
1.° Centenário do Código Comercial 
Brasileiro ( 1 ) 

• SUMARIO: Condições' históricas de sua elaboração — 
0 milagre de sua sobrevtvencia e a ação da jurisprudência 
— 0 problema de sua reforma — Inoportunidade do 
enipreendimento. 

MARCONDES FILHO 

Senador Federal por S. Paulo 

"Sr. Presidente, o Brasil comemorou ontem, domingo, 
25 de junho, o centenário do seu Código Comercial. 

E' sem dúvida data do maior relévo na vida jurídica 
do país e que não pode deixar de ser assinalada no Senado 
da República. 

Outros, muito mais autorizados que eu, poderiam anali_. 
sar és.se fato da nossa vida jurídica, mas o Senado há de ter 
a bondade de permitir que um obscuro advogado (não apoia-
dos gerais) ... 

Sr. Arthur Santos — Eminente advogado e jurista. 
Sr. Ferreira de Sousa — Diga antes V. Excia. : emi-

nente cómercialista. 
Sr.  Joaquim  Pires — Um .dos nossos mais eminentes 

juristas. 
.0 SR. MARCONDES FILHO — Muito obrigado a VV. 

Excias. 
... venha tecer singelas considerações em tôrno do Código 
Comercial Brasileiro. 

Bem sabemos, Sr. Presidente, que o nosso Código foi 
elaborado, nos primórdios do Império, para um pals de 

( I ) Discurso pronunciado no dia 26 de junho no Senado Federal, publi-
cado no Mario do Poder Legislativo do  dia 27 de junho, de onde, data yenta 
de seu eminente autor, o transcrevemos. 
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incipiente vida jurídica e econômica, que se regulava, quase 

estritamente, pelos velhos regulamentos lusitanos. Seus au-
tores acompanharam, de perto, os códigos de Portugal, da 

França e da Espanha, tendo sido muito auxiliado por êsses 
diplomas. A verdade, porém, é que tiveram de arcar com 

imensas  dificuldades,  que superaram demonstrando •a segu-
rança da sua sabedoria. De um lado, não havendo Código 
Civil, foram obriga dos a legislar sôbre matéria não filiada, 
diretamente, ao Código e, pois, estranha à sua especialidade; 
de outro, tiveram que adaptar conceitos de velhas civiliza-

ções dinâmicas e marítimas a exigências estáticas e tropicais 

•do novo mundo de então. 
0 novo Código foi promulgado para o navio a vela, pa-

ra a carta manuscrita, para o transporte por meio de tro-
peiros, para núcleos de populações esparsas, em um país (le 
longes distâncias e, com o correr do tempo, foi modificado 

e alterado em várias de suas partes, para poder atender ao 
extraordinário progresso econômico e politico do Brasil. 

Constitui, por isso mesmo, Sr. Presidente, acontecimento 
admirável que o nosso Código, escrito em época quase colo-
nial, para um país quase desconhecido, tenha conseguido 
manter em vigência muitos dos capítulos escritos há cem 
anos e tenha continuado vivo na época da televisão, rádio, 

do aeroplano, e sobretudo de uma intensa vida internacional 
econômica e jurídica. 

E', portanto, da maior justiça a homenagem que se 
presta aos seus autores, à clarividência dos seus textos e, so-
bretudo, à flexibilidade dos dispositivos que conseguiram sal_ 
var o nosso progresso e o nosso comércio, durante todo um 

século. 
E' de justiça também, Sr. Presidente, assinalar que, em 

parte a sobrevivência do Código devida à inteligência e 

cultura dos que vieram depois. Foi o intérprete que adap-
tou a lei às necessidades da vida; que bem compreendeu os 
imperativos da realidade e auxiliou francamente a evolução 
do texto de acôrdo com os fenômenos sociais, econômicos e 

politicos, que integram o século que o Código atualmente 
comemora. 
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Neste passo é preciso dar relêvo à ação 	jurisprudên- 

Cia. Os juízes não se mantiveram indiferentes ao apêlo 
dos casos concretos que a lei não tinha conseguido pre-
ver e que constituiam realidades sobrevindas. A justi-

ça precisava colhê-los e solucioná-los.  A jurisprudência 
deixou de ser simples intérprete da lei. Foi mais adi-
ante, foi em certo sentido criadora do Direito, porque os ma-
gistrados atenderam — muitas vêzes involuntàriamente e ou-

tras deliberadamente — ao apeo dos casos, dos usos e cos-

tumes que o legislador ainda não haviemodificado e que, 

no entanto, eram exigências novas, porém, inelutáveis das 
praxes comerciais. 

O fenômeno se processa em geral — como se sabe — 
quando uma lei, inesperadamente, passa a ser susceptível a 
duas interpretações. A discussão se inicia; duas correntes de 
opiniões se formam e inopinadamente um novo ponto de 
vista jurídico penetra a Jurisprudência através dos votos 
'vencidos, a princípio tímidos e mais tarde vitoriosos ern to-
dos os arestos. Foi êsse trabalho de modelagem cultural,  téc-

nico-jurídico que deu continuidade aos mesmos textos em 
eras tão diferentes, como se os -nossos  magistrados fôssem es-
cultores que aperfeiçoassem as estátuas, fundindo o mesmo 

bronze. 
Não  é possível esquecer também, Sr. Presidente, os ju-

risconsultos, os professôres, os doutrinadores e, sobretudo, o 

trabalho ingente e transcendente dos advogados. 
0 Sr. Arthur Santos — Muito bem. 

0 SR. MARCONDES FILHO — São êles que formulam 
as novas hipóteses; são êles que apresentam a solução jurí_ 
Aka renascida; são êles que acolhem, na mesa do trabalho, 
os fatos novos e procuram, através das analogias e das re-
gras hermenêuticas, fazer com que o fatõ novo penetre no 
campo judiciário, revestido de fundamentos legais. 

Não é um trabalho destrutivo de deformação do evento 
para encaixe legal; ao contrário, é um trabalho construtivo, 

de  conformação da lei às necessidades da época. Pena é, 
'Sr. Presidente, que figurem abandonadas no âmago dos  pro-

cessos  tantas manifestações de cultura e inteligência, por- 
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que os juristas brasileiros, num ritmo, num perpeturim mo-
bile de evolução e aprimoramento, têm conseguido colher e 
fixar elementos indispensáveis à reforma do nosso Código. 

E' de louvar-se também, Sr. Presidente — embora a co-
memoração do Código se refira exatamente aquilo em que 
não tocaram — a prudência e ação idos legisladores que sou-
beram corrigir as falhas, mantendo o que havia de saudável 
e de atual no diploma centenário. 

Não há dúvida, Sr. Presidente, de que os nossos Códigos 
precisam ser reformados — sobretudo o Código Comercial 
— e neste sentido já existe um movimento de opinião no 
mundo jurídico. 

A mim me parece, porém data venia, que não estamos 
atravessando a época mais propícia para êsse fim, o mundo 
entra num novo ciclo histórico, que há, sem dúvida, de influir 
na transformação de conceitos tradicionais. 

E' o que já se pressente, Sr. Presidente, nas alterações 
do comedido clássico da soberania; nas modificações da 
lei de propriedade; no advento do Direito Social, que tão 
novas relações está estabelecendo entre os fatôres da  produ-
ção  e, sobretudo, nos inventos científicos que alteram as for-
mas de contrato de comércio. 

Parece que uma nova humanidade se  desenha  no ho-
rizonte e seria razoável aguardássemos rumos seguros para 
modificação dos nossos grandes Códigos. 

Porisso, Sr. Presidente, tenho a impressão de que o Có-
digo Comercial ainda 'há de servir por muitos anos ao pro-
gresso do Brasil. 

E' justo, portanto, que nesta data centenária louvemos 
o gênio jurídico dos seus autores, a ação daqueles que con-
tribuiram para a sua sobrevivência, que conservaram enfim, 
Sr. Presidente, êste velho Código brasileiro, verdadeiro mo-
numento jurídico que honra a cultura nacional". 
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As normas de proteção ao trabalho no 

Código Comercial Brasileiro 
SUMARIO: A economia liberal, a igualdade jurídica e 

o trabalhador —  O  Código Comercial Brasileiro e seus pa-
drões europeus — A opinião de Vivante — A  tradição  por-
tuguêsa nas relações de trabalho no comércio — As normas 
de  proteção  ao trabalho no Código de 1850 —  O  aviso prévio. 

HEZICK M1JZZI 
Advogado em Minas Gerais 

O processo evolutivo das normas de tutela ao trabalhador 
está 'condicionado a uma variedade de fattires, quase sem-
pre de caráter universal, e que produzem efeitos  análogos, 
especialmente nas comunidades modernas. (1) Dentre estes 
fatôres se destaca a situação politico-social da classe traba-
lhadora . 

Para que o assalariado possa influir na  criação  de nor-
mas jurídicas que concretizem o seu ideal social, justa as-
piração própria da dignidade humana, precisa êle de poder 
politico e social, é óbvio. As demais classes, por mais que 
se compenetrem do dever de pôr em prática os postulados 
de justiça social, espontânearnente, nunca concedem ao ope-
rariado o de que êle necessita para viver dignamente. E' o 
que nos mostra a História. Há choques de interêsses entre 
as classes detentoras do poder econômico, no qual, via de 
regra, se apoia o prestígio politico-social, e os trabalhadores. 
E o que se lamenta é o constituir, As vezes, a ciência econômi_ 
ca  'óbice  ao 'entendimento entre as classes, entendimento êste 
so possível' mediante uma ordem jurídica. ern, que o traba-
lho enseje uma remuneração quando não justa, pelo menos 
decente, ao lado de uma consideração digna homem. 

(1) Legislation Inclustrielle, G. SELLE, Ftecueil Sireg, 1927, pág. 9. 
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