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PREFÁCIO DA

2a

EDIÇÃO

A reedição do livro Palavras de Um Professor de San Tiago Dantas publicado
em 1975- portanto há. vinte e seis anos- pode parecer em princípio uma demasia,
sobretudo quando os trabalhos reunidos são de período ainda mais distante. O primeiro deles é o discurso de posse em 1940 como professor catedrático da Faculdade
Nacional de Direito da então Universidade do Brasil, e o último é o da aula inaugural na Faculdade de Filosofia em 1964, ano do falecimento.
A partir de 1957, paraninfo dos bacharéis de direito, a atividade do professor
praticamente cessa com as obrigações do mandato de deputado federal, eleito em 1958,
reeleito em 1962, e até o falecimento ainda como deputado cm 1964.
Meses antes San Tiago Dantas recebera o título de "Homem de Visão", c o
pronunciamento na ocasião se revestiu da premonição dos graves problemas que o
país iria enfrentar pelo descaso c pela omissão das eleitas dirigentes.
Dizia Mallarmé que: tout existe pour aboutir à un livre. No Brasil esta frase tem
constante desmentido, pois os autores são avaros em publicar obras de peso ou trabalhos profundos. Já se disse certa vez que o autor brasileiro se assemelha a um cactus
que se exaure numa única floração.
De fato, tendo San Tiago Dantas exercido a atividadc magisterial durante alguns anos com absoluta dedicação e desvelo, dela não surgiram os livros correspondentes à expressão de sua inteligência c cultura.
A obra escrita limitou-se à tese de concurso para a Faculdade Nacional de Direito "Os Conflitos da Vizinhança e sua Composição", o volume de pareceres "Problemas de Direito Positivo" c a coletânea de trabalhos organizada por Thiers Martins
Moreira sobre "A Política Externa Independente". Mas foram muitos os opúsculos e
trabalhos avulsos, entre os quais a modelar conferência sobre "Dom Quixote: Um
Apólogo da Alma Ocidental".
O presente volume, publicado onze anos após a sua morte, fora por ele organizado com a escolha do título e dos textos, tudo entregue ao fiel amigo Plinio Doylc.
Palavras de Um Professor, título sugestivo e ao mesmo tempo abrangente da concepção do trabalho. Não é um pronunciamento ex-cátedra, sectário e dogmático, mas
contribuições de grande abertura, indicando novos caminhos, c tendo como sempre
presente a idéia central de que a função do direito é essencial à existência da ordem
social c da ordem política.
A precocidade de San Tiago se revelou desde a infância e correspondeu a um
amadurecimento intelectual prematuro. Assim, segundo seus companheiros, o trote
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que lhe foi exigido, ao entrar na Faculdade, de conferência sobre tema aparentemente banal, constituiu desde logo o perfil de uma mente bem formada.
Na Faculdade de Direito se revelou um dos líderes e fez parte do Centro de
Estudos Jurídicos e Sociais- CAJU, uma miniaçademia com apresentação de teses e
julgamento pelos colegas.
Ao deixar os bancos universitários, a atividade política logo o seduziu, em
momento de grande radicalização ideológica; foi fase transitória, pois a advocacia e
o magistério como atividades conjugadas logo o atraíram.
Realizou concurso para a cadeira de Legislação e Economia Política do Curso
de Arquitetura da Escola de Belas Artes, onde ensinou durante alguns anos, e de cujo
magistério veio o interesse pelo tema da tese de concurso para a Faculdade de Direito. Ensinou também Instituições de Direito Civil e Comercial na Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas, transformada na Faculdade Nacional de Ciências Econômicas. Ensinou desde a fundação Direito Romano na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Cat6lica do Rio de Janeiro.
Em 1938, na companhia de Afonso Arinos de Melo Franco, ministrou curso
de férias no Uruguai sobre História Política do Brasil, no quadro do acordo cultural
que o Brasil mantinha com aquele país. As aulas não foram escritas, mas os sumários
de alto interesse foram incluídos no volume publicado pelo Ministério da Educação
com as conferências de Afonso Arinos de Melo Franco "Síntese da História Econômica do Brasil".
Dessa viagem há um episódio fascinante. Vinham os dois professores de automóvel de volta à Montevidéu, e ali chegando, o motorista que entendia um pouco
de português, perguntou se estavam com pressa, e diante da negativa, solicitou que
continuasse a falar o professor de direito, cuja eloqüência o entusiasmara.
Ascendeu ao magistério na Faculdade Nacional de Direito aos trinta anos incompletos e o exerceu até ingressar na política em 1958, junto com o escritório de
advocacia, dos mais importantes do país, onde passaram causas de relevância, tendo
como sócios Carlos Medeiros Silva, Jaime Bastian Pinto e depois Plínio Doyle, c
atraindo jovens advogados como Helio Jaguaribe.
Sobre a tese "Conflito de Vizinhança c sua Composição", Marcílio Marques
Moreira no primoroso "Perfis Parlamentares" apontava:
"Várias décadas antes que se instaurassem entre nós o debate ecológico, procurou enfocar 'as imissõcs oriundas da indústria, de ruído, de
odores, de fumo, de unidade, de águas', que para ele são os atentados que
a vida moderna inflige ao direito de propriedade a cada momento."
O discurso de posse como professor em 30 de agosto de 1940 foi compromisso com o ensino jurídico e com a preferência pela matéria escolhida:
"Caberá à ciência do Direito Civil registrar as alterações profundas
que os tempos de hoje parecem estar trazendo não só à vida do Estado,
mas à vida do povo. No seu trabalho de síntese e sistematização das instituições novas, reconhecendo a abdicação de certos princípios c a
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entronização de outros, concedendo uma altemção de sistema, abolindo
um aforismo, identificando e separando dois institutos, vai o civilista
executando a paciente alquimia de que sai transformada a substância da
sociedade."
No sistema tradicional de ensino então vigorante, o professor de direito civil
acompanhava a turma por quatro anos, e foi um encantamento a presença do jovem
professor, profundo conhecedor da matéria cm todos os aspectos, e dotado de uma
didática excepcional.
Ao término do curso, eleito paraninfo, o orador da turma Artur João Donato
se pronunciava!
"Quatro anos tivemo-lo conos.co, no admirável convívio de suas aulas,
recebendo dele os melhores frutos de seu talento, as dádivas mais preciosas de sua cultura profunda e notável, sobretudb pela solidez que lhe
empresta uma grande erudição romanística. A tudo isso acresce a facilidade de expressão, a eloqüência e adequação dos termos, a simplicidade
com que sempre foram moldadas as suas preleções."
Outro de seus discípulos, depois grande jurista e magistrado, José Bezerra
Câmara, também deu o seu depoimento:
"Francisco Clementina de San Tiago Dantas atingiu no período de 1942
a 1945 a culminância de sua vocação para o magistério superior. Foi a fase
áurea de sua carreira, do ponto de vista eminentemente intelectual.
Gestos calculados, à cata de aplausos, em sua atividade inerente ao
magistério, nele não havia; o aplauso, que ambicionava e exigia, era a boa
e sólida assimilação.
Sua palavra era límpida, cristalina; a expressão espontânea, suave,
de fluência suigeneris) embora enérgica em seu enunciado; nela havia humor
sadio, mas sóbrio, discreto e oportuno.
Para melhor caracterizar-se o seu apostolado, ao menos durante
aquela quadra, quanto a tudo o que exprimia ou pretendia exprimir há
apenas um vocábulo - adequação. Sua expressão sempre foi adequada,
precisa, categórica."
No discurso de paraninfo, com o título de "Novos Rumos do Direito" apontava a posição da ciência jurídica naquele momento em que terminava uma guerra sanguinolenta, e no Brasil se encerrava um período ditatorial.
Examinava também o novo tipo de economia e reclamava novas regras para
evitar "o arbítrio do órgão do poder público, menos esclarecido sobre o processo
econômico que o arbítrio do homem de negócios, sobrecarregando a sociedade de
esforços inúteis e prejudicando a criação c o consumo adequados da riqueza".
Quatro anos antes, ao se comemorar o cinqüentenário da Faculdade Nacional
de Direito, mal entrado na instituição, era escolhido para falar em nome da congre-
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gação na sessão magna- Discurso pela Renovação do Direito. E, novamente, o pensamento renovador está presente:
"Só se consideraria pois, em crise, no mundo de hoje, uma Faculdade em que o saber jurídico houvesse assumido a forma de um precipitado insolúvel, resistente a todas as reações. Seria ela um museu de princípios e praxes, mas não seria um centro de estudos."
Em 1957, novamente eleito paraninfo, voltava-se para o problema do ensino jurídico,com a preocupação pelo desenvolvimento de uma verdadeira prática
profissional.
Essas idéias desenvolveram anteriormente na aula magna de 1955, quando tratou de "A Educação Jurídica e a Crise Brasileira", mostrando o papel que a cultura
jurídica deveria desempenhar numa sociedade moderna, e apregoando uma nova didática, em contraposição à didática tradicional, com a técnica de currículo flexível e
currículos especializados.
É importante assinalar como essas idéias renovadoras pouco acolhidas tiveram
nas faculdades de direito, mas é digno de menção como exemplo dessa influência a
iniciativa do Centro de Estudos c Pesquisas no Ensino de Direito (CEPED) da Universidade do Estado da Guanabara em 1967.
As orações sobre Miguel Reale, Arnoldo Medeiros da Fonseca e Matos Peixoto representam a apologia dos méritos dos verdadeiros professores de direito na realização dos ideais da cultura jurídica.
Em 1941, após a extinção da Universidade do Distrito Federal criada por Anísio Teixeira, o Ministro Gustavo Capanema, ao incorporar alguns de seus cursos na
Faculdade Nacional de Filosofia, quis elevar-lhe o padrão, c procurou para a direção
da instituição uma figura de relevo. Assim, o jovem professor "saiu das obrigações
obscuras da cadeira da Faculdade de Direito para dirigir aquela instituição". O seu
esforço de desenvolver a faculdade foi enorme bem como o de prestigiar os novos
valores, c são inúmeros os mestres que se fixaram naquela Casa e que rendem homenagem aos esforços do jovem diretor, como, entre outros, Leite Lopes e Hilgard
Stenberg.
Passados vinte anos, foi convidado para dar a aula inaugural nessa faculdade, c
depois de se referir ao esforço então realizado, encarava o problema da educação diante das novas realidades da vida econômica e social do país.
Fazendo a ponte entre os anos que exerceu a direção de faculdade, e a ocasião
da aula inaugural, analisava as transformações econômicas e sociais do país, e analisava a necessidade de um plano educacional adequado a essa realidade.
A visão humanista que permeia todo o livro se encontra particularmente ressaltada na conferência sobre "Humanismo e Direito", pronunciada na Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro, cm especial o discurso de posse como Diretor
da Faculdade Nacional de Filosofia.
O presente livro inclui agora o discurso proferido por San Tiago Damas ao
receber em maio de 1962 o título de "doutor honoris causa" da Universidade de
Cracóvia.
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O episódio é curioso: estava ele em viagem pela Europa como Ministro das
Relações Exteriores, c aproveitaria a ocasião para receber o título. O ritual universitário era bem rígido, c exigia que fosse feito uma oração por escrito. Assoberbado
pelos compromissos oficiais, San Tiago não pode escrever o discurso, c chegando ao
recinto pediu folhas em branco e pronunciou em francês como se estivesse lendo.
É um belo testemunho sobre a influência do direito romano na Polônia e no
Brasil, que aproximava os dois países, fazendo uma apologia da realização da paz c
do ideal pacifista que unia esses dois povos.
Na orelha da primeira edição Américo Jacobina Lacombe, seu dileto amigo,
lamentava não ter se incluído este discurso no livro, segundo ele, "cujos ecos ainda
pude recolher quando ali passei meses depois. Suas graves palavras levou-as o vento,
mas guardo-as como encantamento a lembrança de professores que me transmitiam
ainda a vibração do espanto com que ouviram elevar-se a tão grande altitudes".
Houve um equívoco, pois este discurso foi gravado, e posteriormente traduzido em português, publicado em número especial da Rwista Brasileira de Política Internacional.
Palavras de um Professor, sim, mas sobretudo, palavras de um mestre que até
hoje ilumina com sua mensagem o pensamento de nosso país.
Janeiro, 2001
Alberto Venâncio Filho

APRESENTAÇÃO
A 7 de setembro de 1964, eu escrevia, para o meu segundo volume de memórias, A escalada, a página de que vou extrair alguns trechos, dedicada à morte de SAN
TIAGO DANTAS, ocorrida na véspera:

((Com ele desaparece a figura que, tomada na sua rica complexidade, era provavelmente a mais importante da minhageração ... O mal de uma inteligência superlúcida como
a de SAN TIAGO é que, abandonada ao seu próprio movimento e distanciada da sensibilidade, tende invencivelmente a sobrepor, ao que é, aquilo que deve ser ... Ele tomava pelo
real o que não era propriamente fantasia, mas aparência criada pelo raciocínio. Criava
uma realidade lógica, que pretendia tomar como vital ... Em um país diferente como oBrasil,
onde os acontecimentos tomam, ainda, foição rústica ou natural, como as enchentes e as
secas, um homem como SAN TIAGO, que da natureza só conhecia diretamente as saladas,
não conquistaria facilmente a confiança dos grupos elementares de cujas maquinações depende a partilha do poder. Em uma palavra, ele era superior ao seu meio e ao seu tempo ...
Na véspera da crisefinal que oprostrou, SAN TIAGO disse-me pelo telefone: 'Estou como MALLARMÉ,
que dizia não se interessar pelo contingente, mas só sentir atração pelo absoluto.'
Esta declaração ftita como que por acaso, era, no fundo, a advertência de seu conhecimento racional de que a morte estava próxima, vizinha, junto dele. Seria a alusão ao absoluto
uma insinuação sobre o problema da conversão religiosa?
Ocorreu-me perguntar-lhe, mas não ofiz, para não dramatizar uma conversa grave, que ele conduzia com ar negligente, como se estivesse fazendo uma frase sem conseqüências. E eu não podia esperar que dois ou três dias mais tarde, o absoluto já seria o seu mundo. A morte de SAN TIAGO ocorreu no mesmo ambiente de estóica serenidade com que ele,
durante meses, enfrentou o mal que os amigos sabiam, e ele fingia não saber, mortal. Seu
sogro e meu amigo AURELIANo BRANDÃO, na noite da morte de SAN TIAGO (eu estava no
hospital) mostrou-me um bilhete escrito na mesma caligrafia firme e clara que era a sua.
SAN TIAGO não mais falava, e foi por escrito que respondeu à consulta do médico sobre se
aceitava uma traqueotomia, para respirar melhor. Eis a resposta, que li no bilhete de tranqüila caligrafia: 'Não. Seria mais um sofrimento inútil.' A mesma lucidez tranqüila, a
mesma inteligência dominadora da vida, a mesma personalidade impressionante até ofim.
O desencontro entre a sua personalidade e os falsos donos da causa a que se entregou
nos últimos anos foi o drama de sua vida e o erro irreparável da esquerda brasileira.
Entre chefts primários e cúpidos e pelegos analfabetos e predatórios, os sonhos igualitários de SAN TIAGO DANTAS, baseados em fino raciocínio político e em sólida preparação
filosófica ejurídica, pareciam uma brincadeira ingénua. O esmagamento final de SAN TIAGO,
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pela inépcia traidora dos seus próprios correligionários, liqüidou, também, a última forma
de compromisso democrático capaz de salvar o Brasil do caudilhismo subversivo e rapace, e
deu por terra com o Estado de Direito em nosso país. Só agora, passados dez anos de sua
morte, começam a surgir no horizonte alguns laivos de uma nova luz de recomposição
institucional. Parece que, prevendo isso, é que eu dei fecho àquela página esquecida, de 7
de setembro de 1964, com as seguintes palavras: 'Em breve dois sentimentos se afirmarão,
geralmente, no Brasil, para com a memória de SAN TIAGO: o respeito e o arrependimento.'
Este livro, comemorativo da passagem dos dez anos da morte do seu autor, compõe-se
de trabalhos por ele mesmo escolhidos, publicados sob título também por ele indicado, tudo
em carta ao seu amigo e colaborador PLINIO DOYLE. Em todos eles, desde o primeiro, na
cerimônia de posse de professor catedrático na Faculdade Nacional de Direito, em plena
juventude, vamos encontrar a cerebração poderosa, o estilo de limpidez geométrica, a apresentação dos temas particulares sempre à luz das idéias gerais, a vastidão das leituras, a
curiosidade intelectual insaciável, ogosto da vida, o amor das artes e um não sei que de
pessimismo e melancolia que dele fizeram, como disse, a mais rica personalidade da minha
geração.
Não tendo atrás de si uma tradição política familiar (descendente de Osóluo, e dos
CARNEIRO DE MENDONÇA, SAN TIAGO- Por este ramo meu parente- mas sem antepassados próximos na política) nascido no Rio e não em Minas ou Goiás de onde vinham os
seus avós CARNEIRO DE MENDONÇA, SAN TIAGO entrou na juventude sem apoio familiar e
sem um grande Estado como bases políticas. É verdade que ele atingia à mocidade quando
esses valores tradicionais da Primeira República já estavam em decomposição e, com a formação dos partidos nacionais, representativos dos interesses de classes econômicas desligadas
das oligarquias estaduais e municipais, o Partido Comunista e o Partido Integralista, fácil lhe foi entrar nesta última corrente política e, dentro dela, ascender, pelas suas qualidades excepcionais, às mais altas posições.
Mas, na verdade, desde cedo SAN TIAGO começou a não se sentir bem dentro do
Integralismo. Lembro-me muito das confidências que me fez a esse respeito, depois do assalto frustrado ao Palácio Guanabara, em maio de 1938. Aquele espetáculo de golpismo
inoperante, bem nos moldes sul-americanos, enchia de desgosto e tédio ojovem habituado às
leituras de Rocco, MussOLINI e de outros intelectuais do fascismo. Sua saída do movimento
era inevitável. Ele a deixou antever em discurso pronunciado num almoço que lhe foi oferecido não me lembro bem quando, mas deu as razões profundas da sua mudança de filosofia
política no discurso de paraninfo, pronunciado na Faculdade Nacional de Direito, em fins
de 1945. A guerra terminara com o esmagamento do fascismo, e SAN TIAGO, que tivera
como outros amigos integralistas, no início, suas simpatias pela causa de HITLER, atravessava
uma fase de exame de consciência e de revisão de valores. Com a profundidade do seu saber
e a ductilidade do seu espírito, deixava para trás uma fase encerrada da sua aventura intelectual, mas começava a ver, no simples restabelecimento da democracia capitalista, a fonte
de novos problemas, de novos dramas. Seu discurso de 1945 é capital para o entendimento
dessa mudança que se operava no seu espírito e mostra a sinceridade -por tantos negadacom que ele foi evoluindo para uma posição de esquerda. Esta posição era, contudo, a de um
professor, a de um sábio, não a de um agitador demagógico e irresponsável, como eram os
chefes inabaláveis do esquerdismo político brasileiro. SAN TIAGO era um socialista à maneira de tantos professores franceses, italianos, alemães, mas não um agitador incapaz de com-
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preender ojogo das forças históricas) como os caudilhosgaúchos que chefiavam o PTBJ ou os
pelegos sindicais que deles se serviam) como aqueles se serviam das massas e das suas reivindicações. O primarismo e a falta de preparo da liderança das esquerdas brasileiras) a
partir da morte de VARGASJ marginalizaram SAN TIAGO e liqüidaram com a legalidade
das reivindicações populares) levando-nos para o roubo peleguistaJ a indisciplina militar)
tudo sob a chefia dos responsáveis) evadidos a 1° de abril. A maré da reação excedeu) como
sempre) as causas da intervenção. Eu próprio me vi envolvido nela) por motivos ridículos)
(ligados à política externa que inaugurei e SAN TIAGO) seguiu) e que hoje) é a oficial)J e
ameaçado de cassação por episódios em que não tive qualquer participação. Chegamos a ser
arrolados no mais ridículo de todos os processos) o que foi instaurado contra o Partido Comunista do qual) não sei porque) jESUS CRISTO) SOBRAL PINTo) MÍLTON CAMPos ERAuL
PILA não foram também indiciados. Claro que tudo isto só me fazia rir) e nunca dei sequer
um passo para me informar sobre o que de concreto havia contra mim. Mas SAN TIAGO) já
doente, muito doente) se abalava. E foi o saudoso e grande Marechal CASTELO BRANCO
que afastou) com sua natural lucidez) a minha cassação e a de SAN TIAGO. Creio que o
próximo livro de Luís VIANA sobre CASTELO vai relatar esse pequeno episódio daquele vasto
painel de erros e perseguições.
Nos trabalhos que se seguem) de SAN TIAGO DANTASJ encontramos sempre a razão
do título por ele escolhido) Palavras de um professor.
No seu discurso de posse na cátedra) SAN TIAGO) com a ponta de melancolia que já
salientei) acentua ofim da sua disponibilidade intelectual e a intenção) de se profissionalizar
como professor. Era uma escolha) para ele triste) exatamente por ser uma escolha e por ser o
seu espírito um espetáculo permanente de alta disponibilidade. Mas se oseu destino não transcorreu) como ele pensava) no alto de uma cátedra) que ocupou relativamente pouco) nem
no foro) onde se destacou como luminar) na verdade o discurso de posse traduzia uma realidade. Em todos os aspectos da vida SAN TIAGO foi essencialmente o professor) ou antes o
'mestre') tomado naquela sutil acepção da palavra em francês) que não pode ser traduzida
na nossa língua.
O relativo insucesso da vida pública de SAN TIAGO DANTAS foi precisamente o choque da mestria intelectual com uma realidade grosseira) irredutível ao planejamento lógico e ao humanismo teórico~socialista) de que ele foi se tornando o mais inteligente e culto
porta-voz. Neste sentido a presença de SAN TIAGO é) hoje) mais sensível) e mais exigível) do
que há dez anos) antes da sua morte."
Botafogo, 18 de agosto de 1974
Afonso Arinos de Melo Franco

DISCURSO DE POSSE

Discurso proferido a 30 de agosto de 1940 ao tomar posse
da cadeira de Direito Civil na Faculdade Nacional de
Direito da Universidade do Brasil.

Eu faltaria com a verdade para comigo mesmo e para convosco,
se vos dissesse que esta grande hora é, para mim, uma hora de contentamento. Os caminhos do coração são difíceis. Os sentimentos formam, não raro, dentro de nós, combinações que não deciframos.
A alegria é que me invade, certamente, quando me ponho a considerar a desmedida recompensa que esta cátedra representa para os
estudos a que dediquei a juventude. Com alegria, revejo neste instante os anos ainda próximos da minha vida acadêmica, quando se me
impôs, como uma sugestão irresistível, o ideal do magistério jurídico. Revejo muitas cenas desses tempos de estudante, rememoro o formar-se das esperanças e das ambições, sinto de novo ao meu lado o
apoio dos que me encorajaram, e vendo chegar tão cedo a recompensa
extrema a que aspirara, não posso dominar o júbilo que me enche o
peito, e meu pensamento parte ao encontro de meu pai, que a esta hora,
no seu veleiro, está singrando o oceano.
Se, porém, me concentro sobre o sentido desta cerimônia, uma
idéia grave não tarda a vir mudar o rumo destas emoções. Sinto que
ao ocupar tão cedo esta cátedra, não estou apenas vencendo uma etapa da minha carreira, mas estou escolhendo e assumindo o meu desti-
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no. Ora, o encontro do homem com o destino não se dá sem amargura. Pouco importa saber que combatemos para o alcançar. O que pesa
em nós é um sentimento indefinido e irresistível; talvez nesta nossa
condição humana, plasmada na hesitação e na dúvida, é o sentimento
que nos deixa a renúncia à disponibilidade em que um momento antes nos achávamos.
O que experimento agora, meus senhores, - e vós escusareis que
antes de vos dizer os meus propósitos, eu vos comunique as minhas
emoções - é precisamente esse sentimento de que terminou a disponibilidade dos primeiros anos, e de que o destino se enunciou diante
de mim como uma lei, definindo a posição e o rumo dos meus trabalhos futuros. Professor é o que serei; a existência do professor será a
minha existência; meus ideais, meus trabalhos, minha vida pública, quero que se contenham no professorado, e, se possível, que dele
irradiem.
E é aí que um terceiro sentimento vem combinar-se ao júbilo e à
secreta amargura que esta solenidade encerra para mim. O entusiasmo, não o que transparece numa exaltação externa, mas o que faz ferver nas veias as nossas energias mais profundas, enche-me o peito de
estímulo para trabalhar ao vosso lado e partilhar a tarefa que vos
impusestes, de estudar e ensinar o Direito.
Essa tarefa assume nos dias de hoje um sentido e um alcance que
em raras oportunidades históricas tem tido: vivemos em quase todos
os países sob o sentimento da inutilidade do Direito. As lutas sociais,
as grandes revoluções que inclinaram aos seus ideais políticos os sistemas de Direito Positivo, as guerras que fizeram tábua rasa dos princípios e formas do Direito Internacional, reacendem no espírito público a opinião de que a norma jurídica é de uma fragilidade que a torna
inútil e de uma versatilidade que, a bem dizer, a identifica com o arbítrio do soberano. Fala-se mesmo numa decadência do Direito, que parece pairar sobre as instituições em ruína, e solapada pela inundação
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das leis especiais que se avolumam cada vez mais, em todos os países,
oscila a estrutura da ciência do Direito construída pelos explicadores
do Direito Romano.
Eu, porém, não duvidaria em afirmar que a hora que passa, considerada apenas do ponto de vista da ciência jurídica, é uma hora salutar. Nada falseia mais o espírito jurídico, nada o afasta mais perigosamente do seu verdadeiro sentido, do que a convicção, favorecida pelos
longos períodos de estabilidade, de que a vida social deve ajustar-se
aos conhecimentos jurídicos, em vez de se adequarem estes àquela. Digo
muito de propósito "conhecimentos jurídicos" pois é nisso que reside
a anormalidade da convicção. A ciência do Direito calca-se sobre as
normas jurídicas, como o conhecimento se calca sobre o objeto. Não
tarda, porém, que ela aspire a se tornar uma norma jurídica ela própria, e desse abuso nasce outro maior, -a opinião de que o Direito
está em decadência todas as vezes que surgem da lei ou dos tratados
normas que extravasam dos quadros científicos pré-elaborados.
Acresce que em todo desequilíbrio social extenso e profundo,
causador de uma ação política ou de uma ação privada que as normas
jurídicas não regulam, nós devemos ver um sinal de que o sistema de
normas está exigindo revisão mais ou menos ampla, pois o Direito é
a disciplina do equilíbrio social, e a sua excelência se mede pela exatidão com que modera e contrasta as forças em trabalho pela desagregação da sociedade.
A hora em que vivemos, é, assim, duplamente salutar para a orientação do pensamento jurídico. Os fatos sociais que se consumam sem o
conduto das leis, tornando-as inúteis ou desviando-as de seus fins, não
fazem tanto o elogio da força como fazem a crítica do próprio Direito, e
apontam ao legislador o caminho das inovações e das reformas.
E por outro lado a legislação especial, rápida, abundante embora
instável e nem sempre coerente, vem trazer um abalo saudável à antiga sistemática, e lembrar aos professores que os textos legislativos são
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as fontes diretas dos seus estudos e o ponto legítimo de partida para
as suas generalizações.
Nenhuma disciplina parece estar tão comprometida pelo momento
de transição que vivemos, como o Direito Civil, e nenhum trabalho,
como o do civilista, pode ser produtivo se for exato e prudente. Nas
outras províncias do Direito as transformações se fazem com rapidez
e com rapidez também se desfazem. No Direito Público, no Direito
Constitucional, especialmente, as mudanças se operam de alto a baixo, com a presteza dos acontecimentos políticos que de um golpe
reestruturam a sociedade. Disciplinas que lidam com grandezas
macroscópicas, extremamente acessíveis às idéias filosóficas, dóceis ao
pensamento especulativo, aparentam-se mais com a ordem dos conhecimentos abstratos e as transformações por que passam não são
irremediáveis.
O Direito Penal sempre foi a disciplina especulativa por excelência, o campo em que as idéias sobre a vida moral mais ardentemente
se contendem.
O Direito Civil é, porém, o campo das aquisições lentas, das transformações aluvionais. Lidando com grandezas microscópicas, penetrando nos alvéolos sociais, analisando e perquirindo os tecidos, decompondo as células, o trabalho do civilista não atinge a forma geral,
mas atinge a substância, fixa os detalhes da sociedade. Quantas vezes
uma grande transformação política deixa inalterada a vida civil, deixa
de pé o sistema de valores sobre que a existência dos indivíduos repousava! E quantas vezes sob uma estrutura política que os séculos
conservam, transformam-se o espírito, a forma e estilo da vida privada, e acusam-se na ordem jurídica as mais completas mutações
moleculares!
Caberá à ciência do Direito Civil registrar as alterações profundas que os tempos de hoje parecem estar trazendo não só à vida do
Estado, mas à vida do povo. No seu trabalho de síntese e sistematiza-
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ção das instituições novas, reconhecendo a abdicação de certos princípios e entronização de outros, concedendo uma alteração de sistema, abolindo um aforismo, identificando ou separando dois institutos, vai o civilista executando a paciente alquimia de que sai transformada
a substância da sociedade.
Nele se hão de reunir e combinar dois elementos sem os quais
será falseado o seu trabalho; o espírito conservador do sistema e a
docilidade às normas jurídicas. O espírito conservador é talvez a essência do espírito civilístico, e se exprime naquela tendência que os
jurisconsultos romanos levaram à perfeição de ligar o novo ao antigo,
de conquistar para o moderno os brasões do passado, só reconhecendo no sistema uma alteração, quando os seus quadros são inflexíveis à
recepção do fato novo. O segundo elemento - a docilidade às normas
- é o que dá vida e autenticidade ao trabalho do jurista, e impede que
o seu ensinamento recaia sobre um sistema hipotético, diferente na
verdade do que rege as relações humanas na vida real.
Integrado nesses seus elementos de vida, quem duvidará da excepcional missão que o mundo moderno reserva ao civilista? É em
outros domínios do Direito que as idéias novas travam seus combates, mas o Direito Civil é o campo de escolha e de fixação das vitórias
definitivas. Ele ainda tem para a mocidade um alto sentido educativo,
qual seja o de acostumá-la aos estudos pacientes, que não atraem pelo
brilho, nem oferecem prontamente o gosto dos pontos de vista, nem
alimentam o orgulho das originalidades de opinião. O Direito Civil é
estudo ascético, em que as colheitas são tardias; paciência, constância, método e tempo são, mais do que quaisquer outras, as condições
do êxito. Não pode, assim, haver melhor escola para a formação mental
da mocidade, num país como o nosso, em que se prestigia demais o
dom da improvisação e o brilho da inteligência, e em que os moços e mesmo os velhos - se satisfazem com as facilidades de um como que
barroquismo intelectual.
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Foi o entusiasmo crescente pelos estudos civilísticos que melevou, senhores professores, à ousadia de procurar o vosso convívio,
partilhando as responsabilidades do ensino de uma disciplina que aqui
foi e continua a ser professada por alguns dos homens de leis mais
preclaros que tem produzido o Brasil.
Relembro, neste instante, homenageando na sua veneranda figura
todos os passados titulares, o jurisconsulto, genial, que eu mesmo ainda
encontrei nesta Faculdade, lecionando o seu último curso sobre o
Direito das Obrigações: LACERDA ALMEIDA. E igualmente rendo as
minhas homenagens aos titulares de hoje, ao Doutor FILADELFO DE
AZEVEDO, pertencente à linhagem dos maiores jurisconsultos brasileiros, ao Doutor HAHNNEMANN GuiMARÃEs que introduziu, entre nós,
a cultura universitária nos moldes dos grandes centros de estudo, e a
eles associo já o Doutor ARNOLDO DE MEDEIROS, de quem nunca me
considerei nem fui concorrente, tantos e tão indiscutíveis eram os seus
títulos à sucessão de SÁ FREIRE.
Não quero encerrar estas palavras, sem dizer aos meus eminentes colegas da Escola Nacional de Belas-Artes o quanto me confrange
deixar a sua companhia, no dia de hoje. Ali passei os anos melhores
da mocidade, cultivei e obtive a amizade de homens ilustres e íntegros,
de cujo exemplo e palavras fiz grande cópia de ensinamentos. Se os
deixei, foi porque a outros campos me impelia o natural desenvolvimento dos meus estudos jurídicos, mas, por longo tempo, ainda sentirei em torno de mim o calor do seu convívio e o daqueles estudantes que me deram a inesquecível prova de afeto de, por três anos sucessivos, me fazerem seu paraninfo.
E agora terminarei, tomando um compromisso com os meus novos
alunos, nos quais prefiguro as gerações que passarão sob o meu magistério. Prometo-lhes que esta cadeira que hoje assumo, eu a exercerei com amor e com indeclinável entusiasmo. Hei de amá-la, como
sempre se ama o que se custou a conquistar. Ela me custou não só o
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esforço e o trabalho aturado durante anos, corno a luta contra os obstáculos que à posse de urna cadeira sempre se nos antolharn; antipatias fundadas em antigas atitudes assumidas na minha modesta, porém
clara e inequívoca vida pública, intrigas que se fazem mais perigosas
quando disfarçadas na amabilidade e na blandícia, tudo isso serve para
estreitar ainda mais os laços que nos prendem ao objeto desejado, e
para criar entre ele e nós um vínculo indissolúvel, pois os tecidos são
mais fortes no lugar das cicatrizações.
Desse amor pela cátedra, desse sentimento vivo de ser ela urna
conquista e um lar, é que desejo nutrir o meu magistério, suprindo
pela dedicação e pelo esforço um pouco do muito que me falta para
me igualar aos meus pares. Possa eu ser, entre vós, um professor digno: é o que fervorosamente desejo e espero de mim.

RENOVAÇÃO DO DIREITO

Discurso proferido na sessão magna de 25 de outubro de 1941)
comemorativa do cinqüentenário da Faculdade Nacional de Direito
da Universidade do Brasil) em nome da Congregação de Professores.

São os aniversários ocasiões propícias à meditação e ao julgamento
de si mesmo. As instituições que envelhecem- como os homens- fazem nestas grandes datas uma pausa no tumulto dos seus dias, e recolhem o olhar pousado nas tarefas externas, para concentrar a consciência no exame do seu próprio destino.
Hoje completa o seu cinqüentenário a nossa jovem e gloriosa
Academia. E se por um dia se suspende o nosso labor, é para que
possamos, reunidos nesta doutoral, meditar sobre o destino da instituição viva que com os nossos alunos encarnamos, e não só sobre o
seu destino cumprido, como sobre o seu destino a cumprir, procurando
através dele conhecer o sentido, o útil e o inútil das nossas próprias
existências.
Num mundo que se transforma tumultuosamente, não só nas
formas aparentes como em toda a sua ordem fundamental de valores,
o espírito humano vive num perpétuo examinar-se.
Nenhum estudo, nenhum ideal, nenhum programa; nenhum
organismo, profissão ou atividade, está bem justificado aos nossos olhos
se não o sentimos radicado no futuro, se não podemos ter os sinais e
a garantia da sua sobrevivência às transformações que passam.
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Essa inquietação com o destino - próximo e distante - das coisas
e das idéias, esse temor dos compromissos com valores efêmeros, é
por certo um dos aspectos dramáticos e, ao mesmo tempo, fecundos
do espírito moderno. Toda cultura aspira a durar. Pode dizer-se mesmo que a cultura não é senão um esforço para vencer as contingências
do tempo e instaurar uma ordem que sobreviva à marcha incessante
da história, que domine e absorva o novo dos acontecimentos. Quanto maiores, quanto mais rápidas, quanto mais vastas são as mudanças, quanto mais velozmente se transformam as sociedades e os homens, mais se exaspera, no plano da cultura, a ânsia de durar; e indagar pelo destino de cada instituição, de cada sistema, de cada coisa,
torna-se o problema capital a que inelutavelmente volvemos nas horas em que o nosso espírito se recolhe para meditar. Estamos aqui
debruçados sobre o passado da nossa Faculdade, e como impedir que
o nosso espírito todo se absorva em perscrutar o seu futuro?
É certo que encontramos nas tradições, mesmo tênues, da nossa
casa, um elo poderoso que nos prende, e nutre a nossa convivência
intelectual. Uma hora como esta dá lugar a meditações graves, mas
também sugere a evocação comovida daqueles que deixaram impresso o seu vulto na memória dos seus discípulos de ontem, colegas de
hoje, e retirando-se pela morte, pelo apelo de outros postos, ou pela
idade, a eles legaram o encargo de manter as cátedras que ilustraram.
Quero render-lhes a homenagem que no dia de hoje transborda dos
nossos peitos; seus grandes nomes são as nossas glórias, seus pensamentos e livros são os episódios culminantes da nossa história externa, os gestos
e palavras que deles nos ficaram são a crônica doméstica que de cada escola faz uma imensa família, por onde sem cessar se escoam as gerações.
Para evocar sob um só nome todos esses vultos, lembro aquele que
representa as nossas tradições domésticas mais caras, cuja exemplar figura estendeu sobre gerações de estudantes de que a minha foi a última, a
sua sombra afável e patriarcal: falo do conde de AFONSO CELSO.
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Mas é em vão que procuramos absorver, nessa evocação comovida, o espírito que se impacienta em indagar do presente e do futuro.
Repassando mentalmente a galeria dos nossos professores, repondonos naquele ano, que nos parece tão remoto, em que esta Faculdade
se fundava, o que logo nos assalta é o cotejo desses dois momentos,
tão diversos para a cultura jurídica, e que apenas meio século separa.
Há cinqüenta anos, quando nossos cursos se abriam, a ordem jurídica parecia formada de um corpo de normas, tão estáveis nos seus fimdamentos éticos e econômicos, tão interdependentes e coesas, que o
Direito vigente podia ser julgado uma conquista definitiva da civilização, e as instituições civis, os princípios jurídicos, podiam parecer,
nesse mar de incertezas que é a história dos povos, um vasto continente, conhecido e explorado, ao abrigo das surpresas e aventuras. As
regras se transformavam, as instituições evoluíam segundo leis e princípios internos que tudo legitimavam, dando ao Direito a ilusão de
ser uma autarquia.
No Direito Privado, a autoridade constante dos textos romanos
e da legislação filipina, sobre que se vinham depositando, ao longo dos
anos, as inovaçôes legislativas, processadas lentamente, dava a sensação de que o Direito era mais um fruto da·história do que a obra do
legislador. Como outrora, descobria-se, atrás da Lex, um vasto campo indeterminado, que era o Jus, por cujos labirintos só pela mão dos
intérpretes autorizados podia alguém se aventurar. O Direito Privado parecia independer por completo da ordem política. Suas normas,
entretecidas nos interesses dos indivíduos, escapavam à influência das
instituições públicas, e o jurista, neste domínio melhor que em qualquer
outro, julgava lavrar um solo próprio, que só de sua vontade dependia.
No domínio do Direito Público, os princípios do governo democrático representativo se haviam identificado de tal forma com a técnica jurídica, que nenhuma distinção era possível fazer entre o pensamento político e o pensamento jurídico, a não ser na esfera daqueles
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atos de governo que se processam fora do império da lei. Essa tinha
sido uma conseqüência histórica irresistível do modo por que se formara o Direito Público moderno. Quem criou o Direito Público, que
há cinqüenta anos atrás regia, como sistema único, o pensamento jurídico, foi o liberalismo. Das idéias liberais saiu o movimento
constitucionalizador: nelas se fundaram as Constituições republicanas
ou monárquicas, de modo que o Direito Constitucional, ao se formar,
incorporou esses elementos históricos originários, e elevou a princípio jurídico o que não era mais do que uma ideologia.
O Direito Público de há cinqüenta anos parecia ser o único Direito Público, embora fosse, na verdade, um Direito Público. A sua
construção legislativa e doutrinária visava a fazer do Estado um autômato, espécie de máquina capaz de atender a toda e qualquer emergência histórica, sem que a colaboração do homem. político fosse além
do necessário para fazer funcionar o aparelho constitucional. Tudo que
perturbasse ou ferisse esse automatismo perturbava ou feria a ordem
jurídica. O Direito se tornara solidário com uma certa concepção política do Estado, e graças a isso alargara suavemente os seus domínios, até operar esta transformação singular: a Política passara a dever
obediência ao Direito; este, ·em vez de ser, como sempre fora, uma
criação dos governos, passava a ser uma ordem imanente a que toda
boa política se devia circunscrever e sujeitar.
Foi a essa concepção do Estado que MAX WEBER deu o nome de
"domínio legal" ou "burocrático", nome mais amplo e adequado que
o de "democracia", pois, na verdade, democracia exprime a relação entre
o governo e os governados, e não o modo por que a autoridade se exerce
ou se legitima. (MAX WEBER: Wirtscha.ftund GeseUscha.ftJ in Grundriss
der Sozialõkonomik, Tübingen, 1922.)
Tal era, há cinqüenta anos atrás, a concepção da ordem jurídica,
que jazia, não nos escritos onde se aprofundavam os problemas, mas
no fundo da consciência comum. A ciência do Direito podia se esquecer
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dos vínculos que prendem a ordem jurídica à ordem política, quando
o Direito Privado parecia emanar mais de uma transformação histórica do que do arbítrio dos governos, e o Direito Público erigia em preceito jurídico o que não era senão uma construção política fundada
no liberalismo. O Direito era um mundo criado, seus alicerces estavam assentes, sua evolução se processava sem quebra de continuidade, e a legitimidade de cada norma estatuída provinha não só da outra, que autorizava a sua promulgação, como da coerência interna que
integrava a nova regra no sistema, em cujo seio não era possível conceber antagonismos.
É compreensível, quando se pensa nesse quadro, que o mundo
moderno, aberto aos nossos olhos, tenha significado para muitos a
falência da ordem jurídica, pois o aspecto fundamental da reforma
política e social contemporânea foi a brusca revelação da relatividade
do Direito.
Tudo que aspirava ao absoluto, ao imutável, foi envolvido na
grande transformação das idéias, e quer no campo do Direito Público, quer no do Direito Privado, a Política restaurou de súbito o seu
incontrastável império, pondo diante do jurista um vasto material novo,
que os seus instrumentos doutrinários nem sempre estão aptos para
trabalhar.
E é aí que nos cabe indagar pelo destino da ciência do Direito.
Pertenceria ela a uma cultura cujas raízes foram rompidas brutalmente, e seu fim será declinar e retirar-se ante o arbítrio do legisladod Ou
terá ela um papel a desempenhar no mundo que se ergue, neste meado do século XX? Será o seu papel histórico- resistir, e domesticar as
inovações que surgem; ou procurar audaciosamente criar sobre elas
uma ordem nova?
São estes os problemas cruciais do espírito jurídico moderno, e
deles depende, para uma congregação de professores, o conhecimento e a aceitação do seu verdadeiro destino. Pode-se dizer que tais pro-
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blemas se resumem num único: o da relação entre a Política e o Direito. Falo não apenas da relação lógica, mas também da relação histórica, e pois que todo problema filosófico só é passível de uma discussão fecunda, quando enquadrado na vida e na consciência de um
só homem, quero, como jurista, tomar minha posição nesse debate
capital, de que pendem os nossos destinos.
Não me importa, aqui, indagar qual seja o objeto próprio da
Política, nem discutir se ela reparte ou não com o Direito o seu campo de aplicação. O que me interessa examinar é somente este ponto:
pode qualquer política criar um Direito, ou o Direito em sua natureza técnica está comprometido com certos princípios éticos e sociais que
colidem com alguns sistemas políticos e com outros se harmonizam~
Bem sei que esta questão pode envolver aquela outra - o que é o
"jurídico" - e nesse caso, responder a ela seria tomar partido nas questões
centrais da Filosofia do Direito, o que por ora não é o meu intento.
Por isso ainda quero esclarecer que o meu tema se situa no puro terreno histórico; quando falo Direito estou me referindo a um corpo
positivo de normas, a um sistema, capaz de apresentar a continuidade
e a estabilidade necessárias ao reconhecimento de sua existência.
Ainda há quem pense que a ordem jurídica só tolera um regime
político, ou os regimes que se aduzem sob princípios determinados.
Sabemos que essa era uma convicção radicada na consciência dos nossos
juristas antes do grande abalo externo que as inovações legislativas
recentemente produziram. E se não era uma convicção dos que trabalhavam nos aspectos filosóficos e críticos da nossa disciplina, era pelo
menos um dado da consciência comum, radicado entre os que se consagravam aos estudos puramente dogmáticos.
Tal concepção se funda no desconhecimento completo da análise da norma jurídica, em que se patenteiam necessariamente dois elementos, um predominantemente "formal", que é o elemento técnico-jurídico, e o outro, "material", finalístico, que é o elemento ético-
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político. Toda norma é, pois, essencialmente contingente, e o elemento
político que nela se insinua determina o seu sentido, orienta a sua eficácia e, se for alterado na mente do legislador, pode conduzir à formação de uma norma oposta, à qual, entretanto, não se recusará o nome
de "jurídica", desde que ocorram os "elementos formais" que como
tal a caracterizem.
Por se reconhecer que a norma jurídica pode reger os fatos num
sentido ou noutro, sem perder a sua natureza, foi que se chegou à afirmação doutrinária oposta à que até aqui consideramos- a "imparcialidade" da ordem jurídica. i'..os autores desta escola parece que toda e
qualquer vontade de governo, desde que se revista dos requisitos formais da norma, é capaz de criar um "sistema jurídico" de validade indiscutível. O Direito é, perante tal doutrina, indiferente a todo pensamento político. Ao invés de estar comprometido com uma ideologia, solidário com um regime, sua posição é de equilíbrio, indiferente
às oscilações dos princípios sociais, o que leva à afirmação de haver
um número de sistemas jurídicos tão infinito quanto o forem os caprichos e invenções do legislador.
A meu ver, essa conseqüência extrema a que o puro formalismo
jurídico chega, partindo de uma análise razoável e fecunda, pode
ser facilmente evitada, se considerarmos o Direito no plano histórico, onde podemos fazer esta observação capital: "nem todo corpo de normas, vigentes num momento dado, constitui um sistema
jurídico". Para que haja um "sistema jurídico" não é necessária uma
coerência teórica interna, a qual facilmente se altera nas fases de
transição e mudança, mas é indispensável que haja entre as normas,
entre os comandos jurídicos, um equilíbrio, um ajustamento prático, no qual se enfeixam e explicam todos os imperativos. Esse
equilíbrio interno não se encontra necessariamente onde quer que
um governo legisle, e quando se encontra é um índice verificador
da legitimidade da sua política.
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E fácil apontar a falta desse equilíbrio, desse ajustamento prático, nas leis dos povos que não atingiram o nível histórico do Estado. Entre elas não se forma aquela recíproca conveniência que é
a base de toda especulação jurídica, pois só é possível uma ciência
do Direito graças a essa continuidade interior que aproxima e
hierarquiza todas as normas, e que não está na técnica mas na vontade do legislador.
Não é, portanto, admissível que se considere a ordem jurídica como
compatível apenas com um certo regime, ou com um dado corpo de
princípios políticos. Também não é admissível que se proclame a indiferença absoluta do Direito ante a vontade do homem de Estado. A
verdade está numa terceira opinião: podemos enunciá-la deste modo:
se é certo que nem toda política cria um Direito, também é certo que
o criar um Direito é a suprema verificação histórica a que se pode submeter uma política. Um regime político que dá nascimento e força a
um novo sistema de Direito Positivo, diferencia-se da tirania, demonstra
a legitimidade e o sentido universal do seu advento, pois o Direito é
o fixador das inovações e das criações políticas, as quais, têm vida e
sentido efêmeros se não produzem logo um resíduo jurídico através
do qual se incorporem à vida das sociedades.
E é sobre essa observação que me fundo, para concluir o exame
do destino que à nossa Faculdade se abre, no mundo moderno. O
destino de uma Faculdade é o destino do Direito a que ela serve. E se
os que consideram a ordem jurídica vinculada a um certo pensamento político têm motivos para olhar, repassados de tristeza, a era presente como um tempo de decadência jurídica, aqueles que conhecem
a independência ideológica da nossa ciência só o podem considerar
como tempo de ascensão, de inquietação fecunda, em que o jurista vê
processar-se aos seus olhos, sob o escalpelo da sua crítica, a vertiginosa elaboração de um sistema novo de Direito Positivo, no qual se venham exprimir o espírito e as exigências do mundo de hoje.
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Estamos neste meio centenário, os juristas desta casa, diante de
um universo em que não mais se reconhecem os valores sociais com
que trabalharam os juristas de há cinqüenta anos. Mas se indagarmos
pelo destino do Direito e das escolas que o ensinam, partindo de uma
concepção verdadeira das relações entre o Direito e a Política, veremos que no mundo moderno a nossa missão se engrandece: em torno de nós se processa uma vasta e grandiosa reforma do sistema
legislativo; no Brasil, como de resto em todo o mundo, a velha sistemática elaborada sobre as bases de um outro Direito Positivo, não abre
espaço para as inovações. Refazer a doutrina, reajustar a ciência jurídica ao seu mutável objeto, que é a lei - eis a tarefa a que os nossos
esforços devem estar consignados. Para o jurista as leis novas são como
para o físico as grandes descobertas que reformam as concepções sobre a estrutura da matéria: elas obrigam a um deslocamento teórico,
a uma alteração de sistema, cujo alcance, muitas vezes, alarma os estudiosos tímidos e desencanta os rotineiros. ·
O que, porém, singularmente engrandece a investigação jurídica
nos dias de hoje, é que o jurista, nos estudos que empreende sobre a
nova ordem legal, está fazendo um trabalho ao mesmo tempo de experimentação e de integração da obra do legislador. Ele "experimenta" cientificamente as normas, quando as envolve no tecido das suas
induções e deduções; do seu trabalho resulta, portanto, uma verificação da Política, a qual já sabemos que se legitima graças ao Direito
que se mostra capaz de engendrar. E ele, jurista, ainda "integra" a obra
legislativa quando dela extrai os princípios, as analogias, que depois
vão passar, por obra dos juízes, ao corpo do Direito Positivo.
Só se consideraria, pois, em crise, no mundo de hoje, uma Faculdade em que o saber jurídico houvesse assumido a forma de um
precipitado insolúvel, resistente a todas as reações. Seria ela um museu de princípios e praxes, mas não seria um centro de estudos. Para
uma escola de Direito viva, o mundo de hoje oferece um panorama
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de cujo esplendor raras gerações de juristas se beneficiam. O objetivo
dos nossos estudos foge, transforma-se, fixa-se um segundo, diluindo-se quando parecia assente em definitivo, e sobre esse chão que ondeia
sob os nossos passos, estendemos a improvisada engenharia das nossas construções doutrinárias. As leis sobre o trabalho, as leis fiscais, as
que exprimem a transição da economia livre para a dirigida, o novo
Direito Público, esse mundo em gestação que é o Direito Administrativo, tudo assoberba e solicita o jurisperito, que está no mundo de
hoje como deve ter estado o geógrafo na época das descobertas.
Assim, é a confiança, o entusiasmo do trabalho, o que experimentamos nesta data, quando vemos a nossa cinqüentenária Faculdade
cruzar os mares novos e difíceis da Política contemporânea, cônscia
da importância crescente de sua missão. Os nossos juristas têm o seu
olhar voltado para a renovação do Direito, e reprovando todo
academismo, em que a mentalidade científica corre sempre o risco de
se estagnar, aqui estão investigando, articulando, experimentando o
novo, e procurando ligá-lo, uni-lo ao antigo, porque é um dos princípios cardiais da cultura jurídica- o esforço para garantir a continuidade das instituições.
Meus colegas. Estes cinqüenta anos cumpridos deram à nossa
Faculdade de Direito aquela "glória obscura", que toca ao jurisconsulto
na partilha das grandes recompensas humanas. Nascemos de duas escolas livres, as primeiras que lograram com êxito competir com o ensino oficial, e fundidos esses dois confluentes, viemos ocupar este posto
primaz, em que representamos na Universidade do Brasil o estudo e
o ensino do Direito. Nossa marcha ascensional faz com que o dia de
hoje seja o triunfo dos nossos fundadores. Penso na fundação das aldeias predestinadas, que entre tantas fadadas à mediocridade sem remédio, espraiam-se depois em vastas cidades, portadoras da civilização. Os amigos que um dia se juntaram para abrir uma escola particular onde, com sacrifício próprio, ensinassem o Direito, porventura
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não sonharam estar fundando aquela que seria a Escola Jurídica da
Universidade Brasileira.
Desse destino cumprido, nós, os professores e estudantes de hoje,
fazemos cabedal para enfrentar o futuro, e já agora o que sonhamos
não terá talvez a modéstia de quem começa, mas o arrojo de quem
prossegue com a experiência das vitórias.
Queremos que outros venham um dia, neste mesmo 25 de outubro, comemorar não apenas decênios, mas séculos da nossa fundação.
Essa esperança, nós a nutrimos, não apenas de um amor viril pela nossa
vocação professoral, mas também de uma serena confiança no futuro
da nossa raça, da nossa cultura, do nosso Estado, feitos por Deus para
durar e para civilizar.

NOVOS RUMOS DO DIREITO
Discurso proferido a 12 de dezembro de 1945) na cerimônia de colação
de grau dos bacharéis da Faculdade Nacional de Direito.

Meus caros bacharéis:
Terminam hoje os vossos anos de aprendizado, decorridos em meio
às mutações profundas que a guerra trouxe aos destinos do nosso povo
e da própria civilização ocidental. Vossos estudos se desenrolaram, no
recesso da nossa Academia, enquanto se operavam, em tempo acelerado, essas mudanças. Vossa formação recebeu, consciente e inconscientemente, os benefícios e os malefícios da atmosfera de crise,
engendradora de dúvidas, de opções apressadas, de perda de confiança,
e também de objetivismo, de curiosidade, de meditação.
Trazendo-vos até às portas da escola para vos dar as despedidas
dos vossos professores, quero associar-me ao vosso exame de consciência coletiva, e dizer-vos o que nós, homens da geração anterior, esperamos e confiamos da vossa geração. Hei de falar-vos com a franqueza que sempre coloquei no que vos disse, e haveis de ouvir-me com
a independência que sempre encontrei e amei em cada um de vós, e
que foram, uma e outra, o fundamento tácito do pacto de amizade ao
qual devo o júbilo deste paraninfado.
Deixais na Faculdade de Direito, junto aos vossos mestres e colegas, o renome de uma turma excepcional. Cada ano que passa, são
lançados às carreiras jurídicas bacharéis de mérito; mas não é freqüente
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assinalar-se, como entre vós, o alto nível médio de preparo, e a deliberada vocação jurídica. Partis, assim, portadores das melhores esperanças da nossa Casa, e onde quer que a vida pública e profissional
vos reclame, podeis estar certos de que os nossos votos vos acompanham
e de que os nossos olhos exigentes estão postos sobre vós.
Não será, porém, leve a vossa tarefa. O arsenal de princípios, de
regras e métodos, que, em seu conjunto, constitui o Direito, vós não
podeis esperar que vos seja dado simplesmente aplicá-lo; na verdade,
tereis de defendê-lo. Essa defesa não consiste na propaganda dos ideais jurídicos, nem na formação de ligas ou partidos, que velem sobre
o comportamento do poder público para denunciar com presteza os
atas de arbítrio ou as violações de princípios; nem consiste mesmo em
manter, através do estudo e da vida profissional, o culto do Direito,
para que a fidelidade de uns poucos sobrepuje o ceticismo, ou a indiferença do grande número.
Se queremos defender o Direito, temos de saber, primeiro, o que
o ameaça; e temos, depois, de examinar, sem idéias preconcebidas, o
que ele pode representar na solução dos problemas sociais de hoje, desde
o problema do Estado ao das relações humanas, especialmente das que
se referem à produção e distribuição de riquezas.
De onde vem a maior e mais séria ameaça ao prestígio do Direito, no mundo em que vivemos~ Por mim, não hesito em afirmar que
vem da própria cultura jurídica.
Tem sido a grande culpa dos juristas de hoje- não apenas entre
nós, mas em todos os países - não assumirem uma posição avançada
na revisão dos conceitos dogmáticos e no ajustamento da ciência às
novas realidades legislativas e às superiores exigências da reforma social. Apegada a estruturas que exprimem, no Direito Público ou Privado, as condições econômicas e espirituais de determinadas épocas,
a cultura jurídica não se lançou à procura das formas novas, e vendoas brotar desordenadamente na legislação empírica, forjada pelas cir-
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cunstâncias, via de regra desdenhou o seu estudo sistemático e o seujulgamento teórico.
Daí resultou a falsa opinião, muito generalizada nos meios técnicos, burocráticos e mesmo populares, de que a evolução legislativa e
a solução de problemas hão de ser obtidas "contra o Direito", isto é,
vencendo as resistências, superando os obstáculos que a mentalidade
jurídica opõe à rápida decisão e ao pleno esclarecimento das coisas.
Daí resultou, também, um mal du siecle dos juristas: uma espécie
de saudosismo, que, não concebendo facilmente a ciência jurídica adequada à sua época, sonha uma época adequada à sua ciência jurídica.
Ora, é certo que a ciência do Direito, que aprendemos, e que
vós ainda hauristes nos vossos anos de estudo em nossa Academia,
está impregnada de idéias políticas, e moldada por formas de vida
em vias de desaparecer; mas o Direito, em sua essência, transcende essas idéias e essas formas, apresenta-se como algo de superior
às contingências do tempo, independente de época, regime ou ordem social determinada.
Para bem compreendermos essa força perene que tem e Direito
de consumir e refazer sistemas, mais instrutivo que o estudo de um
ou mais ordenamentos legislativos, com sua coerência interna e seus
princípios, é o estudo das transformações que sofreram, quando mudaram diante deles as realidades sociais. Nessas grandes experiências,
revela-se aos nossos olhos a plasticidade, o infinito poder de adaptação do que chamamos a "ordem positiva" e observamos que o novo
Direito não é menos Direito do que o antigo, porque nele sobrevivem
aqueles princípios morfológicos e elementos finalísticos, capazes de
modelar um sistema novo, em continuidade perfeita com o sistema
anterior.
Que sucede, porém, com a cultura jurídica quando ela se obstina
em defender um sistema de conceitos e idéias, já inadequado às criações legislativas e às funções sociais que reclamam regulamentação?
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O resultado dessa atitude, onde quer que ela ocorra, é o desprestígio
do pensamento jurídico, e, por via de conseqüência, a incoerência e o
arbítrio na feitura das leis, a pletora legislativa, e a tendência a entregar o maior número de atividades sociais ao controle direto do Estado, não porque elas exijam uma coordenação coletivista, mas apenas
como meio mais simples de evitar os conflitos de interesses, o que faz
com que, em vez de um grau maior de adaptação, apenas se logre um
maior contingente de despotismo.
Defender o Direito é, assim, essencialmente, renovar o Direito.
Não é romper com os princípios morais e métodos que a
condicionam o trabalho de criação jurídica e o seu estudo científico.
É remontar a esses princípios e métodos para formular, diante de condições sociais novas, um Direito novo, assim como o arquiteto, partindo dos mesmos princípios lógicos, alheios ao tempo, descobre para
os seus problemas, cada vez que variam os meios construtivos, novas
soluções racionais.
Em que medida pode, entretanto, a cultura jurídica contribuir para
a construção de um novo Direito Positivo? O campo em que se exerce a investigação do jurista não é o do lex ferenda, é o da lex lata; a
política legislativa - que inspira e conduz as transformações da ordem
positiva - recebe contribuição de todas as Ciências Sociais, e nela a
economia, a ciência dos costumes parecem influir mais decisivamente
que a teoria jurídica. Assim é, logicamente; mas se nos pomos a considerar historicamente as coisas, não tardamos a perceber que as grandes
soluções e inovações legislativas têm sido antecipadas pela especulação dos juristas, e via de regra só têm ingressado no corpo de normas
positivas depois de um período mais ou menos largo de debate acadêmico, em que as preferências do legislador futuro se preparam e afinal
se defmem. De sorte que a investigação jurídica, embora tomando como
ponto de partida o sistema positivo, tem sido, nas épocas de fecundidade
e de espírito criador, a fonte principal da política legislativa, à qual
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fornece sugestões hauridas na legislação comparada, na experiência do
Direito vigente, e no próprio estudo das condições sociais· novas a que
se devem adaptar as normas e aplicar os princípios.
E é aí que cabe indagar o que pode a cultura jurídica em face dos
problemas sociais e políticos de hoje. O bem-estar coletivo, a maior
satisfação das necessidades humanas com as utilidades ilimitadas que
a técnica moderna pode proporcionar, a igual repartição das riquezas,
a justiça social,- em que medida podem ser promovidos e assegurados através de uma evolução jurídica, e em que medida exigirão a
intervenção arbitrária do Estado ou o remédio descompressivo das
revoluções?
Por mim, creio que a cultura jurídica, renovada ao contacto do
mundo moderno, pode inspirar e realizar uma transformação do Direito, em cujos quadros se atinja - e se discipline a mais completa reforma da sociedade.
Desde logo cumpre reconhecer que o sentido geral da reforma a
que a sociedade moderna aspira é uma "mudança de base" da ordem
jurídica: o deslocamento do centro de equilíbrio social, da "propriedade" para o "trabalho". No Direito vigente, só a situação do proprietário apresenta condições de segurança e de estabilidade capazes de
conferir ao homem o pleno sentimento da independência. O "instinto de previdência", que é o próprio "instinto econômico" do homem,
impele cada indivíduo à luta pela conquista da propriedade. Ora, houve
épocas em que a propriedade privada era um optimus maximus a que
cada um podia aspirar, e em que o trabalho escravo, ou mesmo assalariado, tocava a massas humanas sem aptidão para a plenitude da vida
política e civil. Mas a época em que vivemos -por imposição da grande técnica e pela amplitude da divisão social de esforços- faz do trabalhador assalariado o padrão humano universal, a que tende a incomensurável maioria dos indivíduos, dos menos aos mais aptos, e não
estando a direção dos negócios e atividades imediatamente em mãos
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de proprietários, mas de managers, a classe dos proprietários decai de
qualquer liderança, e se converte num estreito círculo de beneficiários,
protegidos pela ordem civil. Para essa coletividade ilimitada, que vive
do seu trabalho, e não tem outros ingressos além dos salários, a ordem civil oferece apenas insegurança, e o Estado o inocente paliativo
da "assistência" em caso de desemprego ou de infortúnio.
Esse é, a meu ver, o primeiro e o mais amplo problema que se
abre à cultura jurídica no mundo de hoje: devemos deslocar da "propriedade privada" para o "trabalho" o centro de gravidade do sistema
jurídico. A ciência econômica, a ciência política, e também, numa proporção decisiva, a ciência jurídica, devem confluir seus esforços para
erguer a estrutura legal adequada ao novo tipo de sociedade em que
v1vemos.
Não é necessário crer que o individualismo jurídico só pela explosão das revoluções sociais possa ser destruído. Repito aqui o dito
de um filósofo:
"As previsões mesmas do socialismo são de índole puramente morfológica."
"Por que razão o advento do comunismo não seria tido
por supérfluo, ou não seria apressado por esses descobrimentos técnicos, que até hoje produziram, como o próprio MARX
assinala, as maiores convulsões históricas?" (CROCE, Materialismo storico ed economia marxistica, Bari, 1900).
Será a empresa capital da cultura jurídica do nosso tempo planejar a estrutura legal que retirará o problema da segurança econômica
do trabalhador do campo assistencial, em que ele está colocadó, e permitirá reconstruir a ordem civil partindo da idéia de que o trabalho é
a forma definitiva e normal de participação do homem nas funções da
sociedade.
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Desse primeiro objetivo que, em sua amplitude, abrange toda a
renovação do Direito, podemos passar a outros, que oferecem ao nosso
pensamento faces diferentes do mesmo problema.
Tudo indica que a ordem econôrnica futura, em cujo seio as nações poderão encontrar o equilíbrio e a harmonia de suas possibilidades, e cada homem, cada família, urna participação legítima nas riquezas
existente, terá de ser urna ordem voluntariamente estabelecida e orientada pelo homem, e não um produto do livre jogo das leis naturais.
A economia de concorrência e de iniciativa livre, que permitiu aos povos
galgar a etapa industrial e substituir a antiga "economia de consumo"
por urna outra "de produção" não se mostra, em face da técnica moderna e da necessidade de empreender negócios não rernunerativos com
escopo puramente social, capaz de engendrar outra coisa senão a crise, o desnível na distribuição e o desemprego.
A transição para a economia planificada ou para a economia
dirigida representa, assim, urna tendência irreversível, mas é necessário que se faça, antes de tudo, corno observa um sociólogo, "a diferença entre a planificação corno instrumento da conformidade e a planificação corno instrumento da liberdade e da variedade" (MANHEIMJ
Diagnóstico de nuestro tiempo, 1943). Ora, ao processo "liberal" de produção e circulação de riquezas corresponde um sistema de meios jurídicos desenvolvidos a um alto ponto de perfeição prática e teórica, mas
ao processo econôrnico que se observa em "economia planificada" ou
"dirigida", e que pode assumir grande complexidade desde que as iniciativas particulares sobrevivam nos quadros normativos, não
corresponde hoje outra técnica jurídica senão o tosco aparato das proibições estatais.
·Ora, não é certo que a economia de plano tenha corno corolário
inevitável a retração dos meios jurídicos e sua substituição por urna
atividade administrativa de caráter compulsório, a arbítrio do poder
público.
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"Classificação significa" no dizer de um dos seus mais reputados
doutrinadores, "coordenação através de um esforço consciente, em lugar
da coordenação automática que se verifica no mercado, e esse esforço
consciente deve ser feito através de um órgão da sociedade. Assim sendo,
é uma atividade de caráter coletivo e é regulamentação das atividades
individuais pela comunidade, seja ou não o plano compulsoriamente
aplicado" (CARL LANDAUER, Theory ofNational Economic Planning).
Cabe ao jurista de hoje elaborar, para o tipo de economia que os
povos reclamam, as regras e instituições adequadas, sob pena de se
operar o que mesmo entre nós verificamos: o arbítrio do órgão do poder
público, menos esclarecido sobre o processo econômico que o arbítrio do homem de negócios, sobrecarregando a sociedade de esforços
inúteis e prejudicando a criação e o consumo adequado das riquezas.
Passemos agora ao campo em que o jurista de hoje está chamado
a cumprir sua tarefa mais original e mais ingente: o Direito Público.
Em nenhum outro se encontra a cultura jurídica em face de tão
decisivo dilema, pois, ou encontramos, dentro da realidade de cada
povo e das condições espirituais e materiais da nossa época, a forma
governativa que realize e preserve a "democracia essencial", ou veremos reaproximar-se das nações a sombra do cesarismo, que as massas, nas horas de crises, reputam mais capaz de resolver rapidamente
os seus problemas, do que os regimes criados ao longo da história constitucional, e ensaiados entre os povos.
Não contribuem para a defesa do ideal democrático no mundo
moderno os que deixam de atentar na significação histórica das ditaduras a que tantos países se entregaram no intervalo das duas guerras.
Desde as ditaduras de partido ou de classe, armadas de sua ideologia,
e da monumental aparelhagem de sugestão coletiva que foram os
instrumentos de propaganda política, até os despotismos de caráter
puramente pessoal, todos os totalitarismos tiveram sentido, e estenderam pelo solo adentro raízes difíceis de extirpar.
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A ditadura de que estamos emergindo, por exemplo, não foi um
episódio destituído de origens históricas, de mera significação pessoal. Afluentes numerosos convergiram para ela, e o historiador por certo
remontará à cabeceira de cada um deles, explicando então esta sombria fase de oclusão das liberdades públicas, durante a qual se operaram, entretanto, importantíssimas cristalizações.
Ao primeiro exame o que salta à vista é a influência, sobre nós,
do surto fascista europeu, que criou o modelo de Estado, a doutrina
política, fornecendo, em toda parte, um logos ou apenas um clima à
ditadura. Percebem-se, depois, as componentes nacionais, e entre elas
avulta o fracasso do sistema constitucional brasileiro, que suscitara, no
seio do povo e na inteligenzia1 urna profunda crise de ceticisrno contra o que se chamava o "Idealismo da Constituição", ou seja, o divórcio entre o regime político e as nossas realidades sociais. A tudo isso
se sornou a contribuição castilhista, e o instinto "centralizador", que
periodicamente se rnanifesta,na nossa história, contrariando e compensando um movimento "descentralizador", antecedente. De sorte que
o governo despótico encontrou bons alicerces, capazes de suportá-lo
largo tempo.
Se há um dever da consciência jurídica brasileira, que se possa
considerar primordial, é esse de colocar o nosso país a salvo de toda
ditadura. Poderão variar amplamente as características do regime futuro; deverá, mesmo, nele ser respeitada a necessidade que ternos de
manter elevada a um alto nível a autoridade do Poder Executivo; mas
a consciência jurídica não deve deixar que se abram fendas na muralha de suas convicções democráticas.
Tal afirmação importa em algo, que a muitos pode parecer convicção mais política, que jurídica: a de que só o regime democrático é
compatível com o Direito. Essa afirmação é urna conquista da civilização contemporânea, pois a urna distância de pouco mais de um século, a história nos aponta regimes autocráticos, que foram objeto de
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disciplina jurídica. Não importa: o corpo de princípios, que informa
e qualifica os sistemas positivos, não permanece o mesmo em todas
as épocas e em todos os graus de civilização. A medida que o homem
vive e que novos valores se incorporam à sua existência, o que ontem
parecia jurídico torna-se incompatível com o nível ético atingido pelo
Direito, o que se admitia variasse entre as legislações dos povos, passa a ser julgado insuscetível de variação. Serão necessários exemplos?
Baste-nos o da escravidão.
Assim como a consciência jurídica dos povos civilizados repele
hoje um sistema civil fundado na divisão das pessoas em "livres" e
"escravos", assim repelirá amanhã uma forma de Estado em que não
estejam asseguradas as condições de humanização e racionalização da
política: l 0 ) a consulta periódica ao povo para que ele escolha e, desse modo, legitime o seu governo; 2°) a faculdade de cada indivíduo
enunciar sem risco, individualmente e em grupos livremente organizados, a sua crítica às instituições e aos governantes
A geração brasileira de hoje não conseguirá fazer de pedras o
edifício da democracia se não procurar criá-lo com as autênticas aspirações e sentimentos do povo, e com o conhecimento de realidades
modeladas pela vida moderna, em tudo diversas das que puderam
ocorrer nos anteriores momentos de estruturação constitucional. As
massas populares estão presentes ao processo político, de hoje em diante; e se ainda é cedo para antever o sentido constante de sua intervenção, já podemos sentir tudo que o seu aparecimento faz instantaneamente envelhecer.
Vós, meus caros bacharéis, pertenceis ao povo, tendes de caminhar para ele, com o dever de amá-lo, de compreendê-lo, de guiálo. Numa sociedade reformada e renovada pelo Direito, não haverá lugar para a demagogia cesarista, que pode corromper no povo
o espírito democrático e distraí-lo dos seus verdadeiros objetivos
de luta.
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Reorganizar a vida democrática e fazer conhecer os seus processos de governo é a única maneira de ganhar as sociedades para a democracia. A propaganda política é a técnica de sugestão com que se
implanta o totalitarismo; o exercício da autocrítica, a prática dos direitos políticos, o gozo das liberdades públicas, - o meio de implantar a democracia.
De modo que, se queremos pregar democracia aos povos, cumpre democratizar o Estado. Que os juristas brasileiros contribuam com
os frutos da sua reflexão e da sua experiência, para que se crie um aparelho político, onde se projetem, com proporção e fidelidade, as grandes
correntes de opinião; um regime que assegure o livre funcionamento
de todos os partidos; um sistema crítico de governo, em que as forças
políticas contrárias possam exercer sua influência, sem diminuir o
potencial de autoridade do Executivo; um mecanismo restaurador da
vida pública nos Estados-Membros, sem sacrifício da obra de centralização operada no decurso da ditadura; e teriam, a meu ver, concorrido para instauração de uma vida constitucional sincera, onde as forças de renovação social possam atuar com proveito para o povo, sem
se represarem ou desviarem para falsos alvos de luta.
Mas ainda existe algo que completa e eleva a missão da cultura
jurídica no mundo de hoje. A par da reconstrução interna do Estado,
da disciplina da nova ordem econômica, e da criação de um novo Direito
Privado profundado, não na propriedade, mas no trabalho, a cultura
jurídica alarga sobre os povos um novo humanismo, vencendo, no plano
das instituições, as diversidades nacionais, e ligando o esforço criador
de todas as épocas.
O que é, realmente, o humanismo, senão a doutrina da unidade
e da universalidade do homem, contraposta a todos os particularismos?
O homem é uno; o homem de hoje e o de ontem formam um
continuum através do qual se transmite o esforço milenar por um nível mais alto de poder e de perfeição. O homem é uno; as raças, as
1
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regiões, as etnias, as línguas são divisões efêmeras que não vencem a
sua substancial identidade.
Ora, nada tem contribuído mais para patentear a consciência dessa
unidade, que a cultura jurídica. Foi o Direito uma experiência do homem antigo, semelhante ao cristianismo. As nações antigas e, séculos
mais tarde, as modernas, por ele trocaram seus próprios costumes,
reconhecendo no sistema de regulação social que a sabedoria romana
lhe transmitia, a "razão" escrita, isto é, uma criação racional, superior
às contingências de determinada nação ou época, e feita para governar a todos. E é óbvio que o futuro do Direito é unir, cedo ou tarde,
os povos num só corpo de princípios e de normas, consumindo as diferenciações nadonais. Eis por que todo "nacionalismo jurídico" é uma
negação da própria cultura jurídica, a qual tende, por natureza, ao
humano e ao universal.

O ideal da civilização única - que melhor diríamos da "unidade
da ordem jurídica"- não se poderá antecipar, é certo, às condições
econômicas determinadas, mas cabe à cultura jurídica, hoje como sempre, difundi-lo e radicá-lo na consciência das nações.
Tuda. isso que vos digo, meus caros bacharéis, poderia ser dito
de outra forma, se preferíssemos ler os vossos compromissos ideológicos na escolha que fizestes de FRANKLIN RoosEVELT para vosso
patrono. O sentido da vida desse grande homem vincula as vossas
carreiras mais do que todas ação profissões de fé.
Foi RooSEVELT um profeta do mundo futuro, nesse sentido de
que a sua vida aponta caminhos, não só de reforma da ordem social
interna, como da convivência internacional. Sua profunda intuição dos
problemas e reações morais do povo fazia com que sua política tivesse o que podemos chamar o "dom da atualidade", e o seu poder de
liderança ficará nos anais da história política como exemplo perfeito
de ascendência pessoal isenta de cesarismo.
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Sua obra social ficará sendo um esboço inacabado, mas portentoso, de coordenação coletiva das atividades econômicas, sem sacrifício do princípio da liberdade.
Sua obra internacional valerá definitivamente, como vencimento de
uma etapa da história americana, em que aquele povo predestinado pôde
encontrar, para o seu imenso potencial de energia humana e de riquezas,
uma distinção universal. Assim como a Revolução Francesa deu à França
um destino universal, que até então coubera apenas a Roma, a guerra de
1939-1945 conferiu sentimento semelhante aos Estados Unidos.
O espírito de FRANKLIN RooSEVELT- sob o qual vos quisestes
abrigar ao ingressardes na vida pública - é, assim, aliança com o povo,
ideal de vida em comum para as nações, e compromisso de refazer a
ordem social interna sobre a base do trabalho, da segurança econômica para todos e da liberdade de consciência e de opinião.
Possa esse espírito, meus caros bacharéis, vos acompanhar e assinalar a partir deste momento, último em que vos podemos ver reunidos, porque amanhã tereis começado as vossas jornadas, por caminhos
diversos, que só ocasionalmente se cruzarão. Não importa. Nos vossos anos de academia, foi-vos dado viver em comum, intensamente,
as horas agitadas que atravessou o mundo e que tanto repercutiram
na nossa pátria. Entre vós, de homem para homem, criou-se uma comunhão, que vós exprimistes no nome de RoosEVELT, assim revelando os desígnios com que encetais a vossa carreira jurídica. Dessa comunhão que vos manterá ligados, fazem parte os estudantes que deixais
conosco nas salas de aulas, e fazem também parte os vossos professores, que, à frente das vossas entusiásticas colunas, naqueles dias de que
ainda sentimos o áspero e vivificante calor, clamaram pela nossa participação na guerra ao despotismo, e depois pela restauração, entre nós,
do regime de liberdade. Nessa comunhão continuaremos a viver unidos, parcelas que somos do mesmo espírito, forjado em nossa Faculdade e por vós levado a todo o Brasil.

EM DEFESA DO DIREITO
Discurso proferido a 21 de dezembro de 1957, na cerimônia de colação
de grau dos bacharéis da Faculdade Nacional de Direito

Reitor Magnífico
Senhor Diretor
Senhores Professores
Meus jovens colegas
Esta antiga cerimônia, com que se encerra a vossa vida acadêmica, dá azo a sentimentos contraditórios. A alegria do triunfo alcançado nos estudos não apaga a nota de suave nostalgia, com que o vosso
espírito já se volta para esses cinco anos vividos entre os muros da fl<!)ssa
Escola e a essas emoções se vêm somar as inquietudes de quem dirige
os passos para os caminhos ainda indecifrados da vida profissional.
Alegria, saudade, inquietude dão ao momento que estais vivendo singular intensidade. Em vão se pensará que esse episódio se atenua com o repetir-se na seqüência ininterrupta das gerações acadêmicas; para todas é culminante, idêntico e imutável quanto ao seu aspecto
humano, mas sempre novo e irreproduzivel pela imagem diversa que
dele projeta cada época, e mesmo cada instante, na consciência de uma
geração.
Participo da vossa alegria pelo triunfo alcançado nos estudos. Nos
quatro anos, para mim inesquecíveis, que durou o nosso convívio, ao
longo dos quais cresceu entre nós a confiança e a amizade que quisestes
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consagrar neste paraninfado, pude ver desabrochar a vossa vocação
Jurídica, afeiçoar-se o vosso raciocínio à técnica da aplicação do Direito, e amadurecer sob a mais grave das disciplinas metodológicas a
exuberante juventude da vossa inteligência. As turmas de uma Faculdade, quando nela ingressam, são arranjos casuais, determinados pela
coincidência cronológica da conclusão dos cursos secundários. Não
tarda, porém, que esse conjunto heterogêneo adquira uma unidade, e
evidencie certos traços morais e intelectuais, que o individuam no
confronto com as turmas contemporâneas.
Mostrou-se a vossa, desde cedo, discreta nas atitudes, concentrada nos estudos, e marcada por um senso grave de responsabilidade,
que antecipava a seriedade com que vos dirigis agora para os encargos da profissão. A vida acadêmicas não foi para vós um pretexto para
a existência dispersiva ou um cenário para a atividade política.
Participastes com civismo dos acontecimentos que assinalaram, nesse
lustro, a vida pública do país, mas não deixastes de ter a atenção sempre presa aos estudos e de marcar na Faculdade a vossa passagem por
índices elevados de aproveitamento intelectual. Não seria lícito dizer
que a F acuidade vos deu os instrumentos mais adequados à formação
da cultura jurídica. Os outros mestres que vos ministraram lições foram professores eminentes, aos quais quisestes manifestar vosso reconhecimento abrangendo-os a todos na homenagem prestada neste ato
de formatura. Mas a crise do ensino jurídico transcende a qualidade
dos que o professam, e tem raízes mais profundas em problemas da
nossa cultura e em transformações da sociedade.
Quisestes levar tão longe a manifestação do vosso apreço pelos
que orientaram aqui os vossos estudos, que ao escolherdes um patrono
preferistes inscrever a vossa turma, não sob o nome de um jurista do
passado, a respeito de cuja glória já se houvessem pacificado as controvérsias ou definido as posições, mas sob o nome de um dos nossos
colegas, e fostes escolher o do mestre perfeito, ilibado de caráter, co-
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nhecedor profundo, expositor diáfano, e mais do que tudo isso personalidade vibrante, ousada e sem jaça, chevalier sans peur et sans reproche)
DEMÓSTENES MADUREIRA DE PINHO.

Tanto quanto a escolha de um patrono implica na eleição de um
modelo, não poderíeis haver colocado sob melhor regra os primeiros
passos que ides dar na vida pública.
Não quero passar sem reparo, tampouco, a honra que me
conferistes elegendo-me paraninfo. Recebo-a como um sinal de apoio
às idéias que vêm norteando o meu magistério e nas quais tenho pretendido encontrar resposta para a controvérsia, que lavra no ensino
jurídico, dentro e fora do nosso país, entre a finalidade profissional e
a finalidade cultural dos nossos estudos, a que se relacionam o sistema de ensino através de caso ou problemas e o sistema de ensino através da exposição sistemática das disciplinas.
É curioso observar que essa polêmica existe, com sinais contrários, nas escolas de Direito de tipo romanístico, entre as quais
devem ser incluídas as brasileiras, e nas escolas norte-americanas.
Nestas, o excesso de casuísmo chegou a tais extremos, que hoje o
movimento cultural mais adiantado e consistente é o que reivindica uma parte maior, para a exposição dos conceitos e princípios,
enquanto as forças mais tradicionais se empenham na defesa do case
system. Nas escolas de tipo romanístico, como as nossas, foi a exposição conceituai e doutrinária que se hipertrofiou, a ponto de desaparecer do ensino o estudo dos casos, de que já nem têm noção
adequada muitos professores. Alguns confundem o estudo dos casos com exemplos ilustrativos de que semeiam suas lições; outros
supõem que esse estudo consista em conselhos práticos, semelhantes aos de uma aula de prática processual. Daí resulta que entre nós
a posição de vanguarda é a que reivindica para o ensino jurídico
uma didática casuística, sem prejuízo da conservação de um espaço para a exposição sistemática e dedutiva.
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Contra a reforma da didática tradicional do Direito as forças mais
obstinadas são, entre nós, a inércia e a incompreensão.
A inércia se apega aos hábitos de ociosidade escolar que o método de preleção expositiva conseguiu enraizar, transformando todo o
ensino de urna ciência complexa e extensa, corno é a do Direito, em
curtas conferências monologais, que só logram impor-se corno façanhas oratórias do professor. Sob o atual regime, as Faculdades de Direito
podem contentar-se com duas ou três horas de aula por dia; o professor nada mais é que um expositor dotado de grau maior ou menor
de originalidade, que pode ser substituído, sem desvantagem, pela leitura
conscienciosa de um livro; e as provas de aproveitamento são demonstrações de memória, contra cuja inutilidade o estudante protesta sob
a forma condenável, mas explicável, da fraude.
Mais perigosa que a oposição da inércia, é, porém, a da
incompreensão. Para muitos, o abandono das preleções e a introdução dos casos, ou problemas, traduzem uma queda de nível do ensino, que perde elevação teórica, tornando-se estritamente prático. Para
outros, que compreendem a possibilidade da elevação teórica no estudo dos casos, é esta uma opção pelo sentido profissional do curso
jurídico, com sacrifício do sentido cultural que lhe emprestaria finalidade superior.
Procedem e não procedem essas objeções. O estudo dos casos,
longe de ter um cunho puramente prático, ou de servir de ilustração
concreta a afirmações feitas pelo expositor, constitui um método de
ensino, que se caracteriza por substituir a preleção expositiva de institutos e conceitos pelo próprio desenvolvimento do raciocínio jurídico. Formar o raciocínio jurídico, isto é, colocar o estudante em face
do conflito de interesses e habilitá-lo a procurar por si mesmo a solução, fazê-lo descobrir as normas jurídicas adequadas e suscitar os conceitos e teorias para torná-las inteligíveis, esse é o método por excelência de ensinar o Direito e formar o jurista. As teorias, as doutrinas,
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as opiniões dos escritores não se aprendem de maneira útil e viva, senão quando a elas recorremos sob a sugestão imperiosa do caso a resolver. Memorizadas, ou mesmo incluídas numa exposição sistemática, de nada valem, não são instrumentos de trabalho para o jurista, e
não há exagero em dizer que sua utilidade se esgota no dia em que o aluno faz delas uma exposição conscienciosa na presença do professor.
Se é errado dizer que o ensino dos casos tem caráter prático, não
parece, entretanto, inexato dizer que ele responde a uma formação
essencialmente profissional. Apenas, com tal crítica, longe de se apontar
um defeito, enuncia-se uma qualidade.
É o estudo do Direito o único cuja finalidade profissional se contesta, entre os estudos que se destinam à aplicação social. Compreende-se que não se exija do historiador ou do homem de letras que encaminhe seus estudos a uma operação social definida. Não se compreenderia o mesmo do médico, do engenheiro, do geógrafo, do economista ou do pedagogo. O que dá ao Direito sua eminência e eleva a
ciência jurídica é a eficácia normativa, a possibilidade real de converter-se em norma de conduta para o Estado e para os indivíduos, e em
norma de julgamento para o juiz. Uma ciência jurídica que não ensina a aplicar o Direito, que não vise a habilitar-nos a passar do comando abstrato, contido na lei, à disciplina concreta do caso, pode ser
considerada superfetatória, tanto quanto o seria uma ciência médica
que não objetivasse a cura das doenças, ou uma ciência econômica que
não tivesse por fim orientar o poder público e os indivíduos em relação aos fenômenos atinentes às riquezas.
A concepção de uma cultura jurídica meramente ilustrativa, sem
finalidade profissional, não é apenas errônea, é perigosa. Ela tende,
no plano educacional, à deformação intelectual do jurista, que passa a
fazer da sua ciência uma história natural de teorias e conceitos, e a
distrair-se da constante averiguação do valor efetivo das normas como
regras de comportamento social.
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Tenho satisfação em dizer que meu ensino se tem pautado sempre, e cada vez mais, por essa obsessiva preocupação de dar aos estudantes uma formação profissional, única apta a preservar o sentido
teórico, relacionando-o aos efeitos práticos, e de manter o Direito em
contato com as realidades sociais que o alimentam. Só, porém, nos
últimos anos, tenho logrado formular, com o auxílio dos próprios
estudantes, de maneira mais precisa a didática dessa disciplina, abrindo espaço, que ainda pretendo ampliar, no ensino do caso, e abordando
através dele o estudo teórico, sem a preocupação que reputo antiquada, de enfileirar preleções na ordem consignada nos programas.
Dentro das condições imperfeitas, que são do nosso aparelhamento
de ensino, e que são também na maior parte minhas, a vossa turma
recebeu em Direito Civil esse tipo de preparo e é como um sinal de
assentimento e um gesto de estímulo que recebo, não para mim, mas
para essa experiência metodológica, a distinção do paraninfado.
Trago-vos os votos para que floresçam nas vossas carreiras o amor
da profissão e o amor dos estudos. Só uma visão imperfeita na realidade pode opor, como a cada passo se ouve, o sucesso na profissão ao
sucesso nos estudos. É certo que estudiosos insignes têm sido advogados apagados, e que advogados de sucesso têm sido servidos por
culturas precárias. Essas anomalias apenas provam o que todos sabem,
isto é, que a cultura é um dos fatores, e por certo o mais importante,
na construção de um profissional, mas a ele se conjugam outros, desde o denodo, a tenacidade, a combatividade, até o bom senso, a prudência, e o tato social. Se estes fatores falham ou se hipertrofiam, podem desajustar-se, num indivíduo, para mais ou para menos, a capacidade profissional e a cultura jurídica; não se conhece, porém, caso
em que elas se desajudem ou repilam.
Grandes profissionais, astros do foro ou oráculos da jurisprudência,
foram os homens de estudo a quem devemos as maiores páginas da
nossa ciência jurídica. TEIXEIRA DE FREITAS e NABUCO DE ARAÚJO, na
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época em que o segundo confiava ao primeiro a grande tarefa do projeto de Código Civil, eram os maiores advogados do Rio de Janeiro.
Seus escritórios patrocinavam as causas de maior responsabilidade, e
não raro, no mesmo pleito, se defrontavam. LAFAYETIE e CLÓVIS
BEVILÁQUA foram os jurisconsultos mais reputados ouvidos do seu
tempo. E RUY BARBOSA criou um novo padrão intelectual para a advocacia, ao mesmo tempo que se tornava o maior arquiteto do Direito Constitucional republicano.
É a esses exemplos que devemos recorrer para evidenciar a união
indissolúvel entre a ciência e a prática, entre a cultura e a profissão.
Sem a renovação constante que só o estudo assegura, decai a eficiência da ferramenta do advogado. Sem o vivificante embate do foro, da
consultaria, do escritório, perde sentido a própria cultura, e se transforma, para uns num deleite, para outros numa guerra de palavras.
Falemos agora do Direito e da cultura jurídica, em face do momento histórico em que a vossa carreira se inicia. A luta pelo Direito,
isto é, a luta por um nível mais alto de justiça nas relações entre os
homens, e pela substituição progressiva da violência pelo comando
universal da razão não é a mesma em todas as épocas. O que ontem
constituía aspiração pode ser hoje conquista tranqüila, e o que ontem
parecia terreno ganho pode ser novamente hoje área litigiosa, em cuja
defesa nos temos de empenhar.
A linha de combate- o front- da luta pelo Direito é historicamente móvel, e é para ele que se deve transportar o espírito dos juristas, em vez de contentar-se com as tarefas da mera manipulação técnica processadas na retaguarda.
Para fixar a linha avançada onde se processa, neste momento, a
luta pelo Direito, devemos procurar a controvérsia dominante, não em
escala nacional, mas mundial, e verificar até que ponto a ela se acha
ligada a alternativa de um progresso ou regresso na absorção da vida
social pelo Direito.
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Essa controvérsia dominante é o campo de luta a que é convocada
a consciência dos juristas de hoje. Podemos dizer sem hesitação que
essa controvérsia está no modo de entender a própria legalidade, ou
melhor, o principio da supremacia de regra de Direito.
Tanto a cultura jurídica dos países de tradição romana, como a
dos países de common law) tanto a dos países socialistas, como a dos
países de tradição jurídica religiosa afirmam o princípio da legalidade, isto é, da observação obrigatória da lei pelo Estado e pelos particulares, mas na verdade não o concebem do mesmo modo. Enquanto
os países democráticos de Direito Romano ou de common law concebem a legalidade, ou rule of law) como supremacia absoluta da regra
de Direito, os países socialistas concebem a legalidade sob as conotações
do que chamam a legalidade socialista: a oposição entre essas duas
concepções pode ser considerada a controvérsia dominante, em relação à qual se define para o jurista de hoje a posição a tomar na luta
pelo Direito.
A grande conquista do Direito moderno, que temos de defender,
é o princípio da legalidade entendido como supremacia da regra de
Direito.
Nele se exprime o último estágio de uma série de conquistas, que
se iniciam no século XIII, com a outorga da Magna Carta, e se desenvolvem através de instituições jurídicas diversas, assumindo, nos diferentes países do Ocidente, peculiaridades nacionais, e circunscrevendo progressivamente o poder político com os objetivos de submeter
o seu exercício ao controle da lei.
Seria de interesse acompanharmos, no campo da doutrina e do
Direito Positivo, a evolução do princípio. Veríamos, então, que ele se
afirmou em oposição e como contraste ao poder absoluto, com a finalidade prática de proteger o indivíduo contra o arbítrio político, e
assumiu as formas adequadas a esse fim nas circunstâncias peculiares
a cada sociedade.
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A sua primeira manifestação não podia deixar de limitar-se à contenção do arbítrio de determinadas autoridades. O Direito provindo
na concepção medieval, de urna fonte superior ao Estado, não era difícil conceber que se impusesse ao órgão de governo a observância da
norma jurídica. A própria Magna Carta, corno observam os historiadores do Direito inglês, não pode ser considerada ainda um ato de
limitação do poder absoluto, com o sentido moderno dessas expressões, pois o reino inglês, no século XIII, não era urna monarquia absoluta. Com essa concepção se chocariam, não só os direitos e deveres recíprocos que o sistema feudal impunha ao rei e aos seus barões,
mas a aludida concepção medieval do Direito, que nele via um conjunto de normas anteriores e superiores ao Estado, endossadas pela
tradição romana e pelos costumes locais.
A medida, porém, que se foi substituindo a concepção medieval
do Direito pela concepção absolutista, que via no Estado, ou melhor,
no soberano, a fonte única do Direito Positivo, era natural que se
apresentasse, não apenas nas especulações de filósofos corno HOBBES
ou LOCKE, mas na doutrina jurídica, a questão da dependência ou
independência do Estado em relação à lei. Se é o soberano que faz a
lei, pode ele ser considerado, por seu turno, vinculado à própria lei?
A resposta a essa questão, no terreno do Direito Positivo, não podia
deixar de ser elaborada em séculos. E sua formulação assumiu maior
complexidade, ao mesmo tempo que se tornou mais precisa, depois
que o exercício do poder público deixou de estar indiviso e se especializou em órgãos legislativos, executivos e judiciários. Note-se
que a própria divisão de poderes nada mais foi, corno se depreende
do seu maior formulador, MONTESQUIEU, do que urna técnica de contenção do arbítrio do governante, isto é, de proteção dos direitos individuais contra a perda de isenção de autoridade.
Restou, porém, em aberto a questão de saber se os três poderes
estavam eles próprios submetidos, e em que medida, aos limites da lei.
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Nesse ponto, a evolução dos sistema jurídicos divergiu profundamente.
Na Europa prevaleceu idéia do controle do Executivo pela lei, mas
pareceu sempre que o Legislativo, sendo a fonte última da norma jurídica não podia ficar sujeito a um limite senão fiscalizado por ele próprio. Assim, admitiu-se que a lei ordinária fique sujeita à supremacia
da lei constitucional, mas não se admitiu que o Poder Judiciário exerça o controle da constitucionalidade negando aplicação à lei
inconstitucional. O Legislativo tornou-se, assim, a chave de abóbada
do sistema. Sua autoridade está limitada pela Constituição, mas é ele
próprio o fiscal desse limite, cuja observância não lhe pode ser imposta
por outro órgão.
Como observa GOODHART no estudo que dedicou ao rule oflaw
in Great Britain) parecem haver assim prevalecido as idéias de THOMAS
HoBBES para quem em todo Estado deve haver um poder soberano
absoluto, não limitado pela lei. Esse poder seria, ali, o Rei-no-Parlamento (TheKinginParliament), ou melhor, a ação conjugada do Parlamento e do Rei, de onde deriva a lei formalmente obrigatória.
Já na América, a técnica de controle do Poder Público pela lei
adquiriu extensão ainda maior. Outras idéias, com as de LocK, inspirariam a concepção de que mesmo o órgão legislativo não pode refugir
a limitações, para que não tome poderes que não lhe foram confiados
pelo povo, e não estenda a sua autoridade além do campo demarcado
na Constituição. Daí nasceu a verificação da constitucionalidade dos
atos legislativos pelo Judiciário, que se tornaria característica também
do nosso Direito Político, representando a forma mais avançada, ou
pelo menos mais ampla, do controle do Governo pela lei.
Controle da constitucionalidade dos atos legislativos e controle
da constitucionalidade e legalidade dos atos administrativos não são,
entretanto, o princípio mesmo da supremacia do Direito, e sim meios técnicos destinados a assegurá-lo. Nada impede que um deles falte
em determinado Estado, ou que varie o modo de concebê-lo. Nem
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por isso deixará de vigorar no Direito desse Estado o princípio da supremacia do Direito, tanto mais que as condições sociais peculiares a cada
povo, o modo de funcionamento das suas instituições, o grau de eficácia de certas tradições, tornam adequados a um Estado meios técnicos que seriam inadequados em outro.
Para termos apenas uma idéia dessa variedade, basta pensarmos que
enquanto o nosso país e os Estados Unidos utilizam, como técnica para
assegurar a supremacia da lei, a revisão judicial da.constitucionalidade das
leis e da legalidade dos atos de administração, a Grã-Bretanha não admite apenas a revisão judicial da legalidade dos atos administrativos, e a França
confia mesmo esta revisão a um órgão do Poder Executivo, o Conselho
do Estado, e não admite o controle da constitucionalidade das leis.
Diante dessa variedade de soluções práticas, cabe perguntar em
que consiste o princípio da supremacia do Direito, e traçar um limite
segundo o qual seja lícito dizer que um Estado o observa ou deixa de
observar.
Esse princípio difere das técnicas que o asseguram, como o fim
difere dos meios. Os meios podem variar, podem ser mais ou menos
eficazes, e graças a isso é lícito dizer que o princípio alcança, em determinados casos, graus mais ou menos elevados de realização.
Não é o simples fato da existência de um ordenamento jurídico
que permite incluir um Estado entre os que observam o princípio da
legalidade ou supremacia do Direito; é o fato de se pretender submeter ao ordenamento jurídico os próprios órgãos do poder público.
Enquanto se achar que o governo, sendo a fonte da lei, não pode estar sujeito a ela, e tem a faculdade de modificá-la, e mesmo de infringi-la, em obediência à sua própria apreciação do bem comum, estamos
fora da área de vigência do Direito. O que tem supremacia é, então, a
apreciação política do bem comum, e a norma jurídica não passa de
um veículo formal dessa apreciação, dependente do arbítrio do
governante.
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Desde, porém, que se postule a necessidade de impedir que o
governante substitua os critérios universais, enunciados na lei com o
duplo requisito da autoridade e da publicidade, por outros endereçados ao caso concreto ou inspirados em razões mais passageiras do que
as consubstanciadas, na lei fundamental, começa a supremacia da ordem social a deslocar-se da política para o Direito. Esse deslocamento pode ser alcançado em graus diversos de extensão e eficiência. Muitas
vezes as técnicas adoradas numa época não são adequadas em outra.
Também pode suceder que as convenientes a um Estado não sejam
aclimatáveis em outro. O que importa é que a legislação e a ciência
jurídica se apliquem à perseguição dessa finalidade, e que a consciência social repila a retrogradação do Direito a um papel ancilar de outras técnicas sociais.
Se nos pusermos a procurar o fundamento último desse princípio da supremacia do Direito, não tardará que deparemos com um dos
valores essenciais da democracia: se queremos limitar o próprio poder soberano pela regra de Direito, é porque receamos que o Estado,
convertido em mitro absoluto do bem comutp., perca precisamente
a capacidade de interpretá-lo e se transforme num instrumento, através do qual, os grupos ou indivíduos detentores do poder o façam
degenerar em tirania.
É esse um ponto essencial à proteção da liberdade individual, e
portanto do próprio homem, em que se evidencia a peculiaridade do
regime democrático. Nenhum governo, numa concepção verdadeiramente democrática do Estado, pode ser considerado indene do risco
de corromper-se, e de substituir pelos interesses e inclinações dos que
o exercem o interesse geral da comunidade. A esse perigo opõe o Direito, como corretivo e anteparo, os recursos técnicos com que procura impedir, neutralizar, suplantar o arbítrio dos governantes, levandoos à contingência extrema de terem de destruir o Estado se quiserem
desvincular-se da lei.
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Quais são os recursos técnicos que assim visam submeter sem
instrumentos de força o governo ao império da lei?
O primeiro e o mais importante deles é a própria supremacia da
Constituição sobre a lei ordinária, isto é, a invalidação da lei que colida com o Estatuto fundamental. Outro é o controle da legalidade dos
atos administrativos, não só dos praticados por funcionários, mas também dos praticados pelo próprio Governo, inclusive o Chefe do Estado. Outro, ainda, é o controle da constitucionalidade das leis pelo
Judiciário, que impõe desse modo ao próprio Legislativo, a supremacia
da regra de Direito, e previne, ou circunscreve, o arbítrio do legislador. Outro é o próprio sistema da divisão de poderes, pressuposto
teórico e prático dos mecanismos anteriores. Não é difícil apontar na
legislação dos Estados democráticos outras normas e institutos, que
emanam do mesmo principio e tendem à mesma finalidade.
É na defesa desse princípio que consiste para o jurista de hoje a
defesa do Direito, ou seja, na superposição da lei à política, da norma
ao ato de arbítrio. E o que dá a essa defesa o seu caráter de luta, colocando o jurista, não na posição de quem defende sem esforço teses que
a história do Direito tornou vitoriosas, mas na posição de quem rebate a acometida atual de idéias contrárias, é a confrontação do princípio da legalidade, tal como o conhecemos, com o princípio da legalidade socialista, característico do Estado ditatorial.
Uma idéia se afirma e esclarece, quando outra a contradiz, recusando-lhe validade. A idéia da supremacia do Direito, do império da
lei, assume a plenitude do seu sentido, quando a confrontamos com a
legalidade socialista, tal como a explicam não os juristas ocidentais,
mas os juristas soviéticos, e como resulta das concepções fundamentais de MARX e LENIN.
O que caracteriza a legalidade socialista, e permite desde logo
diferenciá-la da legalidade democrática, é que ela sujeita à supremacia
do Direito os indivíduos e os órgãos administrativos, do Estado, mas
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não o governo, representado, no tocante à União Soviética, pelo Conselho dos Sovietes, pelo seu Presidium, ou comissão permanente, e pelo
Conselho de Ministros.
Não há nesta independência do governo socialista em relação à
lei nada de inexplicável. O Direito nada mais é, nessa concepção, do
que uma técnica de realização do socialismo, e o processo dinâmico
dessa realização tem seu órgão no Partido e no governo, que interpretam e executam a ditadura de classe.
Supor que o governo possa abdicar de alguma decisão ou medida, quando ela lhe parece justificada como promoção do bem comum,
vale dizer, do socialismo, pelo fato de existir, em sentido contrário,
uma norma jurídica anterior, seria fazer do Direito não um meio, mas
um fim, e negar ao órgão de governo a aptidão para enunciar, de forma absoluta, o interesse da sociedade. Num caso desses, o que cabe
ao governo é reformar a lei e já aplicar a nova solução ao caso específico, que pretende regular.
Essa concepção do Direito como técnica a serviço da política tem
-força é reconhecê-lo- perfeita coerência, e o Direito soviético dela
extrai as últimas conseqüências. Desde logo não admite a divisão de
poderes, que é substituída por simples especialização profissional. O
tribunal estatui normativamente, pode julgar fora e além do pedido,
não segue no processo o princípio do contraditório, mas o inquisitório,
e o governo tem a faculdade de decidir controvérsias, quando o interesse social o recomenda, através de órgãos administrativos. Entre as
fontes do Direito não há também hierarquia; um regulamento, um
simples ato ministerial podem contrariar a lei, sem quebra de validade. Não tem cabimento, tampouco, o controle da constitucionalidade
das leis; o da legalidade dos atos administrativos existe, e constitui
matéria constante de julgamento dos tribunais e de ação da
Prokuratura, mas não alcança, como acima ficou dito, os atos propriamente governamentais.
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Essa é a radical diferença entre o Direito socialista, conceituado
como simples instrumento da ação política de um governo, intérprete absoluto do bem comum, e o Direito democrático, conceituado como
instrumento do bem comum e posto por isso acima dos governos, que
considera seus intérpretes falíveis e ocasionais.
Para o jurista soviético seria inconcebível a supremacia da lei sobre o governo, pois este representa a melhor proteção a que podem
aspirar o homem e a sociedade. Para o jurista democrático o homem
e a sociedade necessitam ser defendidos mesmo do governo e como
do governo provém a lei, é indispensável que esta, uma vez feita, tenha o seu poder normativo subtraído, dentro de certos limites, à
mutabilidade de intuitos do legislador.
É nesse antagonismo com o conceito da legalidade socialista que
melhor se esclarece e define a legalidade democrática. Compreendemos, então, que o Direito pode ser visto de dois modos: ou como uma
técnica sensível a todas as mutações da Política, válida apenas na medida em que se ajusta aos intuitos amais do órgão de governo; ou como
uma técnica que aspira a disciplinar a própria política, recebendo desta a orientação mas convertendo-a em normas que, por sua vez, se
sobrepõem ao arbítrio do órgão governativo.
Entre esses modos de compreender o Direito, o primeiro conduz à sua própria destruição, porque tornando a norma jurídica de
observância facultativa, tira-lhe, pelo menos em relação ao Estado, a
essência, que é a obrigatoriedade, e admitindo a sua alteração em face
de uma espécie nova, torna impossível qualquer distinção conceitua!
- entre a norma jurídica e o ato de autoridade.
Não há, pois, outro meio de conceber o Direito senão o segundo, que se tornou característico do regime democrático. É certo que
ele traduz uma posição histórica moderna, e não se ajusta à ordem
jurídica vigente em outras épocas, nas quais se podia admitir que o
poder público ficasse fora da esfera de normatividade de suas própri-
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as leis. Mas a luta pelo Direito, de que falou tão bem no seu eloqüente discurso o vosso brilhante intérprete, o bacharel OsvALDO LIMA,
vai deslocando sua linha de batalha à medida que áreas vão sendo conquistadas ao arbítrio, à violência e à tirania.
Lutar pelo Direito é hoje lutar pelo princípio de legalidade,
como o entendemos no mundo democrático, isto é, como submissão das relações sociais e do próprio governo ao império da norma
jurídica. É, por conseguinte, ainda e sempre, lutar contra o poder,
não para enfraquecê-lo ou destruí-lo, mas para envolvê-lo na ordem jurídica e assim assegurar sua conciliação permanente com os
interesses da sociedade.
É com essas palavras de combate e confiança, meus caros discípulos, que vos apresento minhas despedidas, à porta desta Faculdade, desejando-vos, em nome de todos os vossos professores, uma
carreira ativa e honrada, plasmada no estudo, no devotamento e no
trabalho.
O Direito, a que consagrastes a vossa mocidade e em cujo serviço ides consumir, de hoje em diante, as vossas vidas, tem o privilégio de ser mais do que uma ciência - de ser uma causa; mais do
que um ideal - uma luta; e sendo uma luta pela justiça e pela verdade nas relações entre os homens, tem e confere o privilégio de
ser também uma Cruz.

A

EDUCAÇÃO JURÍDICA E A CRISE BRASILEIRA

Aula inaugural dos cursos da Faculdade Nacional de Direito) em 1955.

Agradeço muito desvanecido ao ilustre diretor desta Faculdade a
honrosa incumbência, que me conferiu, de pronunciar a aula inaugural de 1955. Proponho-me dar desempenho a ela, tratando da educação jurídica e dos problemas do ensino do Direito entre nós, para os
quais desejo oferecer, como simples ponto de partida para, debate mais
amplo, um esboço de solução.
O problema do ensino jurídico pode ser tratado como uma projeção, em campo mais particular, do problema geral do ensino superior, ou do problema da educação em todos os graus.
Não é esse, entretanto, o ponto de vista de que pretendo encarálo. Pretendo discuti-lo como um aspecto ou projeção da própria cultura jurídica, e para isso examinar, primeiramente, o papel do Direito
e da educação jurídica na cultura de uma comunidade.
SOCIEDADE E CULTURA

As sociedades se formam, assumem características e peculiaridades, e conseguem manter-se e expandir-se ao longo do tempo, graças
aos meios de controle com que subjugam, de um lado, o mundo físico, que as rodeia, e do outro lado, o mundo social e humano, de que
são formadas. Adquirindo o conhecimento dos fenômenos naturais e
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fixando processos para neles intervir objetivamente, orientando-os e
captando-os em seu proveito, a sociedade desenvolve o que podemos
chamar os seus controles tecnológicos, graças aos quais logra dar resposta aos problemas que lhe são lançados, como desafios, pela natureza. Adquirindo, por outro lado, o conhecimento do próprio homem,
penetrando no seu mundo interior e cunhando normas para disciplinar e orientar subjetivamente a sua vida individual e comunitária, a
sociedade desenvolve o que podemos chamar genericamente os seus
controles morais, graças aos quais mantém a própria estrutura e consegue governar o emprego daqueles meios de domínio da natureza.
O acervo dos controles tecnológicos e morais constitui a cultura.
Se compararmos duas sociedades diversas, traduzindo dois tipos
de civilização, verificaremos que muitas vezes numa delas se avantajam
os controles éticos, sem que paralelamente se desenvolvam os
tecnológicos. Foi o que sucedeu na civilização medieval, quando a
sociedade contoucom um arsenal de controles éticos, superiormente
desenvolvidos, ao mesmo tempo que decaíam os controles tecnológicos
em relação à cultura anterior.
Outras vezes- e é o que sucede nos tempos modernos- expandem-se além de todos os limites anteriormente conhecidos os controles tecnológicos, ampliando o domínio do meio físico pela sociedade,
mas não se desenvolvem paralelamente, antes declinam, os controles
éticos indispensáveis ao próprio governo do novo poder do homem
sobre a natureza.
PROGRESSO, DECADÊNCIA E CULTURA

Entre os problemas que o meio físico e o meio humano deparam
à sociedade e os meios de controle ético ou tecnológico, de que esta
dispõe para resolvê-los, existe uma relação, cujas variações são decisivas para o progresso ou o declínio da sociedade. Se os meios de con-
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trole aumentam em número ou eficácia, permitindo alcançar solução
para problemas até então irresolvidos, ou aperfeiçoar, estabilizar, tornar menos onerosas as soluções existentes, a sociedade se expande; se
os meios de controle se reduzem em número ou eficácia, deixando
irresolvidos problemas que até então se achavam solucionados ou que
se não haviam apresentado reclamando solução, a sociedade declina e
se encaminha para o desaparecimento.
Foi o mérito indiscutível de ARNOLD TOYNBEE haver dado uma
formulação adequada à correlação que existe entre a expansão e o
declínio das sociedades, de um lado, e de outro o aumento ou diminuição da eficácia dos meios de controle, com que elas dão resposta aos problemas de ordem física e social. Hoje é lícito dizer-se
que a causa imediata da expansão ou da decadência de uma civilização ou mesmo de um grupo social, como um Estado, ou uma
entidade menor contida no Estado, reside respectivamente no aumento e na perda da eficácia de sua cultura, na capacidade ou incapacidade de criar e aplicar as técnicas diversas de controle do meio
físico e social.
CLASSE DIRIGENTE E CULTURA

É interessante notar, neste ponto, que a elaboração ou o desgaste de uma cultura não correm jamais por conta da sociedade no seu
todo, mas são imputáveis principalmente à parte da sociedade, que
constitui a sua classe dirigente. A classe dirigente compete dar resposta
aos problemas físicos ou sociais, que causam dano ou perigo ao organismo. E é a sua capacidade de encontrar e de aplicar as respostas adequadas aos problemas, que permite a uma classe dirigente manter-se
como dirigente, obtendo pela ação de um poderoso instinto social o mimetismo - a adesão e a colaboração dos segmentos sociais restantes, que constituem a classe dirigida.

54

SAN TIAGO DANTAS

Perca, porém, a classe dirigente a virtuosidade para resolver problemas, deixe sem resposta os desafios que lhe lança o meio social ou
o meio físico, e daí começam a fluir dois efeitos inelutáveis: para a
sociedade, como um todos rompido o equilíbrio entre os problemas
e os meios de controle que os resolvem, se inicia a decadência; para a
própria classe dirigente, começa o processo de insurreição da classe
dirigida, gradualmente desligada de sua subordinação mimética, e a
transformação, às vezes lenta, mas a partir daí inevitável, da autoridade em privilégio.
Pode suceder que a relação de equilíbrio entre os problemas e os
meios de controle se rompa por uma perda dos controles tecnológicos
ou por uma perda dos controles ético-sociais. No primeiro caso, a
sociedade sucumbe pela incapacidade de sua classe dirigente de conservar, de adquirir ou de inventar as técnicas reclamadas por problemas do meio físico, como o das terras cansadas o da diminuição da
fertilidade, o das secas e desertos, o das endemias e epidemias, ou reclamadas por problemas como o dos transportes, o das fontes de energia,
o do armamento, o da baixa produtividade industrial, e outros semelhantes. No segundo caso, a sociedade desaparece pela incapacidade
de sua classe dirigente de manter a vida social sob a disciplina de normas éticas e jurídicas eficazes, que mantenham as atividades do grupo
subordinadas aos ideais da sua cultura, conciliando justiça e eficiência, e impregnando de seus critérios éticos todas as formas de exercício da autoridade.
Se Moral e Direito perdem a eficácia para conter e legitimar o
utilitarismo egoístico da classe dirigente, não tarda que percam também força persuasiva e eficácia preventiva junto à classe dirigida, e que
se comprometa a coesão e equilíbrio da comunidade. Inicia-se então
o processo de secessão política, isto é, a classe dirigida gradativamente
se emancipa da liderança da classe dirigente tornada ineficaz, e entra
naquele estado de disponibilidade, em que pode facilmente ser captu-
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rada pela sedução dos chefes de fortuna, ou pelo poder persuasivo de
métodos de propaganda endereçados aos temas de ocasião.
DECADÊNCIA CULTURAL E SECESSÃO POLÍTICA

A ruptura entre a classe dirigente e a classe dirigida, pela perda
da capacidade da primeira de resolver os problemas que se deparam à
sociedade como um todo, traz, assim, como fase sucessiva, o estado
de disponibilidade da classe dirigida, ou seja, o clima da demagogia.
Estabelece-se, então, a oportunidade do cesarismo. Desacreditadas as
classes dirigentes, as classes dirigidas apelam para o que MAQUIAVEL
já denominava a virtu dos homens que lhe sabem captar a confiança
através de afinidades emocionais. E quando esses homens conseguem
chegar ao poder supremo, cercar-se de uma burocracia civil ou militar por meio da qual restauram a eficiência perdida pela antiga classe
dirigente, e criar um compromisso de sobrevivência para as classes
dirigente e dirigida, então o cesarismo alcança a sua forma mais estável - o fascismo - suscetível de várias reapresentações históricas, mas
definido invariavelmente por esses elementos constitutivos.
A fase demagógica não é, porém, a última a que a sociedade atinge
depois de rompido o laço mimético entre as classes dirigente e dirigida.
O processo de secessão continua, até que uma nova classe dirigente,
saída dos quadros sociais da classe dirigida ou vinda do exterior,
recapture a liderança, formando um novo grupo social. Este novo grupo
pode ter a mesma composição humana e os mesmos limites espaciais
do grupo primitivo - como sucede quando, dentro de uma sociedade
nacional, cai uma classe dirigente e é substituída por outra, gerada,
após um interregno de demagogia, no seio da própria classe dirigida;
e pode ter nova composição e novos limites, como sucede quando a
perda de liderança da classe dirigente conduz à invasão estrangeira, à
anexação territorial, à absorção da comunidade em comunidades maio-
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res ou ao esfacelamento em unidades de menor âmbito, cada uma delas
suscetível de uma forma específica de recomposição.
A CRISE DA SOCIEDADE BRASILEIRA
E A UNIVERSIDADE

A sociedade brasileira de hoje oferece um exemplo perfeito da crise
determinadà pela perda de eficácia ou poder criador da classe dirigente. Os que se acham no comando da sociedade perderam gradualmente
o poder de encontrar soluções para os problemas, não só para os problemas criados pelo meio físico e pelas exigências da civilização material, como para os problemas de autogoverno da sociedade, inclusive
o da transmissão de seu acervo cultural através da educação.
A incapacidade da classe dirigente para criar, assimilar, executar
e adaptar as técnicas necessárias ao controle do meio físico e do meio
social já permitiu que se iniciasse entre nós, sobretudo nos centros
urbanos e nas regiões mais adiantadas, onde a pressão dos problemas
irresolvidos se faz sentir com maior intensidade, o processo de secessão da classe dirigida, a qual se está separando rapidamente da antiga
classe dirigente e apresentando a inevitável reação demagógica, que
acompanha o colapso da liderança.
Quando fracassa a classe dirigente na sua função específica de
resolver problemas e de manter em uso as técnicas de controle da sociedade e da natureza, cabe um papel histórico às universidades e às
escolas, pela capacidade que deve ter toda corporação estudiosa de se
desprender, pelo raciocínio, dos processos sociais de que participa, e
medir a sua extensão, verificar o seu sentido e apontar os meios de
retificá -los.
Pode, assim, partir da universidade uma palavra de advertência à
classe dirigente; uma palavra que lhe permita deter ou modificar o curso
de sua própria liqüidação, ou, se essa liqüidação for inevitável, por já
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estar germinando no seio da classe dirigida, ávida de eclosão, a classe dirigente de amanhã, pode a lição da universidade influir beneficamente no
seu advento, dirigindo num sentido melhor o esforço de recuperação de
comando, e preservando o máximo de paz social e de continuidade.
É certo que na perda de poder criador da sociedade, a universidade tem a confessar grandes culpas. Se há problemas novos sem solução técnica adequada; se há problemas antigos, anteriormente resolvidos, cujas soluções se tornaram obsoletas sem serem oportunamente substituídas; se apareceram novas técnicas, que o nosso meio não
aprendeu e assimilou; em grande parte isso se deve ao alheamento e à
burocratização estéril das nossas escolas, que passaram a ser meros
centros de transmissão de conhecimentos tradicionais, desertando o
debate dos problemas vivos, o exame das questões permanentes ou
momentâneas de que depende a expansão, e mesmo a existência da
comunidade.
Diga-se, a bem da verdade, que não cabem, nesse particular, culpas maiores à universidade brasileira, do que à maioria das universidades. Sua tendência institucional, em toda parte, tem sido para fazer
dos conhecimentos, que transmitem, um corpo estanque, desligandose das bases existenciais que animam e vivificam esses conhecimentos,
e que os unem ao destino histórico da própria sociedade. Daí necessitarmos hoje, em todo o Ocidente, de uma revisão da universidade,
para a recuperação plena de seu papel elaborador dos novos instrumentos de cultura, que a vida social reclama.
A CULTURA JURÍDICA E A CRISE SOCIAL

Essa recuperação é também essencial e inadiável no campo da
educação jurídica.
Pela educação jurídica é que uma sociedade assegura o predomínio dos valores éticos perenes na conduta dos indivíduos e sobretudo
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dos órgãos do poder público. Pela educação jurídica é que a vida social consegue ordenar-se segundo uma hierarquia de valores, em que
a posição suprema compete àqueles que dão à vida humana sentido e
finalidade. Pela educação jurídica é que se imprimem no comportamento
social os hábitos, as reações espontâneas, os elementos coativos, que
orientam as atividades de todos para as grandes aspirações comuns.
Ora, quem examina a cultura moderna, nos últimos decênios, não
só entre nós, mas também entre outros povos, não pode deixar de
reconhecer que o Direito, como técnica de controle da sociedade, vem
perdendo terreno e prestígio para outras técnicas, menos dominadas
pelo princípio ético, e dotadas de grau mais elevado de eficiência. A
ciência da administração, a ciência econômica, as ciências que procuram sistematizar as diferentes formas de controle social, fazem progressos que algumas vezes colocam os seus métodos e normas em
conflito com as normas jurídicas. E o Direito assume, nesse conflito
entre um critério ético e um critério puramente pragmático, o papel
de força reacionária, de elemento resistente, que os órgãos de governo estimariam contornar para poderem promover por meios mais
imediatos e diretos o que lhes parece ser o bem comum.
Os traços desse conflito cultural estão marcados na vida contemporânea em exemplos numerosos. Raro é o administrador que não está
convicto da utilidade de ditar normas in concretu1 sem passar pelo circuito da norma geral e abstrata, editada pelo Legislativo. Raro é o
legislador ou administrador que não vê de má sombra os golpes a que
os tribunais submetem os atos arbitrários, muitas vezes inspirados por
princípios salutares de economia e administração. E é freqüente ouvir-se de um administrador que está disposto a agir fora do Direito
mas de acordo com uma técnica administrativa, que lhe parece eficiente, remetendo as partes contrariadas ao julgamento dos tribunais.
Todas essas atitudes procedem de uma perda crescente de confiança no Direito, como técnica de controle social. Ora, essa perda de
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confiança envolve, em suas últimas conseqüências, a contestação, ainda
que no terreno intelectual, da supremacia da ordem jurídica, e a determinação dos fins da atividade social através de critérios estritamente pragmáticos ou políticos emancipados de toda sujeição ao Direito. Considerada
no campo histórico da civilização ocidental, a que pertence, ela subverte
as aspirações permanentes da nossa cultura, e marca, melhor do que qualquer outra, a sua reorientação no sentido da destruição.
RESTAURAÇÃO DA CULTURA JURÍDICA
PELA EDUCAÇÃO

Como, porém, iniciar, na atmosfera de crise em que vivemos, um
movimento de restauração da supremacia da cultura jurídica e de confiança no Direito como técnica de controle do meio social?
Esse movimento tem de lançar raízes numa revisão da educação
jurídica, e é, portanto, como programa de ação, um apelo à reforma
do ensino do Direito nas nossas escolas e universidades.
O ponto de onde, a meu ver, devemos partir, nesse exame do ensino
que hoje praticamos, é a definição do próprio objetivo da educação
jurídica. Quem percorre os programas de ensino das nossas escolas, e
sobretudo quem ouve as aulas que nelas se proferem, sob a forma elegante e indiferente da velha aula-douta coimbrã, vê que o objetivo atual
do ensino jurídico é proporcionar aos estudantes o conhecimento
descritivo e sistemático das instituições e normas jurídicas. Poderíamos dizer que o curso jurídico é, sem exagero, um curso dos institutos
jurídicos, apresentados sob a forma expositiva de tratado teórico-prático.
A DIDÁTICA TRADICIONAL E A NOVA DIDÁTICA

Os grandes mestres de ontem e de hoje, que deram e dão glória
às cátedras desta Escola, liberalizando aos seus alunos o fruto valioso
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de sua cultura em preleções, obedecem à linha da mais ilustre tradição acadêmica. Mas muitos deles, senão todos ou quase todos, já vêm
sentindo a necessidade de abandonar a didática tradicional, baseada
na meditação em voz alta e na eloqüência, para abrir espaço a outro
método de ensino, mais apto a cingir o verdadeiro objetivo do ensino
que ministramos.
Esse verdadeiro objetivo não é o estudo sistemático dos institutos e normas, é o preparo, o desenvolvimento, o treinamento e, afinal, o cabal desempenho do raciocínio jurídico.
A didática tradicional parte do pressuposto que, se o estudante
conhecer as normas e instituições, conseguirá, com os seus próprios
meios, com a lógica natural do seu espírito, raciocinar em face de controvérsias, que lhe sejam amanhã submetidas. O resultado dessa falsa
suposição é o vácuo que a educação jurídica de hoje deixa no espírito
do estudante já graduado, entre os estudos sistemáticos realizados na
escola e a solução ou a apresentação de controvérsias, que se lhe exige
na vida prática.
A verdade é que a educação jurídica não pode afastar-se, nos seus
processos, da natureza e da função do próprio Direito. A norma jurídica nada mais é que um comando social, com características determinadas, mediante o qual se procura solucionar e compor um conflito de interesses. O conflito de interesses, a controvérsia entre dois
indivíduos, ou entre um indivíduo e o grupo social a que ele pertence, é o fato social gerador do Direito, o fato para que surge, como
resposta, a norma jurídica.
A verdadeira educação jurídica, aquela que formará juristas para
as tarefas da vida social, deve repetir esse esquema fundamental, colocando o estudante não em face de um corpo de normas, de que se levanta uma classificação sistemática, como outra história natural, mas
em face de controvérsias, de conflitos de interesses em busca de solução. Só desse modo a educação jurídica poderá conceituar com ela-
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reza o seu fim, que é formar o raciocínio jurídico e guiar o seu emprego na solução de controvérsias. O estudo das normas e instituições
constitui um segundo objetivo, absorvido no primeiro, e revelado ao
longo do exame e discussão dos problemas.
Pode parecer que o estudo das controvérsias já esteja, na verdade, incorporado à didática atual do Direito, pois raro é o professor
que não faça, mediante o exame de julgados e de casos hipotéticos,
uma ilustração das normas e de sua aplicação. Esse emprego acessório e ilustrativo dos casos, para concretizar o ensino ministrado sob
forma sistemática, representa a primeira manifestação de necessidade
de uma nova didática, mas ainda não é a verdadeira inversão de método que reclamamos.
TEXT SYSTEM VERSUS CASE SYSTEM

O ensino é hoje quase cem por cento sistemático e expositivo, sob
a forma que os ingleses denominam text system. Os casos são ilustrações esporádicas, apresentações sintéticas de decisões, cuja gestação
lógica no espírito do juiz, o mestre mal tem oportunidade de analisar.
A nova didática, pelo contrário, inverteria as proporções. O estudo assumiria a forma predominante do case system, que não é como
muitos pensam, estritamente dependente da praxis anglo-americana dos
precedentes judiciais. O objetivo primordial do professor, a que ele
passa a dedicar o melhor do seu esforço, não é a conferência elegante
de cinqüenta minutos sobre um tópico do programa, mas a análise de
uma controvérsia selecionada, para evidenciação das questões nela
contidas e sua boa ordenação para o encontro de uma solução
satisfatória; o estudo do raciocínio em cada uma de suas peripécias; o
preparo da solução, com a consulta não só das fontes positivas, como
das fontes literárias e repertórios de julgados; e, afinal, a crítica da
solução dada, com o cotejo das alternativas.

62

SAN TIAGO DANTAS

O estudo das normas e instituições viria em segundo plano, reclamado pela elaboração dos casos, e suprido em grande
parte pela leitura de livros, que dispensam a concorrêcia das
preleções do professor.
CONSEQÜÊNCIAS DA NOVA DIDÁTICA

Da nova didática, exposta acima, resultam modificações relevantes do sistema vigente do ensino.
Em primeiro lugar resulta um aumento considerável do tempo
de trabalho escolar. O curso jurídico no sistema vigente retém o aluno na Faculdade de duas a três horas por dia, para receber em cada
cadeira da série suas três preleções semanais. O estudo dos casos, com
a iniciativa alternada do aluno e do professor, os debates, as leituras
incidentes, as explanações e críticas da cadeira, não pode ser feito senão em sessões de trabalho, cuja duração contínua não pode ser inferior a duas, nem superior a três horas. É certo que algumas cadeiras
poderão e deverão conservar seu caráter estritamente expositivo, mas
as outras requererão sessões de trabalho, retendo-se em média o aluno na Faculdade de quatro a cinco horas diárias.
Outra modificação relevante diz respeito aos programas de ensino. No sistema vigente a escola vela, principalmente, para que eles
contenham uma enunciação total da disciplina, dividida em pontos ou
unidades. O sistema dos casos não pode deixar de colocar em plano
secundário essa exposição extensiva, pois cabe ao professor, na escolha das controvérsias que examina, suscitar, muitas vezes, de modo
oblíquo, o exame dos institutos agrupados segundo critérios ocasionais de afinidade. Uma exposição paralela das instituições, segundo o
critério sistemático tradicional parece, ao menos transitoriamente,
recomendável, podendo o professor utilizar-se neste curso do auxílio
de assistentes.
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CRÍTICAS AO ENSINO CASUÍSTICO

A reorientação do ensino no sentido da formação do próprio raciocínio jurídico, em lugar do simples conhecimento sistemático das
instituições, corresponde à necessidade de pragmatizarmos, nos dias
de hoje, a educação jurídica, despindo-a de seu caráter ornamental e
descritivo. Precisamos levar o Direito ao tecido das relações sociais,
reimpregnar dele os problemas que a sociedade submete ao controle
de outras técnicas, como as que lhe são fornecidas pela Ciência Econômica e pela novel Ciência da Administração, de modo que o Direito não se alheie a qualquer problema social, e tenha sob sua orientação última todos os critérios engendrados para resolvê-los.
No estudo das instituições jurídicas apresentadas em sistema perdese facilmente a sensibilidade da relação social, econômica ou política,
a cuja disciplina é endereçada a norma jurídica. O sistema tem um valor
lógico e racional, por assim dizer, autônomo. O estudo que dele fazemos, com métodos próprios estritamente dedutivos, conduz a uma autosuficiência, que permite ao jurista voltar as costas à sociedade e desinteressar-se da matéria regulada, como do alcance prático de suas soluções.
A educação voltada para o próprio raciocínio jurídico, pondo sua
ênfase no exame e solução de controvérsias específicas, e não no estudo expositivo das instituições, reconduz o jurista ao fato social gerador do Direito, situa o seu espírito na raiz do problema para que a
norma deve fornecer solução.
Já se tem feito a esse método de ensino casuística a censura de
que ele processa a educação jurídica sob um ângulo profissional muito estrito, servindo melhor à formação do advogado e do juiz, do que
à do homem público. Em primeiro lugar, não parece defeito do sistema a perspectiva profissional em que o estudante é, desde os seus primeiros passos, colocado. Pelo contrário, há nessa orientação um fecundo realismo, capaz de dar ao ensino do Direito um caráter de ver-
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dadeira aprendizagem. O que se faz nas escolas deixa de ser ministrar
conhecimentos sem endereço prático, e passa a ser treinar profissionais para o desempenho de tarefas determinadas.
Em segundo lugar, não é certo que o ensino casuística sirva menos à formação do homem público ou do homem de negócios, que
devem obedecer ao Direito em vez de aplicá-lo a controvérsias. O que
a formação do homem público reclama é o conhecimento do modo
pelo qual a norma jurídica reage sobre a relação social. De pouco lhe
serve conhecer os institutos jurídicos, em suas características e elementos,
como se conhecem as espécies botânicas ou mineralógicas num curso
de História N aturai. O que lhe serve é ver em equação o fato soeiale a norma jurídica, e aprender a medir a eficácia desta e os resultados imediatos e mediatos do seu emprego. O mesmo se dirá, com
maior cabimento ainda, do homem de negócios, e cuja formação
pragmática não há espaço para um estudo puramente ornamental
de instituições.
FORMAÇÃO GERAL VERSUS FORMAÇÃO
ESPECIALIZADA

O ensino casuística não é, porém, suficiente para readaptar a
educação jurídica às exigências atuais da cultura jurídica. Ele pede
modificações complementares. A primeira diz respeito à própria estrutura dos currículos.
Tem sido o curso jurídico, entre os cursos universitários, o mais
resistente à idéia de especialização, que hoje triunfa na educação técnica ou na educação humanística de nível superior. Há nessa resistência mais do que um simples tradicionalismo, pois, de fato, a formação
intelectual do jurista é una, e não comporta sem prejuízo a eliminação de qualquer das disciplinas, que hoje constituem o currículo das
nossas Faculdades.
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Contudo, é indispensável reconhecer que a idéia de especialização
no ensino superior não procede de uma razão didática ou educacional, mas de uma imposição do meio externo para o qual se formam
os profissionais. Numa sociedade pouco desenvolvida como foi a nossa
até o primeiro quartel deste século, onde as atividades econômicas se
achavam pouco diversificadas, não tinha cabimento a especialização
profissional. À medida, porém, que uma sociedade se desenvolve, as
atividades econômicas e sociais se diversificam, e com essa diversificação vão sendo reclamadas modalidades de preparo intelectual, que
o ensino superior deve prover. Inicia-se, assim, a marcha para o ensino especializado. Quanto mais se diversificam as atividades no meio
social, mais se subdividem as especializações; até que, na plenitude do
desenvolvimento econômico e portanto da diversificação de atividades, a sociedade passa a reclamar uma tal variedade de preparo intelectual, que as especializações, no ensino superior, seriam sempre insuficientes, e se instaura o sistema dos currículos livres, isto é, organizados pelo próprio estudante com as matérias correspondentes aos seus
objetivos pessoais.
No ensino jurídico não parece possível nem conveniente introduzir-se uma especialização, que conduza à formação de penalistas,
comercialistas, trabalhistas e outros profissionais de formação incompleta e capacitação limitada. A capacitação de quem deixa uma Faculdade deve ser plena, abrangendo o exercício de todas as atividades
profissionais de que o preparo jurídico é o pressuposto. Isso não exclui, entretanto, a possibilidade de assegurar-se ao estudante, por uma
dosagem flexível dos currículos, o conhecimento mais aprofundado
de determinadas partes do Direito. Teríamos, então, um currículo flexível, que permitisse, sem prejuízo da formação integral e da capacitação
plena do futuro graduado, a sua aplicação maior a estudos de um ramo
do Direito, que oferece no meio social possibilidades definidas de
especialização.
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Desse modo se chegaria a um compromisso entre o princípio da
formação geral e o da especialização, com vantagens indiscutíveis para
a elevação de nível da cultura jurídica do país.
De fato, o currículo fundado apenas no princípio da formação
geral, que hoje vigora entre nós, e executado pelo método de preleções e estudo expositivo, não pode deixar de produzir, mesmo em
relação aos melhores alunos, uma preparação extremamente superficial. Se queremos dar ao curso, não um caráter de informação, mas
de aprendizagem, se queremos substituir o método de preleções
expositivas pelo casuística, temos de adorar um currículo que permita intensificar e aprofundar uma parte pelo menos do curso, - aquela
em que o aluno baseará sua atividade profissional futura.
O currículo flexível serve, assim, à melhoria do preparo pessoal e
portanto à recuperação de eficiência da cultura jurídica entre as técnicas de controle social. Sem que as Faculdades forneçam ao país, profissionais de maior capacidade média, habilitados não a reproduzir uma
teoria ou a definir um instituto, mas a raciocinar juridicamente em face
de qualquer conflito de interesses que reclame prevenção ou solução,
é natural que o Direito perca terreno e prestígio para as outras técnicas de controle social, que querem fugir à sua tutela e afirmar com
autonomia seus próprios objetivos e fins.
Ora, sem permitir que o estudante exerça o direito de opção entre os ramos do Direito, para se especializar num deles futuramente,
não é possível obter o aprofundamento, a intensificação, e num certo
sentido a pragmatização dos estudos universitários.
TÉCNICA DE CURRÍCULO FLEXÍVEL

Como funcionaria, porém, a especialização, no currículo escolar, sem prejuízo da formação geral do estudante, considerada
indispensável?
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Penso que a distribuição dos juristas. pelas várias atividades profissionais, nos dias de hoje, nos autoriza a admitir a existência de, ao
menos, quatro especializações. Estas especializações não as estou procurando deduzir de nenhum critério sistemático, relacionado com a
classificação dos ramos do Direito objetivo, mas do que o meio externo nos oferece como subdivisão efetiva de atividades. A primeira é o
Direito Comercial, a que se filiam todos os advogados que fazem a
chamada advocacia cível e os homens de negócios que manejam o
Direito como conhecimento útil à gestão de suas empresas. A segunda é o Direito Penal, especialidade altamente diferenciada, que reúne
os advogados criminais e predomina na formação dos membros do
Ministério Público. A terceira é o Direito Administrativo, hoje cultivado por um corpo importante de juristas, que servem à Administração Pública, e que é a especialidade natural de todo aquele que liga o
Direito à ação legislativa ou executiva do Estado - a especialidade do
homem público. A quarta merece esclarecimentos maiores, porque sua
seleção não resulta de critério tão estritamente profissional: são as
Ciências Econômicas e Sociais.
Antes de se constituírem no país as Faculdades de Ciências Econômicas e as Faculdades de Filosofia com seus cursos de Ciências Sociais,
cabia às Faculdades de Direito dar formação a todos que pretendiam
obter conhecimentos nesses ramos ou exercer uma atividade de controle social da competência do Estado.
A criação de escolas especializadas para onde foram drenados os
estudantes interessados em Sociologia, em Política, em Economia,
contribuiu, certamente, para acentuar o caráter profissional e a
especificidade das escolas de Direito, mas deu a essas técnicas uma ampla
autonomia em relação ao Direito, libertando o seu estudo da consideração dos elementos ético-jurídicos, de que deve ser acompanhado.
Não é possível hoje, nem desejável, reconduzir às Faculdades de Direito os estudantes de Ciências Sociais. Mas julgo não só conveniente,
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senão imperioso, abrir uma comunicação larga entre a Faculdade
de Direito e as de Ciências Sociais, para que estudantes de Direito
possam aprofundar conhecimento de Ciências Sociais e estudantes
de Ciências Sociais possam haurir conhecimentos de Direito,
reaproximando no plano educacional dois ramos da cultura, que não
podem ficar separados.
Sugiro, por isso, que o currículo de nossas Faculdades admita como
uma especialidade, à opção dos alunos, além do Direito Comercial,
do Direito Administrativo, e do Direito Penal, as Ciências Econômicas e Sociais. Em vez, porém, de se criarem na Faculdade cadeiras para
o ensino aprofundado destas disciplinas, devemos estabelecer com as
Faculdades de Filosofia e de Ciências Econômicas um sistema devasos comunicantes, permitindo que os nossos estudantes sigam cursos
externos naquelas escolas para complemento de sua formação.
Esse passo teria o efeito, que não seria dos menores benefícios
de sua adoção, de romper o regime de insulamento escolar em nossa
universidade, com o fazer interpenetrarem-se dois ou mais institutos.
Um dia a Universidade terá seus alunos, que não mais o serão das escolas, e que poderão, segundo as necessidades da educação superior que tenham escolhido, seguir cursos simultâneos em Faculdades diferentes.
O passo inicial nesse caminho progressista poderia ser dado pela
Faculdade de Direito, para ministrar aos seus estudantes com opção
por Ciências Sociais alguns cursos desenvolvidos das Faculdades
especializadas.
A essas quatro opções - Direito Comercial, Direito Administrativo,
Direito Penal e Economia e Ciências Sociais - poderíamos acrescentar ou não uma quinta- Direito do Trabalho. Embora o Foro especial do Trabalho constitua um segmento profissional muito apartado,
tenho dúvidas sobre a conveniência de fazer do Direito do Trabalho
um campo de especialização cultural. Essa e outras opções poderão ir
sendo criadas, aliás, por atos das autoridades universitárias competentes,
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à medida que a diversificação das atividades jurídicas no meio social o
reclamarem.
OS CURRÍCULOS ESPECIALIZADOS

Cada uma das especializações opcionais admitidas determina uma
alteração no currículo escolar. Se o estudante opta pela especialização
em Direito Administrativo, isto significa que o curso desta disciplina
se estenderá por três anos consecutivos, e que receberão especial desenvolvimento os estudos de Direito Fiscal no âmbito da cadeira de
Ciências das Finanças e os de Direito Público geral no âmbito da cadeira de Teoria Gerar do Estado. Por outro lado, o estudo de Direito
Penal e o de Direito Comercial se reduzirão às proporções de cursos
de instituições lecionados em um só ano.
Se o estudante opta pela especialização em Direito Comercial, é
esta matéria que se estende em três anos, durante os quais os alunos
examinarão os institutos através da análise de controvérsias e de preleções expositivas de natureza complementar; estudarão, além disso,
em curso autónomo, o Direito Marítimo e Aéreo, o Direito Fiscal e
os Elementos de Contabilidade Geral, sem os quais nenhum advogado
penetra no exame da vida das empresas. O Direito Administrativo e o
Direito Penal ficam, entretanto, no nível de cursos de instituições
ministrados num só ano.
Se a especialização preferida é o Direito Penal, o estudo que
se contrai desses cursos é o de Direito Comercial e o de Direito Administrativo. Direito Penal passa a desenvolver-se em três anos, completado por outro de Medicina Legal e outro de Criminologia, e
Regimes Penitenciários, destinados a conduzir o jurista à análise
dos aspectos sociais e antropológicos do crime e da pena, mediante o emprego de métodos adequados que não são os especificamente
jurídicos.
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Se a especialização preferida é Economia e Ciências Sociais, o aluno
reduz a cursos de instituições o seu preparo em Direito Penal, Direito Comercial e Direito Administrativo e vai buscar fora da Faculdade, nos cursos mais desenvolvidos ministrados na Faculdade de Ciências e na Faculdade de Filosofia, os conhecimentos de Economia, de
Sociologia, de Política e de História das Doutrinas Econôrnicas, sujeitando-se, nessas aulas externas, ao regime das. escolas em que são
dadas.
Um grupo de disciplinas permanece invariável no currículo, por
não se achar na dependência direta desta ou daquela especialização.
São elas a Introdução à Ciência do Direito, o Direito Romano, .o Direito Constitucional, o Direito Civil, o Direito Internacional Público,
o Direito Internacional Privado, o Direito do Trabalho, o Direito
Judiciário Civil e o Direito Judiciário Penal. A Economia Política continua obrigatória, com o desenvolvimento didático que hoje lhe damos, em todos os currículos, exceto o de Economia e Ciências Sociais. A Ciência das Finanças se enriquece em desenvolvimento nos currículos do Direito Administrativo e do Direito Comercial, mantendose sob a forma atual nos restantes.
Essas sugestões não têm a pretensão de traduzir um projeto amadurecido. Lanço-as a título de mera provocação a um debate largo,
que me parece indispensável, sobre a revitalização e o reaparelharnento
da educação jurídica entre nós.
O VELHO CRITICISMO

Ternos vivido dentro e fora das escolas outros debates sobre esse
terna, que se saldam por amargas recriminações. Queixam-se os professores do desinteresse dos estudantes, ouvintes apressados de aulas,
que se limitam a compulsar nas últimas semanas do período letivo as
apostilas mal compiladas, para urna prova escrita de valor puramente
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burocrático, muitas vezes fraudada em sua execução. Queixam-se os
alunos dos professores, da indiferença de um, da impontualidade de
outro, das excentricidades de um terceiro, das exigências descabidas
de um quarto, e assim por diante.
Todo esse criticismo é deletério, pois não ajuda em coisa alguma
o estabelecimento do diagnóstico de que necessitamos. As escolas não
podem prender os seus alunos aos bancos escolares com simples recriminações e medidas de disciplina. A vida universitária não é uma
comédia onde a ironia ou o enfado dos estudantes se possa consumir
nas caricaturas de seus professores. Tudo isso pode ser recolhido ao
arsenal das velharias da tradição acadêmica, e abrir espaço a uma reflexão grave sobre o que a educação jurídica está hoje reclamando para
aglutinar num esforço comum alunos e mestres, com o objetivo de servir
à cultura jurídica do nosso país e à recuperação desse surto de decadência ético-jurídica, que está patente aos olhos de todo observador.
Precisamos restituir à sociedade brasileira o poder criador que vem
faltando às su:;ts classes dirigentes e que nos está conduzindo, através
de problemas irresolvidos e dificuldades angustiosas, a um processo
de secessão social, típico dos momentos de declínio. A contribuição
que nós, juristas, podemos dar a esse esforço restaurador é o
renascimento do Direito como técnica de controle da vida social,.e esse
renascimento só o podemos promover através da educação jurídica,
vivificando-a, incutindo-lhe objetivos novos, restaurando-a em suas
finalidades perenes, e conduzindo, através dela, o Direito à posição
suprema que tem perdido entre as técnicas sociais.
VIVIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO JURÍDICA

Como vivificar a educação jurídica?
Como vimos, primeira - retificando o seu objetivo, que não é o
estudo expositivo, das instituições, mas a formação do raciocínio ju-
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rídico, adestrado na solução de controvérsias; segundo- abrindo espaço à especialização, mediante a flexibilidade dos currículos, para que
o estudante possa lograr um aproveitamento mais intenso e prepararse de acordo com a função diversificada que ele tem em mira exercer
na sociedade.
O primeiro desses alvos - a reorientação do ensino no sentido da
formação do próprio raciocínio jurídico - obriga ao ensino, casuística,
à participação ativa e verdadeiramente principal do estudante nas sessões de trabalho, ao método polêmico, à captura prolongada do estudante e do professor no recinto da escola e graças a tudo isso conduz
a uma transformação da mentalidade.
O segundo desses alvos - a especialização - obriga aos currículos
flexíveis, à opção entre eles, por deliberação do estudante, ao
aprofundamento do estudo nas matérias de especialização, à comunicação livre com outras Faculdades, onde se vão buscar conhecimentos especiais, e graças a tudo isso se encurta a distância entre a vida
escolar e a vida profissional, dando ao estudante um treinamento intenso para a função que ele quiser desempenhar na sociedade.
E provável que essas modificações de estrutura acarretem outras,
por via de conseqüência, que já se fazem inadiáveis.
O serôdio sistema de medidas do aproveitamento escolar mediante exames e notas graduadas de zero a dez está em tempo de apresentar suas despedidas. No ensino casuística, o aluno não é um ouvinte que precisa dizer ao menos duas vezes por ano, se assimilou as
preleções da cátedra; é um participante ativo, que tem a palavra desde
o primeiro dia, que discute, colabora, investiga as fontes e apresenta
os seus estudos, dando do seu aproveitamento muitos testemunhos.
Sobre esses testemunhos compulsados ao fim do ano ou do semestre,
deve o professor emitir um juízo de suficiência. Suficiente ou insuficiente, é quanto basta dizer para que se saiba se o aluno tem necessidade de refazer os estudos, de que participou, ou se pode passar a esI
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tudos novos. Quando muito a esse laconismo poderia acrescentar-se
uma !áurea para os aproveitamentos excepcionais.
Outro aspecto benéfico da reforma diz respeito à liberdade de
cátedra. As disciplinas que se ensinam em mais de um ano, e que por
esse motivo têm mais de um professor, não havendo mais o predomínio do critério sistemático, que lhes supõe uma seriação de assuntos
como a de um índice de tratado, poderão ser cursadas livremente, escolhendo o aluno o professor cujo curso deseja acompanhar e sujeitando-se a readaptações quando queira passar de uma para outra cátedra.
RESUMO E CONCLUSÃO

Simplificação extrema de todas as formalidades, ampliação máxima da liberdade de ensinar e de estudar, são assim os princípios com
que se completa a revisão da educação jurídica brasileira. Fazendo com
que os alunos desenvolvam o senso jurídico pelo exercício do raciocínio técnico na solução de controvérsias, em vez de memorizarem conceitos e teorias, aprendidos em aulas expositivas; dando ao curso flexibilidade para que os alunos se possam aprofundar nas especialidades que preferirem; eliminando formalismos es.cusados e ampliando
a liberdade educacional, poderemos dar à educação jurídica um novo
surto e contribuir para um renascimento do Direito como técnica social suprema, a que as outras devem estar subordinadas.
Esse renascimento será, na hora de crise em que vivemos, em meio
à liqüidação de uma classe dirigente tornada incapaz de resolver problemas e à secessão da classe dirigida, a contribuição construtiva dos
juristas, que muito poderá servir para que os fatos sociais e as diferentes técnicas que os controlam fiquem sob a supremacia hierárquica do Direito.
Manter essa supremacia, retificando e renovando, quando preciso, as bases educacionais em que se funda a cultura jurídica, é o nosso
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dever como Faculdade. Se o cumprimos, estaremos servindo, como
nos cabe, à defesa desses ideais perenes da nossa cultura: o predomínio do valor ético sobre o valor técnico, e· a legitimação da autoridade
pela sua subordinação à justiça. Esses ideais são a nossa razão de ser.
ESBOÇO DE REFORMA

I
Dos Cursos e dos Currículos
1. As disciplinas e a seriação do curso de bacharelado em Direito são
variáveis, conforme o ramo do Direito, em que o aluno se queira
especializar.
2. Além de outras, que venham a ser estabelecidas pelas Congregações
com a aprovação dos Conselhos Universitários, admitem-se quatro
especializações, a que correspondem currículos escolares distintos:
a) Direito Penal
b) Diréito Administrativo
c) Direito Comercial
d) Economia e Ciências Sociais
3. Cada um dos currículos, embora desenvolvendo predominantemente
o estudo de uma especialidade, contém as disciplinas necessárias à
formação jurídica total, e confere diploma de bacharel em Direito,
com idêntica capacitação.
II
Das Disciplinas
1. Cada currículo compreende disciplinas obrigatórias) comuns a todos
eles, e disciplinas opcionais) cujo estudo será desenvolvido e
aprofundado no currículo da especialização correspondente, e re-
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duzido, nos demais, a cursos de instituições ou noções gerais, num
só ano.
2. São as seguintes as disciplinas obrigatórias:
I
- Introdução à Ciência do Direito
II - Direito Romano
IIII - Direito Civil
IV - Direito Constitucional
V
- Direito Internacional Público
VI - Direito Internacional Privado
VII - Direito do Trabalho
VIII - Direito Judiciário Civil
IX - Direito Judiciário Penal
3. São as seguintes as disciplinas opcionais desenvolvidas nos diferentes currículos:
A) no currículo de especialização em Direito Penal:
I - Direito Penal
II - Medicina Legal
III - Criminologia e Regimes Penitenciários
B) no currículo de especialização em Direito Administrativo:
I - Direito Administrativo
II - Direito Fiscal
III- Teoria Geral do Estado
C) no currículo de especialização em Direito Comercial:
I - Direito Comercial
II - Direito Fiscal
III - Direito Marítimo e Aéreo
IV - Contabilidade Geral
D) no currículo de especialização em Economia e Ciências Sociais:
I - Economia Política
II - Sociologia
III - Política
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IV - História das Doutrinas Econômicas
V - Teoria Geral do Estado
4. São as seguintes as disciplinas opcionais estudadas abreviadamente
nos diferentes currículos:
A) no currículo de especialização em Direito Penal:
I - Economia Política
II - Instituições de Direito Comercial
III - Instituições de Direito Administrativo
B) no currículo de especialização em Direito Administrativo:
I - Economia Política
II - Instituições de Direito Penal
III - Instituições de Direito Comercial
C) no currículo de especialização em Direito Comercial:
I - Economia Política
II - Instituições de Direito Penal
III - Instituições de Direito Administrativo
D) no currículo de especialização em Economia e Ciências Sociais:
I - Instituições de Direito Penal
II - Instituições de Direito Comercial
III - Instituições de Direito Administrativo
III
Das Cadeiras
l. As disciplinas que constituem o curso de bacharelado em Direito
são lecionadas nas seguintes cadeiras, providas cada uma de um professor catedrático:
I - Introdução à Ciência do Direito
II - Direito Romano
III - Teoria Geral do Estado
IV - Economia Política
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- Direito Civil (quatro cadeiras)
- Direito Civil (quatro cadeiras)
VI
- Direito Civil (quatro cadeiras)
VII
VIII - Direito Civil (quatro cadeiras)
- Direito Constitucional
IX
- Direito Internacional Público
X
XI
- Direito Internacional Privado
XII
- Direito do Trabalho
XIII - Direito Judiciário Civil (duas cadeiras)
XIV - Direito Judiciário Civil (duas cadeiras)
- Direito Judiciário Penal
XV
XVI - Ciência das Finanças
XVII - Direito Penal (três cadeiras)
XVIII - Direito Penal (três cadeiras)
XIX - Direito Penal (três cadeiras)
- Direito Comercial (três cadeiras)
XX
- Direito Comercial (três cadeiras)
XXI
XXII - Direito Comercial (três cadeiras)
XXII - Direito Administrativo (três cadeiras)
XXIV - Direito Administrativo (três cadeiras)
XXV - Direito Administrativo (três cadeiras)
XXVI - Medicina Legal
XXVII - Criminologia e Regimes Penitenciários
XXVIII- Direito Marítimo e Aéreo.
XXIX - Direito Fiscal
XXX - Filosofia do Direito
2. O ensino de Instituições de Direito Comercial, Instituições de
Direito Penal e Instituições de Direito Administrativo compete
rotativamente a cada um dos três professores catedráticos de Direito Comercial, Direito Penal e Direito Administrativo, respectivamente.
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3. O ensino de Filosofia do Direito, obrigatório no curso de doutorado, é facultativo no de bacharelado para os alunos do quarto ou do
quinto ano. Os alunos deste que se inscreverem nesta cadeira seguirão
as aulas proferidas no curso de doutorado.
4. Os professores de disciplinas que se ensinam em mais de um ano
lecionarão em cada série rotativamente, de modo que a mesma turma de alunos conserve, para cada disciplina, ao longo do curso, o
mesmo professor.
5. A subdivisão das disciplinas, que se ensinam em mais de um ano,
pelas diferentes séries, é facultativa, dependendo da programação
de cada professor.
6. Sempre que o ensino de uma disciplina estiver a cargo de mais de
uma cadeira, compete ao aluno inscrever-se livremente na cadeira
do professor que escolher.
7. A transferência de aluno inscrito numa cadeira para outra em que
se ensine a mesma disciplina depende de aprovação do Departamento
no que diz respeito à adaptação dos dois cursos.

IV
Do Regime Didático
l. O ensino das disciplinas será ministrado em aulas de preleção e sessões de trabalho, realizadas na própria Faculdade, ou em cursos
externos, realizados em outras escolas superiores, quando a disciplina não for lecionada em cadeira da Faculdade.
2. As aulas de preleção constarão de dissertação do professor sobre
ponto do programa de ensino aprovado pela Congregação, e terão
a duração de cinqüenta minutos.
3. As sessões de trabalho constarão de estudos, investigações, debates, análise de casos forenses ou de problemas e exercícios escolares, com a participação ativa dos alunos e a assistência ou orienta-
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ção do professor, e terão a duração máxima de três horas, não se
podendo realizar mais de uma sessão num só dia.
4. Os cursos externos obedecerão ao regime da escola em que forem
ministrados.

v
Dos Programas
l. Até o dia 15 de janeiro de cada ano, o professor catedrático apresentará o programa ou plano dos trabalhos de sua cadeira nos dois

períodos letivos, programando-os de acordo com o calendário escolar previamente estabelecido pela Administração, com a indicação dos temas de cada preleção e da matéria das sessões de trabalho
que lhe compete realizar.
2. Os programas serão rejeitados pela Congregação:
a) se não forem divididos cronologicamente, de acordo com ocalendário escolar;
b) se forem inexeqüíveis;
c) se não se contiverem no horário reservado a cada disciplina.
3. Terminado o primeiro período letivo, cada professor informará a
Administração sobre a execução dada ao seu programa e proporá,
se o mesmo não houver sido executado, as modificações necessárias para o melhor aproveitamento do segundo período.
4. É facultado a cada professor programar o ensino de sua disciplina conforme sua própria orientação científica, extensiva ou intensivamente,
desenvolvendo maior ou menor número de tópicos da disciplina.

VI
Da Seriação
Os currículos especializados obedecerão a seguinte seriação, observados os horários semanais indicados:
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A. Curso de Direito, com especialização em Direito Penal:
1° ano: Introdução à Ciência do Direito (3 P)
Direito Romano (3 P e 1 ST)
Economia Política (Noções gerais) (3 P)
Total: 9 preleções e 1 sessão de trabalho.
2° ano: Direito Civil (3 P e 1 ST)
Direito Constitucional (3 P e 1 ST)
Direito Comercial (Instituições) (3 P)
Direito Penal (Parte geral) (3 P e 2 ST)
Total: 12 preleções e 4 sessões de trabalho.
3° ano: Direito Civil (3 P e 1 ST)
Direito Internacional Público (3 P)
Ciência das Finanças (2 P e 1 ST)
Direito Administrativo (3 P e 1 ST)
Direito Penal (Parte especial) (3 P e 1 ST)
Total: 14 preleções e 4 sessões de trabalho.
4° ano: Direito Civil (3 P e 1 ST)
Direito do Trabalho (2 P e 1ST)
Direito Judiciário Civil (3 P e 1 ST)
Direito Penal (Parte especial) (3 P e 1 ST)
Medicina Legal (3 P e 1 ST)
Total: 14 preleções e 5 sessões de trabalho.
5° ano: Direito Civil (3 P e 1 ST)
Direito Internacional Privado (2 P e 1 ST)
Direito Judiciário Civil (3 P e 1 ST)
Direito Judiciário Penal (3 P e 1 ST)
Criminologia e Regimes Penitenciários (3 P e 1ST)
Total: 14 preleções e 5 sessões de trabalho.
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B. Curso de Direito, com especialização em Direito Administratívo:
1° ano: Introdução (3 P)
Direito Romano (3 P e 1ST)
Teoria Geral do Estado (3 P)
Economia (3 P)
Total: 12 preleções e 1 sessão de trabalho.
2° ano.: Direito Civil (3 P e 1ST)
Direito Constitucional (3 P e 1 ST)
Direito Comercial (Instituições) (3 P)
Direito Penal (Instituições) (3 P)
Total: 12 preleções e 2 sessões de trabalho.
3° ano: Direito Civil (3 P e 1 ST)
Direito Internacional Público (3 P)
Direito Administrativo (3 P e L ST)
Direito Fiscal (3 P e 1 ST)
Total: 12 preleções e 3 sessões de trabalho.
4° ano: Direito Civil (3 P e 1 ST)
Direito do Trabalho (2 P e 1 ST)
Direito Judiciário Civil (3 P e 1 ST)
Direito Administrativo ( 3 P e 1 ST)
Direito Fiscal (3 P e 1 ST)
Total: 14 preleções e 5 sessões de trabalho.
5° ano: Direito Civil (3 P e 1 ST)
Direito Internacional Privado (2 P e 1 ST)
Direito Judiciário Civil (3 P e 1 ST)
Direito Judiciário Penal (3 P e 1 ST)
Direito Administrativo (3 P e 1 ST)
Total: 14 preleções e 5 sessões de trabalho.
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C. Curso de Direito, com especialização em Direito Comercial:
l 0 ano: Introdução (3 P)
Direito Romano (3 P e l ST)
Economia (3 P)
Total: 9 preleções e l sessão de trabalho.
2° ano: Direito Civil (3 P e l ST)
Direito Constitucional (3 P e l ST)
Direito Penal (Instituições) (3 P)
Direito Administrativo (Instituições) (3 P)
Contabilidade Geral (Disciplina externa) (3 E)
Total: 12 preleções, 2 sessões de trabalho e 3 horas externas.
3° ano: Direito Civil (3 P e 1 ST)
Direito Internacional Público (3 P)
Direito Comercial (3 P e l ST)
Direito Fiscal (3 P e 1 ST)
Total: 12 preleções e 3 sessões de trabalho.
4° ano: Direito Civil (3 P e 1 ST)
Direito do Trabalho (2 P e 1ST)
Direito Judiciário Civil (3 P e l ST)
Direito Comercial (3 P e l ST)
Direito Fiscal ( 3 P e 1 ST)
Total: 14 preleções e 5 sessões de trabalho.
5° ano: Direito Civil (3 P e 1 ST)
Direito Internacional Privado (2 P e 1 ST)
Direito Judiciário Civil (3 P e 1 ST)
Direito Judiciário Penal (3 P e 1 ST)
Direito Comercial (2 P e 1 ST)
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Direito Marítimo e Aéreo (2 P e 1ST)
Total: 15 preleções e 6 sessões de trabalho.
D. Curso de Direito, com especialização em Economia e Ciências
Sociais:
1° ano: Introdução (3 P)
Direito Romano (3 P e 1ST)
Teoria Geral do Estado (3 P)
Sociologia (3 E)
Economia (3 E)
Total: 9 preleções, 1 sessão de trabalho e 6 horas externas.
2° ano: Direito Civil (3 P e 1 ST)
Direito Constitucional (3 P e 1 ST)
Direito Penal (Instituições) (3 P)
Finanças (2 P e 1 ST)
Sociologia (3 E)
Economia (3 E)
Total: 11 preleções, 3 sessões de trabalho e 6 horas externas.
3° ano: Direito Civil (3 P e 1 ST)
Direito Internacional Público (3 P)
Direito Comercial (Instituições) (3 P)
Política (3 E)
Sociologia (3 E)
Total: 9 preleções, 1 sessão de trabalho e 6 horas externas.
4° ano: Direito Civil (3 P e 1 ST)
Direito do Trabalho (2 P e 1 ST)
Direito Administrativo (3 P)
Direito Judiciário Civil (3 P e 1 ST)
Total: 11 preleções e 3 sessões de trabalho.
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5° ano: Direito Civil (3 P e l ST)
Direito Internacional Privado (2 P e l ST)
Direito Judiciário Civil (3 P e l ST)
Direito Judiciário Penal (3 P e l ST)
História das Doutrinas Econômicas ( 3 E)
Total: ll preleções, 4 sessões de trabalho e 3 horas externas.

A CULTURA ATLÉTICA E

o BRASIL

Discurso proferido) a 16 de março de 1942) na abertura dos cursos
da Escola de Educação Física.

Reabrem-se, pela quarta vez, os cursos superiores de educação física
da nossa Universidade; a ocasião é própria para examinarmos, já com
a experiência deste novel ramo do ensino, o valor e o sentido da cultura física na Universidade e, portanto, na civilização brasileira.
O que representa para nós a cultura física? Que sentido lhe devemos imprimir em nossa Escola, para sintonizarmos essa força no quadro da educação brasileira?
Tem sido a cultura física um dos temas prediletos da moderna
ciência da educação, e talvez do mundo de hoje. Empreendeu-se a
princípio uma grande campanha para escoimar o espírito público e
mesmo a mentalidade técnica, dos velhos preconceitos contra a cultura do corpo, de que estiveram imbuídos os nossos antigos; preconceitos dos quais, talvez o maior fosse apenas o descaso ou a indiferença. Criou-se, depois- pela inelutável lei que conduz as teses polêmicas a excederem o limite da legitimidade de suas reivindicações - a
mística da educação física, e fez-se da higidez do corpo, da saúde perfeita, a base da própria perfeição moral, como do vício se quis fazer
um epifenômeno da doença.
A famosa legenda mens sana in corpore sano) que só é admissível
como expressão de um ideal, a que deve tender cada indivíduo, foi
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tomada no sentido falso e insustentável de uma relação de causa e efeito,
em que a saúde do corpo fosse a condição necessária- senão a condição suficiente - da perfeita saúde da alma.
Tende-se hoje, afinal, para um ponto de equilíbrio; da excelência, da necessidade, do alcance da cultura física, não há mais quem
duvide; na possibilidade de se tornar ela caminho da educação moral,
já não há quem creia. O homem tanto se corrompe moralmente sob a
influência de condições físicas contrárias, como se corrompe pela ação
de fatores que apenas à vida moral pertencem, e que irredutivelmente
se subtraem aos efeitos benéficos, tanto da educação física, como da
educação intelectual. De sorte que a educação do homem envolve sempre uma ação total sobre a sua personalidade: exige o atletismo e o
estudo, o conselho e o exemplo; e impõe desde a adequação do seu
corpo ao meio em que ele vive, até a preparação da sua alma para a
plenitude da vida espiritual.
Outra razão que contribui para o prestígio da cultura física no
mundo de hoje é o exemplo que dela nos fornece aquela antigüidade grega e romana, a cujo modelo sem cessar nos reportamos.
Já alguém notou que constitui singular raridade a devoção de uma
cultura a outra, como esta que se observa, desde o Renascimento,
entre a cultura ocidental e a clássica. Esse obséquio que nos faz buscar
nos gregos e romanos lição para cada um dos nossos problemas não
consegue, porém, vencer as irredutíveis divergências da cultura antiga
e da moderna, ali estão com sentidos diversos que lhes transmudam
a significação.
É o que ocorre com a vida atlética, se a consideramos no mundo
antigo e no de hoje.
O mundo antigo é dominado pelo ideal apolíneo, de que nos fala
o filósofo. A perfeição é, ali, coisa finita; o grupo político é limitado
ao círculo visível, que é a cidade; a cultura atlética não vai além de uma
valorização do indivíduo não quer senão aproximá-lo de um modelo
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de beleza, de força e de qualidade, que está na mente de todos como
um ideal de perfeição.
No mundo moderno, pelo contrário, a cultura atlética ultrapassa o indivíduo, e encontra a sua finalidade- conforme as concepções várias que dela têm tido os pensadores - no destino ou da
raça, ou do Estado ou da própria humanidade, cuja perfeição maior ela quer conquistar, unidade a unidade, pelo melhoramento das
estirpes humanas. O atleta não é a finalidade do atletismo. Toda
cultura física, como parte da educação que realmente é, tem um
sentido transindividual que a orienta, e de que devem estar plenamente conscientes os educadores.
Indaguemos, pois, qual o sentido da educação física na unidade
brasileira, investigando a finalidade a que nos propomos na formação
atlética do nosso povo. Poderemos dizer que a cultura física entre nós
tem um duplo sentido, que deve orientar os técnicos e os educadores.
Primordialmente, ela visa à adaptação integral do homem brasileiro
ao meio em que vive, de modo que lhe seja fácil e segura a tiominação
da natureza. Subsidiariamente, ela busca, sobrepondo à nossa personalidade étnica um habitus criado pelas obras atléticas, retificar certas
facetas da nossa psicologia, de modo a tornar o homem brasileiro mais
capaz para as tarefas que o mundo presente lhe reserva.
Adaptar o homem ao meio, eis o primeiro fim a que visa a educação física brasileira. Em outros países, uma experiência de muitos
séculos, quando não de milênios, terá identificado o homem ao meio
de tal forma, que os seus hábitos, abrigos e alimentos, a sua técnica e
mesmo o seu tipo físico, já respondem a uma contínua e uniforme
solicitação da natureza. O homem está, ai, adaptado, o que vale dizer
não só que a sua resistência às más influências é a maior que da nossa
espécie se pode esperar, como também que é máxima a sua faculdade
de .aproveitar os elementos de criação e de vida que o ambiente lhe
pode oferecer.
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A civilização brasileira, porém, ainda está longe de repousar sobre um ajustamento perfeito entre o homem e a natureza. Se é certo
que os colonizadores apresentaram (como talvez nenhum outro povo
apresentasse) qualidades excepcionais de rusticidade e de adaptação,
vencendo o que lhes era mais hostil no clima, na flora, na fauna, por
outro lado é certo que a origem migratória das nossas populações formadoras determinou a importação de uma cultura social toda ela
modelada por outros fatores, e algumas vezes imprópria para o ambiente novo quando não prejudicial à vida, à saúde, à capacidade de trabalho do homem. Dessa inadequação havia de ressentir-'se a raça, e o
tipo humano fatalmente perderia muito do seu vigor. Não perderia
tanto as qualidades passivas, o dom da resistência, a força de vegetar;
mas perderia, ou não desenvolveria, qualidades ativas, das quais depende a potência criadora do povo, a sua capacidade, não de sofrer,
mas de vencer a ação da natureza.
Alimentação imprópria, abrigo irracional, hábitos inadequados
ao clima conduzem à depreciação física e social do brasileiro; assim,
se o pensamento norteador da nossa política educativa deve ser a valorização intensiva do homem para que ele domine e utilize as nossas
forças materiais, é claro que um relevo singular há de ser dado à cultura atlética, formadora do trabalhador a cuja capacidade estão consignadas nossas grandezas.
É, pois, tempo de proclamarmos como um dos postulados da
renovação brasileira, que a nossa grandeza depende de uma revalorização
física do nosso homem, para que este vença definitivamente as hostilidades ou insuficiências do meio natural, e lhe imponha as leis da sua
vontade. Não se trata, como parecerá a alguns, de uma política dirigida
à formação de trabalhadores que empreguem a força natural. Na verdade é o trabalho intelectual mais abstrato o que mais sofre, entre nós,
as influências restritivas do meio, e é no homem de pensamento que
pensamos, tanto como no homem de ação, quando reclamamos a for-
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mação de hábitos desportivos, que poupem e renovem as faculdades
do homem, intensificando e regularizando os seus meios de atuação.
Pode dizer-se que o supremo valor da civilização brasileira reside na sua tendência para fugir ao peculiarismo e buscar, na ordem das
instituições ou das idéias, o que é universal. Mas essa tendência, que
representa força, também significa fraqueza, pois .de um lado manifesta a nossa capacidade para assimilar e propagar a civilização, e de
outro expõe-nos ao artificialismo, à adoção de soluções inassimiladas,
ao mimetismo social. Essa é, em boa parte, a origem da nossa
inadaptação ao meio; os hábitos sociais tirados de outros modelos,
muitas vezes, incompatibilizaram nossos gostos com o que nos oferecia a natureza.
A concepção que temos da cultura atlética é, pois, na sua face,
primordial, nimiamente brasileira. Nem concebemos a educação física como um meio de desenvolver as aptidões guerreiras do homem,
como era, na velha Alemanha, o ideal das sociedades de ginástica, organizadas por JAHN; nem tampouco queremos, como pensaram LING
e tantos educadores, atingir um simples escopo de valorização do indivíduo, o desenvolvimento harmonioso dos órgãos e das funções. Concebemos nossa educação física para um certo homem - "o homem
brasileiro"; e para um certo meio - "o meio brasileiro"; e investigamos quais as obras desportivas, qual a dieta, quais os exercícios, quais
os hábitos, capazes de tornar esse homem mais resistente e mais ativo
diante do clima, mais rústico, mais longevo, mais forte, de mais demorada juventude e de maior capacidade para o trabalho físico e
intelectual.
Para isso, mantemos em nossa Universidade esta Escola, onde se
investiga e se ensina, visando à instrução superior dos atletas, à formação de professores de educação física, ao ensino da medicina especializada e das técnicas desportivas, e sobretudo criando uma consciência nova em face dos problemas eugênicos e atléticos, para que o
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atletismo se torne uma prática popular e não a ocupação de alguns
poucos que a ele exclusivamente se consagram.
Disse, porém, que a educação física ainda tinha, ao lado do seu fim
primordial, um outro, que a ele se adiciona, e que se orienta sobremdo
para a transformação da psicologia coletiva. É sabido que os esportes agem
sobre o homem, como uma escola de atimdes que automaticamente se
transmitem a outras práticas sociais, onde introduzem a elegância incomparável da disciplina aceita sem a ameaça de sanções.
Saber perder, ser o primeiro a denunciar a própria falta, renunciar a uma vitória obtida sem o rigor das normas do jogo, admirar o
adversário, ser seu amigo fora das competições, ver no antagonismo
ainda uma forma de colaboração, são sentimentos e atirudes oriundos
da prática esportiva, que, quando se comunicam às competições da vida,
dão ao homem a tranqüilidade e a elegância da civilização.
Há no estímulo dessas qualidades um interesse educativo
irrecusável, mas o que pensamos tirar da prática do esporte para a
construção da nossa mentalidade nacional são duas características
morais, sobrerudo: a primeira, é o sentido do trabalho em "equipe";
a segunda, é o gosto da performance, o amor do esforço máximo, o
escrúpulo da exatidão.
O trabalho coletivo não está radicado na nossa mentalidade nem
parece que a ele facilmente se afeiçoem os povos que têm, com o nosso, parentesco racial. O individualismo está mais conforme aos nossos pendores, a emulação surge com maior espontaneidade que a colaboração. Ora, a civilização moderna exige dos povos uma organização de trabalho de tal modo combinada, que a coletivização e articulação dos esforços tornou-se um imperativo da organização nacional.
Um povo que não for namralmente apto para socializar e organizar o
seu trabalho, e que aceitar essa tendência como inelutável, renuncia a
qualquer papel no mundo civilizado, tal como se renunciasse às indústrias e às cidades, e se votasse, nos campos, a uma existência pastoril.
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Temos, portanto, de criar o "espírito de cooperação" no nosso
povo, e de elevá-lo ao grau altíssimo, em que se mostra adequado às
grandes tarefas do mundo civilizado. A educação esportiva não 'será o
único, mas será um dos grandes meios com que contaremos para atingir
a esse fim.
O outro aspecto do espírito esportivo para que devemos apelar
é, como ficou dito, o gosto da performance, o qual, nos países jovens,
não aparece espontaneamente pela ação de fatores naturais. Sabeis o
que é aperformance, ou mais simplesmente, "a forma", no sentido em
que, no esporte, é usada a palavra. A "forma" é aquele ponto supremo de equilíbrio a que um organismo atinge quando todos os seus
órgãos dão, com recuperação completa do esforço, o desempenho
máximo às suas funções. Um atleta em "forma", nos movimentos que
executa, aproveita integralmente o esforço despendido, e, ao terminar, não precisa senão do descanso normalmente recuperatório, para
repetir os mesmos resultados. Quem está em "forma" não logra a perfeição numa parte à custa da imperfeição em outra. Quem está em
"forma" acerta espontaneamente, sem esforço, de tal modo se acham
todos os seus gestos sob a ação de uma economia perfeita.
E a "forma" traz consigo o gosto do record, isto é, da busca metódica do limite de perfeição. Foi SPENGLER quem mostrou que um
povo, um Estado, pode se achar em "forma", e neste caso há nos seus
processos políticos, econômicos, culturais, ou militares essa indestrutível
precisão que tem a elegância de um autômato.
Os povos jovens não têm a vocação espontânea da performance,
já não digo dessa performance histórica, total, a que SPENGLER se referia, mas daquela que se manifesta parcialmente, num processo econômico ou num processo político. A perfeição relativa afasta-nos da perfeição absoluta; por já havermos excedido os incipientes modelos ou
preenchido as lacunas do meio, granjeamos, para a nossa obra rústica, uma vitória que nos dispensa de ir adiante. - "Bom para o Brasil";
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"grande para o Brasil"; "muito para o Brasil". Com isso, damo-nos
por pagos, até que outro, por seu turno, facilmente nos exceda, e plante
um passo adiante a estaca da perfeição.
Nada mais do que o esporte pode ajudar a vencer essa etapa, natural num povo jovem, mas incompatível com a rapidez com que devemos atualizar o nosso destino. Dando cada homem o amor do esforço máximo, e oferecendo pela medida o limite da capacidade individual, a educação esportiva torna-se o centro de onde pode irradiar
uma renovação moral capaz de apressar de muitos anos a maturação
psicológica da raça.
E aí estão as idéias que julguei útil agitar nesta cerimônia, em que
se acrescenta ao alto sentido de uma abertura de cursos, este da apresentação dos novos alunos vindos de dezoito Estados brasileiros, buscar
na Escola-mater a cultura do corpo e o pensamento uniforme sobre
os problemas que ela envolve. Foi este convite uma grande honra para
o professor de Direito que dirige a Faculdade de Filosofia; possa ele
atestar a unidade intelectual em que vivemos no seio da nossa Universidade, grande fábrica onde estamos produzindo as classes dirigentes
futuras.
Na formação delas, um grande papel está reservado a esta Escola. Cabe-lhe erguer ao nível da sua missão histórica a raça brasileira,
dando-lhe forças, juventude e alegria, para o trabalho e para a vitória.

HUMANISMO E DIREITO

Aula proferida no curso sobre humanismo or;ganizado pela
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1948.

No vasto problema do humanismo jurídico é possível inscrever as
mais variadas questões. O humanismo tem servido de standard para aquilatar a boa adequação social do Direito, e é em torno de sua conceituação
teórica, da inclusão ou exclusão de certos elementos em seu complexo cultural, que se estabelecem as mais graves discordâncias, - não em torno da
conveniência ou inconveniência de um humanismo jurídico.
Tão lábil tem sido, mesmo, a fronteira conceituai do humanismo,
que rara é a doutrina jurídica que o não reivindica, repetindo-se assim o que vem sucedendo em relação às doutrinas políticas e ao conceito de democracia. É que, em última análise, o humanismo jurídico
exprime a adaptação do Direito ao homem, e não podemos conceber
um sistema de idéias, que renuncie a essa adequação, ou que não faça
dela, direta ou indiretamente, a sua finalidade. Cada qual podendo
concebê-la a seu modo, e todos repelindo como inumano o sistema
que a conceitue diferentemente.
Dessa observação preliminar, podemos tirar, desde logo, uma
conclusão valiosa. A saber: que o conceito de humanismo jurídico como
adequação do Direito ao homem é uma afirmação equívoca, inteiramente destituída de interesse científico. Ela não se opõe a nenhum outro
conceito, convém, pelo contrário, a todos, e por conseguinte exprime
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apenas um juízo de valor que cada sistema emite sobre si mesmo, e
não um traço objetivo que o distingue dos demais.
Que podemos, então, entender por humanismo jurídico? Se é que
essa expressão deve ter alguma eficácia diferencial.
Entendo que, para fixar o conceito em causa, devemos opô-lo a
outro, e defini-lo pelo contraste. Todo Direito visa adequar-se ao
homem, tem essa adaptação como uma de suas condições essenciais.
Mas enquanto há ideologias ou sistemas que consideram o homem
enquanto membro de certa comunidade, e visam adaptar a esse homem, em particular as normas e os princípios de comportamento jurídico, outros há que, passando sobre as diferenciações grupais ou
regionais em que o homem se particulariza, tendem a adequar os preceitos ao homem, universalmente considerado, partindo - naturalmente
- da tese de sua igualdade fundamental.
Esta última constitui, a meu ver, a tendência humanista no Direito. A primeira constitui a tendência anti-humanista, que pode tomar as denominações mais variadas, conforme o âmbito em que se
detém a sua consideração do homem, seja a nação (nacionalismo jurídico), a raça (direito racista), a classe (direito de classe), ou a religião
(sectarismo jurídico).
Tomemos, pois, em mãos esse primeiro conceito, e delimitemos,
com maior cuidado, o seu contorno.
Desde logo, vemos que não há sistema positivo onde não se encontrem misturados elementos normativos nos quais se traduzem as
duas tendências opostas assinaladas.
Também vemos que não é o fato de se aplicar efetivamente apenas a um grupo de indivíduos que torna o Direito anti-humanista. O
alcance prático da norma que ele cria, entretanto, revela no conteúdo
o seu cunho humanista, desde que vise no destinatário o homem universal, ainda que o seu poder coercitivo não ultrapasse os limites de
uma reduzida coletividade.
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Não é difícil surpreender numa reforma legislativa, por exemplo,
ou na obra jurídica empreendida por um regime político, ou na massa de preceitos costumeiros depositada ao longo da história de um povo,
o traço dominante do humanismo ou do anti-humanismo jurídico. O
sentido prático, as soluções tradicionalistas da legislação napoleônica,
não tolhem o cunho humanista que nela prevaleceu. Não há quem não
perceba o cunho anti-humanista das leis nacionais-socialistas, sobre o
casamento, da declaração de direitos contida na Constituição soviética, ou o caráter humanista dos princípios da common law.
Daí concluo que é fácil definir o "humanismo" como uma tendência constante na criação do Direito, a qual prevalece em certas
ocasiões históricas, em outras cede o passo à tendência oposta, e,
como um resultado geral, com ela se entrelaça no complexo de instituições e de normas jurídicas, que chamamos um "sistema positivo". De tal maneira, que cada sistema contém um teor humanista
maior ou menor, sem que nenhum se mostre isento de liga com os
metais particulares.
Até aqui, o humanismo visto como um elemento histórico, que
se pode insinuar nas instituições consciente ou inconscientemente, pela
voluntária orientação de um legislador, ou pela tendência natural do
meio, das condições exteriores, da época.
Vejamos agora a doutrina humanista, que se oferece, no campo
do pensamento jurídico, ou como uma política legislativa, ou como
um método de interpretação das normas e de criação jurisprudencial.
Não é apenas o sociólogo ou o historiador que, especulando sobre a transformação das instituições, pode descobrir e analisar o duplo movimento, que ora conduz o sistema a uma adaptação cerrada
às condições e possibilidades particulares de um povo, de uma raça,
de uma classe, ora o orienta para as condições gerais em que se processa o jogo da vida e da personalidade humana. O que o historiador
observa e anota, o jurista quer.
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O físico observa e interpreta fenômenos da natureza, o sociólogo observa e interpreta fenômenos da sociedade, mas o jurista- como
o sacerdote, o político, o administrador, o educador- opera os fenômenos, cria a matéria social, e nela intervém com o escopo de produzir certos efeitos e alcançar certas finalidades.
Para o jurista, o humanismo se configura, pois, como ideologia
jurídica, como doutrina a que se quer sujeitar a criação do Direito, tanto
a criação legislativa, como a criação jurisprudencial.
Quais as notas, ou rasgos, característicos da ideologia humanista?
Por mim, vejo sobretudo três, dos quais o primeiro engloba os
dois outros, e é por eles ilustrado:
l 0 - a adaptação das normas e instituições ao homem, universalmente considerado, de modo que a proteção jurídica concedida a uns
não contraste, nem diminua, a proteção concedida a outros;
2° - a continuidade da ordem jurídica no tempo;
3°- a identidade dos preceitos jurídicos no espaço.
A adaptação das normas jurídicas ao universal não impede, é claro, que se introduzam no Direito Positivo regras particulares a certos
grupos de casos, que exigem tratamento especial. A universalidade não
quer dizer invariabilidade.
O que os anglo-saxões chamam clars legislation) a diferenciação
de tratamento legislativo dispensada a um gênero, ou classe, de pessoas, de bens, de fatos ou relações jurídicas, visa justamente traduzir
no plano legislativo as diversidades naturais, e compensá-las através
de um tratamento proporcional.
Mas, o princípio da universalidade contraria as diferenciações
arbitrárias, a norma jurídica in concretu) o reconhecimento de um tratamento mais rigoroso ou mais benéfico que não se funde numa proporção capaz de torná-lo equivalente ao tratamento geral.
Pode-se dizer que na base de toda regra ou instituição de Direito
há um "juízo de valor", que não se explica juridicamente. Tomemos
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um exemplo: a regra antiga que obrigava a tratamentos diferentes as
coisas consideradas mancipi e as consideradas nec mancipiy funda-se num
juízo de valor sobre as próprias coisas, e esse juízo de valor não é explicável pelo Direito; é, logicamente, anterior ao Direito, e somente
se esclarece à luz de critérios econômico-politicos pelos quais se modelou o comportamento social.
Tais "juízos de valor", sobre que se insere o Direito, são os chamados elementos metajurídicos, isto é, elementos que não podem ser
explorados pelo método jurídico, e que só à luz de outros conhecimentos logram ser julgados e compreendidos.
Nas normas jurídicas que determinam os deveres e direitos dos
indivíduos, que limitam ou protegem sua atividade, muitas vezes se
introduzem distinções e diferenciações, que criam para certas classes
ou gêneros de indivíduos, um tratamento mais rigoroso ou mais benéfico que o dos demais. De onde deriva o critério diferenciador? Não
raro deriva daquele princípio de proporcionalidade, a que há pouco
aludi, e nesse caso a própria exploração jurídica revela que a diferenciação é compensatória; isto é, inspirada no propósito de dar a todos
um tratamento igual. (Aqui se enquadram, por exemplo, as regras sobre
a prestação de trabalho de menores: o desigual tratamento adviria, não
da existência de normas especiais mais favoráveis, porém da submissão à mesma norma, de situações naturais diferentes.)
Outras vezes, porém, a diferenciação deriva de uma razão
metajurídica. Não é para corrigir através de uma dosagem da proteção jurídica a desigualdade natural, que o legislador introduz
dissimetrias, mas pelo fato de dar diferente valor aos indivíduos, ou
porque uns pertençam e outros não pertençam ao grupo nacional (diferenciação nacionalista), ou porque professem religiões diversas (diferenciação sectária), ou porque sejam de uma ou de outra raça (diferenciação racista), ou porque se incluam numa ou noutra classe social
(diferenciação de classe). Sirvam logo de exemplo extremo dessas dis-
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criminações as conhecidas leis nazistas de proteção do sangue alemão,
e de exemplo corrente, verificado a cada passo nas legislações democráticas, os favores concedidos a nacionais, como o usucapião pro labore
regulado no artigo 156, § 3°, da Constituição Federal.
Na medida em que os sistemas positivos se libertam da tara de
diferenciações legislativas oriundas do critério da nacionalidade, da raça,
da classe ou da religião, neles cresce o teor humanístico, e por eles se
alcança um nível mais alto de integração dos homens num plano de
vida social comum.
E aqui tocamos os dois outros pontos característicos do
humanismo jurídico. Para o humanismo jurídico o homem é uno,
e enquanto homem é considerado pelas normas que lhe traçam
deveres e protegem direitos, não enquanto nacional de certo Estado, ou membro de certa classe, filho de certa raça ou adepto de tal
religião. Essa unidade do homem se afirma no tempo e no espaço.
No tempo, tomando o homem de hoje uma continuação, um prolongamento do homem antigo, o que se traduz no terreno jurídico
como um sentido de continuidade atribuído às instituições. No
espaço, eliminando as diversidades oriundas da multiplicidade de
grupos humanos, especialmente as diversidades nacionais, o que,
no terreno jurídico, se traduz numa aspiração à unidade do Direito. Esse duplo aspecto- espacial e temporal- do homem visto como
um continuum) indica os problemas do Humanismo jurídico em face
do Direito Positivo moderno e da própria ciência do Direito, inclusive em face do ensino do Direito, vale dizer, da transmissão e
sistematização da cultura jurídica.
Consideremos em primeiro lugar o problema da continuidade
espacial. Não é possível compreendê-lo sem fazer, ainda que sumariamente, o histórico da ruptura da ordem positiva, que conduziu à
fragmentação do Direito Privado em diversos sistemas fechados, e, em
etapa extrema, ao positivismo jurídico.
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O maior legado do mundo antigo à técnica da vida social foi, sem
dúvida possível, o Direito Privado. Chamamo-lo, Direito Romano,
não para com esse nome indicar um sistema nacional, como sucede
quando falamos em Direito inglês ou brasileiro, mas apenas para salientar a procedência histórica, porque o corpo de normas jurídicas e
instituições, cujo complexo se abrange sob aquele nome, é, historicamente falando, todo o Direito Privado, tal como se impôs ao mundo
antigo civilizado, absorvendo costumes, reduzindo a diversidade à
unidade, e afinal se convertendo numa espécie de ciência da vida civil,
cuja autoridade provinha, precipuamente, do valor intrínseco dos preceitos e da coerência que os equilibrava.
Toda a história jurídica do Ocidente, até a fundação das grandes
monarquias autoritárias, é constituída pelo desenrolar desse processo
criador, que em sua resultante máxima, tende à unidade, mas que ora
se subdivide em sistemas paralelos para melhor se adaptar às condições da sociedade, ora refunde num sistema único esses elementos
quando as razões da variedade cessaram de existir. Um único Direito
Privado se formou sob a disciplina e o senso prático do jurista antigo,
e a unidade do Império o veiculou a todos os povos como um dos seus
instrumentos de civilização.
Quando, porém, o valor universal desse sistema único se patenteia, é quando, com a dissolução do Império, ele se desprende de suas
raízes políticas, deixa de ser a lei que a autoridade estatal mantém e
refaz constantemente, e passa a ser na vida dos povos um corpo de
normas com valor intrínseco, autorizadas pela tradição e pela autenticidade do preceito, superpondo-se ao que hoje chamaríamos o problema da positividade.
Durante séculos guardou o mundo ocidental o sentimento de que
o Direito era uma espécie de razão escrita, e não uma simples criação
do legislador. Esse sentimento lhe veio do Direito Romano, mas foi
um produto imediato do processo que chamarei de "despositivação",
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graças ao qual um Direito herdado ficou em vigor, já desligado dos
seus órgão legislativos originários, e sujeito a um trabalho de exegese
e de atualização puramente doutrinário.
Sob o regime do Direito Privado comum não deixaram de florescer os costumes locais, as leis e estatutos que atendem às peculiaridades de uma região ou às emergências por que passa a sociedade. Sobre
essas variações, que ainda hoje se observam no seio dos sistemas nacionais, pairava, porém, a unidade do Direito, derivada, não de acordos entre Estado mas de uma fonte positiva comum,- o sistema tradicional de Direito Privado.
Essa unidade jurídica rompe-se, em verdade, com a fundação das
monarquias modernas. É curioso que o Direito Romano, com sua teoria
do poder legislativo do príncipe, tenha sido uma das armas doutrinárias principais do autoritarismo dessas monarquias. Visando dar a cada
monarca a posição que o imperador ocupava no antigo Direito Público, e fazer de cada Estado moderno uma miniatura do Império
Romano, os fundadores das monarquias e os seus juristas dissolviam
o que restava do mundo romano, e lançavam as bases, no campo jurídico, de um regime pluralista, em que cada Estado encerraria nas suas
fronteiras políticas uma ordem jurídica impenetrável, onde mesmo os
subsídios do Direito Romano só poderiam entrar reavalizados pelo
legislador.
As grandes Ordenações reais, que precederam os Códigos do século XIX, marcam uma etapa no processo de pluralização da ordem
jurídica. Com as codificações oitocentistas, entretanto, a fragmentação atinge à plena maturidade, cada Estado reelabora como sistema
nacional todo o Direito Privado, já não há uma ordem jurídica, senão
tantas quantas são as áreas da soberania.
Ora, é próprio de todos os processos históricos o seguirem um
caminho irreversivel, ao fim do qual frutificam suas premissas, muitas vezes para surpresa de queni os tivesse visto começarem.
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A tese de que todo o Direito deve vir do Estado, de que este deve
reelaborar e revigorar o Direito anteriormente elaborado e vigente, tem
um consectário longínquo, mas inevitável: o de que tudo que o Estado elabora por via legislativa é Direito. Da afirmação de que o Direito vem do Estado, passa-se insensivelmente à de que tudo que vem
do Estado é Direito.
Realmente, se os princípios e as normas jurídicas não são tais pelo
seu valor intrínseco, se não é um atributo próprio que lhes dá
jurisdicidade, independentemente da força criadora do Estado, será
difícil recusar o caráter jurídico ao que o Estado promulgar, pois tal
recusa implicaria em reconhecer o caráter jurídico a um preceito contrário, não promulgado pelo Estado. Raciocinando através de um
exemplo: a lei que dissesse "os homens são penalmente responsávei~
desde que nascem" sendo uma norma criada pelo Estado, há de ser
considerada Direito, pois, se negamos que o seja, teremos de afirmar,
ipso facto, que a irresponsabilidade penal dos menores, antes de certa
madureza, é um preceito jurídico derivado de outra fonte que não a
vontade do Estado.
Tal afirmação é incompatível com a necessidade de imputar ao
Estado todo o Direito Positivo, ou seja, é incompatível com o nacionalismo jurídico, que se exprimiu nas codificações do século XIX, e se
tornou consubstancial ao Direito continental europeu e ao Direito
latino-americano. Como dela se passa irresistivelmente à tese de que
toda criação legislativa do Estado é Direito, tese que em si resume o
chamado positivismo jurídico, podemos dizer que o nacionalismo jurídico engendra o positivismo, o qual, por sua vez, representa a etapa
extrema do processo de ruptura da unidade jurídica do Ocidente.
Nada melhor que o positivismo jurídico exprime, por sua vez, o
anti-humanismo. O humanismo, como quer que o conceituemos, significa a sujeição do Direito a uma constante: o homem, e, segundo
penso, o homem universal. Na formulação da norma jurídica tudo é
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variável; a ocasião, a finalidade, o sistema podem condicionar os elementos da norma, alterando o preceito ou modificando a sanção. Mas
o humanismo quer que, nessa função, exista, ao lado das variáveis, uma
constante, que impõe interiormente um limite ao arbítrio do legislador.
Ora, nenhuma construção técnica eficaz pode limitar o arbítrio
do legislador à luz da concepção positivista do Direito que o legislador quer, tem força de lei. O que é lei, é Direito. A ordem jurídica se
constrói sob o signo da relatividade, e é tão jurídico basear-se o legislador no princípio do suum cuique tribuere como em proposição diversa ou contrária.
Na verdade, o Direito para o positivismo independe de seu conteúdo teleológico ou finalista, e se define apenas pelos elementos formais, que tornam o preceito obrigatório para os seus destinatários,
independentemente da adesão de consciência que lhe dêem.
Já se tem observado que ao positivismo jurídico- embora criado e sistematizado pelos pensadores mais representativos da concepção democrática do Estado, como KELSEN - coube colocar as premissas técnico-jurídicas do Estado autoritário, e fornecer a fórmula de que
se iam prevalecer os governos ditatoriais para legitimar a criação da
ordem jurídica partidária. Em face da concepção positivista do Direito e do Estado a legalidade nacional-socialista era um Direito possível, pois não cabe à ciência do Direito investigar senão os elementos
formais pelos quais todo Direito se identifica e se legitima.
Ora, é manifesto que o arbítrio legislativo é incompatível com a
existência de uma constante, e, portanto, com uma concepção humanista
do Direito.
Pode haver limites ao arbítrio legislativo no Direito americano,
onde a tese positivista seria inconciliável com o alcance dado, através
da censura constitucional, à vigência da common law. Pode haver limites ao arbítrio legislativo num sistema como o brasileiro, onde, através do controle judiciário, o princípio da "igualdade perante a lei" pode
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fazer repelir disposições legais que diversifiquem arbitrariamente o tratamento dispensado aos indivíduos.
Mas, fora do âmbito em que o princípio da igualdade pode atuar, o positivismo assegura ao Poder Legislativo o poder de fazer do
branco negro, e do negro branco, entrega a todas as ideologias políticas as chaves da ordem jurídica, e torna o humanismo uma aspiração
romântica, que, a rigor, deve sair do campo do Direito para o da Política legislativa.
Não é difícil, depois disso, definir os objetivos do humanismo em
face da cultura jurídica moderna. Se o positivismo é a expressão integral do anti-humanismo, por operar a completa relativização do Direito, cumpre defender o humanismo atacando as origens doutrinárias do positivismo. Se o positivismo tem sua origem e causa irresistível
no nacionalismo jurídico, é contra o nacionalismo jurídico que a consciência moderna deve tomar posição, e o antinacionalismo jurídico não
pode ser outra coisa que a restauração da unidade do Direito Privado, tal como a concebeu o mundo ocidental até o triunfo das grandes
codificações.
Unificar o Direito Privado, isto é, conduzir gradualmente os povos
ao abandono do princípio nacionalista que os Códigos exprimiram e
fizeram triunfar, eis o primeiro ponto sobre que, a meu ver, deve insistir o Humanismo jurídico.
É certo que a redução do Direito Privado à unidade aparece à
cultura jurídica moderna como um esforço ciclópico e não pode ser
tida como uma tese isenta de dúvidas.
Contra ela se levanta, desde logo, a objeção que é o próprio argumento de defesa do nacionalismo: a base histórica peculiar aos sistemas nacionais. Este argumento é favorecido pela contribuição da
chamada escola histórica, a qual quis ver nas instituições jurídicas um
produto do gênio específico de cada povo, e também da ação
modeladora do meio e dos grandes acontecimentos.
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A esse argumento podem ser opostas restrições que, meu ver, o
tornam quase inoperante. É certo que as instituições jurídicas traduzem costumes e standards de comportamento social, formados ao longo
da história dos povos, cuja substituição não se faria sem perda daquele contacto entre realidade e o Direito, que é condição da eficácia deste e da sua plena assimilação na sociedade.
Mas quando colocamos em cotejo os sistemas nacionais pelo menos
os de igual origem histórica, o que nos surpreende não são as peculiaridades sociais que os marcam e diferenciam, mas a grande semelhança
de suas instituições, de seus princípios, de suas soluções práticas. As
dissemelhanças que ocorrem entre eles, na sua grande maioria, são de
ordem puramente técnica e doutrinária. Mostram que em cada país
prevaleceu uma diferente concepção teórica, que entre um e outro sistema divergem os conceitos dogmáticos, os critérios metodológicos,
mas as criações empíricas oriundas da experiência popular, reduzemse a um quociente quase inapreciável.
Esse alto grau de uniformidade dos sistemas, quanto ao conteúdo prático, decorre em primeiro lugar do próprio tronco comum, de
que os sistemas se esgalharam; em segundo lugar, da influência técnica de uns códigos sobre os outros, especialmente, no século XIX, do
Código Napoleônico, que serviu de modelo à maioria das nações européias, e no século XX, ao Código Alemão, que se apresentou como
o produto extremo da ciência civil e a mais alta obra acadêmica dos
juristas modernos.
A isso se acrescentem ainda dois contra-argumentos:
l 0 - a gradual diminuição da preponderância dessas diferenças empíricas
à medida que sobe o nível da civilização;
2° - a tendência à uniformização do comportamento humano, com o
estreitar-se da convivência internacional.
Das diferenças empíricas entre os sistemas positivos, devemos notar
que já representam o resíduo de diferenças mais sensíveis e mais frag-
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mentárias, anteriores às codificações. Quase todos os argumentos que
hoje se erguem contra a unificação das instituições jurídicas já foram
usados contra os partidários das codificações nacionais. Aos conservadores daquela época as diferenciações regionais pareciam insuperáveis, pois nelas viam traduzir-se um processo de formação histórica
cujos resultados se impunham à consciência popular. O mesmo pensam os conservadores nacionalistas de hoje, e se considerarmos a minuciosa variedade dos costumes antigos em comparação com a esporádica divergência dos sistemas modernos, não deixaremos de reconhecer a crescente fragilidade da aquisição.
Mais decisiva, porém, do que o argumento quantitativo é a tese
da perfeita conciliação das diferenciações empíricas com a unidade
do sistema positivo. O período dos costumes locais, do Direito municipal, dos estatutos particulares, que termina com os grandes
Códigos, foi- não podemos esquecê-lo- a época da unidade supra-estatal do Direito. Pois a unidade jurídica não exclui a existência de um Direito Comum e um Direito Regional ou Particular,
que naquele se integra, como se verificou até o Código Civil na
Alemanha, onde, ao lado de um Direito Comum do ReichJ fundado nas PandectasJ vigorou em cada país um LandsrechtJ ora escrito,
ora costumeiro.
E o mesmo se daria entre os Estados modernos, se os seus sistemas nacionais se integrassem num Direito Comum unificado, em cujo
âmbito nada impediria que fossem mantidos subsistemas regionais.
Quanto à tendência para a uniformização da própria vida social,
parece que não é preciso sustentá-la, tão evidente é o processo que se
desenvolve aos nossos olhos, com a rápida extinção de inúteis
peculiarismos aos quais somente por motivos estéticos, ou por um
exagerado culto do passado, se apegam os conservadores.
Não é, porém, o argumento histórico o único com que combate
a unificação do Direito. Contra ela se ergue o próprio positivismo
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jurídico, que faz depender a vigência e, pois tanto, a existência da norma
jurídica de um ato de criação legislativa estatal.
Raciocina-se que se o Direito é um produto do Estado a unidade jurídica só por via de tratados pode ser alcançada, ou então
corresponderá a um período histórico ainda remoto, no qual a soberania política se transfira a um organismo mais amplo, em que os Estados se absorvam. Há nesse argumento, por certo, algo de
irrespondível. É verdade que a obra de unificação de tratados, a menos que uma parte dela, possa resultar dos órgãos supra-estatais, já
introduzidos na sociedade internacional em favor dos quais cada um
dos Estados, tem de consentir numa limitação de soberania. Basta,
porém, que se introduza, por via constitucional ou pactícia, o princípio da supremacia hierárquica da norma de Direito Comum sobre a
norma de Direito Nacional, para que se abra o caminho por onde a
criação jurisprudencial, a pesquisa doutrinária cedo começarão a erguer o edifício sistemático do Direito Comum.
Mais importantes, contudo, que as objeções teóricas contra a
unificação do Direito Positivo são os obstáculos práticos que se nos
deparam em sua realização. O primeiro, e o mais importante deles,
para o qual se deve voltar o principal esforço de quantos objetivam o
problema, é a resistência da doutrina de cada país ao propósito
unificador, que, não raro, exige dela o abandono de conceitos
dogmáticos e posições teóricas.
Disse a pouco que as diferenças empíricas entre os sistemas, isto
é, as diferenças decorrentes do conteúdo social das normas jurídicas
eram diminuta minoria em confronto com as divergências doutrinárias, isto é, com as particularidades técnico-jurídicas.
Assim é, efetivamente; tomemos um exemplo clássico: o da transferência da propriedade por força do simples contrato. Em torno desse ponto, os sistemas nacionais formam dois grupos distintos: o dos
que, fiéis à tradição da Escola do Direito Natural, admitem que o con-
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trato tenha efeitos reais, e opere, por conseguinte, a transferência do
domínio, e o dos que, fiéis à regra romana, entendem que a proposta
só se transfere traditionibus vel usucapionibus. Considerada a repercussão da tese no sistema, esse é um dos pontos mais salientes de diferenciação entre as legislações modernas. Considerado, entretanto, o
seu sentido prático, ele é tão irrelevante que, a não ser os juristas, não
há quem se aperceba da existência da questão. É que as duas fórmulas
opostas se completam e se compensam com uma técnica da tradição
ou entrega da coisa, capaz de conduzir cada uma delas à produção de
efeitos praticamente idênticos.
Outro exemplo: o do regime legal de bens entre cônjuges, que,
de sistema para sistema, varia, segundo se pretende, por imposição de
tradições nacionais. O que, porém, se vê é que, ainda aí, não são tão
diversas como a princípio parecem, as soluções práticas dadas pelo
legislador. Num sistema como o brasileiro, o regime legal é o da comunhão universal, e a posição do cônjuge na ordem da vocação hereditária legítima é inferior à dos descendentes e ascendentes, pois ele já
sai compensado com a meação. Num sistema como o italiano, o regime é o da separação, mas o cônjuge tem na sucessão um tratamento
especial, como usufrutuário de quotas variáveis da herança em qualquer caso.
Num dos seus agudos estudos, dedicado ao Direito Comparado,
ASCARELLI estudou numerosos exemplos, como esses em que a variedade das fórmulas técnicas adotadas pelo legislador converge, no entanto, para um mesmo tratamento prático das relações sociais.
E assim lícito dizer que as divergências técnicas encontradas nos
sistemas positivos são de duas classes, ou espécies:
l 0 - divergências de fórmula técnica com igualdade ou semelhança de
solução prática;
2° -divergências de fórmula técnica com divergência de solução prática.
I
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As últimas podem ser divergências socialmente resistentes, por estarem ligadas aos hábitos da sociedade, e solidificadas pela experiência.
As primeiras não se prendem senão aos hábitos mentais dos juristas, e só resistem à uniformização pela força dos preconceitos de escola
ou pela vaidade intelectual dos que insistem em impor nas soluções
uniformes os seus pontos de vista nacionais.
Ora, se é certo que a unificação das instituições jurídicas depende de um processo tanto mais lento quanto mais é conservadora, por
definição, a mentalidade jurídica, também é certo que uma larga tarefa preparatória, de natureza puramente cultural, tem de ser empreendida pelos construtores de idéias de hoje. Essa tarefa consiste na demonstração da redutibilidade dos sistemas à unidade, ou por outra,
consiste em ilustrar, com exemplos e estudos, a restauração da unidade do Direito Privado.
Dessa tarefa são instrumentos principais:
a) os estudos de Direito Comparado;
b) os estudos de unificação do Direito.
O Direito Comparado é uma ciência especulativa, da qual não se
extraem, diretamente, princípios de aplicação prática, embora indiretamente possa fornecer, pela comparação de um instituto nacional com
outro que se lhe opõe no Direito estrangeiro, uma compreensão
dogmática mais exata, e assim corrigir uma exegese errônea ou um
desvio conceituai.
A ciência do Direito Comparado vem conquistando e definindo
seu objeto e seu método. Partiu da mera Legislação Comparada, isto
é, do estudo do Direito Estrangeiro com um fim de mero registro
estatístico de soluções; tomou sob a influência de alguns cientistas o
caráter de uma ciência histórica, dirigida ao conhecimento da evolução interna de cada sistema; foi concebida como um processo de revelar, por indução, os princípios gerais a todas as legislações, conceituados, como um Direito Comum legislativo; e afinal se tem definido
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como o estudo comparativo, não de lei isoladas, mas de sistemas, de
modo que se possa chegar à compreensão do funcionamento de cada
instituição na sua economia, e ao conhecimento das semelhanças que
existem entre sistemas formalmente diversos, ou das dissemelhanças
que correm entre normas e institutos não raro iguais em sua formulação legislativa.
Muitos fins alcança o estudo do Direito Comparado. Não só ele
nos dá uma visão total da realidade jurídica, e supera o particularismo
estreito dos juristas formados no recesso de uma cultura puramente
nacional, como é fonte de inspiração legislativa, e fornece critérios de
exegese para o Direito Nacional, apontando onde a doutrina estrangeira pode ser procurada e onde deve ser evitada, pela igualdade ou
diversidade da posição da norma nos sistemas.
Penso, porém, que o mais alto objetivo alcançado pelos estudos
comparativos é o reconhecimento do terreno para política jurídica de
unificação dos sistemas dentro de um Direito Comum. O Direito
Comparado é que pode evidenciar o sentido, a importância e o grau
de resistência das diferenças legislativas. Ele mostrará, considerando
os sistemas não apenas de um modo estático, mas de um modo dinâmico, em aplicação nos tribunais e nos negócios onde as divergência
técnicas traduzem soluções práticas diferentes e onde são meras opções doutrinárias suscetíveis de uniformização.
O estudo do Direito Comparado é, por isso, no meu entender, o
primeiro instrumento de preparação cultural para a unidade jurídica, e sendo
esta a reivindicação por excelência do humanismo, não hesito em afirmar
que a criação de centros de documentação e pesquisa comparativa, bem
como o ensino do Direito Comparado, constitui um alvo primordial a
que tende a cultura jurídica humanista, em tudo empenhada em vencer a
clausura nacionalista em que vive desde o advento das Codificações.
O Direito Comparado é, porém, estudo preparatório. Cumpre
também caminhar para o problema prático do preparo da unificação.
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A essa tarefa têm dado contribuição principal dois institutos, cujos
serviços merecem a mais larga divulgação: o Istitúto Internazionale per
l)Unificazione del Diritto Privato) fundado em Roma, sob os auspícios
da Liga das Nações, em 1928, e aAcademia Universalis ]urisprudentiae
Comparativae) fundada em Haia no ano de 1924.
Dos trabalhos do Instituto de Roma, que teve à sua frente o grande
SCIALOJA, e que reúne em sua sede uma das mais preciosas bibliotecas
e documentações jurídicas, deve ser destacado o notável projeto de lei
uniforme sobre as vendas internacionais em que se fez sentir a participação do exímio RABEL, e o atual projeto em estudo sobre a uniformização da representação voluntária, em que se distingue a colaboração de ADOLFO RAVA.
O Instituto tem seguido a linha dos projetas parciais, procurando oferecer disciplina uniforme a matérias que ensejam na prática o
conflito de leis, assim como os organismos interamericanos têm procurado uniformizar o Direito Internacional Privado.
Outras realizações dignas de nota têm saído de Conferências
Internacionais visando à codificação do Direito, entre elas, as de
1922 e 1925 em Bruxelas, para uniformização do Direito Marítimo, as de 1930 e 1931 em Genebra, para uniformização da Cambial e do Cheque, a de 1930 em Genebra, para uniformidade do
Direito Fluvial.
Do recente contacto que pude ter com os meios universitários e
forenses europeus, especialmente franceses e italianos, ficou-me a
impressão de que o pensamento jurídico, através dos seus melhores
representantes, reclama hoje uma intensificação dos esforços feitos em
prol da uniformização; muitos deles, como LÉON MAZEAUD, prefeririam que o Instituto de Roma atacasse, em vez de problemas particulares, como o das vendas internacionais, um domínio mais geral, onde
a unidade teórica se acha mais preparada e que asseguraria depois a
uniformização em setores particularizados. Não seria, talvez, impos-
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sível considerar a unificação dos princípios gerais concernentes aos aros
jurídicos e às obrigações.
Muitas razões indicam aos países americanos o dever de convergirem para este problema os esforços e atenções do seu meio acadêmico. Todas elas se resumem neste fato, que, enquanto os países europeus vazaram nos seus Códigos a tradição nacional, decantando-a
de elementos historicamente superados e de diferenciações regionais
inúteis, os países latino-americanos fundaram os seus Códigos principalmente numa base de legislação comparada. A tradição de cada país
contribuiu com soluções práticas, condicionou certos institutos sobre
que se faz sentir mais diretarnente a influência do meio social, mas as
raízes técnicas, o sistema, e muitas soluções adoradas vieram simultaneamente dos vários quadrantes europeus de onde sopravam as influências legislativas. Os Códigos americanos representam um importante
fenômeno de aclimatação de instituições estrangeiras, e melhor do que
os sistemas europeus podem abrir espaço ao esforço unificador.
Volto agora ao ponto em que apresentei o humanismo jurídico
não apenas corno urna continuidade espacial conducente à unificação
do Direito, senão também corno urna continuidade no tempo, que me
parece essencial à configuração de toda cultura jurídica humanista.
À sombra do positivismo jurídico, mas principalmente das escolas filosóficas chamadas aprioristas, que fazem residir o "jurídico", num ccquid formal", independente do conteúdo ou do sentido
da norma, tem alcançado grande influência a tese de que há um
número indefinido de sistemas jurídicos possíveis, os quais podem
ser construídos hipoteticamente, corno podem amanhã ocorrer na
história dos povos. Quer isso dizer que os sistemas jurídicos conhecidos são apenas exemplos de sistemas possíveis, e ao menos
teoricamente podemos conceber a sua integral substituição por um
sistema novo, que melhor corresponda às necessidades e aos problemas adaptativos da vida social.
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Essa tese está em conflito radical com a concepção humanista do
Direito. À luz dessa concepção, o Direito é uma criação ininterrupta,
que se transforma com a sociedade e com o próprio homem, participando das aquisições que o enriquecem, mas guardando continuidade perfeita com as suas formas anteriores.

É próprio de todo humanismo ver no homem um continuum, e
entender o homem de hoje como um prolongamento do homem antigo. Essa é mesmo a razão profunda do chamado classicismo humanista,
o qual não preconiza o estudo da antigüidade como uma ilustração
gratuita ou como uma ginástica mental, mas como uma técnica de
transmissão às gerações novas daquele senso de continuidade e solidariedade com o passado.
O Direito moderno, por sua vez, não é outra coisa senão o Direito
Romano, no qual se infundiu a experiência jurídica da antigüidade, que
passou ao mundo medieval como Direito Comum, e afinal, assim como
a língua latina se fragmentou nas línguas românicas, também se fragmentou
nos modernos sistemas continentais europeus e latino-americanos.
Essa continuidade através dos tempos, de um lado, e aquela aspiração à restauração da unidade jurídica no mundo moderno, consumindo
gradualmente e afinal vencendo as diferenciações nacionais, parecem-me
ser os traços conceituais do Humanismo jurídico, ou pelo menos as
coordenadas que o situam na cultura jurídica dos nossos dias.
Vejo diante de nós assim marcados os rumos da educação jurídica
humanística: pelo estudo do Direito Romano e da História do Direito
moderno, preservado o sentido da continuidade do Direito no tempo;
pelo estudo do Direito Comparado preparada a via da unificação legislativa,
tarefa que excede em duração a geração a que pertencemos, mas que devemos deixar iniciada aos juristas e homens de Estado da geração futura.
Não é, porém, o humanismo apenas uma educação; é principalmente, como vimos, uma posição ideológica, que se afirma por sua
oposição radical a todo particularismo, de que o nacionalismo jurídico e o direito de classe são hoje, talvez, os exemplos mais frisantes.

SAUDAÇÃO A UM PROFESSOR

Oração proferida durante a homenagem prestada ao Professor
MIGUEL REALE~ pela sua nomeação para a cátedra de Filosofia do
Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo~
e em virtude de sua investidura no cargo de Conselheiro do
Departamento Administrativo do Estado.

MIGUEL REALE

Não é simplesmente congratulatória a homenagem que neste
momento lhe prestamos. O seu ingresso na Congregação de Professores da Faculdade de Direito de São Paulo, e a sua nomeação para o
Departamento Administrativo do Estado por certo encheram-nos de
júbilo, e disso ansiávamos por lhe dar testemunho. Mas nos grandes
tempos que correm, os atos de mera cordialidade tornaram-se inatuais.
Eu mesmo, confesso, não me abalaria até aqui apenas para renovar ao
amigo de tantos anos os sufrágios da minha admiração, se não visse
nesta homenagem um sentido mais profundo; que dela faz para o
homenageado menos urna festa que urna advertência. E sinto-me orgulhoso e tranqüilo de estar com a palavra em nome de todos, ao pensar
nas nossas existências, tantas vezes paralelas, e ao sentir que, sendo talvez
dos seus amigos aquele que mais confia, sou por isso mesmo o mais
indicado para tudo exigir.
Poucos assistiram, corno eu, às primeiras definições da sua vocação para a vida pública, e acompanharam os passos rápidos da sua
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formação intelectual. Juntos fizemos, em plena adolescência, a nossa
estréia política, militando naquele grande partido cuja pregação de idéias
deu ao Brasil as sementes da sua nova consciência cívica. E juntos experimentamos a atração do magistério jurídico, através do qual não
só visávamos à expansão natural dos nossos estudos, mas também à
ação educativa sobre a mocidade, de cujas angústias e males ainda trazíamos feridos os corações.
Esse foi, por certo, o sentido da sua vocação para o professorado. Desde cedo, os seus escritos revelam um homem inquieto com os
grandes problemas da ordem jurídica, e inclinado a tratá-los, no plano filosófico onde se examinam e discutem os fundamentos das instituições. Estudando o Estado na sua tríplice perspectiva- histórica,
jurídica e filosófica - o seu espírito caminhava naturalmente para a
filosofia do Direito, que havia de ser o campo eleito para a sua maturação
intelectual. Mas ao mesmo tempo que a inteligência o impelia para esses
estudos, uma outra força ainda mais ardentemente lhe apontava o magistério. Falo dessa força, porque também senti o seu irresistível apelo, e a
ela entreguei deliberadamente a orientação do meu próprio destino. Essa
força nada mais é que um compromisso de juventude, e talvez por isso, é
um compromisso revolucionário: tomamo-lo nos bancos acadêmicos,
quando sofremos, ao lado dos nossos companheiros de geração, a falta
dilacerante de uma educação universitária como a que almejávamos.
Ressalvado o exemplo dos grandes mestres, que nunca desertam
por completo, sentíamos sobre nós, acoroçoando a dispersão e
indisciplina natural daquela ídade, a negligente desatenção dos professores e a complacência do poder público. Em artigos, em discursos
de estudantes, em manifestos de centro acadêmico, clamávamos por
uma ordem universitária que amparasse o nosso desejo de trabalho útil
e guiasse a nossa curiosidade intelectual; e recebíamos, cada ano, como
única resposta, as aprovações maciças dos professores desautorados pela
impontualidade com que cumpriam os seus deveres, quando não os
decretos e leis com que eram jubilados os indolentes.
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Daí nasceu, para a nossa geração acadêmica, um sentimento de
"salvação, pela escola", que não se registou, ao menos com igual força, em outras épocas. A história que presenciávamos não nos mostrava um mundo sólido, cujos problemas pudessem ser resolvidos pela
tradição ou pela analogia; e embora compreendêssemos a urgência das
soluções novas, embora víssemos que da exatidão delas dependia a
salvação de tudo que prezávamos, recebíamos nas escolas um equipamento antiquado e fraudulento com o qual nós próprios percebíamos
que não conseguiríamos lutar.
E foi assim que para muitos de nós criou-se u.m compromisso
irrescindível com a mocidade, no momento em que deixávamos a escola. Já que ninguém morrera por nós, havíamos nós de morrer por
ela, - e não é outro, Professor MIGUEL REALE, o sentido profundo da
sua, da nossa vocação para o magistério.
Daí a sua tenacidade, daí a sua obstinação na defesa do seu posto, daí a sua vida consagrada aos estudos, isto é, à matéria-prima com
que vai nutrir e aparelhar as novas gerações.
Basta, porém, o que acabo de dizer sobre a sua vocação para o
ensino, para revelar que o membro do Departamento Administrativo
de São Paulo não se afastou da sua carreira. Não foi como um
humanista, que vive entre os seus livros, e se compraz em falar deles,
que Vossa Senhoria se tornou um professor; foi antes como um homem público, que põe o seu arsenal de idéias a serviço da sociedade.
Essa vocação de homem público, a que também dirigimos a nossa homenagem, é que particularmente nos faz refletir, quando consideramos a sua trajetória futura através do mundo difícil de hoje. E aqui
a homenagem toma a gravidade de uma aliança e uma advertência. O
ingresso na mais gloriosa das congregações brasileiras- a da Faculdade de Direito de São Paulo - foi, de certo modo, para o homem de
estudos, uma vitória fmal. O ingresso nas funções administrativas, para
que o convocou o Chefe do Governo, é, pelo contrário, uma estréia.
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E, portanto, os nossos olhos se fixam, de hoje em diante, nos seus passos,
com a expectativa ansiosa dos que acompanham a experiência daqueles em que colocamos nossas esperanças.
Que espera o Brasil, hoje, de um homem público? Cada época
tem uma fórmula ideal para a conduta do homem de governo, uma
fórmula que depende de critérios historicamente variáveis. O julgamento do homem público é particularmente difícil, porque não lhe
basta, para obter aprovação, ter sabido agir como homem de bem; é
preciso também que a firmeza moral do seu comportamento não lhe
tenha deixado fugir o êxito. O homem que, por amor do sucesso e para
alcançar ou conservar o poder, infringe os princípios éticos a que o
exercício da autoridade deve estar intransigentemente subordinado pode
chegar a ser um político habilidoso mas não será jamais um grande
homem público. Da mesma forma, aquele que, fiel aos seus princípios, não logra ou não sabe conservar o poder, será um grande homem
de bem, mas não será um grande homem político. De modo que a
política pode ser definida como a arte de assegurar ao mesmo tempo
o bem e o êxito, ou melhor, a arte de assegurar o êxito do bem.
Os caminhos do êxito variam de ano em ano, e conhecê-los já é
conhecer os problemas, as necessidades, os ideais, os dramas do povo,
e orientar os esforços para que se garanta o sucesso das soluções.
Longe de mim a idéia de debater com Vossa Senhoria, Professor MIGUEL REALE, os caminhos que convêm à sua carreira de
homem público; quero apenas dizer-lhe da confiança com que o
seguimos, certo de que a sua ação administrativa se multiplicará em
proveito para o nosso país.
Conhecemos as suas virtudes, tanto públicas como privadas. Nesta
homenagem honramos a integridade, a nobreza do seu caráter; a sua
dignidade intelectual; o seu amor deste grande Estado e da nossa pátria; e sobretudo fazemos saber a Vossa Senhoria que a confiança com
que o acompanhamos, autoriza-nos a tudo exigir do seu valor.

ARNOLDO MEDEIROS DA FONSECA E SUA ÜBRA

Discurso proferido na homenagem prestada na Faculdade
Nacional de Direito.

O encerramento do ano letivo de 1957, em nossa Faculdade, deixa
de ser uma ocasião de congratulações e regozijo, pelo luto que impõe
ao corpo congregado o infausto desaparecimento do Professor
ARNOLDO MEDEIROS DA FONSECA.
Nele a Faculdade perdeu não apenas o trabalhador dedicado e
infatigável, que a serviu como Professor e Diretor com indeclinável
solicitude, mas um dos seus expoentes intelectuais. E não o perdeu
quando o espírito pudesse haver dado a totalidade dos seus frutos, e
sim ainda na pujança intelectual da maturidade, quando é lícito supor
que a inteligência, vencida inteiramente a etapa da controvérsia e do
choque com os problemas, se vai concentrar para uma obra de sistema, e de organização de idéias.
A marca pessoal de ARNOLDO MEDEIROS, que primeiro saltava
aos olhos dos que o conheciam e de que talvez não fossem além os
observadores apressados, era a emotividade intelectual. Seu espírito não contemplava com frieza os conceitos, nem as realidades. Não
era o especulador tranqüilo, que segue com paciência as peripécias
lógicas do raciocínio, e convive sem paixão com os erros e as verdades, separando-os, e eliminando os primeiros pelo poder calculado da reflexão.
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Seu espírito inquieto experimentava diante das dúvidas uma espécie de angústia física, e diante do erro uma repulsa, que não raro
lhe atropelava a palavra num assomo de indignação. A inteligência desse
jurista se mantinha nas temperaturas elevadas de um polemista. E talvez viesse daí, dessa palpitação sincera da ~ua alma diante das questões que estudava, ou das teorias que ensinava, a impressão profunda, e por certo durável, que deixou no espírito dos seus discípulos, pois
muito da influência de um estudioso provém da sinceridade, que ele
deixa entrever, no seu modo de tratar problemas e resolvê-los.
Mesmo fisicamente, ARNOLDO MEDEIROS deixava ver a emoção
que punha no trabalho intelectual e o lastro de paixão com que encarava suas opiniões. Pouco importava que estas fossem de caráter estritamente técnico, e incapazes para outros de suscitar qualquer efusão
de emotividade. Para ele eram sempre teses, pontos de vista que lhe
cabia sustentar, e por essas opiniões ora se enervava, ora resplandecia
de entusiasmo.
Os que, como nós, o acompanharam todos os dias nas salas e
corredores desta Faculdade, viram vincar-se na sua face o sulco dessas
emoções. O riso lhe vinha com facilidade, por sua natural predisposição à simpatia, ou pelo prazer incomparável que lhe dava a concordância de idéias. E com igual facilidade o sobrolho se carregava, a face
se contraía, diante de um desacerto, de uma ação condenável, ou de
um erro sustentado com impudência ou ignorância.
É curioso como essas peculiaridades do temperamento, que formam o hábito interno do espírito, se comunicam ao labor intelectual
e ligam por um traço comum toda a obra de um escritor. ARNOLDO
MEDEIROS infundiu nos seus escritos essa marca emocional constante
do seu espírito de polemista. A exposição desapaixonada de um tema,
ou o tratamento sistemático de uma parte do Direito não chegaram,
até o momento em que se interrompeu prematuramente a sua vida, a
interessá-lo. Seus livros, que se incluem entre as melhores monografias
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de Direito Civil da nossa literatura jurídica, são todos teses, teses de
concurso, e não o são ocasionalmente, pelo motivo de haverem servido a concursos para o magistério superior, mas por um imperativo do
espírito do seu autor. Abordando temas científicos, esses livros procedem como arrazoados, pondo a controvérsia em evidência, delimitando-a, cingindo-a na sua evolução doutrinária e positiva através de
um minucioso escorço histórico, submetendo-a ao tratamento comparativo, apresentando e eliminando, uma após outra, as razões em
que se estribam as opiniões adversas, fazendo surgir dessas críticas,
pouco a pouco, os alicerces de sua própria opinião, e afinal, depois de
expô-la e defini-la em capítulos sempre curtos, experimentando-a e
contra-experimentando-a em todas as suas aplicações.
De todo esse tratamento, que a leitura do próprio sumário de seus
livros já deixa entrever, sai a sua tese como um cristal perfeito e resistente, pronto para o choque mortífero do concurso acadêmico, mas
pronto também para penetrar e atuar demoradamente na jurisprudência,
que muitas vezes veio a pautar-se por suas conclusões, ou a obedecer
aos trâmites de seus raciocínios.
O primeiro de seus trabalhos de maior tomo foi a tese Uso fortuito e teoria da imprevisão) com que pela primeira vez disputou a cátedra
de Direito Civil em nossa Faculdade (1 a ed., 201 págs., 1932,]ornal
do Commercio, Rio de Janeiro). Foi esse pela vida afora um dos temas
prediletos de suas lucubrações, e o estudo que elaborou em 1932, e
refundiu e ampliou nas duas edições posteriores, granjeou-lhe a reputação de jurista, marcando-lhe posição entre os que se devotavam aos
problemas e aspectos de maior atualidade na renovação do Direito
Privado.
A teoria da imprevisão estava, naquele ano, no momento culminante do seu prestígio, parecendo capaz de abalar um dos princípios
básicos do Direito- o da obrigatoriedade dos contratos-, e de desfigurar o conceito de uso fortuito sobre o qual repousava tradicional-
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mente a inexigibilidade das obrigações. Não podemos esquecer que,
em 1932, o Brasil, como todo o mundo, mergulhava numa crise econômica depressiva, em tudo oposta à crise inflacionária que presentemente atravessamos. Os preços caíam, a terra se desvalorizava,
avolumava-se o desemprego. Se o problema dos contratos bilaterais
comutativos, nos dias de hoje, é o reajustamento, para mais, dos preços tornados ínfimos pela desvalorização monetária, naquele tempo
o problema era o reajustamento para menos, por se haver tornado a
prestação de dinheiro demasiado onerosa para o devedor.
Esse ambiente econômico conduziu, no campo jurídico, à revisão dos contratos por atos legislativos e à doutrina da imprevisão no
reajustamento judicial das obrigações tornadas iníquas. Como sempre sucede, entretanto, os corretivos tendiam ao exagero. "Em nome
da eqüidade, vinha-se combatendo a exigência tradicional da impossibilidade absoluta, ou objetiva, de executar, como requisito essencial
para liberação do obrigado. Afirmava-se a conveniência de adotar uma
noção mais humana, a de possibilidade) apenas considerando como tal o
que está ao alcance das forças comuns" (op. cit., 3a ed., págs. 20-21).
Ao mesmo tempo, sentindo-se que noções tão elásticas não eram
suscetíveis de uma formulação legislativa segura, esboçava-se uma tendência para alargar o arbítrio do juiz, dele fazendo o árbitro do contrato, e não à luz da interpretação da vontade das partes, mas das condições sociais em que se processa a execução das obrigações.
Foi como reação doutrinária a esses exageros e corretivo dessas
inexatidões, que agiu, entre nós, a obra de ARNOLDO MEDEIROS, Caso
fortuito e teoria da imprevisão. Formado na melhor escola dogmática,
que foi sem dúvida a do seu mestre LACERDA DE ALMEIDA, ARNOLDO
MEDEIROS desbaratava com facilidade as confusões conceituais, e colocava a matéria da revisão das obrigações dentro de limites precisos.
Em primeiro lugar, restitui ele, no seu estudo, a noção de caso
fortuito a sua verdadeira eficácia e natureza, distinguindo-o, aliás, da
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ausência de culpa, que se configura quando o fato obstativo resulta
de ação involuntária, mas não imprevisível e inevitável. Em segundo
lugar, procura estabelecer os requisitos da revisão judicial das obrigações, fazendo-a depender, não só da onerosidade superveniente para
o devedor, mas também do enriquecimento injustificado do credor.
Nessa, como em outras de suas construções doutrinárias, uma
constante do seu espírito se evidencia: a preocupação de entrelaçar a
norma moral à norma jurídica, e de fazer repercutir nas soluções técnico-jurídicas os aspectos econômicos e sociais.
Em 1934, ARNOLDO MEDEIROS disputou a docência livre com
a tese Teoria geral do direito de retenção. É este um trabalho de conteúdo mais acentuadamente dogmátiço que o anterior em que ele
se deixou levar com gosto à vasta especulação, que apaixonara
TEIXEIRA DE FREITAS e LACERDA DE ALMEIDA, sobre a caracterização do Direito real e do Direito pessoal. Depois do estudo da origem do Direito de retenção e de seu tratamento nas legislações
estrangeiras, situa o instituto na brasileira, e estabelece o seu fundamento, localizando-o na eqüidade. É digno de nota o trabalho
na parte em que coteja as concepções do ius retentionis como Direito pessoal ou real, para fixar a posição do autor nesta última, daí
deduzindo os caracteres específicos; a indivisibilidade, a
transmissibilidade e a oponibilidade a terceiros.
Quando a faculdade de reter o credor a coisa devida se apresenta
aliada ao direito ativo de pagar-se preferencialmente sobre o seu preço, promovendo a sua venda, a natureza real do direito de retenção
afigura-se indubitável. É o que reconhecem os partidários de uma das
soluções transacionais, a que acima aludimos. A retenção reúne então
os característicos de um direito real de garantia, análogo ao penhor.
Isso ocorre, entre nós, na falência, onde o direito de retenção é a
este equiparado, e surge ativamente amparado, dispondo de ação para
assegurar o pagamento precípuo do credor sobre o preço da venda da
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coisa retida. A própria lei o declara então incluído entre os direitos
reais de garantia (Dec.-lei n° 7.661, de 1945, art. 52, n° III).
O mesmo pode dizer-se de outros casos excepcionais nos quais a
nossa legislação permite ao credor mandar vender extrajudicialmente,
em leilão, a coisa retida para satisfação do crédito garantido.
Em todos esses casos encontra-se, além do vínculo com a própria
coisa em si, uma relação com o valor que representa.
A realidade do direito de retenção parece, portanto, manifesta.
Solução idêntica quando reveste a feição passiva tradicional mesmo, porém, quando mantém o seu aspecto normal de direito de
recusa de entrega da coisa detida, a retenção constitui direito real, como
já acentuamos.
Do ponto de vista legal, tivemos atrás ocasião de demonstrar que
a enumeração do Código Civil não é limitativa, nada impedindo a criação convencional de outros direitos reais, desde que não haja ofensa
à ordem pública; podendo também a natureza real de um direito decorrer implicitamente dos próprios textos que o asseguram. E isso,
precisamente, sucede com o direito de retenção.
O tema dos direitos reais e pessoais seria um dos seus assuntos
prediletos, e a ele ARNOLDO MEDEIROS retornaria, anos depois, nos
verbetes primorosos que preparou para o Repertório enciclopédico do

direito brasileiro.
Em 1940, já com o seu talento jurídico plenamente amadurecido, ARNOLDO MEDEIROS candidatou-se à cátedra do Direito Civil com a tese Investigação da paternidade. O livro se apresentava
semelhante aos anteriores na forma de abordar a matéria, no emprego da indagação histórica e da legislação comparada, na formulação da tese e na sua aplicação prática, mas deles se distinguia por
oferecer caráter mais expositivo, indicando no espírito do autor o
advento de uma fase que se iria realizar integralmente através do
magistério.
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A obra sobre Investigação de Paternidade tornou-se, com justiça, a exposição clássica do Direito brasileiro sobre o assunto. Todos
os problemas que têm ocupado a atenção dos tribunais e dado ensejo
à discussão dos escritores são ali examinados, e para muitos deles o
autor oferece solução própria, como para o controvertido problema
da interpretação do inciso II, parte final do art. 363, do Código Civil.
Sua tese é que o simples congresso sexual pode dar azo à propositura
da ação de investigação, mas atrai sobre o autor o ônus da prova da
honestidade, enquanto nos demais casos esta se presume, até que o
investigador prove o contrário.
As provas que prestou o Professor ARNOLDO MEDEIROS em 1940,
nesta Faculdade, e que lhe valeram, com toda justiça, o primeiro lugar entre os seus concorrentes, foram memoráveis. A riqueza de seus
conhecimentos da matéria versada na tese, a aula que proferiu, na prova
didática, sobre Condição, e a dissertação que fez, na prova escrita, sobre
o Domínio, mereceram da Comissão Examinadora as notas mais distintas, e consolidaram nesta Escola o prestígio de que ele já desfrutava, ministrando o ensino como docente livre.
Foi a esse ensino que ele ofereceu, daí por diante, os frutos opimos
da sua cultura e da sua experiência profissional. Suas lições, de que
correm preciosas apostilas, não eram a estéril repetição de leituras nem
sempre recentes do professor, mas refletiam esse constante e fecundo
intercâmbio entre a cátedra e o tribunal, de cuja barra era freqüentador
assíduo. Sua experiência de advogado e de jurisconsulto vinha confluir no magistério, e suas reflexões de professor, seus estudos sistemáticos, iam ilustrar os pareceres e arrazoados, que constituem
páginas de excepcional valor, cuja publicação temos o direito de
esperar da colaboradora dedicada, que ARNOLDO MEDEIROS teve a
ventura de encontrar na esposa, a Exma. Sra. D. Romy MEDEIROS
DA FoNSECA, a quem rendo, com profundo respeito, as minhas
homenagens.
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Há na continuidade da vida de uma instituição a força de perpetuar a presença daqueles que a morte rouba ao nosso convívio, mas
que se integraram no nosso ecúmeno espiritual. A vida de ARNOLDO
MEDEIROS, como jurista, teve nesta Faculdade o seu centro, para·ela
convergiu e dela irradiou. Seus livros, que ele refez e reescreveu até
seus últimos instantes, foram teses com que disputou e obteve o privilégio de ensinar. E suas opiniões, seu pensamento, seu exemplo,
dispensados a tantas gerações de estudantes, ficam nesta Escola, que
ele amou, guardados para sempre.

SAUDAÇÃO A UM PROFESSOR EMÉRITO

Discurso proferido na Faculdade Nacional de Direito) em 1954)
por ocasião da concessão do título de professor emérito ao
Dr. MATOS PEIXOTO.

Meus Senhores:
Ao receber, neste momento, com a indicação de professor emérito,
as manifestações de apreço dos seus colegas e dos seus discípulos, atinge
Vossa Excelência, Senhor Professor MATOS PEIXOTO, ao termo e à
culminância de sua carreira universitária.
Da existência, que se desenrolará de hoje em diante nos labores
das causas e dos livros, desvinculada dos deveres cotidianos do magistério oficial, Vossa Excelência deixou, entre as paredes desta Casa,
uma parte inestimável, que enriquece e enobrece para sempre o nosso
acervo moral e intelectual.
Não é possível entender plenamente o sentido da sua carreira e o
valor da sua contribuição à Faculdade, sem pensar- com realismo, sem
rebuços - nas contingências que cercam a vida das escolas superiores
e nos obstáculos entre os quais medram a vida científica e a vocação
intelectual. Essa vida é apenas um capítulo, mas um capítulo extremamente significativo, do processo de construção e recuperação social
que se vem desenvolvendo no nosso país, sem orientação governamental, sem rumos definidos, conduzidos pela vitalidade do nosso povo e
pela sua constante aspiração a um nível mais alto de existência, den-
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tro de quadros institucionais autênticos e duráveis. Nesse processo de
transformação intensa e rápida, as velhas instituições se desorganizam,
tornam-se deficientes ou inadequadas, à medida que seus quadros vão
sendo forçados e abalados pelas pressões internas e externas, cada vez
maiores, que sobre eles exercera as forças vivas da sociedade.
As escolas superiores participam, como é inevitável, dessa atmosfera
de desadaptação e de crise. A organização escolar e universitária, o
conteúdo do ensino, o método e objetivo da aprendizagem não logram
dar resposta útil ao anseio de formação profissional e científica, que
irrompe da população, e que se exprime no crescimento vertiginoso
da procura de ensino, em nível secundário e superior. Em país que não
logrou jamais fixar nas suas escolas uma rotina cultural de nível elevado, mas apenas proporcionar quadros para a cintilação intermitente
de personalidades intelectuais de exceção, o ensino superior está praricamente por se fazer, e a universidade é mais uma realidade administrativa do que um centro vivo e estável de elaboração da cultura e
de formação de uma classe social superior.
Foi para uma vida universitária em crise de formação
desadaptada de seus verdadeiros fins, e incapaz, como dizia o nosso grande colega e seu amigo, EusÉBIO DE QUEIRÓS LIMA de dar
ao ensino, quer elevação teórica, quer finalidade prática, que Vossa Excelência dirigiu os seus passos resolutamente desde os primeiros
anos, a princípio no cenário da sua ilustre Província do Ceará, a
cuja Faculdade de Direito pertenceu desde 1914 a 1931, e depois
na Capital Federal, em três faculdades, entre as quais a nossa Faculdade Nacional, onde prestou o concurso inesquecível, de que
muitos aqui presentes foram testemunhas, e que marcou, desde logo,
a sua segunda vida acadêmica com o traço de erudição, de rigor
científico, de elegância intelectual, de autenticidade e de modéstia,
que se havia de desenvolver e renovar incessantemente ao longo do
seu curto, mas fecundo magistério.
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A vida universitária, em que Vassa Excelência se integraria desse
modo, não lhe oferecia ilusões. Vossa Excelência com ela se familiarizara desde cedo, e sabia a luta, quase imperceptível para quem olha
apenas exterioridades, que no seio dela se desenrola, entre o autêntico e o falso, entre a ciência e a mistificação, entre a indiferença e a
política, entre os personalismos e as facções. No fundo dessa luta, muitas
vezes destruidora - supérflua quase sempre - jaz entretanto algo de
precioso e inatingível, que vem da própria essência institucional da
escola, e é desse núcleo de verdade vital, se a expressão me é permitida, que sem cessar renasce a universidade, impondo o futuro ao passado,
a vida ao compromisso, a ciência à carreira, a verdade à convenção.
Basta essa recôndita essência da escola para atrair permanentemente
a ela, Senhor Professor, os homens do seu nível e qualidade. Em todas as partes do mundo, em todas as épocas, o ensino superior é um
campo de batalha entre o homem de ciência e o simples homem de
carreira, e o tráfico das influências acaba por poluir de simonia a maior parte dos títulos, das vitórias e das recompensas. Em país como o
nosso, essa disputa é agravada pela falta de conteúdo científico das
escolas e pela debilidade de seu papel na vida cultural da sociedade.
Em vez de aspirarem ao monopólio da ciência e de se constituírem em
instrumentos de opressão intelectual, como tem sucedido tantas vezes nos países de velha cultura, as escolas, entre nós, correm permanentemente o risco diferente, mas porventura maior, de não participarem sequer do mercado das idéias, de se deixarem ficar, como
estamos, à margem das correntes vivas do pensamento, de se
desintelectualizarem como instituições, enquanto alguns dos seus
mestres vão concretizar alhures, numa vida extracurricular, os imperativos de sua vocação cultural.
Todo nosso esforço tem de ser, então, dirigido, na medida em
que, como escolas, desejamos sobreviver, para fazer de cada Faculdade um centro intelectual vivo e operante, dando um sentido ecumênico
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ao nosso labor, e vivendo, segundo as nossas forças, urna vida de
ciência, isenta de personalismos e de facciosismos, numa íntima consagração do nosso ser a essa substância da vida escolar, que nos ultrapassa. Só assim conseguiremos dinamizar e orientar o espírito
de reforma, dando-lhe objetividade e realidade. Só assim conseguiremos encontrar as soluções práticas, as formas institucionais e o
método de um novo ensino, capaz de atender ao que o povo hoje
reclama no seu anseio de eficiência profissional e de esclarecimento da inteligência.
Melhor, porém, do que enunciar os rumos, Senhor Professor
MATOS PEIXOTO, é dar exemplo deles, é testemunhar por eles através
de urna vida límpida, coerente, inalterável, corno essa que Vossa Excelência viveu entre as paredes amadas desta nossa Escola, onde exercerá de hoje em diante o magistério diferente, que lhe assegura o seu
novo título. Durante os seus anos de labor acadêmico, Vossa Excelência, obedecendo apenas ao comando de sua própria natureza, cedendo com simplicidade aos seus próprios gostos e pendores, tornouse um protagonista da obra de recuperação universitária que estamos
empenhados em empreender, e um exemplo vivo do "homem universitário", que cultuarnos.
Antes de consagrar à nossa Escola o melhor de seu tempo e de
sua vida, Vossa Excelência se repartira entre o magistério, a advocacia e a política, e realizara, no mais alto sentido, a vida do homem de
elite da província, tal corno ela se apresentava aos brasileiros da sua
geração. A sua inteligência, desde cedo, inclinou-se para as letras antigas e modernas, conduzindo-o ao ensino do Latim e do Inglês no
Liceu do Ceará. O estudo do Direito o levaria, em seguida, à cátedra
de Direito Civil na ilustre Faculdade de seu Estado, e florescia na sua
banca de advogado, a princípio no interior, mais tarde na Capital Federal, em trabalhos forenses de excepcional esmero, que firmaram a
sua reputação de jurista, ao mesmo tempo que lhe deram, para a for-
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mação intelectual de professor, o contingente casuística e o sentimento
do Direito em atividade.
Já nos trabalhos profissionais da juventude se define o gosto das
boas fontes, a seleção criteriosa das autoridades, que viriam a ser traços característicos da sua atividade posterior de monografias, garantindo-lhe a solidez dos fundamentos, tanto positivos como doutrinários. Alguns desses trabalhos, vazados em memórias de advogado, são
análises em profundidade, indispensáveis ao estudo tópico das questões de Direito versadas nos litígios. Merecem referências especiais
diversos deles e bem assim os ensaios de caráter puramente doutrinário, publicados em revistas e repertórios jurídicos do país. Entre eles
granjeou notoriedade o estudo sobre a "Natureza jurídica do contrato para fornecimento de energia elétrica". Versando esse problema
conceitua!, Vossa Excelência, depois de examinar a natureza material
da prestação, e de analisar as teorias do contrato inominada, da compra e venda e da locação de coisa, conclui pela locação de serviço, através
de raciocínio simples e elegante, que revela outro traço constante da
sua inteligência - o gosto de ligar o novo ao antigo, de economizar as
inovações e modificações de sistema, procurando acomodar a flexibilidade ou elasticidade real dos conceitos às situações novas para que
outros logo busquem especiais enquadramentos.
A mesma linha doutrinária se observa em outro estudo conceitua!
- o que Vossa Excelência dedicou a "aval e fiança", fixando a natureza fidejussória do primeiro, ou na nota a uma sentença do Tribunal
do Rio Grande do Sul sobre "usufruto e fideicomisso", e, que Vossa
Excelência mostra o seu pendor pela regra francesa, que favorece o
usufruto nos casos de interpretação incerta, regra que também impressionava CLÓVIS BEVILÁQUA.
Dois juristas brasileiros receberam de sua pena estudos de subido valor: TEIXEIRA DE FREITAS, cujo Esboço de Código Civil foi Vossa
Excelência talvez o jurista brasileiro que estudou mais acuradamente,
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trazendo à coleção material novo, que nos esclarece melhor aquele sumo
monumento de nossa ciência civil; e CLÓVIS BEVILÁQUA, a cuja obra
de codificação Vossa Excelência dedicou um interessante estudo, inclusive pelas observações que faz à intervenção de RUI BARBOSA.
Já numa fase mais recente de sua produção intelectual, em que
os problemas históricos passaram a merecer, no terreno jurídico, um
contingente cada vez maior de sua curiosidade, deu-nos Vossa Excelência um estudo de rara erudição e segurança no parecer sobre a condição jurídica da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé.
De sua curta, mas brilhante carreira política, que o levou ao
governo do seu Estado, deu -nos Vossa Excelência alguns comemorativos igualmente valiosos. Entre eles avultam os discursos parlamentares sobre a posse dos direitos pessoais, em que Vossa Excelência teve oportunidade de analisar as relações sistemáticas entre
o habeas corpus, o interdito possessório e o writ, que viria a ser o
mandado de segurança, tão característico do nosso Direito de hoje.
E também merecem especial destaque os artigos publicados no
Correio do Ceará, de 18 de agosto a ll de outubro de 1921, sobre
a reforma constitucional do Estado, em que se unem a finura do
intérprete advertindo dúvidas futuras e a experiência do homem
público apontando necessidades.
Onde, porém, podemos dizer que o espírito de Vossa Excelência
atinge à plenitude de suas qualidades é na tese memorável com que se
candidatou à cátedra de Direito Romano em nossa Faculdade: a
monografia sobre o corpus e o animus na posse, em Direito Romano.
Tomou Vossa Excelência, muito de propósito, um problema inçado
de controvérsias, e de grande repercussão na nossa cultura jurídica pela
atualidade que lhe deu a formulação do instituto da posse no Código
Civil. E, tendo adorado o partido expositivo de tratar separadamente
as teorias sobre o corpus e as teorias sobre o animus, logrou realizar
um trabalho consistente, preciso, claro e elegante, em que ficam
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realçadas todas as aquisições definitivas feitas pela ciência do Direito
Romano no estudo desse instituto. Teve, entãe>, o seu livro o mérito,
que não é comum entre nós, de fundar diretamente o estudo nas fontes positivas, sem reexposições de segunda mão, selecionando e examinando diretamente as fontes, e pondo sob os olhos do leitor, não o
estenda! de citações bibliográficas, tumultuosas e de valor desigual,
como se fez moda por .influência de modelos os mais acreditados, mas
o material rico, autêntico, indispensável, como o reclama toda construção científica de primeira ordem.
Esse dever de documentação e fundamentação direta, esse rigor
no uso das fontes, essa abstenção de toda bibliografia puramente ornamental, marcariam o livro, ainda em elaboração, mas já parcialmente
publicado, que viria a ser a sua contribuição definitiva para a ciêncía
do Direito no nosso país, e o espelho fiel de sua atividade de professor: o Curso de direito romano.
As páginas desse livro, meditadas e remeditadas ao longo de suas
preleções aos alunos desta Faculdade e das. outras escolas a que se es~
tendeu o seu magistério, recolheu Vossa Excelência o pensamento
próprio e o pensamento alheio, recolhido e filtrado do esplêndido
arsenal de livros, de que Vossa Excelência se cercou desde cedo, mas
especialmente desde os anos de preparo do seu concurso para esta
Faculdade. E o Curso de direito romano) fruto dessas leituras e dessas
longas reflexões, retomadas obstinadamente ao longo de um labor
discreto e infatigável, já pode ser considerado, antes mesmo de concluído, um dos maiores livros da cultura jurídica brasileira. Como
método, como conteúdo, como forma, ele nada fica a dever às boas
exposições do Direito Romano tedigidas pelos romanistas da atualidade. E sua influência sobre a nossa própria cultura, servindo de livro
de texto aos estudantes de Direito e abrindo-lhes os olhos para um
tratamento dogmático e histórico de nível superior, no dealbar da
formação intelectual, é imprevisível.
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Acresce que Vossa Excelência deixou impressas, nesse curso, as
marcas de sua mentalidade e de sua visão pessoal do Direito Romano, que Vossa Excelência sempre viu com olhos de civilista, procurando mais a concordância do que a discordância entre os conceitos
modernos e os antigos, e pondo em evidência o quadro histórico geral da sociedade e do Estado romano, com a chave de compreensão
das peculiaridades de certas instituições.
Seu espírito refratário a novidades,. confiante na continuidade do
Direito e na universalidade de suas criações, pôde manter-se indene
de certa eiva de modernismo, comum à ciência do Direito Romano
de nossos dias. Parà isso contribuiu decididamente a preeminência da
leitura das fontes sobre a leitura dos escritores, em seus estudos, e a
finura do senso crítico com que Vossa Excelência igualmente se previne da rotina e da novidade.
Ao vermos encerrar-se hoje a sua atividade de professor ordinário, um pensamento, Senhor Professor MATOS PEIXOTO, nos eleva o
espírito e nos faz encarar com suave alegria a melancolia desta separação. Esse pensamento é o de que Vossa Excelência se vai recolher agora
ao fecundo silêncio do seu gabinete para concluir, em paz consigo
mesmo e todo cheio de sua própria meditação, a obra que aqui iniciou e que maduramente apurou no longo intercâmbio com seus alunos: o Curso de direito romano. Assim a vida de Vossa Excelência assume aos olhos de todos o valor de um exemplo e de um símbolo, pois,
nessa batalha pela implantação de um ensino superior verdadeiro e pela
elevação da escola ao seu papel de centro do progresso intelectual e
científico do país, são os homens como Vossa Excelência que ensinam,
fazendo o que cada um deve fazer.
Desinteressado das frivolidades do sucesso pessoal, mais amigo
de admirar do que de desprezar, estimulante para o valor alheio, curioso do pensamento e das aspirações dos seus companheiros, silencioso ou reticente diante das manifestações de debilidade, afirmativo e
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encorajador diante de qualquer manifestação de valor, Vossa Excelência
granjeou nesta Faculdade a amizade e a admiração unânimes, que neste
momento o cercam e o acompanham.
Aos nossos alunos apontaremos no professor emérito de hoje um
protagonista insigne da paciente luta pela implantação da ciência autêntica na vida universitária do nosso país. E nós mesmos continuaremos a ir buscar na sua casa o estímulo, o conselho, a informação, o
esclarecimento que dos seus lábios e do seu coração caíram todos estes anos sobre nós, e afinal frutificaram no reconhecimento e na estima, que ofereço a Vossa Excelência em nome de todos nós.

ÜS ESTUDOS FILOSÓFICOS E A SUA SIGNIFICAÇÃO
NO MUNDO MODERNO

Dircurso de posse na diretoria da Faculdade Nacional de
Filosofia da Universidade do Brasil.

Quando recebi de Vossa Excelência, Senhor Ministro, o honroso convite para dirigir esta Faculdade, não pude deixar de me interrogar a mim mesmo sobre a atualidade ou inatualidade dessa missão.
Estamos numa hora extrema, para o mundo ocidental, a que pertencemos: a guerra, que dentro em pouco se alastrará por todos os países, põe em perigo o corpo físico sobre que repousa a existência de
cada povo, e faz um apelo tão urgente à técnica, à industria, às ciências aplicadas, que o prestígio de uma Escola de Filosofia, a bem dizer,
empalidece, e a sua missão se relega para o número daquelas tarefas
da paz, votadas à latência nestes grandes tempos, marcados pelos gestos de execução e pelos atos de vontade.
Noutra oportunidade, eu teria recolhido logo, sem inquietação e
com júbilo, o mandato que tanto honra a minha carreira de professor. Estas circunstâncias, porém, fizeram com que me assaltasse, de
início, uma grande dúvida, e não me resolvi a tomar em mãos este
encargo, senão depois de encontrar os argumentos que a aplacassem.
Dou-os agora a Vossa Excelência e aos professores e alunos desta Casa,
para com eles clausular os compromissos que assumo ao tomar posse
deste cargo.
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A primeira razão que, a meu ver, torna vivo e atual o papel desta
Escola prende-se ao destino da cultura brasileira e, de certo modo, à
nossa existência de povo livre. Nossa cultura nacional, como não podia deixar de suceder, dado o tempo e as circunstâncias em que nos
formamos, desenvolveu-se dos ramos para o caule, do caule para as
raízes. Já no início da nossa vida independente, possuíamos um
patrimônio de idéias em várias ciências aplicadas. O ensino superior,
a pesquisa desinteressada, a investigação pessoal dos doutrinários, se
não nos deram a riqueza, pelo menos deixaram-nos longe da indigência, nos grandes domínios do Direito, da Medicina, da Engenharia,
das ciências e técnicas correlatas. No domínio da Filosofia, porém, a
obra de um ou outro pensador não conseguiu contagiar, mesmo instantaneamente, o clima cultural do seu tempo. Como nunca atingimos à elaboração de uma cultura filosófica que nos fosse própria o
pensamento nacional, mesmo nos domínios especializados por onde
enveredou, jamais deixou de ser contribuinte de uma cultura alheia e,
talvez por isso, nunca traduziu as peculiaridades infungíveis da nossa
natureza.
Se me permitem uma comparação audaciosa, direi que a cultura
filosófica tem para um povo, e para a sua liberdade espiritual, papel
semelhante ao que desempenha a indústria pesada na sua independência
econômica e política. De fato, assim como a produção de matériasprimas e manufaturas pode enriquecer um povo, mas não assegura a
sua independência econômica enquanto a indústria pesada não lhe dá
as próprias máquinas de que precisa para trabalhar, assim a ciência, a
erudição, as artes e as técnicas de um povo não lhe engendram uma
cultura verdadeiramente nacional enquanto a especulação filosófica não
se exerce, com a autonomia e as peculiaridades do seu gênio, sobre
aquele temas fundamentais que dão validade e ordem a toda criação
intelectual. Sendo a filosofia a forma de saber que conduz o pensamento a si mesmo, que verifica a consciência do homem e mede o ajus-
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tamento da inteligência ao seu objeto, bem se compreende que não
pode ser espiritualmente autônoma uma cultura a que falta o eixo da
indagação filosófica, pois ela estará presa, nos seus fundamentos
dogmáticos e críticos, a um pensamento que o seu gênio aceitou, mas
não criou.
Nem se diga que o saber filosófico, representando a esfera mais
geral dos conhecimentos humanos, é universal nos seus resultados e,
portanto, independente do caráter das nações. Semelhante opinião
atentaria contra a natureza mesma do saber filosófico, que é sempre o
produto de uma experiência consumada pelo filósofo em si mesmo,
de tal maneira que, sendo universal nos seus resultados, está sempre
impregnado do particularismo da vida em que se plasmou. Ora, assim como o conhecimento filosófico se refaz na consciência de cada
homem para que possam atingir a ordem dos conceitos os problemas
que só através dela se colocam ante nós, assim cada povo contribui
para a meditação filosófica com as peculiaridades do seu gênio, as
imposições e as inquietações do seu destino, dando aos seus filósofos
um clima comum, uma via mental cuja escolha é um enigma para o
historiador, um centro de interesse cuja permanência só pelo parentesco nacional pode ser alcançada.
Considere-se, na diversidade das criações individuais que apresentam, a filosofia francesa, a filosofia alemã, a inglesa. Os traços nacionais estuam aos olhos do historiador, e não cabe duvidar que por
ser nacional e pessoal é que cada sistema se legitima e pode aspirar à
universalidade.
Temos, pois, nesta Faculdade Nacional de Filosofia, criada há
apenas cinco anos, o órgão da Universidade brasileira do qual se espera a tarefa suprema de autonomização e diferenciação da cultura
nacional. Na verdade, não existirá um Direito brasileiro, uma Medicina brasileira, uma Técnica ou uma Ciência brasileira, enquanto não
existir, viva, contínua e autônoma, uma Filosofia brasileira. Só, então,
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como um fruto amadurecido por si mesmo, sem a falsidade e impostura das culturas sazonadas à força, teremos criado uma concepção do
mundo em que se estampe o conceito que fazemos do nosso próprio
destino, e teremos formado o clima intelectual em que o pensamento
do nosso povo poderá frutificar.
Há, porém, uma segunda razão que, a meu ver, alimenta a atualidade da nossa missão no mundo de hoje. Aqui, já não falo apenas da
Filosofia, mas de todos os ramos de estudo que fazem desta Faculdade uma academia de altos estudos humanistas, abrangendo as ciências puras e as letras.
Vivemos numa hora em que o destino das instituições, dos valores, das idéias, é a preocupação de cada homem para a direção das coisas
públicas ou da sua consciência individual. Tive, há poucos meses, ocasião
de examinar a amplitude desta dúvida no terreno especial do Direito1
mas é inegável que ela assume toda a sua grandeza de sentido quando
consideramos, na perspectiva da filosofia da história, as várias transformações do mundo moderno. Cada acontecimento novo põe em crise
uma estrutura, cuja solidez parecia, até há bem pouco, indiscutível. E
levado pelos desenvolvimentos lógicos a que o exercício da previsão
o convida, o homem profetiza transformações radicais, de que o curso dos fatos de repente o desengana.
Neste mundo de incertezas em que nos movemos, e em que o nosso
espírito busca obstinadamente uma orientação que reja a economia dos
nossos passos, qual o melhor alimento para a inteligência, qual o corretivo, eficiente dos erros de previsão? Pensem alguns, embora, em
construir curvas sobre as estatísticas e os índices, pensem outros em
analisar, com recursos técnicos exaustivos, o complexo tecido das
sociedades, a verdade é que o homem só na boa e profunda cultura

'Discurso pela renovação do direito, Rio, 1942.
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humanista encontra a educação daquele sexto sentido que o adverte
do possível e do impossível, do irrelevante e do grave, da segurança e
do perigo, do permanente e do transitório. Pouco importa que a lógica nos convide a conclusões coerentes e extremas; há uma experiência subtil, que diante do novo dá ao homem a sensação do "visto", e
que não vem dos cálculos e estudos, mas do conhecimento de antigas
idéias, da leitura de muitos poemas e muitos romances, onde aos poucos
a vida nos entregou os seus segredos.
De modo que o saber humanista, num universo convulsionado
como o de hoje, é um preservador do equilíbrio mental e um constante corretivo à sedução das generalizações. Ele nos auxilia a resguardar
a "constante humana" que as transformações históricas mais catastróficas não comprometem jamais. Ele indica o plano de recuperação por
onde se fará a volta dos corpos agitados a um estado de equilíbrio. E
ele tranqüiliza os espíritos alarmados, graças ao seu poder de desmascarar as novidades.
De que mais se precisaria, para demonstrar a atualidade palpitante
desta Faculdade, no mundo de hoje? Poucos centros de estudo estarão tão justificados em face dos problemas culturais do Brasil e do
mundo, e tenho a ventura de verificar que poucos estarão, como este,
tão bem equipados de homens para os enfrentar. Constitui um orgulho, para mim, sair das ocupações obscuras da minha cadeira na Faculdade de Direito, para vir receber a direção deste Instituto das mãos
do Reitor Magnífico. Sua austera e ilustre figura, que tem servido de
regra aos professores brasileiros, será o exemplo a que recorrerei para
bem desempenhar este mandato.

AULA INAUGURAL

Proftrida a 20 de março de 1964 na Faculdade de Filosofia
da Universidade do Brasil.

Ao aceitar o honroso convite, que me fez o ilustre diretor desta
Faculdade, em nome de seus professores e alunos, para pronunciar
a aula inaugural dos cursos de 1964, versando nela o tema da reforma universitária, não tive em mente trazer uma contribuição
pessoal, de caráter técnico, ao estudo do problema da reorganização das universidades brasileiras, ou mesmo, especificamente, da
Universidade do Brasil. Não porque, como professor, deixe de estar interessado no exame desse problema e de suas soluções. Pareceu-me, porém, que me cabia, de preferência, procurar situar os
objetivos da reforma universitária no quadro das transformações
institucionais, de que necessita o país para substituir suas antigas
estruturas por outras, capazes de atender às aspirações da nova sociedade, formada, ou modificada, ao longo das duas décadas consecutivas à Segunda Guerra Mundial.
Essa nova sociedade veio a ser o produto, em primeiro lugar, de
um importante incremento demográfico. Partindo do recenseamento
de 1940, e aplicando as taxas de crescimento conhecidas, podemos
estimar a população brasileira em 41 milhões em 40, 52 milhões em
50 e 71 milhões em 60, para atingir no corrente ano a 80 milhões e
projetar-se, em 1970, a mais de 99 milhões.
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Em segundo lugar, durante esse período, modificou-se o tipo da
economia brasileira, que passou da simples produção de bens primários, agrícolas e extrativos, e de bens manufaturados para consumo
pessoal, como tecidos, artigos de vestuário e de alimentação, à fase inicial
da industrialização, com a construção da primeira grande usina siderúrgica em 1942, das primeiras refinarias de petróleo em 1952, e a
expansão dos recursos em energia elétrica de 1.2 milhões de KW de
potência instalada em 1940 para 1.8 milhões em 1950, 4.8 milhões
em 1960 e 5.7 milhões em 1962, dando ensejo a uma diversificação da produção, que se traduziria numa diversificação ocupacional
correspondente, e na criação de um grande e poderoso proletariado industrial.
Em terceiro lugar, sobre essa sociedade, sobre suas tradições,
seus costumes, seus gostos e hábitos mentais, agiria o exemplo de
outras sociedades, de nível de vida mais elevado, tornadas mais
próximas pela intensidade crescente das intercomunicações, e muitas
delas em processo acelerado de desenvolvimento econômico e de
transformação social.
Deixando de lado outros e numerosos fatores, para nos atermos
apenas a esses mais salientes, já é fácil compreender que se tenham criado
no país condições inteiramente novas, determinantes de um novo comportamento social, e que as classes dirigentes fossem chamadas a dar
resposta a problemas e aspirações radicalmente diversos dos oriundos
da fase histórica anterior.
Penso na rapidez com que se operou esta transformação profunda, ao percorrer mentalmente o caminho trilhado, nestas duas décadas, por esta Faculdade. Há vinte e três anos, numa sala de aulas que
lhe servia de salão nobre, no velho e modesto edifício onde ela primeiro se instalou, no Largo do Machado, na presença de alguns dos
professores que hoje também aqui se encontram, um jovem professor
de Direito, de 29 anos, do qual me lembro vagamente, recebia das mãos
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do Reitor RAuL LEITÃO DA CUNHA a direção da Faculdade Nacional
de Filosofia. O que foram os problemas que o diretor daquele tempo
teve de enfrentar, por certo surpreenderia os professores chegados mais
recentemente e os estudantes de hoje. O primeiro era a escassez de
alunos; houve anos em que aos vestibulares de alguns cursos não se
apresentaram mais que dois ou três candidatos. E um dos professores
franceses, que integravam o corpo docente daquela época, consolavanos, contando a réplica de um professor de sânscrito a um seu colega
da Sorbonne:
- Combien déleves avez-vous dans votre cours?
- Quatre.
- Démagogue!
Outro problema, que condicionava o primeiro em grande parte,
era a estreiteza dos horizontes profissionais abertos aos que se bacharelavam em Ciências e Letras, e mesmo aos que obtinham a licença
após o curso de didática. As carreiras que se lhes abriam eram materialmente incapazes de prover a subsistência de um profissional universitário e ofereciam, além disso, um número escasso de oportunidades.
Outro problema era o da biblioteca, inteiramente inexistente.
Outro, o dos laboratórios indispensáveis aos cursos de ciência, e bem
mais pobres de recursos que os dos mais humildes colégios de nível
secundário. Nenhuma daquelas faltas, e outras inúmeras, parecia, entretanto, impeditiva da existência legal de uma Faculdade. Bastava a
entidade abstrata, cartorial, expedidora de diplomas, a cuja sombra vivia
um minúsculo simpósio de professores dedicados e alunos corajosos,
para preencher os requisitos de uma escola superior. É verdade que
de 1941 a 1945 a situação se transformaria radicalmente. Mas foi nos
anos subseqüentes, que a Faculdade sofreu o assédio da sociedade nova,
teve os seus limites primitivos explodidos, e viu surgir problemas de
estrutura e de crescimento, que as condições sob que se constituíra não
estavam aptas a dominar.
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Esses problemas aí estão, em sua maioria, como contradições
abertas, dando à vida da escola um sentido de inquietação e de polêmica, em que estudantes e professores são levados a tomar posição. Muitos, inevitavelmente, nesse instante, cairão na
incompreensão perigosa de não se darem conta do desajuste surgido entre a antiga e modesta estrutura do pequeno centro de estudos, criado para a sociedade pré-industrial, que éramos em 1939,
e a avulsão social desordenada dos últimos anos, em que foram
descalibradas, ou forçadas a trabalhar acima do seu limite de carga, todas as nossas estruturas institucionais. Dessa incompreensão,
surgem, em grande parte, o choque e a resistência. E a melhor
maneira de superá-los é situar a crise no quadro da crise mais ampla, que se repete, com as mesmas características, em setores diversos
da vida brasileira.
Pois, de fato, o que sucedeu com esta Faculdade, sucedeu, guardadas as proporções da escala, com a nova sociedade brasileira, surgida
tumultuosamente nos anos do segundo após-guerra.
Deve-se ao Professor W. W. RosTow, no seu livro The Stages of
Economic Growth) uma classificação das sociedades, segundo as etapas
em que se encontram do processo de desenvolvimento. Conforme essa
classificação, a primeira fase é a da sociedade tradicional, economicamente dominada pela agricultura, sujeita passivamente à influência de
fatores externos, intelectualmente pré-newtoniana, dividida em segmentos sociais rígidos, dificilmente comunicáveis. A segunda fase é de transição, e nela se formam as condições para o advento da terceira, que é
a do take o.ff, da decolagem, em que se inicia o processo, ao mesmo
tempo econômico e social, do desenvolvimento. A quarta é a do amadurecimento, e a quinta a do consumo em massa, já caracterizada pelo
automatismo do processo acumulador de capitais, pela auto-sustentação econômica, pelos níveis médios de consumo individual superiores
às necessidades de subsistência.
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A experiência do nosso próprio país e dos latino-americanos
permite, a meu ver, introduzir nos estágios de ROSTOW algumas pequenas, porém vantajosas alterações, mas é de toda utilidade considerarmos através deles a nossa evolução recente e suas perspectivas imediatas.
Creio que a sociedade brasileira, até o início da década dos 40,
configurava nitidamente o tipo da sociedade tradicional. A economia
repousava exclusivamente sobre a produção de bens primários e sua
exportação, o que colocava a formação anual do produto nacional bruto
(PNB) na dependência, também exclusiva, dos fatores físicos, que
aumentam ou reduzem o volume das safras, e do comportamento dos
compradores estrangeiros, que eleva ou deprime suas cotações internacionais. As atividades básicas para sustentação do país- agricultura
extensiva, exploração de minérios, comércio exportador - não requeriam para seu manejo e organização uma classe dotada de conhecimentos
técnicos de nível superior. A população rural, numericamente muito
superior à urbana, não encontrava incentivo à alfabetização nas condições puramente materiais da prestação de trabalho. A pequenez dos
estabelecimentos fabris, nas cidades, não ensejava a criação de um
operariado compacto, que pudesse dar origem a um proletariado urbano consciente de seus problemas de classe e capaz de organizar-se.
O ensino, sob a influência de tradições vindas do século XVII e do
século XVIII, sobre as quais não haviam atuado condições econômicas capazes de reorientá-las noutro rumo, guardava o cunho
retórico, falsamente chamado humanista, dirigindo-se mais à ilustração individual do que ao preparo do homem para fornecer uma
contribuição social.
As características do sistema educacional, formado dentro dessas
circunstâncias, são curiosamente concordantes. A primeira a ser mencionada é a inexistência, até 1931, de um ensino de nível médio, com
finalidades verdadeiramente próprias, representando uma etapa con-
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clusiva de formação escolar. A concepção que domina e qualifica o
ensino médio está bem contida na expressão "preparatórios". Nela se
salienta o caráter conjuntivo, intermediário, do ensino que apenas introduz aos estudos superiores. São estes que decidem do que se vai
exigir de um "preparatoriano", quanto a disciplinas, de que ele prestará provas nos colégios, ou, durante certa fase, exames de Estado.
Outra característica a mencionar é a pobreza do painel universitário, reduzido às três Escolas de Direito, Engenharia e Medicina, únicas
profissões liberais abertas aos filhos-famílias de uma sociedade economicamente não diversificada, e marcadas, todas três, pela inexistência
de qualquer relação de continuidade com ofícios intermediários, profissões menores, em que se pudesse ver um grau menor de desenvolvimento técnico da mesma especialidade.
Outra característica: a rigidez e a incomunicabilidade dos currículos, traço indicativo da desnecessidade de adaptação vocacional dos
cursos e também da inexistência, na sociedade, de certas funções técnicas para cujo desempenho são aconselháveis conhecimentos combinados, fornecidos por escolas diferentes.
O sistema universitário, que se construiria no país, não podia deixar
de levar a marca dessa estrutura social e cultural rudimentar. Seria uma
universidade para uma sociedade que não necessitava de instrução
superior para a gestão das atividades econômicas primárias, que a
mantinham; que não possuía qualquer organização tecnicamente
complexa a exigir profissionais com aptidões refinadas; que não via
no aluno o indivíduo a ser treinado para retornar ao meio social e ali
desempenhar uma função de interesse coletivo, mas o indivíduo a ser
pessoalmente enriquecido pelo aprimoramento cultural, que a escola
se achava em condições de oferecer-lhe.
Era natural que, assim sendo, a universidade tivesse, ainda que
de forma puramente nominal, preocupações mais qualitativas que
quantitativas. Sua produção anual de diplomados não era comensurada,
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nem a um índice demográfico, nem à demanda de profissionais formulada pelos setores próprios da economia do país. Era também natural que a criação de universidades e escolas superiores surgisse, algo
ao acaso, sem relação com as necessidades do meio, quase por emulação dos centros urbanos ou por aspiração de influência de grupos sociais ou confissões religiosas.
Sobre esse esquematismo, começaram a influir, por mimetismo,
os exemplos de países estrangeiros, onde a organização universitária
já correspondia a formas diversas de cultura e de vida social. Foram
sendo, assim, introduzidas escolas novas, como a Escola Nacional de
Química em 1934, a de Ciências Econômicas em 1938, e afinal, com
a reforma Capanema, esta Faculdade Nacional de Filosofia em 1939,
e quase todos os atuais estabelecimentos superiores de ensino. Cada
um deles teve, por seu turno, de fazer face aos desajustamentos específicos entre a sua instituição e o meio social em que se inseria, e que
nos anos subseqüentes reagiria sobre ela, impondo-lhe problemas novos
e reclamando as respectivas soluções.
Como se desenvolveu, nas décadas seguintes, o sistema de equilíbrio entre a universidade e o meio social brasileiro?
Ao iniciar-se a transformação da sociedade, teria sido possível
à Universidade desempenhar um papel criador e de vanguarda, não
só no equipamento intelectual das novas gerações para a compreensão do momento histórico e para o desempenho das funções sociais tornadas mais diversificadas e complexas, mas também no estudo e sistematização das novas formas de comportamento e de seus
reflexos nos quadros institucionais do país. Não foi, porém, o que
sucedeu. A universidade, por causas que cabe ao sociólogo averiguar e definir, tomou posição à retaguarda do processo social
brasileiro. Dela não veio, até aqui, um esforço suficiente de formulação dos nossos problemas, ou de modernização da nossa cultura,
nem mesmo uma adequação eficaz de seus cursos profissionais às
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tarefas de nível superior, reclamadas pela diversificação ocupacional
ocorrida na sociedade.
O que sucedeu à universidade não constituiu, entretanto, uma
exceção. De um modo geral, é lícito dizer-se que todas as instituições
canalizadoras da vida política, econômica ou cultural do país se atrasaram em relação ao processo de transformação histórica, e se apresentaram em crise, ou por insuficiência quantitativa, ou por
desajustamento insuperado entre suas antigas finalidades e suas novas funções.
A sociedade brasileira entrou, no espaço de poucos anos, numa
fase tumultuária de transição para o take off do desenvolvimento econômico. Se me forem reveladas a imprecisão da análise e a enumeração incompleta, direi que os traços característicos dessa fase, responsáveis, a meu ver, pelo desequilíbrio que a assinalou, foram:
1°, a implantação acelerada, nos anos de guerra e imediato apósguerra, da industrialização no Centro-Sul do país;
2°, a falta de investimentos proporcionais, feitos anteriormente
ou paralelamente, em educação, saúde, ciência e organização;
3°, a ascensão política do proletariado urbano e da classe média,
ao terminar, com o fim da guerra, o regime instituído em 1937, e restabelecer-se o sistema democrático representativo.
Numa sociedade que pudesse planejar a sua própria transição da
fase tradicional ao desenvolvimento, antes de se criarem indústrias, ou
pelo menos paralelamente, seria programado um investimento adequado em educação, ciência, saúde pública e organização, GALBRAITH, nas
conferências que pronunciou em universidades indianas, em 1961, sob
o título geral Economic Development in Perspective) analisa a controvérsia entre os que vêem nos investimentos culturais um prius em relação
ao desenvolvimento econômico, e os que consideram necessário primeiro criar riqueza para que à sociedade se possa oferecer um sistema
de educação verdadeiramente evoluído.
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Como quase sempre, a verdade não se pode conter toda numa só
dessas alternativas. Em primeiro lugar, cabe reconhecer que a educação, como as demais atividades culturais e a saúde pública, tem como
investimento financeiro um duplo caráter de produção e de consumo.
O investimento é produtivo, na medida em que seus beneficios retornam

à sociedade pela melhoria dos padrões de eficiência; e é de consumo,
na medida em que enriquece o indivíduo de aptidões novas para o
desfrute da existência.
Cabe também observar que as necessidades de educação são diversas nas etapas sucessivas do desenvolvimento. Na primeira, na de
transição da sociedade tradicional, a educação é absolutamente
prioritária, pois, por falta dela, não se encontrarão no país os quadros
técnicos e gerenciais indispensáveis à execução das tarefas de uma sociedade moderna, e o desperdício, a repetição desnecessária e a ineficiência inutilizarão grande parte do esforço feito pelo país para acumular
capitais e aplicá-los na produção.
Entre nós, a transição inicial da sociedade tradicional para a moderna foi processada sem qualquer investimento conscientemente orientado para a criação de condições culturais capazes de assegurar o
aproveitamento pleno do esforço do país. O mesmo sucedeu, é verdade, em toda a América Latina, e nessa lacuna se originam os planos
internacionais de assistência técnica, usados algumas vezes como
derivativos para recusa de formas mais efetivas de cooperação.
O fato de não termos preparado engenheiros e técnicos em escala
adequada e com o nível de treinamento necessário, à medida que implantávamos novas indústrias e investíamos recursos na modernização das
existentes; de não termos criado, para iniciativas econômicas tecnologicamente complexas, condições de auto-sustentação cultural, através
dos nossos institutos científicos e escolas superiores; pode ser visto como
o responsável por certos resultados insatisfatórios e desequilíbrios de recuperação difícil, que afetam e debilitam o desenvolvimento brasileiro.
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Isso não impediu, entretanto, que esse desenvolvimento se iniciasse, e se firmasse a uma taxa elevada, bem superior, durante toda
a década dos 50, à do crescimento demográfico. Firmou-se, assim,
com aspectos positivos e negativos, um processo espontâneo de industrialização, que cedo pôs em evidência a necessidade de um planejamento. A princípio: de um planejamento parcial, reduzido, a
bem dizer, a projetas específicos, visando à remoção de "pontos de
estrangulamento" do crescimento econômico; foi a fase que se fez
notar pelos trabalhos da Comissão Mista Brasil- EUA (1951-1953),
pela criação do BNDE, pelo programa de metas (1956-1960) e pelos
estudos do Conselho do Desenvolvimento. Ao fim de algum tempo: de um planejamento integrado, abrangendo a iniciativa pública, e ainda que sob forma puramente indicativa, a iniciativa privada, e sobretudo passando da fase dos projetas à fase dos programas, em que atende, ao lado de iniciativas de caráter econômico, a
outras de caráter social.
É certo que não é lícito estender a toda a sociedade brasileira a
afirmação de haver ela dado início, nas últimas décadas, à transição
para o desenvolvimento. Em inúmeras regiões do país, como sucede
em outros de dimensões territoriais continentais, a sociedade tradicional perdura, e é possível que com ela coexistam áreas em que se processam etapas diversas do desenvolvimento.
Não se compreenderia, porém, o surto de transição das áreas mais
dinâmicas, se quiséssemos reduzir os seus desequilíbrios e peculiaridades ao contraste entre o avanço espontâneo do processo de industrialização e a falta de investimentos paralelos, adequadamente feitos
em educação, saúde pública, ciência e organização. Esse desajuste explica muitas dificuldades, que enfrentamos, mas o quadro se completa, sobretudo em seus aspectos positivos, quando lhe acrescentamos
o terceiro elemento há pouco enumerado: a ascensão política do proletariado urbano e da classe média.
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Na sociedade brasileira tradicional o papel político da classe operária fora puramente passivo. O sistema de representação popular favorecia o controle direto e incontrastado da classe economicamente
dominante, que era a agrária; e da classe média apenas um segmento
-a classe militar- fazia sentir sua influência, sem chegar, entretanto,
a formas estáveis de dominação política, como as observadas em outros países do hemisfério.
A liqüidação do regime político de 1937, a volta ao sistema
representativo em 1946, o voto secreto, criaram as condições
superestruturais para que se fizesse presente, no mecanismo de formação do poder, uma nova força, o proletariado urbano, que começava a compactar-se com a criação da grande indústria, e a organizar-se em associações de classe.
A presença de uma nova classe social no esquema de forças políticas teve, como era natural, repercussões profundas no comportamento
dos dirigentes, que embora continuassem a sair das classes tradicionalmente dominantes, passaram a levar em conta a reação crítica de
um eleitorado mais complexo e a ter de dar atendimento a outra gama
de reivindicações. No plano do desenvolvimento, a ascensão da classe
operária e da classe média havia de traduzir-se, especialmente, por uma
permanente tendência a superpor o aspecto social ao aspecto econômico dos problemas, e a procurar obter, sob a forma de melhoria de
salários, de suavização das relações de trabalho ou de prestação de
assistência, maior participação do trabalhador na renda social.
A efetividade da liderança do proletariado urbano, sobretudo em
setores mais preparados para a integração, faria com que essa melhoria
de participação se tornasse desigual. A situação do campesinato e do
proletariado não qualificado sofreria uma queda relativa, enquanto a
vanguarda operária registraria progressos sensíveis. Esses progressos
não poderiam ser alcançados senão num clima de competição e de luta.
Esse clima levou as classes populares a uma evolução rápida, que alar-
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gou o âmbito de suas reivindicações, da área dos interesses puramente classistas à dos problemas políticos e econômicos do país.
Eis como se havia de apresentar, na fase de transição para o desenvolvimento, o panorama da sociedade brasileira:
a) uma componente aceleradora, de ação concentrada sobre a
região Centro-Sul: a industrialização;
b) uma componente retardadora: a falta de investimentos paralelos adequados em educação, ciência, saúde pública e cultura;
c) uma componente condicionadora: a pressão crescente da classe média e do operariado urbano por uma distribuição que lhes assegure maior participação na renda social.
Aos elementos desse quadro deve acrescentar-se um fator de importância crescente, isolado ou associado a outras ideologias: o nacionalismo econômico. Não seria exato apresentar o nacionalismo como
tendo sido o único veículo do desenvolvimento econômico brasileiro. Na verdade ele representa um dos veículos que objetivam esse resultado, mas com ele tem competido um desenvolvimento, que põe a
tônica nos aspectos quantitativos do crescimento da renda nacional e
não vincula diretamente o processo econômico à luta pela emancipação nacional das sujeições ainda existentes no imperialismo. Mas o papel
do nacionalismo tende a acentuar-se cada vez mais, pois não se conhece
exemplo histórico de nenhum povo que tenha atingido a fase de desenvolvimento, sem antes se afirmar nacionalmente, emancipando-se
dos vínculos alienígenas. Por outro lado, se uma autêntica emancipação é pré-condição sine qua non do desenvolvimento, ela não é condição suficiente. Assim é que urge imprimir ao projeto brasileiro do desenvolvimento característica de racionalidade e eficiência, sem as quais
todo o esforço exigido do povo será desgastado num emaranhado de
soluções contraditórias e autodestrutoras.
Durante a fase de transição que atravessamos, qual foi verdadeiramente o esforço do país para adaptar aos seus novos objetivos e problemas o sistema do ensino superior?
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Creio não exagerar dizendo que esse esforço foi diminuto, e que
não é fácil ler, na expansão ou nas modificações do sistema, o sentido
de uma correlação permanente com o processo em início do desenvolvimento.
Não logramos ainda, como sociedade, atingir à fase de "decolagem", para usar a expressão de ROSTOW, em que o país se auto-sustenta no impulso de crescimento e diversificação. A fase de transição
se vem estendendo excessivamente, expondo-nos freqüentemente a
riscos de retrocesso, e cumpre reconhecer que os governos não lograram reduzir à unidade os fatores que atuam sobre a sociedade, impelindo e condicionando sua transformação. As pressões sociais internas, que se exercem em favor de uma distribuição melhor da renda,
não têm sido aproveitadas em benefício do aumento e da melhoria da
produção. Por outro lado, o processo de industrialização espontâneo
não tem sido disciplinado por um planejamerito eficaz.
Se é verdade que o corretivo desses desajustes e deficiências há
de ser encontrado, em grande parte, na ação governamental, também
é certo que não se completarão os pré-requisitos do desenvolvimento
continuado sem que se modifiquem adequadamente as condições culturais do meio brasileiro. A suposição de que o desenvolvimento depende apenas de um aumento substancial de capitais a investir, e da
execução de projetas com que se ampliem as disponibilidades de energia
e transporte no país está hoje ultrapassada pela evidenciação de que o
desenvolvimento não é um processo econômico, mas um processo
econômico-cultural. Ele pressupõe, por isso, os capitais e projetas aludidos, mas também a existência de uma mentalidade, no país, capaz
de compreender as funções de uma sociedade moderna, de refazer a
ordem de prioridades sociais de acordo com essas funções, de avaliar corretamente os resultados práticos alcançados em determinado empreendimento ou atividade, e sobretudo de fornecer, ao poder público ou à iniciativa privada, os quadros técnicos e gerenciais de que eles necessitam.
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Não podemos esquecer de que o subdesenvolvimento econômico
não é uma simples diferença entre a soma de recursos de que dispõem
dois países. É, ao mesmo tempo, uma diferença qualitativa, que modifica o comportamento social. Até o advento da máquina a vapor e
dos demais inventos, que integraram a tecnologia da era industrial, a
diferença entre um país pobre e um país rico era realmente mais fácil
de exprimir-se em dados quantitativos, pois num e noutro as soluções
dadas eram baseadas na mesma tecnologia, e. a conduta social partia
da mesma avaliação de valores. Foi o advento da grande indústria que
reorientou a vida social para objetivos novos, e modificou o tipo de
conhecimentos e de formação intelectual que permitiriam a certos povos
atingi-los. Os povos não industrializados permaneceram culturalmente
na fase da educação superior predominantemente retórica e não estenderam a educação elementar à totalidade da sua população. Os industrializados, pelo contrário, caminharam para a educação superior
pragmática, de tônica tecnológica, com a versatilidade necessária ao
grau de diversificação das ocupações; criaram condições para o surto
da pesquisa científica, tanto no campo da Ciência propriamente dita
como no das Letras, e alfabetizaram rapidamente sua população,
liqüidando desse modo o mais importante fator de comportamento
estático na sociedade tradicional.
Essa diversidade cultural sustentou e condicionou a diferenciação
entre as sociedades desenvolvidas e as subdesenvolvidas, integrando
os efeitos da diferenciação econômica entre produtores de bens primários e produtores de manufaturas.
Sair do subdesenvolvimento e entra;r na fase de desenvolvimento
sustentado não é, pois, uma tarefa histórica que possa ser cumprida
apenas com a industrialização do país e o aumento da porcentagem
do produto bruto reservado a investimentos~ É paralelamente uma tarefa
de transformação cultural. Não o termos visto com clareza, desde o
início dos anos 50, valeu-nos um enorme desperdício das forças que
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mobilizamos para o desenvolvimento, e foi talvez a causa principal de
havermos dilatado por mais de 20 anos a fase de transição (em que
ainda nos achamos) da sociedade tradicional para a sociedade moderna.
Que sucedeu, porém, nesse meio-tempo?
Quando nossa fase de transição se iniciava, também começava,
nos países desenvolvidos, em 1945, uma nova fase da ciência e da
tecnologia, que a partir da desintegração do átomo chegaria, em poucos anos, a uma extensa gama de realizações nos mais variados campos do conhecimento, e permitiria inclusive que se iniciasse o domínio do espaço sideral. Algo de semelhante ao que se passou no fim do
século XVIII, com o advento da grande indústria, parece repetir-se no
meado do século XX, criando condições culturais para um novo avanço,
que deixará os povos não participantes no limiar do que já denominei
um "neo-subdesenvolvimento econômico".
O risco do neo-subdesenvolvimento ainda é maior do que o do
subdesenvolvimento, de que ainda não logramos sair. O distanciamento
relativo entre os povos detentores da ciência e da tecnologia modernas e os povos não detentores pode relegar estes últimos à condição
de uma subumanidade. E a eliminação do distanciamento, a modernização dos povos pré-einsteinianos, representará, pela necessidade de
mobilização de recursos econômicos para investimentos em ciência,
um esforço superior à capacidade nacional de muitos deles.
Daí surge, como um imperativo, para os países que se encontram,
como o nosso, na fase de transição da sociedade tradicional para a
sociedade moderna, a necessidade de reverem corajosamente, ia dizer
heroicamente, sua escala de prioridades, para salvar o futuro, dando
aos investimentos em educação e ciência uma amplitude, que à ótica
dos homens de hoje parecerá talvez desproporcionada.
É que nenhum esforço de desenvolvimento será coerente e conclusivo se não assentar no pressuposto da imediata transformação do
padrão cultural do país. No campo do ensino primário, a erradicação
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do analfabetismo e a cobertura total das necessidades de ensino elementar, decorrentes da expansão demográfica, são objetivos inseparáveis
da dinamização do comportamento social a ser reclamado de toda a
população. No campo do ensino médio, são tarefas essenciais a expansão
da rede de escolas públicas e a criação de ramos diversificados, onde
possam alcançar formação completa os que desempenharão na sociedade funções técnicas de nível intermediário, para as quais não se requer formação superior. E no nível do ensino superior o que se impõe é uma reforma universitária capaz de corresponder
quantitativamente à demanda de ensino criada pelo crescimento da
população, e ajustada como urna superestrutura à variedade de funções
característica de uma sociedade em processo acelerado de desenvolvimento.
Creio que essas peculiaridades ficarão mais claras se puderem ser
fixadas num quadro enumerativo:
l 0 , a universidade não deve perder, ao procurar dar resposta à
demanda de quadros técnicos e gerenciais do país, o seu caráter de centro
de estudos voltados ao aperfeiçoamento do homem e à ampliação de
suas possibilidades de explorar a própria liberdade;
2°, a universidade pode ser apenas centro de ensino, mas, ao mesmo
tempo, de pesquisa e de ensino, numa articulação íntima e criadora
entre essas duas funções, ou finalidades;
3°, a universidade não pode ser um órgão cartorial, onde se apura o aproveitamento mínimo necessário à obtenção de títulos que asseguram privilégios profissionais. Ela tem de ser, pelo contrário, centro de treinamento onde se procura alcançar aproveitamento máximo,
tendo em vista o rendimento nas tarefas sociais a que o estudante se
destina;
4°, o privilégio profissional deve desprender-se do diploma universitário e passar às associações e ordens de profissionais, de modo
que nenhuma outra finalidade, senão a aquisição de conhecimentos,
possa condicionar o ensino universitário;
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5°, a universidade deve ser planejada para atender às necessida~
des de quadros técnicos e administrativos do país, e seus cursos devem sofrer, com essa finalidade, ajustamentos freqüentes, para o que
serão mantidos os contatos necessários com os órgãos responsáveis pelo
planejarnento e a administração;
6°, na gestão da universidade devem participar professores e alunos, para que a universidade não tenha qualquer caráter tutelar e represente bem a comunhão de interesses dos que estudam, traduzindo
prontamente e adequadamente suas aspirações;
7°, os cursos universitários devem ter a flexibilidade curricular
necessária para que o estudante possa procurar o tipo exato de preparo reclamado por seu interesse vocacional ou utilitário. As combinações de disciplinas, os entrelaçamentos de conhecimentos só devem
ser limitados pelas condições práticas, de funcionamento das escolas
e pela coerência na expedição de certificados;
8°, a seleção de professores deve ser flexível, permitindo o aproveitamento dos mais capazes, assegurando a rotatividade, a
ternporariedade, estimulando a competência, e superando o sistema
da cátedra estática e vitalícia;
9°, deve ser mantido, e desenvolvido, o sistema de divisão das universidades em escolas e institutos, agrupando-se nestes, em torno da pesquisa, os estudos de disciplinas que se repetem em currículos diversos;
10°, a universidade deve abrir-se a todas as formas de conhecimento e ser um centro de ampliação contínua de contatos com a experiência de outros povos, tanto no âmbito da ciência e da tecnologia,
corno no das letras e das técnicas sociais. Nesse sentido, ela funcionará acima das ideologias, dos preconceitos e das divisões de qualquer
origem, corno um mecanismo de aproximação, de intercâmbio e de
entendimento universal.
São esses os princípios, ou antes, os traços característicos, que
podem, a meu ver, situar, nos dias de hoje, urna reforma universitária
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na linha da transformação social, que se vem cumprindo em nosso país,
sem liderança cultural definida, com enorme vitalidade, mas com retardamentos desnecessários e desperdícios evitáveis. Essa transformação é, em resumo, a substituição de uma sociedade tradicional por uma
sociedade moderna. Ela não se cumprirá utilmente, como procurei
demonstrar, senão ficar assegurada a primeira de suas pré-condições:
a atualização cultural do país, a concentração de investimentos na educação, na ciência, na saúde pública e na organização, para que seja
aproveitado adequadamente o surto de industrialização.
Estou certo de que, dentro do nosso sistema de ensino superior,
são as faculdades de filosofia, e portanto, dentro de nossa Universidade esta Faculdade, os instrumentos naturais de reflexão e elaboração dessa reforma essencial ao advento da sociedade moderna, que é
a reforma universitária. Aqui existe a variedade de perspectivas necessária a uma visão integrada do problema. E aqui existe o clima polêmico, sem o qual as idéias não se atritam, e não logram prevalecer
seletivamente. Professores e alunos estão aptos, sob o comando do
eminente educador que dirige esta Faculdade, a empreenderem um
trabalho criador, que nós, professores de outras Faculdades, deles esperamos e que poderá representar uma contribuição histórica à transformação do nosso país.
Ao dar por terminada esta aula inaugural, desejo render minhas
homenagens a esta Faculdade que completa 25 anos, durante os quais
tornou-se, guardadas as limitações do meio, um centro vivo de estudo, de pensamento e de controvérsia. Possa ela continuar a crescer,
no correr dos anos, como tem crescido: na autoridade dos seus professores, no merecimento dos seus alunos e na irradiação do seu pensamento sobre o nosso país.

DISCURSO PROFERIDO NA UNIVERSIDADE
DE CRACÓVIA EM MAIO DE 1962

Magnífico Reitor) Senhor Decano) Senhor Promotor)
Excelência) Professores) Alunos) Senhoras) Senhores)

Não vos é difícil, caros colegas, imaginar o quanto me sinto
honrado ao receber da Universidade Jagellone o título de Doutor
Honoris Causa. A reputação desta Universidade há muito atravessou
o Oceano. Em toda a parte, ela é considerada não apenas como uma
das mais antigas e respeitáveis, dentre as que têm trabalhado pelo
futuro da cultura e da humanidade, mas também como um dos
centros de estudos que tiveram o privilégio de mudar o curso do
pensamento.
Há poucas Universidades no mundo que possam contar, como
uma das grandes realizações de seus professores ou de seus alunos, uma
transformação radical da cultura mundial. Esse privilégio vos pertence: o nome de vosso ilustre filho Copérnico representa, para o pensamento moderno, o verdadeiro símbolo da mudança. Não é apenas a
Europa quem olha para esta Universidade com respeito e admiração;
as Universidades da América, as Universidades Brasileiras e, entre elas
a Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, à qual tenho a honra de
pertencer, contam a Universidade de Cracóvia entre os centros de estudos para os quais dirigimos nosso pensamento, quando ponderamos
que as responsabilidades da Universidade no mundo moderno aumen-
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taram, e que é desses grandes centros de estudos que uma palavra nova,
uma orientação segura, poderá um dia surgir.
Insisto em vos dizer, Senhor Decano, que é para mim uma grande honra receber este título, no quadro da Faculdade de Direito. A
faculdade de direito foi o berço da minha vida pública; foi na cultura
jurídica que tive a felicidade de formar meu espírito e minha visão do
mundo; a vida jurídica, o estudo do direito têm o mérito de aproximar os homens e fazer com que todos se possam sentir empenhados
na mesma causa, no mesmo ideal, na mesma condição fundamental
de vida.
Como Professor de Direito, como Professor de Direito Civil,
formei meu espírito nesse mesmo direito romano, nesse mesmo código de Napoleão do século XIX, em que, por toda parte, se lançaram
as bases da cultura jurídica mundial. Nesse sistema de normas, que
permitiu o florescimento de uma nova dogmática dos tempos modernos, os homens que modelaram as idéias jurídicas do meu País e os
que criaram a cultura jurídica polonesa, puderam encontrar, há muito tempo, uma linguagem comum; essa comunhão nos dá a certeza
de que as mudanças do mundo, as transformações da cultura e da sociedade não comprometem jamais as raízes profundas de nossa espécie e o destino permanente de nosso espírito.
Partindo de meios sociais muito diferentes, quer estudando aqui
em Cracóvia com a autoridade de um passado que remonta ao século
XIV, quer estudando no Brasil numa universidade criada já neste século, mas pela reunião de institutos fundados no começo do século
passado, trabalhamos todos uma mesma herança.
Estes trajes talares que vestimos, estas becas com que nos honramos vêm do mesmo passado e das mesmas fontes. Foi privilégio dos
países da América Latina realizar esse ensaio- hoje, podemos dizê-lo,
coroado de êxito- de transpor a cultura européia para um novo meio,
e tornar essa cultura comum a populações que apenas nasciam, no
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momento em que vossa civilização já estava na época final do
Renascimento.
Essa herança comum, no direito especialmente, permitiu-vos conceber a organização da vida política e da vida social sob a égide de um
mesmo princípio, o princípio da legalidade, e esse princípio representou, para o mundo, uma vitória inseparável da idéia de civilização, pois
ele pode ser traduzido nessa idéia muito simples que transforma profundamente o sentido da vida social: toda decisão na sociedade civil e
organizada, antes de ser tomada para um caso particular, deve ser enunciada como um julgamento universal. Poder pensar, primeiramente,
em termos de regra universal, dar a uma decisão do Estado, do organismo político, a amplitude de uma regra que possa ser sempre empregada, que se dirija igualmente a todos e, em seguida, inscrever, no
quadro dessa regra, qualquer solução particular de que a sociedade
necessite, representou, talvez, para a sociedade humana, alguma coisa
que se pode considerar, na perspectiva do tempo, como uma verdadeira revolução coperniana.
Compreendeu-se cedo que essa base universal era indispensável
à legitimação de qualquer ato de autoridade, e, sob a égide desse princípio, a civilização criou-se e desenvolveu-se, permitindo aos homens
e aos povos que diversificassem suas instituições.
Essa diversificação é legítima e necessária. Ela traduz a experiência de cada país, a equação das forças vitais de que o organismo político é uma expressão momentânea. É natural, portanto, que países como
a Polónia e o Brasil, ligados por uma herança cultural comum e por
uma afinidade que se tornou patente em tantos momentos críticos de
vossa história, possam ter princípios e objetivos, em parte, coincidentes e, em parte, divergentes, porque nossos países e nossos povos procuraram dar expressão à sua realidade histórica, no momento que vivem.
O Brasil de hoje encara os problemas do mundo sob a mesma luz
que rege os passos de vossos estadistas, de vosso povo, de vossos in-
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telectuais; essa luz é a luz da paz. Sabemos todos que a preservação
de qualquer valor, de qualquer vida, depende, nos tempos de hoje, de
nossa capacidade de tornar a paz invulnerável. As gerações precedentes condenaram certamente a guerra e amaram a paz; mas existe uma
diferença entre o pacifismo de outrora e o pacifismo de hoje; é que,
em outros tempos, a paz era um ideal que muitas vezes vinha depois
de outros ideais e se aceitava que, em certas situações, um povo ou
um estadista pudessem escolher a guerra como alternativa válida. O
que se passa hoje, o que dá uma característica especial ao pacifismo
de nossa época é não termos alternativa para a paz: é a paz ou o nada.
Qualquer virtude, qualquer conceito, qualquer ideal, confrontado com
a guerra, está condenado a desaparecer. De tal modo que podemos
considerar característico da cultura de nosso tempo ter o ideal da paz cessado de ser um ideal relativo para tornar-se um ideal absoluto. O homem
que trabalha contra a paz, que compromete conscientemente a causa da
paz é, provavelmente, ou alguém que não chegou a conhecer a realidade
do mundo em que vive, ou um inimigo deliberado de sua espécie, alguém
que votou o mundo à destruição, ao aniquilamento de todos os valores.
Esse ideal pacifista cria, para as gerações de hoje, uma política que
um povo, com a consciência do mundo em que habita, não pode recusar. Essa política é a da aproximação, da coexistência, da diminuição e do desaparecimento gradual dos antagonismos, que hoje ainda
separam os povos. Podemos escolher nosso caminho, podemos acreditar na excelência de certas instituições, podemos praticar um sistema e podemos observar certos princípios a que outros não dão o mesmo
alcance e valor, mas, seja qual for o caminho escolhido por um povo,
tem ele o dever, e mesmo a necessidade, de entrar cada dia em contato mais estreito com aqueles que pensam de maneira diferente. Essa
necessidade de aproximação representa uma fatalidade de nossa época e é através da confrontação cada dia mais íntima dos contrários, que
faremos nascer a fórmula do futuro.
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Durante séculos, a sociedade aceitou a idéia da sua própria imperfeição e não esperou para as suas contradições internas mais que
uma solução fora da história, fora do tempo. Admitia-se que a realização plena do destino da nossa espécie não se pudesse consumar no
quadro da história, mas a essa concepção já se substituiu, há muito, a
de que existe um desfecho histórico possível para as contradições sociais e de que cabe com nossos meios impelir a sociedade e nossa própria vida no sentido da perfeição.
Se ouso trazer a esta universidade uma mensagem, uma mensagem que não tem outro valor senão o de provir de outra universidade
longínqua, que olha com respeito e compreensão esta velha e nobre
Academia, essa mensagem será de confiança, de certeza - ouso dizer
- de que o futuro da humanidade está entre nossas mãos e de que não
estamos voltados à destruição como etapa para atingi-lo.
Essa confiança no futuro é a base de onde pode nascer uma verdadeira cultura; nenhuma época, nenhum povo, nenhum homem
poderá edificar uma cultura válida, se em sua base se encontrar a desconfiança. Nossa época não poderá criar uma verdadeira cultura, não
poderá deixar às gerações seguintes uma herança legítima, sem encontrar
primeiro a confiança, sem se certificar que não é a morte, mas a vida,
que está no fim do nosso caminho.
A Polônia é para nós um exemplo e um símbolo dessa confiança;
não é preciso vir ao vosso país para sabê-lo, mas quando se vê o
milagre da vossa capacidade de reviver e de recomeçar a vida com
a mesma confiança, sentimos que o que esse grande povo pôde fazer do seu destino nacional, toda a humanidade pode fazê-lo de seu
destino comum.
É neste espírito polonês de confiança, de perseverança, de vitória sobre a destruição, que a humanidade de hoje poderá fazer face ao
perigo que a ameaça e estabelecer os.fundamentos sólidos da sociedade do futuro.
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O Brasil deseja cooperar nessa tarefa. A sorte de seu povo numeroso, que aumenta dia a dia rapidamente, modelado pelo desejo, que
se afirmou desde cedo, de tornar-se uma nação, depende em grande
parte dos centros de estudos, das Universidades, que lá como aqui têm
representado papel decisivo.
Esse papel deve estar presente ao espírito de cada um de nós nos
tempos de hoje. A Universidade tem momentos de glória e momentos de humilhação. Se considerarmos as diferentes épocas da cultura
humana, temos de reconhecer momentos de grandeza da Universidade como instituição, nos quais ela logra conduzir o mundo para o futuro
e épocas de mediocridade, em que as Universidades se têm
profissionalizado, em que o homem de ciência se tem tornado muitas
vezes homem de carreira, em que o verdadeiro espírito da Universidade, que é a confiança pela verdade, pôde ser substituído por outras
preocupações.
Como universitários, como professores, temos o direito e o dever de nos dizermos essas coisas e de confessarmos que no mundo
contemporâneo a Universidade poderá realizar uma tarefa decisiva ou,
senão a realizar, a desaparecer. A Universidade há de estar na vanguarda
do pensamento humano, guiada pela fidelidade à verdade. É dessa fidelidade que ela poderá tirar forças para repetir o que fez em outras
épocas da humanidade, abrindo para as gerações seguintes as portas
da vida.
O título de Doutor Honoris Causa desta Universidade, as palavras pronunciadas pelo Magnífico Reitor, pelo Senhor Promotor e pelo
Senhor Decano da Faculdade de Direito, representam, para mim, uma
recompensa que ultrapassa, de muito, os meus méritos pessoais. Eu a
aceito, contudo, em nome dessa comunidade de espírito universitário
que faz com que, na América do Sul ou na Polônia, sejamos todos
trabalhadores da mesma causa. Essa causa é, antes de tudo, a da justiça social e da igualdade, do desaparecimento de tudo o que signifique
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privilégio e opressão, do estabelecimento das condições de uma verdadeira liberdade, fundada sobre a verdade e sobre o reconhecimento
a cada um de direitos idênticos aos atribuídos aos demais.
Nessa causa eu me sentirei, de agora em diante, Senhores Professores, não apenas como me sentia até hoje, um filho espiritual de
minha Universidade, mas também um filho de Cracóvia, e é nesta
qualidade que vos saúdo e agradeço.
Publicada na Revista Brasileira de Política Internacional setembro de 1962, ano VII, n° 2.
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