do Est!lldo se impõe pela origem e absorve a da fun

dac;:ão; nas fund!lçõe.s simplesmente auxiliadas pelo Estado, a individualidade 

da funda!!"Lo permanece, '.'isto que o Estado ê um simples interventor; nas fun

dacões que, por c.:>n~essão do Estado, exploram serviços publicas e são fiscall

zada.q pelo •Estado, a in.dlvldualidade do Estado desapparece, desapparece lam

bem a da h1ndac;:ão, para dar lugar á indiYidualidade unlca da empreza ou com-
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panhi" que explora o serviço; nas fundações privadas, mesmo quando, com i'lns 

de utilidade social, haja fiscaliza~ão do Estado, esta fiscalização é ele simples 

insi:ccção e vigilanda, sem participação alguma no funccionamento, de sorte que 

a iwliviclualidaue fico. na fundaç;ão; nas fundações privadas em utilidade de uma 

corpuN•ção em que seuti membros, por uma subrogação successiva de pessoas, se 

representam sempre o~ mesmos, sem que a morte nella produza mudança alguma 

(fundações denomin~das "cor!'OS ou corporações de mão morta"), a individua

Jidadi: da fundação absorve a da corporação. 

Na ordem phy~icil , é inrli1.•;<fmo o ente (pessoa ou cousa) determinada ele 

moJo que todas as 8uas determinações não possam caber simultaneamente a ou

tro. Neste sentido, ~ individuo, não só a congregação de pro.fessores como a ag

gJ•egação õe estudftnteo (idéa collect!va de muitos singulares), como cada um 

d(l.3 professores e cada um dos estudantes; não só o inteiro estabelecimento, Isto 

é, predio, bancos, m''zas, cadeiras, etc., como cada uma das salas, cada um dos 

bancos, cada uma das mezas, cada cad~oira, etc. Na ordem moral, lê individuo 

q ente que determina os seus actos pelo seu juizo pratico, isto é, que tem von

tada propria; na ordem jur\dlca, é Individuo o ente capaz de adquirir e trans

mit~lr direitos, assim como de assumir, cumprir e extinguir obrigações; em 

summa, :]uer na ordem moral, quer na ordem restnctamente jurídica, o indivi

duo não é considerado por suas notas materiaes ou sensíveis (/01·ma, figura, 
Zocus, temtms, •tirps, tJat?·ia, nomen) senão accidentalmente, mas substancial

mente por sua natureza racional, Isto é, pelo. poder da vontade determinada de 

modo •que todas as determinações da vontade não possam sfrr,ultanell!mente ca

ber a outro. 

Vem 2gora a proposito a questão da personalidade ou sujeito do direito nas 

fundações. 

Emquanto o inl't!tuidor esbá. vivo e mantendo a sua acção, seja este insti
tuidor o Estado, seja uma corpor-ação, seja um individuo singular. a fundação 

não tem. r-em pôde ter p.ersonalidade, visto que esta permanece no instituidor. 

Sd o inst!luidor desapparece ou pelo abandono ou pela morte, o sujeito do 

direito, diz SAVTGKY. é a fundação como abstracção personificada; mas, esta 

opinião :tão é aceita por JHERl:-JG, que attribue aos destinatarios a posição de 

sujeitos de direito nas fundações. Não ha duvida que os destinatarlos têm direito 

aos encargos das fundaçõe:;:; mas, desde que se reconhece ás fundações a obri

ga·. ãc de prover a esses encarg·os, se lhes i1ã. o direito de usar dos meios para 

esse provimento e a responsabilidade de sua adquisição. Maa, a adquisição e o 

em]:rego desses meio.> sempre se subordinat<l ao acto da instituição ; em co1> 

se:]uenci~. ãizem outros, a personalidade não está nru fundação, nem nos desti

natarios, r.stá na propt:ia instituição. Abstracção por abstracção •. ê mais natu

ral conferir e. personalidade á vontade do instituidor e dar ao Estado, pelo mi

nisterlo do Promotor de Residuos perante o Juizo da Provedoria, a missão d~ 

razel-a cumprir e exe<1•Jtar regularmente. A nossa Ord . L. I tit. 62 regu

lava este caso muito sabiamente : mas, poste riormente, sob pretexto de individua· 
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lismo, ~;e bubstituio a fiscali11ação e contabllidade judiciaria por uma direcc;§.o 

Cl.ntabllidade autonomas e a tê án vezes ... completamente au_tonomas ... 

Alguns publici~tas. referindo-se ás Universidades allemãs e italianas, as Qe

nominam '·entes mixtos ", porque, "sendo por uma parte serviços oUiciaes de 

inst1·ucção, podem '' conserv:n" com as tradições historicas o patrimonio e anti

da !e civil dis tlncta. O Governo italiano tem se visto em embaraço diante desta 

theoria: um •Jecreto :·ég·io de 17 de Fevereiro de 1852 (citado em uma nota de 

M'JlUCCI, Direito Admi:dst:·P.tivo) - attribuio ao 1\!Iinisterio das Finanças a ad

ministração dos immovei~. creditos e re ndas das univer sidades . No artigo se

gu inte, a proposito da a utonomia administrativa, havemos de ver como o Go

verno Italiano teve de re::<clver o caso : mas, r eproduzimos a consideração de que 

a.quelles ;mblicistas applicam essa "entidade mixta " a universidades já Cl"eadas 

por corporações e que o Governo encamtpou para mantel-as, e não a outros instl

tt;tos que i como a nossa F aculdade ) a Lei mesmo creou. 

Uma fu ndação, i"slituicla por lei do Estado, é uma ema n ação do Estado: 

ro r ella o Estrudo exerce uma acção directa n•ediante orgams que ao Estado 

loc;1ram os seus serviços e que do E s tado r eceberam o manda to para admini~

lrn.l-a,. E' o que acontE'<!e, por exemplo, com a Estrada de Ferro Central do 

Brasil, com os Correios e Telegraphos nacionaes, com as Fa culdades ele Direito 

de São Paulo e Reci.fe, com as Faculdades de Medicina da Bahia e 

Hlo de Ja neiro, com a Escola Polytechnica do Hlo d e J aneiro, com 

o GymnMio Dom Pedro S egundo , etc . A personalidade juridica não pócl e 

PaB9ar para. <Jssas fun<l açõ~s. visto que ellas permanecem no patrimonio elo E~

tado, quer oor sua origem, quer por s ua materia, 'quer por sua fórma, quer por 

s eu fim . iEilas não podem ser sujeitos de direito, porque já são proprios do Es

tado, que é o sujeito; el!as, portanto, não têm, nem podem · ter personalidade 

juridica. 

Continuaremos a debulhar o caso . 

v 

A RE:CEITA DE UMA FUNDAÇÃO DO ESTADO NÃO PÓDE DEIXAR DE BEIR DO 

PATRIMONIO DO ES1'ADO 

A Lei Organica. attribue aos institutos creados pela União, isto ê , pelo Es

t'Ldo Federal, um patrimonio constituido com a receita elos mesmos instituto•. 

assim : com os edificios "de propriedade do Estado"; com o ma;terial do esta .. 

belecim ent~·; com as ta.'\:as de matricula, certidões e outras 1'-que, por força .:la 

lel, venham a rev e,·te•·•· ; com as porcentagens das taxas de !relquencla dos cursos 

e de i nscripção de exames; com as doações e legados e até com QIS consignações 

do orçamento :umual do Esta.clo, as quaes, para o effeito de figurar de patri

monio do instituto, tomam o novo nome de - subvenções. Em summa., na by

pothcsil, o termo - pat,·imon-io do instit1tto, ê empregado em sen t ido analog•> 

ao t ermo - reçeita. 
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Vem a proposlto notar que na Europa surgia, a proposlto <los bens e era

ditos da~ Universidades, a nimia extensão dessa analogia; e ainda ultima

melltP, as leis rortuguezas, posto que tolerando a ficção da personalidade juri

dic•, par•t :unda;;ões do Estado, não qulzera m manter o termo - patrlmonlo 

para caracterizar, nem os b ens destinados a essas fundações, nem as taxas t:le 

matriculas e outras, nem as doações e legados : tudo isto, nas citadas leis por

tuguezas. tomou a denominaçilo nnic:a. de RECEITA, porque, na realidade, nada 

disto sabe do !)atrlmordo do Estado. 

Vamos 1 ira r a contraprova, examinando cada uma das verbas de receita, a 

que ~ nossa Lei Organlca dá o nome de - patrimonio dos institutos: 

1 • Os I' dlflclos, como diz a proprla Lei, "de propriedade do Estado". 

A propria Lei diz "de propriedB.de do Estado" e accrescenta -

•·nos quaes funccionarem os institutos". Ora, para funccionar em um 

~rl!flcio de propriedade do E stado , não é necessario que um instituto, 

,fundado pelo mesmo Estado, adquira a propriedade do edif!clo; e nem 

para o uso t1o edifício, o instituto necessita revestir pe1·sonalidade juri

dlca, mesmo como "ficção ·· . E' o proprio Estado quem usa do seu edi

iicio para uma fundação que elle proprio instituía e constituio: scindlr 

o patrimonio para dar o dominio ao Estado e o uso á fu ndação do Es

tado, é conceber a tere tologla da servidil.o em co usa propria. 

2. • O material de ensino existente nos institutos, laboratorios, bibllothecas 

e, o mais que para elles fõr adquirido . 

Esse material não foi nem é adquirido por superlações; parque, ou 

adquirido immediatamente pelo Governo, ou mediatamente pela directo· 

ria da !<~acuidade, é sempre adquirido, para o fim da fundação, üentro 

<los limites da receita consignada, não podendo ser alienado sem au

torização âo Governo . 

A proposito desse domínio de materiaes das Universidades, o Go

verno italiano, quando o Ministcrio das Finanças resolveu incorporar 

tudo aos proprios do Estado, recorre u ao expediente SU~!;Citado por um 

parecer do Conselho de Estado: "As Universidades, dizia o parecer, têm 

o dominio dos bens proprios, mas para adntinistração inherente". Nii.o 

taTdou a critica a esse parecer, fundada na ambiguidade e até vacuidade 

dessa administ1·ação ·inhe•·ente, desde que nil.o pôde deixar de perma

necer no Governo uma administraçã.o. ''•Esta administração do Go.-er

no, diziam os analystas, funda-se na realidade das causas, attenla a 

inllludivel personalidade do Estado nas Universidades". 

A nossa Lei 01·ganlca parece ter entrado no mesrtw plano era .. . 

a.dminist•·açcio inhere-11 te, porque não diz que a "personalidade jurldica 

Investe as corporações docentes da p!·Op?..;edacle ", mas "da ge1·encin dos 

;>atrimonios"; diz que "aos institutos é attribuida, comq â~ corporA• 
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(;ões de mlio morta, personalidade jurldlca para admini3t>·a>·em seut! 

patrlmonlos, não podendo, sem autorização do Crl>ver no, alienai-os"; que 

·•o patrlmonlo de ca.da instituição será aduvin·!st,.acLo pelo respecti vo di

rector, de accõrdo com as congregações e com o Conselho Superior 

do Ensino". 

Pat~·iJnonio, portanto, no sentido das taes leis... at~tonomistas ... , 

(! a receita que o E.stll.do destina ás necessidades do f unccionamento da. 

fundação que elle Jnstitulo, constltuio, organizou e regulou, fazendo de

pender de sua a•ttorização qualquer disposição que não importe conser

vação. 

Em Fran~a deu-se um phenomeno ainda mais Interessante e que 

provocou a segu:nte consideração de Liard: "Guizol, no mesmo anno 

em que proclamou a personalidade civil da Universidade, por uma con

tradicção singular incorporou ao oq;amento de Estado o orçamento ató 

entã.o independente da Universi-dade". 

Tudo isto acontece, porque, arrostando a realidade da~; cousas, pro

cura-se dar positiYidade a uma ficção: me11;Lc~cimm in jcMwa ve>·itatis. 

corno diz o commentador do Sonho de Sciplão, isto é, "a mentira sujando 

a porta da verdade". 

8 .• As doações e legados destinados aos institutos . 

As doações e legooos. diz a Lei, serão applicadas segundo os deel

gnlos õos don.doreE e testadores. 

A perRon9.lidadP, portanto, já está na doação e no legado, dos qua•H 

os ;nstitutos não são donatarios, OLJ Jegatarios, mas simples obs ignata

rius em provelto dos destinatarios. que são os verdadeiros don~.w.rios c 
legatarios. Em Dire ito, essas doações e legados já assumem, por si mes

mas, o caracter .de fundacií~s. Assim, por exemplo, a Universtda dA d ~ 

Partz é chsignataria das seguintes doações: Fonrlettion GnJet)'(l, bolsn 

triennal de prr.mio de viagem, a um estu dante, doação de MademoiseJI .. 

Grêard, filha. do finado vice-reitor da Academia, M. Gréard; Fonã.c.li'J 'I 

Thiers, estabelecimento para. hospedar e alimentar, durante tres an:oo~ 

consecutivos, c.uinze estudnntes pobres, que desejem terminar estudo~ j >• 
começados; Ponclation Bm·tholemy Scúnt-H·ilai>·c, bolsas d·~~tinadas r, 

mocidade das escol&s. etc. 

A Escola Poly•echnica do Rio de Janeiro tem, desd~ muito tempo. 

o "Premio Mor:dng"; a nossa Faculdade de Direito de S. Paul•) tem ,, 

"Premie~ Duarte de Azevedo"; n Escola Normal de S. Paulo tem o 

"Premio Prudente de 1\ioraes ,. . Esses "premios" são verrlé;.::J.eiras fun

dações com ~·enonalidade propria. 

Todas estas doações e legados têm de ser cumpridas em bene!lclo 

dos uestinatarios. E já muito antes da Lei Organica e até de nosso an

tigQ Codi~o de F.nsino, as Faculdades podiarp receber essas !loaçiíes e 
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legados, para "-PI-lical-os segundo a intenção do in3t.ituidor. Parn. in;o 

não é necessa.rio persona<l!dllide, nem mesmo como "ficçã,o". 

VI 

A' ORGANIZAÇÃO DAS TAXAS 

A outra fonte de receita, a qu e a Lei Orgllinica, .par uma. a.nalogia de nímia 

~xtensão, dá v caracter de patrimonio da Faculdade, é 

4. • As taxas de matricula., <de certidões, de •bllbliotheca e as que, "por força 

desta Lel " vanham a. reverter para o dito pwtrimonio". 

A propria. Lei Organlca se incumbe de affirmnr que, uor f'lrç·• ila 

mes1na Lei Organica ", essas taxas "revertem"; isto é, a Lel Organte-1. 

tira. as taxas da receita. "ordinaria" da Fazenda F"'cera.l, não pa;·1 desis· 

ti r deHas, mas para que "revertam", •isto é, para que a administração 

da F'aculdade as a;>p!i'quem ás necessidades mater' a.~s e pedago~!~•s do 

:nstituto, cujas lU;'lC!)ões a. mesma Lei especifica e àistrlhn·.' 

A conse'quencia fatal é ttue a Faculdade, ·r ecebendo estas taxas, 

nã.o as percebe t:r.mo directa credora dos estu dantes, mas como obsigna

ta.rla de uma "receita. especial" do Estado Federal, que ê o credor. 

Mesmo que, ainda por nimia extensão, se pudesse quaoJificar este mandato 

como contendo a clausula da P'I'OC1t?'atio in 1·ém p?·op•·iarn, nem por isso importa

t'la uma ce~são das taxas desde que se lhes destina a applicação. Basta attender 

á-s leis romanas, rtssim como a qualquer tratadista; veremos que na procuração 

in Tl'lm !J1'0p•·ia•n, quando ha uma causa datct, não h a propriamente cessão. Aliás, 

em relação ao devedor, que no caso são os estudantes, a Faculdade, mesmo que por 
milagre se pudesse considerar cessionaria do Estado, ~ seria sempre uma "obsi-

gr,~t taria ''. 

O acto elos estudant~s. pagando as taxas ao thesoureiro desta Faculdade, 

reveste a figu~a jurídica da obsignatio. descripta no Codigo de Justiniano. 

Li v. VIII, tit. 13, L. 9; porque, em relação aos estudantes, a thesouraria ela 

Faculdade nada mais >é do que o lugar determina/do pela lei, para o pagamento 

do q,te elles devem ao instituidor da fundação, isto é', ao fundador, que o Es

tado Fedt•ral. 

Dir-se-ha que, sob este ponto de vista, a Faculdade tem autonomia, porque 

a. ·congregação de professores pôde "lançar- as taxas"; mas. ''lançar taxas" não 

é "crear taxas", mas a de "lançar" as taxas crea;das pela Lei. O "lançamento" 

é un> processo administrativo, que já vem regulado desde o Direito Romano 
(Novella 127, De collat, et aliüs capit.) 

Semp;·e quP. se trata de um serviço publico, tal que, uma vez preenchidas a~ 

condições, qualquer individuo tem o direito de exigir a prestação, as taxas são 

creadas ou, peln menos, approvadas, pelo Governo. Por i~so é que, no nosso Di-
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rollo Admlnisti·arlvo. mi'.~mo as tarifas dns estradas de ferro explot·adas por em· 

pr~zas ou companhi~s. d evem ser approvadas pelo Governo: a flscal1zação 'Clo 

GovHno !!Essas ~mprezas é de "intervenção··. exactamente porque, tratando-se de 

um serviço publico, essas fundações são obrigadaJS a servir os destlnatarios, 'Cles

de •que estes queira.>n pagar c paguem as taxas . Com maioria de razão, a acção 

official se manifest.a nas fundações creada·s, instituidas, constituidas e org ani · 

:<a das 'J)elo Esta·do. 

A receita das fundações em que o Estado exerce acção organica, quando 

é arrecadn.de. na propria fundação. não torna a fundação dlrecta credora dos 

destlnatar 'os. mas obsignntaria do instituidor, que é o Estado, para a'J)pilcal-a 

eegundo o deslgnio de instituidor: assim é na Estrada de ~rro Central do Bm

sll, assim é actualmePte em todos os institutos federaes do ensino superior, assim 

é em ·todns as fundações officiaes. ).I essas fundações, a responsa~ilidade fiscal 

dos thesoureiros !! inilludqvel, visto que e<;;tes são recebedores e pagadores de con· 

signaçües, ~ão, em summa, exactores fiscaes; e, portanto, na fó r ma 'Cle Ordsn• 

d,- l'hesourc e .Avi:;os do :.\fn1lsterio dn Fazenda, devem prestar a sua !lança 110 

T!tes••uro ou n:>.s Delegacias Fiscaes, com todas as cautelas do processo fiacal, 

sendo que a fal t:t ou irre~laridade da prestação de~a fiança acarretam a re~

pcnsabilida!le subs; :li~r!a dos Cunccional'ios que deixarem esse responsavel sen·.,· 

sem fian~a ou com fiança Irregularmente prestada. 

O proprio Sr. Ministro dos Negocias Interiores, á via ta das expressas Or

dens da F'azenda, desde a de n. 38 de 12 de Abril ele 1850 até as mais recen

tes, teve de ordP.nar que o Thesoureiro da1Facu ldade de Direito de S. P a ulo 

prestall!se r!ança perante a Delegacia Fiscal do Thesouro Kacional. 

O Conselho Superior. na sua primeira reunião, teve de reconhecer a realidade 

das couaas e de ver i ficar · 

1. o Que a Lei Organica conferia ás Congreg-ações a attrlbulcão n!lo rle 

"crear'' taxas, mas a de "lançar", su-ppondo assim taxas já especlflcaments crea· 

da<: 

2. o Que a Lei Organica especificou as seguintes taxas: 

CtJ 'l'axa de matricula; 

b J Taxa de certidão ; 

c) Taxa de bibliotheca; 

d) Taxa de certlficadoe; 

c) Taxa de lnscripção para exa1ne.s; 

/) Taxa de f r equencL<t. de cur sos . 

3 . 0 Que as abrevin.turas - etc . . etc. -, da lettr a f do e.rligo 7•, por eua 

natureza, tendo uma significaçã.o restrictamente analoga á do enunciado ant~

ce!1enle, não podem ter o effeito de conferir ás Congregações a attribuição de 

croor tax-'ls, maximé sobre titules de nomeaçã.o de professores e portarias de li· 

cenç:a, que nem sequer são expedidos pelos institutos, sobre outr os titulos, tac~ 

como diplomas de bacharel, sujeitos ao sello de verba como titulas de direito. 

assim corno sob,-~ gu;:ts ri~ tran•ferencia. com effeito de prohibição, e sobre c~r -
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tidõ~s. em que a té publlca do secr Hario tenha de produzir errei los c.ompleta

mente extranhos ao serviço do ensino ; 

4 .• Que, tratando-se de contribuições arbitraveis, como a da especie contida 

~.!1 L ei Organica, a taxação autonoma da Congregações, como todas as analo

ga.s taxaç•;les autonomas para serviços publicos, depend- m de approvação do Go

verno, mediante a r evisão do Conselho Suverior, no exercício üa funcção riscai 

IJUe lhe co n fere o artigo õ• da mesma L.ei, 

lJasscmos ás denomim~das s ubvenções. 

VII 

A DE8P~1Z;. DE FUNDAÇÕES DO ESTADO :11: DA RESPO:-;SABILIDADE D!RECTA DO ES~'AOO 

P. Lei Organica denominou "subvenção" as verbas ,·otaGlus pelo Congresr•> 

~acionai para pagamento dos vencimentos dos professores e do pessoal admi

nistrativo e custeio do estabelecimento. 

O mn1e original, porém, é que te ndo a Lei garantido aos professores novo.;, 

;:~s.s!n1 como aos antigos, !1ão só os veucimentos como tambem a vitaliciedalla ,l 

a jubilação, denomine - "su•l>venção ·• uma responsab ilidade tão directa. !1.!:' o 

.EJ..qta<lo quem deve ; subvencwna-s~ portanto a si proprio. Isto não é a u tonomia 

:lo instituto; é a.utopatbia do Estado. 

Pensando evitar essa consequencla, a illu são individualista da L e i Orga

nic.a ~ntroú em flagrante conflicto com todas as leis fiscaes e determinou o so

!l <lin te. "Das subvenções votadas pelo Congresso :-<acionai e entregues aos insti

tuto~ de tmsino será deduzida a parte r eferente aos actuaes docentes e funccio

narios, que contina'lrão a. r eceber os seus vencimentos no Thesouro Nacioual. Ü> 

lloc&htes e runccionflrios non1eado.s na vigencia d.o regimen e~colar creaclo pda prc·

~ente lei, receborão os seus vencimentos na 'l'besouraria do instituto a que per

tencereJ.n". 

Ora, pelo facto de receberem os seus vcncimen tos na Thesouraria do Insti

tut{l, os novos professores e funccionarios não deixam de receber dinhe iro do Es

tad<• "!ntllvidua damente e nomeada-mente": o thesoureiro ê um pagador de um~ 

ror-s iguar,ão tlo Es ta do para pagar vencimentos a individu~s nomeados pelo 

mcs!no Estado. I~so , portanto, não alteraria a situação ; isto é. não toruar!a 

COI1Wnmioavc l á F acu lcla de r mesmo que esta pudesse constituir personalidade),

urna obrigação u.11ica, rli?'ecta e indivisivel do •Esta do . 

1\Ins. e>'te nrocesso é contrario ás leis da Fazenda; e se as leis da Fazen ola 

sã,o, por ~ua natureza, inflexiveis, devem ser cumprida s .por todos os outros ~11-

nist~rio.:::. 

Tão terminante é esta doutrina que a Ordem da Fazenda n . 141. de 1G <l e 

.Julho de J.8 S1 tlecl::trou ás J·untas de . F az-enda que, "sendo o titulo ·de nomeaçi'lu a. 

ordem mais 'l ttlhentica para o pagrumento das congruas, soldos e ordenados qu~ 

percebem as auto ridades e empregados pub11coe, logo qu e qua i{JllCr empregado 

civ il, mili lur ou ecciesiast!co . de maior ou meno1' g-ra duação, apre.~ent<" a sua 
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carta ou pRtente referendada, e registrada, se lhe faça o assentame.nto na respe. 

ctiva. folha." 

Não h a subllleza na ana!yse do termo "subvenção". A propos!to da etymo. 

!ogiaJ da palavra "~onvenção ", ha um commentario ·que, depois de mostrar que 

o verbo veni•1·e se substantiva con>fOJ'me as relações, af.firma que onde hA. uma 

·'convenção". a relação entre as pa:rtes não se confunde com a "invenç3o". nem 

coro a ''intervenção H, nem co1n a 11 Supervenção", nem com a "subvenç'lo'': e quan~ 

do ha uma "obvenção", nem por Isso deixa de haver uma. "convencão", maximé 

quando originariamente a "convenção'' se rórma entre as partes. E' o caso da 

"convencão" entre o 'Estado e o professor que elle nomeou, ·por causa r.la tun

r.lação que elle i:1sli1ulo, ao qual, além r.lo mais, elle dá os predlca•los de vitalicie

dade e de jubl'aç~o. 

l1Ie8mo. J;orêm, que fosse possivel emprestar a essa verba '-' titu10 de "sub

venção". ainda a.sshll a.!l leis lf!scaes, se forem exactamente cumpridas, não S11P

PQrtariio que o pagamento elos novos professores deixe de ser feito na Delegacia 

Fiscal do Theoouro Nacional. Basta considerar que essa pretendida sulwenc!l.o 

é uma conslgnaçfw para pagamento de professores e mais funccionar!os, nomea

dos pelo Ssta>Clo. pare. funcções determinadas pelo 1Estado. com vencimentos nume

rados pelo mesmo Estarlo. em remuneração d~ operacões cuja e'f·fectividade do 

excrciclo ê re:;ulada pelo mesmo Estado. 

'Ü Thesouro Nacional não póde deixar de averbar os títulos. não 156 por sercn1 

de nomeacão do Governo, como por(lue, na fórme. do decreto 11. 7 .'5·(4, de 22 d" 

Novembro de 1879, artigo 1 •, paragra•pho 2•, são sujeitos ao Imposto "os venci

mentos que dos cofres publicos geraes perceberem, po1· qua,Zque•· titulo . o pessoal 

a.l7!üvo e o inaotivo,'. 

Tratando-se de institutos formados pelo Estado, quer na especi'Iicação dt.~ 

!unccões, quer na .individuacão dos orgams, quer até na dete1·minacão quantita

tjvp,. dos vencimtntos, - os ~pagatnentos a esses orga1ns individuados peJa Lei A 

:a. té nnme ados pelo E,;tado, são fatalmente oa1;-amentoa a individuas CPrtos e de

terminados t' atê nomeados. 

c,,, vencimPntos s-1o arbitrados pelo Estado para cada cargo . de sorte au~. 

"ei.• como fóJ-, o pagamento é uma consignacl!.o 'do ~stado, destinada a cada um 

dos fnnccionarios individuados pelo mesmo Estado, que é atê quem o~ nome1a .. 

•Em materia de pagame ntos e de pagador, os principias a<'lministrativos e as 

respectivas reg·ras foram firmados desde o decreto n. 736, de 20 de Novembro 

i!f> 1850, na fórma da lei n. 563, de 4 de •Julho do mesmo anno, e mais defini

dos e concentrados cem a lei n. 2. 083, de 30 de Ju·!·ho e ·decreto n . 7. 751, de 2:l 

de Dezembro de 1909, que no art. 2•4 declarou incorporadas na Directoria Geral 

da Contabilidade da Fazenda as iDirectorias de Contabilidade de outros 'Minis; 

tel'ios. 

Estes ultimas decretos, portanto, long-e de alterar, mais confirmaram a regr:1. 

õ•s Jnstrucções de Abril ele 1859, as 'quaes determinam expressamente que og 

pa~'alr.entos a indivíduos não podem ser provados por meio de recibo~ avulsos r 
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l!im pela a<;sig-natura da averbação feita pelo empreg-ado fiscal na folha especial 

em que eslâ. avet,bado o titulo de nomeaçã<l. 

Responden-do a oH i cios da Directoria da Faculdade de IS. 'Pa·ulo, o •Sr. Mi

nistr.v dos 'Negocias Interiores, não contestando nem podendo contestar estes prin

ci.pios e estas regras, limitou-se a af·firmar que a Faculdade é autonoma, caben

do-lhe escolher t' processo. Pois bem: emquanto o escriptor destas lin•has esteve 

~ estiver na directorla, se suoordinou e se suborclinal'á ao processo .fiscal, salvo 

S(l o Sr. ·Min istro, sob a sua exclusiva responsabilidade, mandar seg-uir outro 

processo. 

Por outro lado, a realidade das cou<~as ha de forçar o Ministerio da Fazenda 

a exigir as cautelas das leis fiscaes, mesmo porque, no regimen das leis e decreto 

d1 1909 , dando regulamento ao T.hesouro Nacional, não ha contabilidade~ auto

.1omas nos outros Min isterios. Quem viver, verá 

VIII 

.\ REALTDADE POST'l'!VA E A ILLUSÃO POS!TlVTSTA 

A autonomia é a direcção propria druquillo que é proprio. Quando alguem 

dirige o alheio, o raz ou por mandato, ou })()r desapropriação. 

~!'rata-se de uma fundação, que ·é ")}roprio do Estado", •q~1er })()r sua causa 

r.taterial, quer Pll'l" sua causa effeciente, quer por s ua causa formal, quer po" 

~ua causa final. 

·Dir-se-ha •que aiQui não se trata de uma alienação e sim de uma "emanci

pação". Mas, como diz ULPIANO, Regul., tit. 19, parag. 3 : Mani(}ipatio rerum 

pr01Jrctiet epecies alienco'tionis est; isto é, "tA emancl·pação das co usas é uma es

pe .. ·i '3 ele alienação". 

Desde que os professores aceitem esta situaçã.o, fatalmente desone<ram o Es

tado C! a responsabilidade no funccionamento e na organização da Faculdade. Pela 

minha parte, não acccito essa "'emancipação", tanto mais <quanto, por maior· qn~ 

seja. :1 cons ideração que tributo ao Q{)verno, não posso admHtir 'Que el!e tenha 

o direiu de abandonar um proprio nacional. 

A L ei Organic:t trouxe muitas disposições excell entes : o golpe nos col!egios 

equiparados, o exame ãe admissão analogo a um exame d·e madureza, o systema 

Cle veri·flcação de frequencia, a consignação· das taxas para as necessidades ma

teriaes e pedagogicas, a instituição do Conselho Superior de Ensino, tudo isso 

foi un' grande servico. 

E' verdade que o methodo absoluto do a rtig·o 74 para a distri·buição das ma

terias sempre do simples ao composto, conveniente a sciencias physicas e math e

matJc.o~s, como as da Medicina e da Engenharia, não tem o mesmo alcance em 

relaçii-:; ás sciencias moraes, como o Direito, que muito depende do methodo re

l!olutorio; a admissão de livres-docentes, se é opportuna nos institutos em que ha 

grande numero de a.lumnos, é lnutil nos institutos em que os professores ordina

rio.; c cxtraord!narlos ello suf!lcientes. Quanto ao systema de concurso,. tratan-



- 544 -

do- e el e pmfcRsoree qu e contractam a locação d e seus serviços . o G-overno pó~e 

razer este contract'> com quem quiz r e nomear quem entenda melhor; a noss:t 

Facu'dade contGm professores .sem concurso, que todos muito a honram. 

C> r a, nestes pontos de distribuição de materias por sé•·ies e provas ele con

<'urso. a Faculd11.de não tem autonom ia : quanto ~ distribuiç;to das ma ter ias h a de 

Rubord ina r- s& a o methodo do a rtigo 74 da; L ei: quanto ás provas c1 concurso. 

h 1 até um Aviso do no&'OO actual Sr. :\linistro dos X egocios Interior2s ao Dire

etor da Faculdade. !l egando ã Congregação competencia para estabelecer um pro

<'csso que não j a o da proãucção de titulos. isto é. d e obras. documentos c 3PJ'Vi 
~os qu-= recommf'naarem OI' candidatos . 

.Note-s-e que, l"Pl'te assumpto de distribuição de materias, d esde que princi

piou a ser a lterado r.- se.1bio -plano do Decr. n. 1.386, de 28 de Abril de 1S5 4. " 

pe r turbaçã.-:> se fo i desenvolvendo; substitnio-se o Direito ':'<aturai pela Pllllosof 

phi:l. do D ireito. como se o Direito Positivo deixasse de ser philosophico. e Rob o 

falso SUliPCsto de que o ter~o ·'positi\·o" pudesse ser consi derado "contrariarnen .. 

te " c-pposto ao te•·mo '·natm·nl''; ngora, por uma infeliz imitação, cr~ou-se a c!l

cl ~ir>t rl ~ Encyclopedia elo Direito, pnra ·' traç~r o centro. a circumfer~ncia, o o. J'!lio~ 

e ns tangentes da fciencia juriclica", acostuma ndo o estudnnte ao rle omnib1ts 

a.liquid de lot o 11ihil; e em s;ngular con traodi cção com o m.ethoclo do artigo 74 d a 

Lei, o decreto rE"gnl'l.nlent::t r colioca no primeiro n.!lno esta corlPira, qul' é a m3.i~ 

cor::1post a de todas. :\fas, o 'EJ.stado, locatar io dos servi ços elo professor, tem o 

direito de entrar na estinulação. ·CJuer quanto i.í. nual iclad e, qu er qunnto á CJunn

tirlade, quer quanto ac modo, quer quanto á fôrma; e, por isso. terá !le ficar ,, 

Bncyclop<:'dia .Jnridica em sub~tituiçãv da Philosophie. do Direito. - te1·â. de ficar 

o Direit.l Publico fa].J<'Zll.r do ccmpol'to ente social) no 11rimeiro anno . - terâ de 

fic:1r o Direito .\.dmini!'<lrnt:vo (apeznr elo caracter. n.lo sú composto, como pra

tico) no segundo n.n,-,o - H·rá de pHSS.f\ r o DiJ·eito R o mano para o terce iro anno; 

tqdo isto tPrá de sPr ·feito. quer a congregação de professores quc>ira, quer não 

(]ue•.·.-•. Onde 03Lá. poi.•. a autonomia m esmo did actica? 

BntretHnto. n. J"r·i Or!C(::t:l iCa contém em seu bôjo a illusão indi vidt•a li sta , Isto 

0, revela o plano d'' ara,qtnr elo Estado a fu nc(:ão do ensino, como se lh e- fOra 

licite re\·og<lr o art . 35 n. 3° da Constituiq[Lo da R epublica, qnp expressamente 

lhe impõe, até con1o attribui~ão l egisla tivn, o encar~o de "CRF.AR instituições d ~ 

erosinl) ;;:uperior Qo sécundario ., . 

o proprio i:lr. :\oii n i~tro elos Neg·ocios lnteriorPR r econh<-ce (Juc. por si, nllo 

pó~le de•offir.in'izar o ensino: e is~o declarou, com todA. a lea ldad e, n a primeira 

s<,.ss:lo a,, 'C'o•Jsf· lho Superior: e li F> clt>pende. pa1·a is:o;o, do accôrdo dos professores 

~ n1 acc(:\itar n antonowia; eJI.e qu er lnrgar a carga, n1as para isso preciza que 

o:.~tros a peguem; por outra, elle quer engeitar a funda!;i'Lo do Estado e estfL só

m ente á espera qu ~ os professores prepll.r ein a roda . isto é, que façam u m r egn · 

lamen to a~1 tonom !eo. E co!T'o n~gnns se t h-eRSem mostrado propensos a acceltar 

autonomia, o ~~- .:\ii ni~tro ? proveitou a monção e expedio o Aviso de 28 de Se

tembro de 1911, <·m que não occulta o pensamento de nos declarar d esde j â des

o ffialn lizados, 
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E'is a hi por qu e tenho reclamfl!do contra a pretenção de um regulamento pro

pri<>, sem rque fique perfeitamente d.cfinida a autonomia administrativa e dida

ctiC'L qu~ o artigo 132 da L ei Org·an ica confer e, não j·á aos institutos ou fun~ 

daçõf~s, mas "·ás Congregações,. 

Nist:> nada mais faço do •que subordinar-me aos topicos segundo e terceir~ 

<l J P hilosopho: "'O prorprio não deYe ser significado 1)0r termos equí vocos ou p<>r 

oração ambigun. Si o i3ujeito a •que um proprio é attribui.do vóde ser considerad,J 

de muitos modos, f: eecessario explicar em ctue sig·nificação é tomado, .. 

l~inaln1ente, a (t.u tonon1ia é a cli'recção propria claquillo que é proprio, salv,> 

mandato ou desapropr!ação . Eu apenas quero que fique bem fi rme que a. 1.u to

nomia da Congregaçã,o só pôde ser a de um m an datario do Estado e nã'' a :le 

um d·esapropri ante. ( '') 

O DR . JOÃO Ml1);\10ES JUNIOR APRESENTA AO CON<SIDLHO SUPERIOR 

DE ENSINrO U:VL<\. I).l'DICAÇÃO (**) 

-Na ultima reuni[Lo do Conselh o Superior do Ensino, o Dr. J oão Mcncles .Ju

ni.Jr, explicando o::; motivvs de sua in di cação, fez as seguintes consi der~Gijes pre

liminares : 

1. o Que, t~atan 1o-~e de institutos fundados pelo Poder Legislativo, constitui

elos com orga nismo e funccicma,mento det erminados em decr etos expedidos para 

execu ,•li•! das leis C[UC o.ll crearam. a acção do Estado sobre esses in.•t;tutoH é 

in t egTa!; 

2 . • Que, reconhEcendo isso, o proprio Sr. Ministro dos Negocios Inter iores 

na primeira se>;são deste Co nselho, declarou •que, não podendo, por si, desofficia

liza,· o ensino, era. (llll·et:Jnto, pensaJnento do Governo substitu ir esta acção i?t t e

g.-aL do Estado por :.>ma acção simplesmente cO?lse?·vatl oTa, emqu anto os instit•.tos 

não se em ancipassem da, acção fiscali~ado?-a do Estado; 

3 .• Que, par~ 8.sse effPito , o Go-verno confere aos in sti tutos uma autonomra 

admin' s trativa e cfl clactica, jacuUa.?I clo-lhes o direito de fazer o seu r egulamento; 

4. ,, Qu e o Governo, ,portan to, nã,o ema ncipa, nem pôde. por s i, em anci·pnr 

rc. ndações i?lstituicla s reJo Estado; mas, se as congregações aceitarem esta a u to

no mia e at<6 a faculdade ele regula rem os institutos, o Gov rno não se oppõe a 

qn · elles se en1anc1pe1n .; 

3 . " Qu e, portanto, não é o Governo ou o Ministro dos Negocias Interiores 

quem desofficial iza o ens i'1o ; são os professores que, r epudiando a sua situação 

jurídica d.e locad<l r<:E: de serviços didacticos ao Estado e destinados a estu<dan tes 

que se matriculam em institu tos do Estado, - pretenclem ser autonom.os até nn• 

eetirulação de um contrato de locação, regulando elles proprios, á. gu iza de uni

cos esti pulantes, o modo e a fórm~ elos ser viços que locarem; são os professores 

\ *) Esta puhlicação não foi nos Annexos do 3° vol. de Inst?'llcção Pubiicn 

pt>;" ter chegado tarde ao R. dos D. P. 
( "*) Do Co?Teio da }.fanll(r, d·~ Agosto. de 1912. 
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q~1e, convertendo a sua situação de simples mandatarios do Estauo no conselho 

da administração de institutos officiaes, collocam-se na posição de procuradores 

in ,.c,, ~ 1l?'Op?'iwn,, como se pudessem aceitar a cessfLO de uma fundação official ~ 

rra;::;formal-a em simples fundação civil; são os professores que consentem em 

•ubstituir a responsabilidade directa e immediak"t do Estado por uma responsa

bilidade ~implesmente subsidiaria; são os professores nue concebem uma auto

nomi" sem limites definidos na administração de uma .fundação em que elles · 

~ão simples locadores de serviços e mandatarios. 

·I~ ilrilhantemente assim se pronunciou na sua indicação: 

O 'l.ViMl de 28 de Sete:mbro do corrente anno, dit·igido pelo Ministerio da Jus

Uç..t e Negocios Int~~iores ao .Ministerio da Fazenda, revela francamente o pensa

mento de extinguir1 não sO a tutela adtninistrativa, cotno a obrigação jurldtca, 

c1it ecta ~ immediata do Govet·no, em relação aos vencimentos dos pro[eRsores de 

todos os institutos de ensino secuncla r·io e super·ior lundaclos por lei. illis o 

texto do ll\'iso : 

'·De accõrdo con1 a noYa organização do ensino e co1n os intuitos que a rle
tc·,.,ni?W?'am, o<> estabelecimentos que, antes de 5 de Atbril proximo findo eram 

?J•n.nt1clos pela União e administrados directamente pelo Govet·no Federal, estfio 

atravessando o periodo de transição para o regimen independente ele quaLquer· 

vimcnlo •natc?'ial e da fisnalizn.ção oftic-ir:r,l, mediata ou immediata, período em que 

continuam, sob certos pontos de vista, sujeitos á fiscalização delegada ao Con

se lh" Superior e decorrente UJIC?Ws do snbsillio proviso?·io concedido á conta do 

Thesour;> Nacional . Claro está que a t?·ansito?·ia acção fiscal do dito Conselho 

não imprime a taes institutos o caracter de estabelecimentos federaes. " 

Se não é um estabeleclmt>nto federal, que OLltra qualidade característica pócle 

s,'r attril'.ttida a estes institutos? Quem os creou, ·quem os fundou, quem os esta

beleceu? Foi a naç:ão, por seu Poder Legislativo. :\'ão são estabelecimentos esta

doaes; não são estn,belecimentos municipaes; não são estabelecimentos parti

culares; visto que não ro,·am creados por pessoa privada, sing·ular ou collectlva 

i nni viduada e denominada' 

Foi a nação. por seu Poder Legislativo, c1uem os creou ; foi a nação, 110r seu 

Poder Legislativo, que:-n incluio ru; matriculas como pertencendo á receita geral 

d.t I•'azenda Nacional, e os vencimentos dos professores e empregados como per

tencentes :1 despeze. ordinaria da mesma Fazenda. Trata-se, pois, de estabeleci

mentos ou .fundações, não simplesmente mantidos, mas C'l·earlos por lei nl!-cio

nal, qve o Governo, como Poder Executivo, tem de on·n•1n·ir, e, como poder admi

ni s tratiYo, tem <le mante1·, responsabilizando-se pelo seu permanente e regul~r 

!unccionamento. 

O aviso de 28 ele Setembro do corrente anno não occulta o plano de transfor

mar uma fundação publica em fundação particular, convertendo as consignações 

individuaes elos vencimentos dos professores ., empregados em subvenção a in stl

tut·~s. de sorte que o Governo substitue assim a sua responsabilidade di1·ccta e 

immr:diata por simples re~ponsaJbilidade subsidiaria, Ora, Isto importaria nma 

mudançn na causa da obrlgac!lo e, portanto, uma novaçllo, uma trcvns/wtio c<tqull 
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(nt.n81t<l.io p,·ioris c!e!J·ibt, que, como diz o Dlg- . livro 46, tit. ~·. eLe novat, depende 

do consentimento do credor. A nã>O imp<>rtar uma novaçã.o, teremos de conce

bar c. Governo na. ·a.utopathia da "subvenção a sl proprlo", visto que quem deve, 

at>S !}rotessores e empregrudos, é o Governo e não os institutos. 

Nem podem ser ~acceitas as consignações aos institutos , para .pagar yenci
mento;; porque, sendo, na realidade. consignações a professores e empregados, 

individuado~ € nomeados, J)€lo Governo, o pagamento desses funccionarios e em

pregados. só pôde ser fe-ito na Delegacla Fi·scal, depois de po·r eHes B!Ssigna.dos 

os respectivos lançamentos ou avel'bações, nos termos dos regimentos fiscrues, 

desde as instrucções · ele 27 de Abril de J 859, que expressamente prohibem re

ci bos avulsos. 

üs institutos estão estabelecidos em uns predios, que são pr()prlos nacionaes; 

os mstitutos podem r€ceber (como aliás :iil o podiam ·pelas anteriores leis), doa

ções e lega.dos, para. serem a·pplicados, não sob o imperio exclusivo e rubsoluto de 

sus vonta•de, mas segundG a lntenç11<> do!! doadores e testrudores e tendo sempre 

e:n vista o fim da instituição; os institutos recebem as taxas, não para dispôr 

dellas como proprl~ta.rio!l, Isto ê, sob o imperio absoluto e exclusivo de sua von

tade, mas para apr>llcal-e.s ás necessidades materiaes e pedagogica.s da mesma 

instituição crea:da pela lei. 

Quanto aos professores e empreg•ados, creados e individuados pela le·i, o Go

verno esta obrigado a nomeai-o~ e a pa.gar os seus vencimentos directa e imme

diatamente; e, mesmo qua.r.to ao director, a sua eleição pela congregaçã.o, na rea

lU~de nada mais é do que uma nomeação of.f·icial por funcção delegada pela 

mesma lei. 

A oLrl•gação d" pagar taes funccionarios e empregados não decorre, por

tantiJ, de um a subvenção, ma.s de uma responsabilidade directa. e immedia.ta 

d<:' Gov-erno. 

11. Lei Organica tirou da receita ordinaria da Fazend-a Federal as taxas de 

matricula e inscrlpçã.o, não para desistir deHa.s, mas pare. consignai-as aos instl

tut<.s, ãfin1 de que estes a.s applicassem á satis•tação das necessidades materiaes 

e pedagogicas de um instituto fundado por lei , e cuja permanencia, portanto, é 

da obrigação directa e immediata do Gove rno. Os institutos, recebendo estas 

taxas (comquanto possam dellas dlspôr com autonomia relatwa ao fim da fun

d-ação). não as percebem como directos credores dos estudantes, mas como obsi

l!'nata.rios do Estado Federal, pol'que, em relaçã.o a estes, que são os destinata

rios de uma fundação creada por lei , os institutos sãio simples mandata.rios do 

J.nstltuidor, isto •é, do Estaélo Federal . 

O acto dos estudantes, pagan do as taxoas ao thesoureiro dos institutos, r eveste 

a. tigura jurldlca da obsignatio, descri'J)ta no Codigo de Justiniano, Li v. VI]!, 

tit. ·13. L. 9: porque, t>m re lação aos esbudantes, a thesO'\lraria 'dos institutos 

nada mai~ é do que o iuga,· determinado pel•a lei para o IJ)agamento de que elles 

elevem a<, instituidor ou creador da. fundação, isto é, ao fundrudor, que é o Es

t a do Federal . 
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