








Discurso proferido, na cer imonia da collação do 
gráo de Doutor em Direito, peio Dr. Tobias 
Barretto de Menezes. ( ) 

(5-Joi/toicj 

O discurso,que nesta occasião me incumbe pro-
ferir, tem traçada nos Estatutos a formula tin seu 
preparo. 

B' um discurso congratulatorio, uma cousa 
muito simples, até onde pode chegar a simplicidade 
de uma combinação binaria de estereotypos prol-
íaças pelo resultado feliz dos vossos esforços, e de 
velhas considerações, já dilliceis de classificar em 
uma ordem de idéas sérias, sobre a importancia do 
grau, que acabaes de receber, e o uso que na socie-
dade deveis fazer das-võssas lettras. 

Como vedes, é uma questão de ritual, e eu te -
nho obrigação de cingir-me á elle. 

Não seria pois de .estranhar que me limitasse a 
dizer : —eu vos felicito, Srs. doutores; a importân-
cia do grau, que vos foi conferido, medi-a pela 
magnitude dos esforços, que elle vos custou, e o 
uso que tendes á fazer das vossas lettras, determi-
nae-o vós mesmos, segundo os Ímpetos do vosso ta-
lento e as inspirações do vosso caracter. 

Não seria de estranhar, que á isto me limitasse, 
e désse então por lindo o meu discurso. Nem have-
ria rasão para se me accusal- de esterilmente conciso, 
por excesso de respeito á uma disposição de lei. 

Mas, Srs. doutores, eu creio que na propria men-
te do legislador nunca repousou semelhante idéa, 
—a idéa singular de serem todos aquelles, que se 
acliam encarregados da honrosa missão que hoje 
me cabe, sempre condemnados á entoar o mesmo 
liymno, á recitar o mesmo epithalamio, por esta 
espécie de noivado scientifico, corno diria um ro-

( * ) Paranympho (lo doutorando, por occasião da colla-
ção do gráo do Doutor em Direito. 



niantico de antiga data, em uma palavra, condem 
uados á repetir, em estilo de brinde, as mesmas 
phrases consagradas, para accentual a importancia 
de um facto, que ninguém contesta, e o verdadeiro 
uso de um titulo, que todo mundo sabe qual se;ja. 

Não, Srs. doutores, não íoi, nem podia ser este 
o intuito do legislador. 

Eu o creio firmemente. 
B d'accordo com esta crença, arrastado pelo es-

pirito da épocha, em nome das novas idéas, que 
vôamde outros mundos, ebom grado ou mau gra-
do nosso, lião de encontrar agasalho em nossas ca-
beças, julgo também aqui dever exercer uma func-
ção superior ao modesto papel ecclesiastico de um 
mestre ãe ceremonias. 

A occasião é solemne, sim; mas justamente 
por isso ella abre caminlio á alguma cousa de me-
nos vulgar do que uma felicitação, á alguma cousa 
de mais elevado mesmo do que o grau, que rece-
bestes,—é a defesa da sciencia que professamos, e 
em que acabaes de ser doutorados, a defesa que lhe 
devemos, em relação ao juizo desfavorável que del-
ia actualmente se forma,—em relação aos ataques, 
de que ella é alvo, sem excluir todavia a confissão 
dos seus defeitos e a critica dos seus desvios. 

Na presente conjunctura, bem quer me pare-
cer que nenhum assumpto melhor prestar-se-hia a 
formar o conteúdo da minha allocução, nem eu po-
deria achar um modo mais appropriado de congra-
tular-me com vosco. 

Se porém estou enganado, antecipo-me em pe-
dir desculpa do que possa o meu discurso conter, 
não por certo de anomalo e inconveniente, mas por 
ventura de excentrico e inadequado ás circumstan-
cias do momento. 

Entretanto permitti-me uma ligeira observação. 
Ainda hoje, Srs. doutores, nas bibliothecas de 

velhos claustros encontram se palimpsestos, onde 
se vê, por cima, desenhada a historia de um tliau-
maturgo, a historia de um santo miraculoso, que 
morreu de penitencia e maceração, ao passo que, 
por baixo, sorriem serenos os bellos versos da ars 
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amanãi de Ovidio ; onde apparece, na parte supe-
rior, ura breviário, cheio de melancolia, repleto de 
adoração, e na parte inferior, uma comedia aristo-
phanica ; em cima. depara se com o orgão, que 
acompanlia o de profundis, e logo em baixo com o 
velho Anacreonte, seduzindo lindas moças ; em ci-
ma, traçam-se as regras da grande arte de torturar 
hereges, e em baixo um velho pagão explica o ca-
pitulo do amor platonico... Ora pois, Srs. douto-
res : —seria acaso para censurar que minhas pala-
vras produzissem uma impressão semelhante ( 

E' um discurso de duas vistas, se assim posso 
dizer,—um palimpsesto, se quizerem : —por um la-
do o cumprimento exacto de um sacro programma 
de festa, mas também, por outro lado, alguma cou-
sa de mais profano, que «ca tora do horisonte de 
uma solemnidade académica ; por um lado, a lace 
c a l m a de um espirito submisso, que por amor da 
ordem, por amor da disciplina, não duvidaria cur-
var se para reconhecer e confessar de joelhos a im-
mobilidade da terra, ou o progresso dos nossos es-
tudos, mas também, por outro lado, a feição turbu-
lenta de um rebelde intransigente, que não hesita 
em proferir o seu—vppure se muove—e dizer ao mun-
do inteiro :--nós estamos atrazados. . . . 

Não vos espanteis ; comecemos pelo principio. 
Nos dias que atravessamos, a esta hora do nos-

so desenvolvimento, quem, como vós, Srs; doutores, 
mesmo á custa de trabalho e sacrifício, e graduado 
em sciencias jurídicas e sociaes, ve-se assaltado, 
—como Dante em frente da lôba,—por uma ques-
tão sombria e importuna. 

E' a seguinte -.--existe realmeute, temos nos 
realmente ura grupo de sciencias de tal natureza ; 
Em face do avanço immenso, que levam todos os 
o u t r o s ramos de conhecimentos humanos, nao soa 
como uma ironia fallar da uma sciencia .l>"'idicJ, 
faliar de uma sciencia social, quando nem uma 
nem outra estão no caso de satisfazer as ^ gencias 
de um verdadeiro systhema scientihco » A gestão 
é séria, Srs. doutores, e tão seria, que a mesma 
consciência, a mais lúcida consciência do pioprio 



merecimento, deixasse absorver e apagar pelo sen-
timento da dubiedade do titulo que se recebe. 

Não ha nega -lo, isto é um facto incontestável. 
Mas onde buscar a causa desse facto? Qual o 

motivo da estreiteza e acanhamento de vistas, que 
ainda se nota na intuição do direito, no modo de 
comprehends-lo 6 aprecia-lo? Qual a rasão, em 
summa, porque a sciencia do direito corre o risco 
de_ ser classificada no meio dos expedientes gros-
seiros, de tornar-se uma sciencia puramente nomi-
nal, que pode dar o pão, porém não dá honra á 
ninguém, ou como diz H. Post, uma irman da 
theologia, que se limita á folhear o corpus juris, 
como esta folhêa a biblia ? Existe ao certo unia ra-
são ; essa rasão vem de mais alto. Nós vamos vê-la. 

Ha no espirito scientiflco, Srs. doutores, uma 
tendencia irresistível para despir os phenomenos, 
o que vale dizer, para despir o mundo inteiro, que 
é um grande plienomeno collectivo, daqnella rou-
pagem poética, etn que a imaginação costuma invol-
ve los. 

Assim ao antigo grego, que ouvia gemer a drya-
de dos bosques, quando uma arvore tombava, a na-
turesa devia mostrar-se incomparavelmente mais 
cheia de poesia, do que ao homem de hoje, que tra-
ta de cultivar e conservar as florestas, segundo as 
leis da economia florestal e os princípios da den-
drologia. 

E ainda que se possa lastimar, á muitos respei-
tos, a despoetisação dos phenomenos naturaes, por 
meio da sciencia, com tudo não se deve esquecer 
que o dominio do homem sobre a mesma naturesa só 
se tem reforçado e engrandecido na proporção, em 
que elle também tem cessado de olhar ] .ira ella com 
olhos de poeta. 

Bem pode muitas vezes o indagad r sentir até 
confranger-se lhe o coração, quando vé se obrigado 
a destruir bellas illusões e contribuir com as suas 
ruínas para uma mais clara intuição do inundo. 

Neste trabalho elle pode mesmo chegar ao pon-
to de arrepender-se da sua tarefa, quando applica 
os seus processos ao mais soberbo e grandioso es-
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vitíctaculo que a natures» desenrola aos nossos olhos, 
o espectáculo do ceu da noite, carregado de estrellas 
scintUlantes, pois que a sciencia não tem medo de 
roubar ao próprio ceu a sua poesia e reduzir a pas-
mosa belleza do universo á céga mechanica das for-
cas naturaes. . . 

Mas não é licito reagir contra essa tendencia, 
que 6 característica do espirito scientitico, em cuja 
frente caminham a devastação e a morte. 

Aqui está, Srs. doutores, o segredo do tacto 
nue lastimamos. . 

Quando o homem da sciencia actual cessou de 
afao-ar mais de uma illusão de antigos tempos; 
miando o hoinem da sciencia actual cessou de olhar 
com olhos de poeta para muita cousa do ceo, e para 
muita cousa da terra ; quando elle ja não se demo-
ra nem mesmo, por exemplo, era contemplar a bel-
leza da lua, diante da qual, com seus iulgores e 
seus desmaios, elle sente se tentado a dizer : deixa-
te de coquettices, eu te conheço, carcassa—e aos 
requebros e langores da estrella matutina, o bem ca-
paz de redarguir sizudo : -nem tanto, como pare-
ces pois que liças preta, pequenina, insignificante, 
passando pelo disco do sol; em uma palavra, quan-
do o homem da sciencia actual so 
firme, e todavia pode viver, como diz Tyndall, no 
meio de idéas. em presença das q u a e s desapparece 
a phantasia de Milton,-o liomeni do.direito o ho-
mem da sciencia jurídica, pareça*que não sabe 

d lSS Tudo quebrou o primitivo involucro poeticc>; 
só o direito não quer sahir da sua casca mytho-

logica. d e t o d a s a 8 conquistas da observa-
ção a despeito de todos os desmentidos, que a ex-
Feriencia tem dado á velhas h y p o t h e s e s e conjectu-
ras phantasticas, —para a sciencia jurídica e como 
se nada existisse. mota-" 

A concepcão do direito, como entidade meta^ 
^vÁcT suPspecie aterni, anterior e superior a 
formação das sociedades, contemporaneo por U ^ 
to, dos mammouths e megatherios, quando alias a 
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verdade é que elle não vem de tão longe, e que a 
historia do fogo, a historia dos vasos culinários, 
a historia da ceramica em geral, ó muito mais anti 
ga do que a historia do direito ;—essa concepção re-
trograda, que não pertence ao nosso tempo, conti-
nua á entorpercer-nos e esterilisar-nos 

. Ahi está, Srs. doutores, o segredo do descré-
dito, em que cahiua sciencia que cultivamos. 

E' preciso levar a convicção no animo dos 
opiniáticos. 

Não se crava o ferro no amago do madeiro com 
rima só pancada de martello. 

E' mister bater, bater cem vezes, e cem vezes re-
petir :—o direito não é um Allio do ceu,—é simples-
mente um plienomeno histórico, um producto cultu-
ral da humanidade. Serpens nisi serpentem come 
der it, nonfit draco—a. serpe que não devora a serpe 
não se faz dragão ; a força que não vence a força' 
nao se faz direito ; o direito é a força, que matou a 
propria força. 

Eu bem sei, Srs. doutores, quanto esta dou-
trina fere ouvidos pouco habituados á uma tal or-
dem de ideas. 

Mas o que difficulta a sua compreliensão, é jus-
tamente a mesma circúmstancia que torna diflicil 
exempli gratia, comprehender o pensamento como 
attributo material, como funeção do cerebro. Quan-
do se falia em materia, em vez de pensar se nas suas 
mais altas plieHomenisações, em vez de pensar-se 
por exemplo, na materia de que o sol é feito, nâ 
materia de que e feito um lindo cravo, um rubro e 
íresco lábio feminino, pensa-se ao contrario 
n um pedaço de pedra bruta, ou mesmo na lama 
que se tem debaixo dos pés ; e realmente não é 
possível que a intel l igent resida em semelhantes 
cousas. 

,D a mesma forma, quando se falia em força, em 
vez de pensar-se no conceito capital de todas as 

n a ' d e a « T i t r l x d e t o d a a philosophia, 
S m d p W ^ A n u m a ^ ' « de policia, ás ordens dê 
c pntl f " ' c e v c a n c i ° egrejas para fazer eleições ; 

e n t a o • • • • qu em Pode admittir que o direito seja 
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isso ? . Ora !.. preciso que nos elevemos uni 
pouco mais ácima. . . , 

Assim como, de todos os modos possíveis de 
abreviar o caminho entre dons pontos dados, a linlia 
recta é o melhor; assim como, de todos os modos 
imaginaveis de um corpo gyrar em torno de outro 
corpo, o circulo é o mais regular ; — assim também, 
de todos os modos possíveis de coexistência huma-
na o direito é o melhor modo. 

Tal é a concepção que está de accordo com a 
intuição monistica do mundo. Perante a conscieii 
cia moderna, o direito é um modas vifíendi ; - c i 
pacificação do antagonismo das forças sociaes, da 
m e s m a forma q u e , perante o telescopio moderno, 
os systhemas planetarios são tratados de paz entre 
as estrellas. . , „ „ „ t „ 

Senhores doutores, na sna concisa e bella caita 
em resposta a que lhe dirigira o corpo docente des-
ta Faculdade, o Professor Holtzendorft nos disse 
one se bem comprehenden o seu amigo Blnntschli, 
este tivera em mente alguma cousa, que elle podia 
designar pelo nome de Cosmos do direito e da moral. 

'Magnifica expressão ! . 
Ha realmente um Cosmos do direito ; mas este, 

não menos do que o Cosmos physico, é um prodiirto 
da lei do fieri, da lei do desenvolvimento continuo , 
- e assim como no mundo material é presumível 
one exista apenas uma pequena parte em que a 
bateria já chegou ao seu'estado de equilíbrio. assim 
também no Cosmos do direito so ha » « 
minuta, em que as forças se acham eqmlibiadas, e 
não tem mais necessidade de luctar «nntr. 

Olhada por este lado, apreciada deste ponto 
de vista, a sciencia do direito r e m o ç a e torna-se dig-
na das nossas meditações. , 

Nem estas idéas são de todo estranhas 
A concepção monistica do direito ,|a existia es 

b o ç a d a no pensamento de Vico. , italiano 
Não é que eu opine com o c h a u m n i s t a ü ^ o 

professor Bertrando Spaventa, para quem Vico a 
precírsore de futta ^ Allemajna-rne mo 

porque poderia succeder que os allemaes me pio 
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vassem que tres quartos da riqueza de Vico pro-
vieram de Leibnitz; mas é certo que no autor da 
sciensa nuova, que aliás já em muitos pontos se. 
tornou sciema vec/tia, houve como que uma prefi-
guração do jurista moderno, do jurista, como elle 
deve ser, indagador e philosopho", capaz de utilisar-
se de tudo que serve a sua cansa, desde as observa-
ções astronômicas de iun barão du Pre] até as mí-
nudencias naturalísticas de um Charles Darwin. 

E' sobre isto, Senhores doutores, qne ouso de 
preferencia chamar a vossa attenção. 

Convençanio-nos da necessidade de tomar ou-
tros caminhos. Para isso ô mister estudar, como 
para isso também 6 mister ensinar. . . . Novo sys 
therna de estudos,—novo systhema de ensino. 

Ernesto Renam disse uma vez que. pelos vicios 
do ensino superior, a França corria o perigo de 
tornar-se um poito de redactores, e quasi ao mesmo 
tempo Mark Pattison, chefe do partido reformista 
de Oxford, lastimava por sua vez que as Universi-
dades da Inglaterra parecessem só querer produzir 
escriptor es de art ir/os de fundo. 

Pois bem : ó borri qneconfessemos : pelo systhe-
ma que nos rege, nós não corremos risco, nem de 
uma, nem de outra cousa, porém de cousa peior- — 
e de tornarmo nos um povo de adwqados, um povo 
de cnicanistau, de fazedores de petição?"sem scien-
ce, sem ideal, pois que nos cabe em maior essala 
o que Rocco ai /erbi disse da sua Italia :-£,'idea-
Usm.onoii ha presa in questo paese di avrocati 

- J.' a<lui, s«nhores doutores, não posso obstar 
toiícô !l r e m m i s c e n c l a 'lo seguinte passus liis-
tifim?'"/10 anno de 1559. Occupava a cadeira pon-
enorlL, V e I h ° ' C 0 " 1 0 < ^ "»> chronista da epoolia,~tutto nervo com poca carne, o celebre e 
genial Paulo 4. • No dia 1 de Janeiro tivera lu A r 
em Roma, na casa de Andrea Lanfranchi secrefa 
no do duque de Pagliano, uma esplendida côa em 

aT1Ó'n d e o u t ™ s « o t a b i l M á 
ao tempo, o Cardeal Tnnocenzo del Monte, que fôra 
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creado de Julio 3', e o Cardeal Carlo CnralTa, so-
brinho do pontífice. 

Este ultimo commensal, que se apresentara na 
cêa, cingido de espada, vestido de cavalheiro, tra-
vara alii mesmo uma lucta sangrenta, por motivos 
de ciúme, provocado pela bella romana, madonna 
Martuccia, com o fidalgo napoletano, Marcello Ca 
pece. O facto causara escândalo, e tinha chegado 
até os ouvidos do papa. Cinco dias depois, Paulo 
4.' appareceu na sessão da inquisição, ainda mais 
terrível que de costume, e em longo, tempestuoso 
discurso, profligou os abusos da egreja, mas sem 
pronunciar o nome de seu sobrinho 

Ao cardeal dei Monte elle ameaçou de arrancar-
llu; o barrete vermelho, e concluio, bradando uma 
I' mais vezes, perante a Assembléa attonita e silen-
ciosa :- -reforma ! reforma ! - Santo Padre, respon-
deu-lhe afouta e allusivamente o Cardeal Pacheco, 
--•reforma, sim, mas a reforma deve começar por 
nós mesmos. 

E' assim, Senhores doutores! ... E assim que 
quando ouço repetir, como se repete á cada instan-
te que o ensino acadêmico está de todo transviado, 
porque de todo também está perdida a faculdade 
de estudar, e que portanto é urgente, é urgentíssima 
u m a r e f o r m a radical, eu me lembro do Cardeal Pa-
checo, e tenho vontade de responder com elle : relor-
ma, sim, Santo Padre, mas nós somos os primeiros a, 
tratar de reformar nos ; somos os primeiros que de-
vemos munir-nos de abnegação e de coragem, tanto 
quanto havemos mister de coragem e abnegaçao, pa-
ra despirmo nos das nossas bécas,mofadas de tlieori-
as caducas, e tomarmos trajo novo. Releva dizer a 
sciencia velha : retira-te - eásciencia nova: entre, 
môça. Darwinista ou keckeliana, pouco nos importa, 
6 que queremos é a verdade. As Faculdades nao sao \ 
somente estabelecimentos de instrucção, masainaa e 
principalmente, como diz Henrique von Sybel, ver-
dadeiros laboratorios, officinas de sciencia. B pre-
ciso também pensar por nossa conta, lws alii tuuo. 

A g o r a v ó s , Senhores doutores,--ao conclun --
acceitaeum conselho de amigo. IS ao adormeçaes 

-
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sobre os louros, mas trabalhae,contiiiuae á trabalhar, 
e trabalhar somente na direcção do futuro. 

Quanto á vós, especialmente á vós, Sr. doutor 
Hermenegildo, vós que por meio de escriptos, que 
são outros tantos actos, outras tantas afflrmações 
do vosso bello talento, já tendes dado prova de per-
tencerdes á grande familia dos trabalhadores valen-
tes ; vós que ainda tão moço, já tivestes occasião de 
haurir o cálice amargo da injustiça dos homens --
deveis estar satisfeito : --- o vosso mérito foi reconhe-
cido. Tratae agora só de elevar-vos e engrandecer-vos 
mais e mais, paraqueassim possaes melhor compve-
liender os homens e melhor perdoar lhes as suas 
fraquezas. Nada mais. Sêde felizes. 






