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i\ D·PEND·I("F.' ..:.""""1.. J.. ..a. ' . '\__.. _, 

Disc-ur.soa pronunciadog em diversas .sa.ssõe.s 

-------~.-------

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 16 DE JANEIRO DE 1904 

(Vide pag. 78 d11 primeiro volume) 

o Sr. A. tronso Costa-Sr. P l'e
sidente, si não fôra a nimia benevolencia da. 
Camara dos Deputados para commigo,tantas 
vezes comprovada, si não fôra um como ba
neplacito que já me conferiu, de ha. muito 
tempo, a honrada Commissão de Marinha e 
Guerra, para, invadindo seêlra alheia, oc
cupar-me de assumptos pertinente3 ao nosso 
exercito o á noss:.t armada, eu não me ab:l,
lançaria a vir tra,zer á consideração da, Ca
mara um projecto tendente a regula1• a. qua
lificação e. sorteio do pessoa,l da nossa ma
rinha de guerra, -cujas disposições o Guverno 
poderá estender ao sodeio pa1•a o exercito, 
quando assim julgar conveniente. 

E', Sr. P1•esidente, uma necessidade ina
diavel, reconhecida e pt•oclamada por todos 
aquelles que teem superintendiJo esse ramo 
do serviço publico,estabelecer·, com presteza, 
meios com que o Governo se julgue sufficlen
temente tu•mado pa1•a preencher os grande1 
claros existentes no pessoal de nossa ma
rinha de guerra. 

O honrado Se. Julio de Noronha, actual 
Ministro junto ao Governo d:1 Republica, 
que fallou ao Congresso e á Nação com leal
da,de verdadeüamente republicana, nos pa
tenteou de modo franco e sincero o estado 
lastimavel em que se encontra hoj9 a nossa 
marinha, já no:s pintando a insuffi.e,encia e 
mão estado de nossas unidades bellicas, já 
nos descrevendo a falta de pes~o1ü para os 
differentes serviços e guarnições dos nossos 
navios de guerra .. 

Ha, é exacto, Sr. Presidente, em anda
manto, nas duas ~sas do Püller Legislativo, 

dons projectos em que se procura reguia;r 
e , co1•pm•iticat• a disposição cons titucion.a.I 
pela; qual todo o cid'.t.tião brazileiro é obri
garia a,o serviço milita,r. 

O primeiro de3sos projectos, U).Scilo no 
Senado e de lá vindo, penso eu, jaz v.atuttl
mente nos archi vos di}, Catn).ri1, e3p3ra-n.do; ...:.1 
em dia mais ou men >S remi) to, andamento ~ 
conveniente. O segundo, devido á iniciativa · 
parlamentn.r do nosiJo honrado e distincto 
colloga, cujo norn3 cito com a nece5sa.rta 
venLt., o Laborio3o c iltllsteado almirante 
Alves Ba.rbJS'1, que não só pelo seu e3pit•ito 
esala.recido, como pelos va,stos conh3cimen
to3 que di:~p?.>e sobre a3sumptos militares, 
tanto nos merece, cJmo o primeiro tlorme 
esquecido, dep3nclendo ainci.J, de discussões 
e vobções no Senado. 

Mas, Sr. Presidente, dJsses projectos ne
nhum, a meu ver, satisfaz perfeita e com
pletamente a disposição constitucional, ne
nhum delles está de accordo com a verda
deira. iuterpre~ação que se deve dar aos 
arts. 86 e 87 da nossa Constituição. 
. Referi-me, Sr. Presidente, ao ponto prin
cipa,l que é-dotermi11a1• as fontes em que 
se deve colher o pessoal pa.1•a a marinha. de 
guerra. 

Ambos os projectos a que me referi, tanto 
o do Sena1o, como o da Ol.ma,ra, limitam-se: a 
mandar colher na. marinha mercante, e só na 
marinha mercante, pelo sorteio, o· pessoal 
necessario para o p1•eenchimento • dos claros 
da armacla nacional. 

~;.'·· 
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0 SR. ELISEII GUILIIERME-Ma.rinba mer· 0 Sa. PAULA. R.~MOS- Era desnece3sario 
cante, -que nós precisamos proteger e que este periodo. 
passa. a ser perseguida. osn. AFFoNso Cosr:rA.- Não sei, Sr. _Pre-

0 Sa. AFFONsoCosTA.-Não me parece, Sr. sidente, si é desnecessario ou não. 
Presidente, _ apezar de todo o esforço - que te. Desnecessario_já houve quem dissesse --_ quo 

- nhó empregado para convencer.-me, que o ex- o ora, e assim tambem penso; mas agor~ 
clusivismo_--de limitar sómento ao sorteio o não é a occasião de indagar si a disposicãW 
pessoal da- marinha mercante, -matriculado do art. 87 a que me referi é ou não neces: 
na.s capitanias, esteja de accordo com a lettt•a saria. 
express-a. da Constituição da Republica e com O que se me a:figura, Sr. P1•esidente, -é 
oespil.'ito do legislador constituinte. que o legislador constituinte quiz -nivella1• 

Não sei como se poderá. cornbinar a. dis- todas a.s classes do paiz, quando estabeleceu 
posição constitucional . do art~ S6, que de- a obl'igatoriedtu'le do serviço militar, expres
terminou ·ser todo brazileiro obrigado ao são geral, que ab1•ange tanto o exercito 
servil{o militar, com a interpretação re- como a armada nacional. 
stricta, odiosa o limitada _que se vae dando Os que dizem que só da marinha mercante 
á d.isposição do art. 87, § 4°, fazendo-se o deve sahir o pessoal necessario á armada 
sorteio adstricto a só uma classe, uma me- runa.am-se no argumento seguinte: não ser 
dida de excepção, ao envez . da medida geral natural nem conveniente ir colher no seio 
que o legislador estabeleceu. de outras cla.ssss cidadãos que não teem pra-

Apegam-se, Sr. Presidente, os que peniSam tica da vida do mar pa1•a a marinha de 
assim, os que entendem que só na marinha guerra. 
mercante, além das . escolas de aprendizes Mas, Sr. Presidente, este argumento fa· 
marinheiros, hoje reduzidas, e Naval, que cilment() se destroe, desde que !e attende (., 
fornece omciaes, devemos ir buscar o pessoal reda.cção do artigo anterior. 
para.. o preeJ)chimento dós clarus da· nossa · Diz o art. 87 § 4°: «0 exercito e a armada 
_ a.rmad:a, nos termos desta .disposição: compor-se-hão pelo voluntariado sem pre· 

«Conco1·rem para 0 pessoal da armada a mio, e, em falta deste, pelo sorteio, prévia
Escola Naval, .. as de aprendizes marinheiros mente organizado.» 
e a mal'inha mercante, mediante sorteio»-- Ora, Sr. Presidente, si o legislador consti-
§ 4o, art. 87~ · tuinte pretendesse que só a. marinha mer· 

Em uma. lei, . como em toda obra inlielle· cante fosge sorteada pa.1•a preencher os 
.ctual, ha. sempre ·um pensamento · predomi- claros da. marinha de guerra, porque só ma· 
nante a_ que,tudo o mais se prende, se vincula rinheiros são a~to:~ para servir a borJo dos 
e .. se subordina. · · · · navios da esqua ra, teria. exigido qualidades 

O período in fi'MJ do§ 4o do art. 87 subor- protlssionaes desse volunta1•iado. 
dina.-se fatalmente a este artigo, prende-se á · ·na mais, si · quizermos attender á ge· 
súa. disposição geral, vincult\•Se ao seu sen- nuina. o etymologica. significação do verbo 
tido PJ:"lncipal, nã.o sendo leal, nem logico, coNCORRER., havemos de verificar que mais 
nem mesmo commuru destaca1• do corpo de um a.t•gumento corre em f&Vol' da int~t·pre
uma lei qualquer disposição subsidiaria, ex- tação que vamos dando á. disposição óonsti-

. plica.tiva, para fazer sobre ella, e só sobre tuc\onal. 
olla, t1•a.balho de interpretação. Concorrer, do latim coNcuRRERE, não á 

Para o exercito e para. a. armada, Sr. Pre· ir exclusivamente, ê ir com outros, ao lado 
siden1ie~ pelos ·termos claros do art. 89~ § 4°, de· outros; e foi isso justamente que o legis
concorrem, na. fi\lta do voluntariado,· todos la·ior teve em vista, do modo que a . mari
os cidadãos . capazes, ·art. ·. 86, inclusive a. nha mercante nã.o fl.casse oxclutda. do sorteio 
marinha . niel•cári.t!), O NÃO SÓ A MA.RINHA o, ao contrario, pa1•a. elle concorresse. 
1\IEROANTE, como se tem' estabelecido nos A lei de 1874, estabelecendo a obriga.to· 
p1•ojeetos 'a que me 1·eferi. (Trocarn·seapa1·tes.) rieda.de do serviço .militar, em· um de seus 

Com etreito, Sr. Pl•esidente, si attender- artigos, tinha. determinado que o sorteio 
-mos aos termos em que se acha 1•edigitla. a abrangeria para o .. exercito e a. armada _a 
djsposioão in fine desse mesmo a1·t. 87, ve1•e- massa geral aos cidadãos. 

·.JriQs que .·o ·leglsl_adol' constit11inte não tinha E; causa notavel: esta.Jei, no intuito de 
:,, Q~t_).'o_ Jiltu.ito -._qu~ndq a estabeleceu,- sinã:o proteger a marinha mercante, clara. . e ter

_, tq~·nal'. bem _cll:).ro () seu pensamento .... como, minri.ntm-nente ·· .isentou do sór..teio . os · ma.ri· 
: p~Jq :sor~~º' todo.o cidadão do via._ coo.corre1• nheh·os dos navios naciónacs· 'e os pescado· 

-. p~rà .o set•vlço da.!Lt'ma.da, taJl1bem partbelle re~ .. dos rios navegaveis, do alto mat• e das 
-.-. conoorl'esse ·a ma.1•inhá. meroa,nte, isenta costas, nlvo o caso de:.fluórl'a., em quo JA. 
· d.2.Jt~~pela. lei de 1894. isenção desappa1•ecia. · 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/2015 09:00- Página 19 de 20 

APPBNDÍCB 

Vê; poi~, y. Ex., Se~ Presidente, _qu~ 1n- _ Com od'eito, Sr, Presidente, si o legis
terpretando-se libe1•almente a Const1tmçao, lador constituinte, no seu entender patrio
Jl.llgando·se a q~estã<} á .· lu~ . 4os principios e ticamente . inspirado. para; pt•oteger, · P8tl'a. 
da verdadeira . hermeneuttea, tomando-se fazer surgir do aba.timento' em . que se encon
como elemento subsidiaria a tradição da trava. a nóssa marinha mercante, jülgou 
noS.c.~a l~gislàçã,o no pJ.sS~do, ·verificá-se ~1ue necessario toh1ar ob1•igatória a naciona.,;. 
nada/ autoriza essa tonac1dade, essa obstma- lização da cab:>tagem, privando·· os ·navios 
Ção com· que se ·· pretende tirar sómen ta da . estrangeiros. . • . 
marinha mercante os contingentes necessa.- 0 SR. PAULA RA.Ptios-:-Mãs o .. argumento 
rios .para preencher os grandes claros da foi que a. marinha. mercante· era o ~ viveiro 
marinha. de guerra. da de guerra. 

Nãoé verdadeira a iuterpretação,Sr. Pr~-
sidento, que ·nos pôde c~nduzir a um ab- O SR. AFFONSo CoSTA- .•• de se occupaA 
surdo. Todà a. interpreta.ça.o que nos leva a rem com o transporto de mercadorias · de 
conclusõe3 absurdas é fatalmente erronea. porto a porto dos nossos Estados, si o le-

Si a marinha. mercantQ, só o exclusiva- gisla.dor constituinte tinha. esse intuito, não 
mente deve concorre1• para. o preenchi- podia esta1• em seu espírito a interpreA 
mento dos claros da marinha de guerra tação que combato e que é completamente 
mediante sorteio, depois do voluntariado sem antinomica ao pensamento que lhe attrlbuo. 
p1•emio e das escolas de a.p1•ondizds mari- 0 SR. PAULA RAMOs-Não apoiado. · 
nheiros; si só os matriculados para a ma- E' 0 argumento de que VV. · EEx •• d~fen· 
rinha mercante devem Sel' sorteados para ·sores da nacionaHzaçã.o ·da cabotagem, sem-
a marinha de guerra; si é preciso manter · d d d · a1· -
com toda a firmeza e respeito a lettra da pre usam,-a necessi a e a nacton tzaçao, 
disposição in-fine do§ 4° do art. 87, seremos ~~~q~b.:a!'gti~r~:,mercante é o viveiro da 
obrigados a concluir fatalmente que as ou-
tras escolas creadas com o :fim de attendel' O SR. AFFONSO CosTA-Diz o nobre Dep~
a V'a.l'ias necessidades da. nossa esquadra, e ta.do, que semp:·e me dá muito prazer com 
que não são estas de que trata a disposição os seus apa.1•tes, pela muita luz que ollos der
citada, ficam excluidas do serviço da.arma.da ra.m~m sobre os debates ..• 
nacional. b ,, 

A Escola . do Machinistas, creada com o O SR. PAULA RA.Mos-0 riga~.to. 
fim especialdefo.rnecer protlssion:a.es p. ara a; O Sn.. AFFONSO CosTA-•.. que, qu:mdo se 
a.1•mada, deixará de fornecei-os, porque dess:.t esta.beleceu a. na.cion~liza.ção de cabotagem, 
escola nominalmente a. Constituição não co~ não si tinha. em vista outro escôpo sinão 
gitou na disposição que commenfu.mos. ampat•ar a. marinha mercante, que devia sel' .. 

Não se at•gumente, . Sr. Presidente, com o o viveiro da marinha. de guerra. . 
que praticam as nações. estrangeiras, espe- 0 SR. PAULA R.ilMOS _Não, :foi um dos 
cialmente a Franéa e a I'G:11ia, onde de 
tempo l'emoto se tem ·estabelecido a. obriga- principaes argumentos· 
to~iedade do serviço militar no exeréito e na O SR. ·AFFONso CosTA- E' · interessante r 
::wmada. Sr. Presidente, proteger .a maril}ha mer-

A Franco., a Italia e outros paizes, onde cante sujeitando-a exclusivamente ao sorteio 
porvl!ntura_ isso se pratique, t~em marinha pa.ra. o serviço na. armada! ·Extraordina.rio 
mercante desenvolvida e poderosa, de modo modo de proteger e . ampa.ra.r . uma clas·se, 
que os cont.ingentes que se lhest.iram p·ara a sujeita.I .. a ·a mn onus, prendel·a. a uma pa- · 
ma1•inha de guor~a não lhes. fazem fa.lta., não sada. .obrigação, a.fugent:mdo-se, assim, ·os · 
prejudicám a . sua movimeutaçã.o, nem com· elementos quo a podhtm procurar l 
p1•omettem o seu progi•esso. Infelizmente, Sr. Presidente, V.Ex. sabe 

Nós, entretanto, ·ln'felizmente,. podemos e a Camara toda disso tem eonhecímento, 
(lizer, temos a marinha mercante em via de ninguem procura servir voluntariain~nte na : 
formação, ba,lda de recursos, . cercada de armada nacional, e ·ao passo q·ue o vólunt&· 
diffl.culdades .e até carecedora da alta pro- rlado concorre ao exercito, todos fogem da; 
tecção dos poderes publicos. marinha: de guer.r~,· onde o soldo. é · insignifl-

E' por isso que se me avig-ol'a a convicção cante e a disciplina rigorosa~ . ' : :: ·.· ; 
d.e que não podia estar no ·· espirito do lêgis- E' po1•isso que não compreheildo . essa. -pt·o~ 
I~dor constituinte .. obrigar a ~mài'inha. mer- teecão e. all1pa!'o--de .·. cill.e nos· falla:.o Jionrado 
cante,. · exclusivamente, ao so1•teio para o Deputado por Santà Ça,tha,t•iná.; . e ·:por\ isso · 
serviço .da.··. ma,rinha de .. guorra.; e ess~:~. con·· qu·e . não . me . confo:J;"mo com· a .opióiã.Q de 
viação mata se fortalece, quando me .Jemb1•o s. >Ex. e do oti~ros. ~ .. ~pez~r; · d() IJltiitQ 
.da disposioão.coostltuci.ona.I ... em que se esta.~ apreço . em que ténho ,o . ta.len~o e :a.sluzea 
.beleceu ~ nacionalizaçlío da cabotagem. de ss ... ·EEx •• Quando todo o .. brazll~i~?Ac:: ~~J· 

. ir#\%>':z; ·' 1#"'!";' ~- . :' 
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gado ao serviço militar, é justo que a mari- :recebido por um povo até hoje isento dessa 
nha mercante. delle nã.o seja isenta, porém obrigação e desse onus. (Apoiados.) 
s~jeital-a ·'exclusivamente ao sortelo, como Ha, Sr. Presidente, no projecto que terei 
se tem estabelecido em alguns projectos, não a honra do passar âs mãos de y. Ex., um 
é só injusto, é iníquo. (Apartes.), ponto·que carece de explicação'-ê o que com-

E', pofs, Sr. Presidente, seguindo na cor-: mette ao Ministerio da Matinha a direcção 
rente dessas idéas, obedecendo a esses ,princi- do alisi;amento e do sorteio. 
pios, pelos quaes vejo clara a disposição con- O meu fim, Sr. Presidente, é facilitar a 
stitucional, que me abalanço a apresentar pratica da disposição constitucional e como 
um. projecto que redigi, em termos geraes, presentemente a marinha de guerra é que 
so"Qre o assumpto, projecto que se Iiã.o mere- mais se resente dtt falta de pessoal, entendi 
cerda honrada Commissão de MarinhaeGuer- d 
ra o seu assentimento, ao menos lhe servlrà que só para esta se e via fazer já 0 sorteio. 
de ·lembrança, afim de não adiarmos, por 
mais tempo, a solução do problema. 

O que posso garantir, Sr. Presidente, é, 
que muitas das disposições que aqui consub
stanciei são o que de melhor e de mais libe
ral existe em paizes estrangeiros o princi
palmente nas Republicas sul-americanas, 
cujas legis:lações estudei. 

A lei, entretanto, prevê o caso de querer 
o Governo estender o sorteio pa.-1·a o preen· 
chimento dos claros do exercito, estabele
cendo providencias necessario.s. 

Nada, so oppõe a que a superintendencia 
desse serviço seja exercida pelo Ministro da 
da Marinha, que é tão interessado na boa 
marcha dos negocias militares, quanto o da 
Guerra. Refiro-me principahnente ao tempo de 

sel'viço, que, me parece, não poderá ser lon- A respeito a Constituição nada dispõe e 
go em paiz, como. o nosso, em quo, pela pri- ·não o podia fazer sem descet• a detalhes, o 
meira vez, se vao <'Stabelecer a obrigato- que se não compadece com a natureza e .fins 
riedade. ·destes estatutos políticos. 

Si queremos tirar o Governo da contin
~encia, em que constantemente se encontra, 
ae ver os .nossos navios desguarnecidos e 
abertos grandes claros na armada nacional, 
devemos melhorar a sorte dos marinheiros, 
cereal-os de certas garantias e abolir dentre 
as penas impostas aos q.ue commettem fal
tas os castigos corporaos que ainda· se ilp
plicam, castigos que dizem mal da nos:sa ci
vilização e que contrariam, por completo, 
o espírito liberal da Constituição da Repu
blica. 

Pa1•ece até incr.ivel, S1•. P1•esidente, que, 
desde 1874, pela lei a que já me referi. fossem 
abolindo os castigos corpora.es no exercito e 
até agora não se tivesso ainda estendido 
á .marinha de guerra essa medida; parece 
incrivel, Sr. Pr~sidente, que a marinheirus 
.nacionaes. a humens que servem na armada 
· naciunal, sob as bandeiras da Republica,ainda 
seappliquem castigos deprimentes ..• 

Ao legislador ordinario cabo regular o 
modo por c1uo se deve praticar a dbposição 
constituciunal e si disso temos urgencia, 
como os factos estão, todos os dias, demons
trando, enveredemos pelo caminho que 
mais facilmente nos possa levar ao fl.m c1ue 
temos em vista" 

Não mo alargo, na justificação de varios 
pontos do projecto, porque o tempo não m'o 
permitte, o quo terei opporGunidade de fazer· 
quando tiverm0s.de discutil' o assumpto. 

Antes de concluir, vou ter a honra, Sr. 
Presidente, de mandar o projecto ás mãos 
de V. Ex.,. tendo assim cumprido a minha 
missão, desobl'iganão-me do compromisso .que 
assumi ao iniciar estas considerações. 

0 SR. 'ELISEU GUILHERME- E' verdade; 
golilha e muitos outros. 

Façamos uma lei liberal e equitativa, não 
retrocedamos, não demos, em materia. de 
liberdade e garantias individuaes, menos do 
quo ao povo costumava dar o Imperio de

a cahido; ce1•quemos os nossos patrícios, que 
porventura tenham ele ser sorteados para o 
serviço da marinha de guerra, de todas as 
garantias; estalJoleçamos o sorteio precedido 
de uma qualificação regulu• com os recursos 
devidos, sendo o proprio so1•teio seguido 

0 SR. AFFONSO COSTA.- ••• tal qual ; é a 
. >golilha, como lembra. o nobre Deputado que 

me aparteia 1 

·Em quanto não se corrjgirem essas grandes ainda ... de recursos e isenções necessarios; 
faltas, fazendo-se desapparecer esse medo, amenisemos, tanto quanto for possível, as 
esse terror que o serviço na ~~.rmada nacional .escabrosidades que actualmente se fazemsen
in-funde, não teremos .. voluntariado · ca}Jaz el tir, e póde ficar ·cei'ta a Camara dos Depu

. 's-gfiiciente para preencher os grandes claros tados que o brazileiro, que, em 1864, 'o:lfe· 
·ox~1~te~~~s, e o sorteio mesmo não será bem receu o proprio peito como muralha ás balas 
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.. e ás fortalezas inexpugoaveis do Paraguay, tarâ a pagar o tributo do serviço militar a.o 
o brazileiro, que durante a revolta de6 de ~eu paiz, pela. Republica e pala Pa.tria. 
setembro se mostrou invencível ao lado do· Tenho concluido. (Muito bem; muito bem. 
Marechal Floriano, defendend·o as institui· O o}·ad6r e muito comprimentado. Pal-mas 
ções ameaçadas, nãoha de recusar o seu con- nas galerias. O Sr. P1·e!idente reclama at· 

. tingente de esforços pessoaes, nem se fur- ·tenção.) · 

. DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 1904 

(Vide png. · G23 <lo terceiro volume) 

O S:a.·. BaymundodeMi:t·anda Sr. Presidente, uechwo po1· mim e por 
-Sr. Presidente, é com certo constrangi- meus companheiros úe represcmtaçã.o, que 
manto yue venho occupar a attencão da ca- actua.lmente apoiam a política. c o governo 
Iilara relatiaamente a negocias, quo dizem do Estado, que nunca ouvi do Sr. Sana
respeito á politica de Alagoas, porque, não só dor Bernardo de Mendonça semelha-nte a.fllr-

. entendo que o recinto da Camara· não é lo- ·mação ... 
. gar com:petent!l.para 50 discutirom 9-~estões . o SR. ·WANDERLEY nu: MENDONÇA- F olgo 

locaes, como at!Jda. porque. tenho do H de en- •muito de ouvir a declaração de V Ex. 
contra, em mazs de um ponto, contra com· •. 
panheiros e amigos dedicados e correligio· O SR. ANGELO NmTo-Ainda bem. 
narios de hontem, quo não sei poPque hoje 
não collaboram na mesma commun hão de 
iddas. 

Porém, fiontem, no Senado, no discm•so do 
meu distineto amigo, o Son!l.dor o.lagoano 
Sr. Bernardo de Mondonç;L Sobrinho, oc
cupando-so dos negocias do Alagoas, em res
poatt~ a um aparto que.polo chefe do partido, 
o Sr. Euclides Mn1ta, lhe foi dacto, fe~ 
S. Ex. um appeUo assim: 

0 Si:~,, H.AHIUNDO DB MIRANDA.- •• ,mes· 
'mo ao tempo em que essa affirmação foi 
propalada. com insistencia no Estado de Ala
goas e teve echo na imprensa até 1901. 

Quando se tratava da organização da. chapa. 
:pat•a Governador e Vice·governador, Depu· 
ta dos a Senadores federa.es pelo · Estado 
de Alagoas om 1895, durante a administra
ção do Sr. barão de 1'rai:pú, eu era. um doil 
propagandistas. da candidatura do Sr. Ber~ 

«O .'l~·. B. de Mendonça Sobrinho- Vou nardo de Mendonça ao cargo de Governador. 
concluir, Sr, Presidente, mas 6 tal a asse- O SR. "'iVANDERLEY DE MENDONÇA-Sei 
vera.cão que fez o meu honrado collega qlle d' t 
eu a. remetto para meus illustl'es collegas 19 0

' 
de representação que apoiam o governo do O Sa. RAYMUNDO DE MIRANDA-Mas, em 
meu Estado na pessoa de seu irmão, e ·estou homenagem á verdade, devo declarar qu.e 

.. ·certo de que si S. Ex. lhes perguntar si eu na residencia do. Govemador do Estado, o 
algum dia disse que tinha uma palmatoril\ venerando Sr. barã.o do Traipú, se fez dessa; 
para os meus amigos e . um chicoie para os phrase que, segundo se disse, foi proferid!l. 
meus adversa.rios... pelo Sr. Bernardo de Mendonça, uma arma. 

o Sr. EucUdes Malta-Não fui eu quem. de combate cont1'a a. etreetivida.d.e da. sua. 
levantou isso, foi 0 Sr. barão de Traipll candidatura. ao governo do Estado. 
para sua campanha. · O SR. 'WANDERLEY DE MENDONÇA- Ma.s 

o sr. B. de Mendonça Sobrinho- •.. elles, q~em foi que disso1 Não se sabe. Já vê que.. 
-como os antigos· augustos roma.nos,ril'-Sil·hão, fm um boato th.Iso. . .. · . 
entreolhando-se, uns dos outros da phanta.sia i O SR. RAYMUN® DE MIRANDA - ·Oque ê' 

··de S. E:x. ! verdade, é que o · Sr. D1'. Manoel Dua.r te 
(i) sr-. :Euclides Malta- ÍÜr-sa-hão, na.ila 1: atfirmou isto perante o barão de Tr&ipú .. _, 

.Atnrma,rão uma verdade. Não éuma pha.n•; 0 SR. WANDERLEY DE MENDON.QA-'- EllEJ 

. tasia, é uma realidade.» : já co11testou. · · 
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> 0 -8:a ~ ' ANGELO NETO .- E o nobre Depu.; 
tado não pôdoinsistir neste ponto.-

0 SR. RAY.M:UNDO DE MIRANDA.-- ••• ouvi 
V. Ex., ouvi meu amigo coi•onel Paes Pinto 
a1firlilarem, ouvi, finalmente, todos · os proce-. 
res do pa1•tido nessa occasião fazerem dessa 
phrase, que se diz foi proferida po1•. S. E:r., 
uma arma de combate contra a indicação, 
que o barão de Traipll queria fazer do Sr. 
Bernardo dA Mendonça ,para Governador do 
Estalo. 

0 SR. ANGELO NETO- A arma de combate 
·á eleição do Senador Bernardo de Mendonça 
ao cargo de Gove1•nadot• foi a candidatura 
do Sr. Euclides Malta ao mesmo cargo. 
Faça a historia direito ! 

· 0 SR; RAYMU~DO DE MIRANDA -.;.Q Sr. ba-; 
rão de·Traipú devolveu o acto · do dil·ectorio, 
declarando que não acceitava, que não se 
sujeitava, que não se conformava com a in· 
dicação do Sr • Euclides ·· Malta. para Gover
nador nem com a exclusão do S1·. B4:>rnardc,-. 
de Mendonça. 

0 SR. 'VANDERLEY DE MENDO~ÇA- :Mas, .. 
não ·se conformava por que ra,zão ~ 

0 SR. RÁ.YMUNDO DE MIRANDA- Porque 
tinha indicado os Srs. Manoel Dua.1•te e Ber
nardo dt" Mendonça, devendo o directorio 
escolher um delles para Gove1•nado1• e outro · 
para. Senador. 

O SR. ANGELO NETO -E' preciso dize e· 
tudo, nio se deve escondet• cousa algmua. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- Pois 0 SR. RAniUNDO DE ~!IRAXDA - Fui O se-· 
bem, vejamos. cret:irio, lavre! a acta da l'eunião do dire-

0 Sr. Dr. Euclides Malta. nunca. foi ca.n- ctorio, sei de tndo e estou fallando de conhe- 
didato ao governo do Estado, e o dil•ectorio cimento proprio. 
do partido republicano de Alagoa!, quando o SR. ANGELo NETo.,--LaYl'ou a acta de· 
apresentou <? seu ~ome, lançou ma~ a e um coínmum accordo commigo; deve ta.mbem· 
recurso, po1s sabra. que S. E~. nao podia estar lembrado disto. 
sor Governador _ do Estado, na.o só P9rque · . .. . . . . , 
não tinha idade, como porque 0 sr. barão .o SR. RAYM!!NDo _DE MIRANDA.-0 Sr. ~u-
de Traipú, que então era Gove1•na.dor, ab- chdes Malta na9 fo1 candidato na occasuw. 
solutamente não acceita.1•ia somelhante in- o SIP. ANGELo NETo_:.Foi, el'a o nosso. · 
dicação. candidato. · 

Quando o directot•io se l'<mniu nessa. occa.
sião-e o meu illustre amigo so deve recor
dar bem-para escolhm• os candidatos d. 
represontaQio federal e a.o governo d_ o Es· 
ta.do, havia. em todo o dlrectot•lo um movi
mento contra •a pessoa do S1•. Be1•na.rdo de 

0 ·SR. RAYl\IUNDO DE MIRANDA-Eile foi 
indicado para o ftm de se excluir i ' S1•. Bor-· 
na.rdo do Mendonoa. ;o~ 

0 SR. ANGELO NETo-Por que? 

MendonQa, . movimento com quo S. EX. era. 0 SR. WANDERLEY DE MENDONÇ:A-:-Não 
solidario, movimentu de que e1•a. chefe o havia motivo· 
~r. Manoel Duarte. O SR.. RAYMtiNDO DE MIRANDA-Por qua ~· 
· Não aocelta.toam, não incluiram o nome Porque os membt•os do directot•io nessa 

do . Sr. Bernardo de Mendonça Sobrinho, nem occasião, os proce1•es do partido ••• 
para Deputado. o SR. ANGELO NETo-Bem trabalhados .... 

0 Sr. barão de Tl'a.ipú, na. mensagem que O SR. RAYMUNDO DE MIRANDA.~ ••• quize-
endereçou ao directorio, na sua qualidade ram ·J·oga.r com 0 nome do Dr. Euclides 
de· chefe do· partido, indicàva os nomes dos · Srs·. se1•nardode Mendonça e Manoel Dua.'rte, Malta como um meio de excluir o Dr. Ber
um para.· Senador e outro para Governador~ _ O nardo de Mendonça e . de da1• a pt•epondet•an-
directorio, em vez de obedecer, de se cingir á cia ao Dr · Manoel Duarte • -
~énsageiJi do. chefe do pa.rti!fo,indicou para O SR. ANGELo NETO- Fique a Camara 

-Governador o Sr. Euclides e Malta. e para Se· sabendo que o Sr. Euclides Malta é um jo-
: ·n·ador o Dr. Manoel Duarte. guete. 

O SR. ANaÊi6:·NETO -De acco1•do com o . O SR. RAniUNDO . DE MIRANDA·- V. Ex. 
·t).oabalho que havià en:i favor da candidatura não tem · o direito de altera1• de modo tão · 
do Sr. Euclides Ma.lta •• ~ · p~ofundo o sentido das minhas palavras.· 
; 'o sa.. RÂ.y~mND~ DE MnÚNDA-Foi a 'indi- osa; ANGELo ·NETo- v. Ex. permite· 

~· : Ç~ção .-do ·-.·. · sr_.~ p~rão, .. de ·Traipll, ,: e . ell~a. de· um · apa.1•te _~ 
: ,':VÕlV~~~ dizeDdQ· que abi:!olutamonte -.não SO -_. OSR. RAYMUNDO DE MlRANDA · _~_ Aop~oSi· 

·,:-_ 'eoriform·aiva. ~ · ·. · · ·· ·.· .. _·. ·. . . ·· - p .. · t a.b· lh va· "nntra. a. ·ndid"· u· ra. ... ,,,'>, , · ···-·.· · · • ··· · · · .· • çao or que · r a . a. vu · ca. .... ·.· · 
· '(); Q, ~R:; .ANGB:Lo NETo_.;·~ ~ • que· ·não concor- do •· sen_adol' · Bernardo de Mendonça á · presi-·· 

d~J. va ~9~ · a eleição ·do seu genro~ · dencia do Estado ~ ( T1·ocarn-se ·apcwt es. y · 
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Eu respondo: VV. EEx. trabalhavam 
contra a candidatura do Senador Bernardo 

·de Mendonça ao mtl'go de Governador do Es
ta,do ·por causa da · pht•ase que lha éa~tri
buida.. Por causa. dessa phrase é que. f01 le
vantada. a çampa.nha contra a candidatura 
de s·. Ex. e em fa vo1• ria do Senador Manoel 
Duarte. 

Essa phrase foi reproduzida. pela. imprensa 
e a.té, ha poucos dias, o J01·na~ dos Debates, 
oi·gão da opposição .... 

0 SR. ANGELO. NETO - Não é Ol'gão 
ta. I. 

0 S:R. EUZEBIO DF. ANDRADE - E' orgão, 
sim. 

Os Sns. ANGELO NETO E 'V ANDERLEY DE 
:\IENDONÇA - Não é orgão. 

0 SR. RAYMUNDO DE :MIRANDA - Diz O 
Jornal dos Debates, na campanha que fez con
tra o l'eferido Senador; diz o Jornal dos De
bates orgão d~ opposiçl o, onde foi publicado 
o manifesto da. opposlc;-.ão, jornal que, como 
todos nós sabemos, é mant1do com os·re· 
eursos .•• 
· 0 SR. ANGELO NBTO- De quem ? ., 

0 SR. RAY:MUNDO DE MIRANDA- ••• do 
Sr. barã·J de Traipú. 

OS Sns. ANGELO Nl~TO E WANDERLEY 
J)B MENDONÇA - V. E~. não pôde provar ! 
(Apartes··l . 

O Sa.~AnruNDO DE MIRANDA- Já em 
1901, pela quarta. ou qulab.vez, foi publicada 
esta phrase quo, diz-se. foi proferidn · pelo 
Sr. Senadol' Bernardo de Mendonça. 

O SR. WANDERT.EY ·m: l\IENDoNçA-Quem 
ouviu 1 

o SR. RAYM:UNDO DE MIP..ANDA- Já disso. 
Os que levantaram a. campanha a favo1• da 
candidatura do Sr. Senador Manoel Duarte 
contra a do Senador BerQardo <le·Mendonça 
o faziam por causa dessa. phrase, attribuida 
a·s. Ex. 

Diz o Jo>·nal dos Debates, insuspeito, o se
guinte : 

« Como governo o Senador Bernardo poria 
em pratica o seu progri.'tmma de palmatoria 
para seus amigos e forca 21ara os adve1·sarios 1 
Como govorno o luto, a orpha.nda.de o a mise
ria entrariam em Alagoas, pois ninguem po
d01•ia. se julgar garantido e os homens do 
bem que quizossom roagh• t~ria.m neces· 
sidade de represalias, pois, os . Mendonças 
com o prestigio otncial são torrivei~, são 
homens sem entranhas.~ 
' · Eu ·niô ·subscrevo essas expre1sões. 
._ O Sa~ WA~DERLE-r DE · :MENDONÇ~: . -:- E por 
que es~ reproduzindo ? .. · . . : > 

v.t. IX 

O SR.RAYMUNDO DE MIRANDA--Unicamente 
para confirmar a afflrinação que venho dé 
fazer. 

UMA Voz-Qual era~ 
0 Sr:.. RAYMUNDO DE MIRANDA-Era que a::: : 

expressão attribuida · a.o Senador BP,rnardo 
de Mendonça. de que, como Governador, teria. 
palmatoria para os amigos c_ chicote para 
os adversarios, foi a arma de colllbate de 
que SS. EEx. lançaram mão perante o Go
vernador do Estado, o Sr. ·barão do Traipú. 
e que a . cand.idatut•a de Senador Manoel· 
Dun,rte contra a do Senador Bernardo de 
Mendonç::t fôra levantada em virtude desta. 
phrase. 

0 SR. ANGELO NETO- E' falso. 
0 S&.RAt.MUNDO DE MIRANDA-E' a éxp·,·es.·· 

são da verdade. 
0 SR. ANGELO NETo-Não é oxacta essa' 

affirmaçã,o de V. Ex. 
0 SR.RAYMUNDO DE MIRANDA-E' verdade 

e ou appello do Deputado Angelo Neto para. 
a conscie~cia do Si'. Angelo Neto. · 

O Sa. ANGELo NETO- Hei dJ dar a res
posta. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- Natural· 
mente; o nem V. Ex. que est~ hoje identifl· 
cada com os Srs. Sonadores Manool Dunrto o 
Bm•nardo do Mendonça... · 

O Sa. ANGELO NE1'0 - Perfoitamen~ e 
identificado. 

0 Sa. RAT:IIUNDO DE MIRANDA- ••• V. Ex. 
que hoje os~1t nos arralaos da opposição, não 
soi por que... · . 

o SR. vVANDERLEY DE MmNOONÇ!A.- Nem. 
tem que dar satisfações. 

O Sn. ANGELO NETo- Estou onde estava. 
Estou com a tradicção do partido. · ' 

O Sa. Euslimo DE ANDRADE- Com a t1•a-· 
dicção do partido, nego. . 

O SR. H.AYMUNDO DE MIRANDA- Politica 
não se f:1z com tradicçõeg mas cóm digni-. 
dade. · · 

O SR. ANGmLo . NETo - Estou com o· h o-. 
mem que nos deu posição. ' 

O Sa. AltR.oxa:Lr.As GALVÃO- V. E:<. foi 
eleito pelo Sr. Euclides Malta. 

O Sa. ANGELO NETo - Não apoiado; Fui 
eleito polo eleitorado . de minha ·. tot•ra. 
( T1·ocam-se violentos apartes entre os S)·s: A1t-· · 
gelo Neto, Wanderley ele Mendonça, :JJ;u1ebio 
de And1·ade ·e Arro:tJellas Galvaõ.)' ·' 

0 SR. PRESIDENTE - Attenção. Peço aos •· 
S1•s. Deputados que não interrompam · O· 
ora.do1•. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/201510:14- Página 34 de 37 

f 
F·tO APPEN<DICFf 

·0 SR . . RAYMUNDo ·· DE MIRANDA- Como 0 'SR. ANGELO :NETO - .Não .ha tal. Foi 
-·diziri;, Sr. Presidente, eu não ·estranho nBm eleito devido á nossa lealdade e ·trabalho • . 

reprovo, nem censuro que o nobre Deputado 6 SR. EusEBIO DE ANDRADE-E V. Ex. a 
hoje não venha confirmaras .minhas propo- .quem deve a sua cadeira de Deputado~. 
sições. O SR. ANGELO NETo-Eu não solicitei a. 

Ó SR. ANGELo NETO·- E' signal de que eu minha cadeira de Deputado. Eu entr~i aqui 
não di~se na occasião. de cabeça erguida. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- Perdão i 0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-Não pre
as conveniencias do momeuto é que d~termi- ciso perder tempo col!l . essas questões que 
nam a attitude de VV. EExs. (Apartes e pro- se resolvem com facilidade. 

· ; testas.) Já respondi ao appello que aos Deputados, 
O SR. ANGELO NETO- V. Ex. disse que amigos do Governo, fez hontem, do Senado, 

ouviu de mim. Declaro que não ouviu de o meu di'ltincto amigo o Sr. Senador Ber· 
niim semelhante phrase. nardo de Mendonça Sobrinho. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRA.NDA-Naquella 
. occasião foi V. Ex. quem fez campanha 
contra a candidatura do Senador Bernardo 
de Mendonça, bem como o seu irmão. O Se
nador Manoel Duarte, esse, era neste ponto 

· de um exaggero insupporta vel. 
E essa phrase que se empresta ao Senador 

Bernardo de Mendonça, eu não sei se elle 
- a proferiu. 

0 SR. WANDERLEY DE MENDONÇA- Isto é 
· que quero que fique bv.m claro. 

0 SR. -RAYMUNDO DE MIRANDA- E' uma 
-questão de consciencia. Mas si elle proferiu, 
ignoro, porque nunca ouvi ; entrtjtanto foi, 
repito, a arma de combate de quo se ser
viram perante o governador de 1896, o 

-Sr. barão de T_raipú, para afastar o Se_nador 
Berna1·do de ·Mendonça da successao no 
cargo governamental e acceitar·se de prefe· 
l'encia o Sr. Manoel Duarte. 

0 SR. ANGELO NETO- Não é este O apa.rte 
do Senador Euclides Malta. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- E' bem 
possivel que S. Ex. a esta hora, no Senado, 
já tenha rectificado o aparte. Mas S. Ex. 

;a.ffirmou no Senado, eu ouvi-. 

Agora resta-me fazer um protesto ligeiro, 
porque o esclarecjmento detalhado e do
cumentado não compete a mim vir fazel-o 
da t1•ibuna da Camara ·; é incumbencia que 
assiste immediatamente ao chefe do meu 
,partido, que tem ·assento no ·Senado da Re
publica. 

Disse o Sr. Senador Bernardo de Mendonça . 
que o partido a que clle hoje pertence, com 
os meus dous companheiros . de · .. bancada, se 
acha em reorganização, sob a chefia do barão 
de Teaipú e «que são e não podem deixar de 
ser considm•ados dissidentes, mas verdadeiros 
dissidentes, indisciplina.dos, ma.s verdadeira
mente indisciplinados, aquellos que so acham 
em campo opposto». 

Ora, Sr. Presidente, é no~ te pon~p justa
mente que assenta a argucia com ~que pre
tendem justifical' o seu actu de indisciplina 
partidaria e incor1•ecção politica os meus 
distinctos companheiros de bancada.. 

o SR. ANGELo NETo-O S1•. Senado1• Ber· 
nardo de Mendonç::~. commetteu alguma i o
disciplina partidal'Üt 1 

0 SR. RA YliiUNDO DE MIRANDA - Com
metteu nm acto de indisciplina p;u•tida.ria e 
de inco l'recção politica. 

0 SR. ANGELO NÉTo-Qu8!.ndo ~ 
0 SR. ANGELO NETO- Affirmou O que~ O SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- Quando 
O Sa. RAYMUNDO DE MIRANDA-Disse que .nega no momento actual, sel? u.m motivo 

essa affi.rmação ati;ribuida ao Senador Ber- justifica.vel, o apoio e ~ solldar1e~ade que 
nardo de Mendonça foi a arma de que se ser- .atfit·mou ao chefe do pa.rt1do rep~bhcano de 
viram ·perante o Sr. barão de Traipu para Alagoas, o Sr. Senador Euclldes Malta. 
·evitar a sua candidatura·. (Apoiados.) · 

0 Sa. ANGELO NETO-Não é exacto. Nós 0 SR. ANGELO NETO-O chefe do Pé!rtido 
trabalhamos a peito descoberto e todo o .republicano de Alagoas é ~ Sr. barao de 
mundo sabe que o Sr. Euclides Malta. deve Traipú. (Apoiados e não apow,dos. Soam os 
o seu triumpbo á. nossa -lealdo.de.(Ha outros tympanos.) 
aportBB d:~ bancada alagoana,) · 0 SR.. RAYMUNDO DE MIR.ANDA-Isto é um 
-o-SR~ RAYMUNDo DE MIRANDA-O Sr. Eu· · sophisma grosseiro, ê um argumento ca.mba.

clides Malta não foi candidato, nem foi leante que não resiste á. mais leve contes"\ 
apresentado pelo Sr. barão de Traip11. Foi tação. . _ . . 
uma candidatura · que · surgiu n&tural- O Sr. barão de Tt•,up\1- é preciso que a. 
men~e. Camara toda. saiba., e eu não ent'ro em de· 
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talhes, porque estes competem ao chefé do gos poU.em acudir a.o a.ppello do -venerando 
partido, ca~n assento no Senado-retirou-se barão de Traipú sem commetterem um 
da político. ~m dezembro de 1901, corn um ·erro, uma indisciplina partidu.ria ? 
manifesto, contra. a von.tadG de todos os · 
amigos { apoiiulos ), contra a vontade do : O Sn.. ANGEr.o NETo - A gratidão faz 
Dr . Euclides Malta, que emprég ou todos os ,parte da dignidade :pessoal ~ ( Tt·acam -se mui-

. 9sforços para que S. E:<. nã.o praticasse se- tos ~utros apartes·) 
. melbante acto. . . 0 Sn.. RAYUUNDO DE MIRANDA- Diga 

MV:is de nm mez depois, eru 14 de janeiro, V. Ex. (àirigindo-se ao S 1· , An_qelo N etQ) : 
reuum-se a a.ssemblêa geral do p:~,rticto, com por que deixou de acompanhar o Sr. Senador 
11. presença de representantes de todos os Euclides Malta 1 
muntcipios do Estado, e essa assembléa,. de 
accordo com o Governador de então que era 

·o Dr. Euclides Malta, dirigiu um telég1•aroma 
ao barão (le Traipú pedindo a. S. Ex. que 
·reconsiderasr.e o seu acto e voltaasc a assu
mir a. chefia. do partido, de cuja dírécção 
se retirara sem motivo plausível. · 

O barão de Traipú respondeu dizendo que 

0 SR. ANGELO NETO-V. Ex.. quer a. res
posta em simples n.parte, mas eu explicarei 
depois succinta.men te os factos. 

O SR. RAi'MUNDO DE MIRANDA- Sob o 
ponto de vista poli ti co, a verdade é esta. 
Contesto formalmente a expressão do 81'". 
Senador Bm•oa.rdo de Mendonça. quando diz 
que nós constituimos n, dissidencia .. 

0 SR. ANGELO NETo-Parece que doeu. 
(Ha outr·os apartes.) 

o seu acto tinha sido p1•ofundamente medi
tado o gue a sua l'esolução era. il'revoga.vel. 
Só cntao, por proposta do Dr. Wanderley 
de Mendonça, é que foi a.cclaruado nes~ 
assembléa gerl1l 0 Dr. Euclides Malta chefe O SR . RA.YMUNDO DE MIRANDA- Sim a.c-
do partido. (Troçam-se apcu·tes,) coito a expressão; doeu a inverdadc e ar-

Esta proposta foi unanimemente apnro· guci<t de que se_ lançou mão para se inver
-vada. e; em virtude . detla, 0 Dr•. Euclides te1· os aco_ntecunentos ; o que doeu foi o 
Malta _foi invesUdo da dirooção do pa.r·tido . modo ~apc10so. por. que se quer ~pre<entar 
repubhcado e o fez com tino e ponderação . ao pa1z cemo mco1 recto o procedunento de 
a.tó que se tevo de escolher 0 c~ndidato a.~ homens cuja lealdade política não pode ser 
governo do Estado, com 0 a.poio de todos· contestada., como succe.de com o Sr. Euclides 
nós, som rcstricções. (Apartes.) Malta. (Trocam -se m u•tQs apartes. ~oam for· 

Qum•o cllegar ã inconsequencia da attitudo temente os tympanos . O Sr. P~·es,àente . re-
de VV , EExs. .. clama attenç<to . ) 

Essas accusaç ões hão de ser destruídas e ~ 
completamente pulverizadas, o que amrmo 
ha de ser p rovado, mas com ·documentos 
assignados pelo lll'oprio Sr. barão de Tra.ipú. 
(Trocam-se mt$ilos ap a·1·tes ent1·e -os S1·s. An· 
gelo N elo, Wandtwley ele .illendonça Arro~ 
ooeUa3 Galvão e Ettscbio lls Andrade.)' 

9 Sa. ~NGELe> NETO- Eu explicarei a 
mmha attttuda. ( Trocam-re v ar ias oid;·os 
npat•tes.) . . 

0 SR . RAYMUNDO DE MIRANDA - ,, .quel'O 
chegar a mostrar que VV. EExs. cvmmette
raro um erro politico, um acto de indisci· 
plina e são dissidentes (apart~s), porque o 
chefe do l!art~do republicano de A,Jagoa.s é o 
Senador Euchdes Malta., acclamado e reco· 
nhecido por todos nós ; e, só agor!l depois 
de decorrido longo tempo, é que $e apre· 
senta. o s_r: barã o de Trai;pt1, provavelmente 
arrependido de ter · de1xado a poUtica. 
(Apartes.) 

o arrependimento é cousa muito natural.;. 
(Trocam-se "a rios apartes. Soem os tymp anos . ) 

S. Ex. -volta ago1a ao acenaria político 
chama a. postos . os seus amigos ; ma.s, per: 

. gunto ã Camara dos -Deputados: esses amio-os 
de hontem, hoje com uma nova série de com· 
promissos politíoos, contrahid0s de publico 
com a responsabilidade de seus nomes e ·seita
dos coni a. dignidade que cada um deve .sa.ber 
mo.nte1· (apar!es)-p~m~ue acima. dos aft"ect<is 
pe:;soa.es está a digmdade do homum pu· 
-blloo (apa,·tes), estão as nos..oas responsa.bili· 
:da.des e comprom:issos-'pergunto, esses ami· 

E' no.tural que, cGlmo recurso de ordem 
política, o illustl'e St>nad:>r Bernardo de 
~endonça diss_ease que se re~rga.niza. o par
Mo de qu(l f~1 chef~ o ba.ra.o de Traipú; 
mas na r ealidade 1sto não passa de um 
recurso de o1•dem par tlda.J•ia. o Sr, Trai pll 
abandonou os so1.1S amigos politicos de sur
preza, sem da.r·lhes explicações, e depo.is de 
retirar-se, deixou todos abandonados, sein 
saberem o que deviam fazer, e · cada um 
tomou então seur, compromissos . 

Esto. é que é a. verdade, sinto não ter 
at~ribuição, porque competeneia tenho, para. 
hoJe, ou em días su~cessivos, vir demonstrar 
com a historia e com documentos, · de que 
fórma. se operou a cl:lefl.a do Dr. Euclides 
Malta. no Estado de Alagoa.s, a.p6!;1 a. retírada. 
cxte~poranea;do Sr; barão ·de· Traipú. · · 

O SR . ANGELo NETO- Voluiitar!a. 
os~. RA.YMUNDD DE Ml'R.ANDA - . • • ;va .. . · 

luntar1a., essencialmente voluntaria, mas in-· 
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justifica vai, porque S. Ex. não tinha o . di-
--reito, como chefe político de um grande 

partido do qua.L só recebia provas de consi
deração, de se retirar · da politica. extempo
raneamente, sem avisar seus amigos. 

0 SR. ANGELO NETO- Si elle era o par
tido, reth•ou-se quando quiz; agora é unidade 
p!)litica e como não tem o governo,VV. Exs. 
estão contra elle. A maioria do partido está 
aó lado do benemerito chefe o Sr. barão de 
Traip(l. _ - - -

0 Sn.. RAYM:UNDO DE MIRANDA- 0 bene
roerito ex-chefe da política alagoana sempre 
teve como sustentaculo de seu partido o go
yerno do Estado. Diga.-V. Ex. quando não 

.. teve ; quàl fvi a phase em que o barão de 
Traipú não teve o governo do Estado como 
sustentaculo do · partido .•. 

0 -SR. ANGELO NETo-Agora. 
0 SR~ RAY:M:UNDO DE MIRANDA-Agora elle 

não é chefe. 
0 SR. ANGELO . NETO-Não é de V. Ex., 

mas é meu. Quando elle era governo, -V. Ex. 
o reconhecia como chefe. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-O Sr. barão 
de Traiptl foi meu chefe até quando aban· 
donou o partido, declarando que s~ retira vá 
da politica por estar cansado. 

O Sn. ANGELO NETo-V. Ex. intimamente 
deYe saber por que elb se retirou. 

- 0 SR• RAtMUNDO DE MIRANDA-Sei pelos 
d-')cumentos publicados. Julgo S. Ex. incapaz 
de vir dizer em publico aquillo que não 
sente, julgo-o incapaz de apresentar como 
l'azões determinantes ·de seus actos motivos 

.diversos daquellos que realmente foram a 
causa desses actos, Não quero acreditar que 
S. Ex. não . tenha. sido sincero dando no ma
nifesto motivos outt•os que não aquelles que 
s.· .Ex. registrava nesse ·documento. 
. 0 SR. ANGELO NETO--Não é sincero para 
V. Ex. Hoje é até accusado de esbanjador 
dos dinheiros publicas, de haver feito desap· 
:parecer dos cofres publicos . centenas ·. de 
contos de réis. V. Ex. é ·solidario com o que 

:diz o Sr. Euclides Malta 1 - · 

O SR. RAY.M:UNDO DE MIRANDA-Sou. 
0 SR. ANGELO NETO--Pois bem; eu me 

proponho a fazer a defesa do Sr. Barão de 
· Traipú. 
:-0 SR. RAYMUND9 DE MIRANDA-Si .O Sr. 
.Euclides Malta · houvesse feito uma a.ftlrma

-··'tiya· rião yerdadeira, eu silenciaria ·sobre ella 
_ ~~ pediria.~enia ·3. .S. Ex. pat•a discordar·; 

: .. . · .. ~QSR. AN:GELO. NETO-Natualmente . .V. Ex. 
; -l~if.em·- -llírl!i. ·· .. publicação · recente_.que .o Sr. 

barão de Traipú tendo, quando . assumin o 
governó, encontrado grandes sald()s nos 
cofres publicos, deixou-os quasi vasios ao 
passar a administração. 

0 SR. RAYMUNDO DE :MIRANDA-E' a logica 
das cifras. 

0 SR. ANGELO NETo-Lerei as cifras. 
O SR. RAnruNoo DE MIRANDA-Eu não. 

trouxe o relato1•io p::tra apresentar cifras, e 
não o trouxe porque Yim á tribuna -apenas 
para corresponde1• ao appello feito pelo Se· 
nado1• Berna1•do de Mendonça·. V. E:(. traga 
o rela.torio pa1•a. nos provctr o contrario. 

0 SR. ANGELO NETo-Então po1• queV. Ex. 
diz que elle esbanjou~ . 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-Não posso 
responder de momento, mas posso affirma.r 
que gastou muito dinheiro. 

Fui eu quem gastou ~ 
Mas que necessidade teem VV. EEx. dJ 

vir envenenaras cousas,porqua hão de querer 
pot• força sacudir pessoalmento no scenario 
politico esse pobre velho, como meio de che
garem a outrvs fins ~ Para que . essa. mal
vadez? 

-O SR. ANGELo NBTo-Quaes outros fins~ 

O SR. RAniUNDO DE MIRANDA-Não é com 
V. Ex. 

0 SR. ANGELO NETo-Não seja. maldi· 
zen te. 

0 SR. RAYZIIUNDO DE MIRANDA-AgradeÇO· 
a expressão... · 

0 Sn., ANGELO NETO - Pordão; retiro-a,_ 
0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- Está. per-

doado. -

0 SR. ANGELO NETO --V. Ex. sabe que 
não ha. nas minhas palavra.s intenção de 
offender. _ _ 

0 SR-. RA.YMUNDO DE MIRANDA- NeiD J?.a. 
necessidade disto. · 

· ·Estão perfeitamente delineados, accen
tuados e evidenciados os dous pontos . do dis
curso do Senador Bernardo de -Mendonça,que 
me trouxeram á tribuna, contrariado e · con
strangido, porque não é com prazer e expe-· 
rimentando satisfação que . venho á tribuna. 
da Cama.ra trata.r de negocios da · politica in
tima de Alagoas e degladiar ·me com· os com
panheiros que me são . muito a1feiÇoados e 
aos quaes consagro muita estima e · conside
ração. 

E' um constt•angimonto doloroso,mas a que 
sou impellldo . pelo dever poUtlco, pela digni· 
da.de politlca e pela col'l•ecçiio pwttdaria. •••. 
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o SP., Eus.emo DE ANDRADE_;_ Ta.nto assim 
~ue quizemos m~nter a questã.o só na. im-
prensa. · 

0 Sn., RAYllU:\"DO DE MIRANDA-Sem du
vida, quizemos sustentar a questão na im
-pr-ensa, mas o Sr. Berna.rdo de Mendonça 
levou-a para a. tribuna do Senado, foz um 
.appello a_ seus collegas na Camara, qua 
apoiam o üoverno, nós viemos a.cudil• a. os3o 
a.ppello, VV. EEx. fa~m a questão ~oS· 
·ca.mbar para. outro tel'reno. Nós a accCLta· 
mos oro qualquer terreno ... 

o Sn.. WANDERLEY DE MEI'\DONÇ.\ - Nós 
ia.mbem. · 

0 Sn.. RAUIUNDO DE MIRANDA.-••• porque 
não temos outra. a.mbição, não temos outro 
intuito, já perante a camara, já perante a 
opioiã.o publíca e já. perante a nossa. propria 
consciencia, não temos outra iotooção, outra 
pretenção, sioão que seja. mantida. intacta., 
.sem solu<;<'ío de contiuuid.a.do, a verdade hls· 
torica. dos acontecimentos, a verdade dos 
factos. 

A defesa. da conducta polltica, no Estado, 
pelo Senador Euclides Malta, a: dofesll delle 
não precisa sel.' trabalho meu ou de quom 
quer quo seja; a defesa. de S. E~t., a jll'OVa. 
evidente, incontesta.vel da. sua correcçao po
litioa, e até mesmo de certa . abnegação pes· 
Soa.t, sã.o cousas que slio deduztuas immeilla
ta.menie do modo indiscutivel e lncon1esta· 

objecto de consolo e satisfação, de sym
pa.thias.,. 

O Sn. WANDERLEY DE MENDONÇA.-N~o 
vá. chor~r. 

O Sa. R,\YMuNoo DE MIRANDA-Não sou 
homem do choro, 

o Sn. WANDERLEY DE MENDONÇ.'>.- Est& 
tã.o commovido. · 

0 SR. RA.YMUNDO DE MIRANDA-Não podja, 
deixa.rdccommover-me,desde quo vejo nesta 
triste historia. registrados f11ctos qu~ não 
deviam absolutamente, ou antm, que, si de· 
pendessem de minha -vontade, nunca seriam 
registrados. 

E' tão sincera. a minha. manifes~ quo 
no jornal que dirijo na cidade de Penedo, de· 
pois do desast1•e politico a que foi arl':J.l!tado 
o venero.ndo Sr. ba1·ão do Traiptl, eu nunca. 
a.ssígnalei que S. Ex. tinha sa apresentado 
candidato a. governador do Estado 24 horas 
depois da publicaQão de um manifesto pu· 
bhco em que t•eitera.va suas a.fftrrna.ções an~ 
tel'ÍOl'es do absoluto afastamento du.s lutas 
pa.rtida.ria.a. · · 
· O SR. ANGELO NEro- A candidatura. de 
S. Ex . foi hnça.da por amigos. 

0 SR. WANDERLEY DE MENDONC,,\-ESta. 
é a verdade, não fui o !la qt1em lançou a silil. 
candidu tura. . 

vel· da narração natural, sem phantasia de O SR. RAYMUNDO DE MrRA.NDA~Mas, Sr. 
fa.c~. dos a.contecimentos e, finalmente, re- Presidente, a minha. intenção, quando vim á 
sul ta da. pl'Opria. lliliol·ia dil polltioa. de Ala-· t\•ibuna., era simplesmente acudir ao appello 
_goaa nestes u!timos llnno.!l . do Senador Bernardo de Mendonça. o deixar 

· ··t 1 · h 1 11 logo bem pa.tcnoo á. cama.r-.1 que não se traia. 
. O SR. ANGELO NE'I'o-: Tr1~ O usou r a po • a.ctualmonte, com um novo partido, da 1'0-

trca 1 organiza.Qio do pa.rtido republicano, de que 
O Sa. ltAYMUNDO DE Mr&ANDA-Tristo h!s· foi chefe o Sr. ba.l'ã.o de Traipú. · 

to1•ia. política, a.cceito ai~dn esse express.~odo O Sn. ANGBLo Nr,'To-1\-Iodos de entender. 
meu honrado colloga, tr1ste hlstoria potrtica ·, . 
quo registra uma. so1•io de actos praticados O Sn. RAYllt~NDO DE MI~AN»t-VV • EE~. 
pelo Sr. ba.rão úe Truip(t, em au~gonlsmo pro~ur~m fazer. uma my~ttfioaQa.? como moto 
lamenta.vel com todos os a.ctos da. sua. vida de JUStdlcar a.mcorrooQao antertor. . 
politica. anterior! . 0 SR. WANDERLEY DE ME:NDONÇA- Nin• 

guem precisa. justificar condilcta. Triste htstoria politica que regist1•a. a re
tirada do scena.rio político de um homem 
cheio de prestigio e que registra ta.robem a 
volta. inopportuna desse homem á actlvidade 
politica,servíndo de instrumento aos inimigos 
-commuos, com quebra da int-egridade de 
ump:trtido, do q1,1al só l'eccbeu as mais in· 
equivocas provas de consideração e apreço ! 

S. Êx. vciu arrastado pelas paixões, veiu 
·envolto na. onda. dos odios, da.s exploações . .. 

O Sa. ANG-ELO NETO dii. um aparte. 
0 Sil. ; ltA. YMUNDO DE MIRANDA - ••• para 

pretender esphacelar a. integridade de-um 
:partido, que pa.ra;-- elle doyit~ ecr eempre 

0 SR. !tA YMUNDO DE MIIU.ND.o\-Ma.s COIUO 
S. EJt. da tribuna do Senado ap_pellou para 
os a.mlgos do Senador Euclides Malto,, quo 
é chefe do partido republicano do Estil.d.o d() 
Ala.goas, accla.mado mediante proposta. do 
Deputado Wandel'ley do Mendonça .•• . · · ·. 

Q SR . 'VANDERLEY DE MENDONÇA. - . E 
V. Ex. a insisdr nesse facto. 
· O.SR. RAYMUNDO DE Mtii.A.NDA.- Por que 

não ~ si ~~ um faci<> historico, que V. tx. 
mesmo nao nega.. 

E' o que ·tinha. a dizer para justiliear a mi· _ 
nha. pre&ença. na. "tl'1lliln&; o ·senv.dor Malta.·, . 

·:. · 
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.â no Senado, dará as razões que tem e desen
volverá a his&oria desl.es aconteJimentos,desta. 
historia triste que tanto irritou e entristece 
o meu honrado collega . Sr. Angelo Neto. 

0 SR. ANGELO NETO-Bem triste. 
0 SR. RA.YMUNDO DE MIRANDA-Triste sim, 

todas as vezes que . se ve por moti ,~os injusti
ficados a destruição do passado político de 
u-m homem. -

Tr·istc, m~~s eu não receio affirmar porque 
não concorri para os desastres que envolve
ram o pJssado político do Sr. barão de Traipú. 

Vou terminar,Sr. P:residente, e só voltarei 
á tribuna si os amigos . do Sr. Bernardo de · 
Mendonça insistirem na actual att.itude e 
p:tra provar ctue a verdade da histo1•ia é 
muito outea daquella que se faz insinuar e · 
aquillo que geitosamento se procura pro- 
palar, ent·ã.o torni occasião de vir expla.nar 
esta e outras questões. 

Daflas estas explicações á Camara, sen
to·me, certo de tm• corresponàido ao appello 
do Sr. Bernardo de Mendonça. (Muito bem; . 
muito bem.) 

DISCURSO PROFERIDO NA SESSÃO DE 20 DE JUNHO DE 1904 

(Vide png. 373 do r;egundo volume) 

O Sr. João L~l.iz AI"·es -(Mo
vimento de attenção) Sr. President~. nunca 
será por demais repetir que o problema na
cionaL é o problema economico e c1ue a sua 
solt1ção se synthetisa na protecçã.o necessa
riaao desenvolvimento e engrandecimento da 
producç:ão agrícola e industrial do paiz. 
(Apoiados . ) 

Nestas coad.ições, é preciso que os poderes 
publicos cogitem das vat•iadas fórm!1s de 
solução desse p1•oblema; val'iadas fót'mas, 
digo, pJI'quo a protecçã.o economica tanto 
póào sal' intorn11 como ii:ltol'nacional. 

Si o problema economico,debaixo do ponto 
de vi.sta interno, nos ofl'eeec~ soluções di· 
versas, todas necessarias e con vergen tos para. 
o mesmo llm-como sejam : a supp1·essão dos 
imptJstos ínterestadtwes,medidajá vota.da pelo 
Congresso Nacional, contl'a a qual me bati, 
em rGlação ao seu aspecto constitucional, 
mas que sempre applaudi sob o ponto de vista 
economico; a na'Vegaç!io de cabotagem, resol
-vendo a questão . do Geansporte maritimo, que 
é uma das maiores difficuldades para a aber
tura de mercadoS. intet•no::: para os productos 
das differen:tes zonas em que se divide o paiz 
(apoiados); a suppresstCo elos impostos de expor·· 
taçi"ío ou, pelo menos, a sua diminuição de tal 
modo que elle não seja mais que um imposto 
de estatística (e folgo de assignala.r que a 
iniciativa dessa movimento pertence a.o Es
tado de Minas, que creou o imposto ter
ritorial, como succeda.neo do de cxpoi•ta
ção,. medida que advoguei no Congresso 
Estadual (apoiados ela bancadam:inei1·a) ; a 
reducção elas tarifas fe1'1'0·'I)Ía1·ias, o esta belo· 

cimento de tarifas differenciaos para os 
grandes percursos ; a creação -de premio$ 
para a producçlto de certos gBne1·os e pm·a a 
c1·eação de certas ináustrias, nos termos do 
projecto apresentado pelo meu illustrado 
companheiro de bancad·1. o Sr. Gastã.o da. 
Cuntla e ,já approvado pela Camara, premios 

·em grande parte destinados ao estabeleci'
mento de manufu.cturas d::t mataria prima 
que pt•oduzimos e que até hoje exp:>rcamos 
em bruto-para reimportar manufactu1•ada; 
o estabelecimento do cl1·awbach, como medidu 
compLementar para o fttvoreciment > de 
Ml'ta . .; industrias, como a do xa,rquo, banha, 
queijos, manteiga e couros, em l'Oiaçã.o ao 
sal do que ellas pt•ecisam, genero que não 
podemos deixar do proteger tambem, pm•. 
que cons·titue igualmente uma industria no.
cioual digna ele amparo ; os syndicátos agrí
colas e industriaes, Cl'eando a necossaria 
ful'çade solidariedade etltre os p1•oductores, 
em ordem a assegurar-lhes a boá · collocação 
de seus p1•oductos, medida que já. o Con
g-resso Nacional votou e vae sendo . postbl. em 
pratica, com augurio dos mais beneficos re
sultados ( apo~ados) ; a creação de e:;tabeleci
mentos de c1·edito territorial e ·movel, as
:mrnpto de vital1•elovancia e de que está a 
Camaro. cogitando com acurado . zelo e pa
triotismo ; a 01·ganisação do t1·abalho agrícola 
e indttstrial, em ordem n, ga.rantil• o patrão 
e o operario na I'eciprocidade de seus di
l'oitos e obrigações, tornando emcaz o con
tracto de locaQã.o de serviços, que:Jtão que 
pl'ecisa. scn• resolvida de modo pratico· e equi-
1ia.tivo e que ou, a.peza.r do não me sentir 
com forças p(tra resolver (mu-!tos ncro apoia· -
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dos), submettereí.opportunam~nte :1. con.s~de- . ta dos e successos. in con.testa v eis e . incon tas
ração da Ca.mara., em um proJecto de leL. . hdo~ para . os- p:úzes que teem ta.rifa.s de 

:protecção racionalmente ast.a.belecida. 
u~r SR. D EPUTADO. -V· EX:. prestará &sta. lembrar a grande nação nor tEHl.tn&

assi.m um grande· serviço ao paiz; (Apoiados.) riMna., cujo: desenvolvimento e cuja expansão 
o SR. MoREIRA. ALVES. -O digno: Deputado industrial já v a. i · caus:tndo sérias appt•ohen

asqneceu M novas redes de.·esLrada. de ·ferro . . sões e fundados r eceios· a.o velho continente 
'europeu, onde um:1 civilização mais a.·d.'e.:\n.-

0 SR. JoÃo· Luiz Ar,vcs-Desclo que me ta.da; p:\recia não dever t emer a concurrenoia 
referi á questão elos tl't\nsport~s o á.~ t at•ifas d e: um pa.iz novo. 
ferro-viarias, implicitamente me referi ao Na. . Europa, a. Allemanlla., invadindo os 
complemento da nossa. rede de viação ferrea . . mercados do mundo, graç11s á política. pro-

O SR. MoREIRA.ALvEs-Bem,. como V. Ex. teccion.istu., jâ provocou em l!lg.b.terra. o · 
fa.llou em navegação de ca.bot>gero, que para alarma, compendiado em um. ltvro notavel 
o norte não tem a mesma importancia. qne - o. llfatle in Germany . 
as estradas de forro, fiz o repa1•o. E' preciso e urgente, senhor~s. que resol· 

• va.mes o problema no nosso pa.iz, onde a. 
o SR. JoÃo Luiz ALVES-E eu si estivesse tarifa adua.neira. jamais obedeceu a um sys

fallando pro domo mea, como não temos em tema-nunca foi uma. tarifa puramente fis· 
Minas navegação alguma, só me lemb1•aria cal, nunca foi uma. tarifa Hvre cambista, 
das estr adas de ferro •. · (Riso.) nunca foi uma tarifa methodica.mente pro'-

Dizia., porém, 81·. Prasidento, que, si o . teccionista .. 
problema. da protecção interna tem esses Uma t~rifa. proteccionista se i mpõe. Um 
variados aspectos e outros que dolles resul· dos pa.izes que, no momen&o o.ctual, possuem 
tam, não ê menos verdade que o problema mais elevadas tat•ifas é a. Argentina e, no 
imminente, .de solução inadiavel, imposto ú emta.nto, Emilio Fret·s, no 8011 uvro «E& pro· 
meditação do legislador cumo condição sine hibiceonismo y la poUUca comercial argen· 
~ua non da existenaia da produooã:o nacional, tina~ escreve: «Obrigados a entra.t• nessa 
e o da. sua .protecção no ponto de vista inter- grande lucta. em que todos se. de(enclem com 
nacionaL (Muito bem ; apoiados.) as armas tia Pl'olecçcto, poderemos :.~preson· 

Esta 1)rotecção se pódo fazer de modo in- ta.r-nos na !iça, som rleresa., arvorando a 
directo, mais demorado e meoos completo- IJo.ndoit•a.. dG um ~ completa libet•da.de de com· 
por meio . de t ratados commlll'oia.es, mas só more lo 1 E' impossiuel adoptm'?nos essa po
póde resulta.r, de modo effica.z, com olfeitos f.ilica. Decbrar uma mnpla. libe t'dadc com· 
seguros, de uma to.rifu. adua.neil·t~, concdbida.. mct•clal em t:~l si tuação oqt,iva~e,·ia a al11'i· 
meditada e estabelecida com o intuito rle o tcr1•itol'io á inuas<io est1·angei1•a, sem defesa 
uma protecção racional :L producçiío do paiz, c sem compensaçcio atgumtl.'i> · 
posta em concm·t·encia. tn ttn'Utl com a. pro- E' o nosso ca,;o; e p1·ecisa.mcntc o nosso 
ducc;;ão estt•angcir.'·l · co.so • 
. Atnrmci c1ue é' es;;e u m problema. mgcnto Temos necossida.dc , Sr. Presidente, de pro-
e ina.dia.vel, porque é o que todus as OLLÇões t~ger ti industria nacional (ompt•égo o termo 
civilizu.dils, sem excepçilo do um~ só, pt•o- no sen~ído amplo) ... 
cUl•am neste momento resolver. 0 sn. FRANcisco BERNARDINo --A produ-

Na. Ame rica. do Sul, na. Americ:\ do Norte, 
na Europa, os ooonomist·• .. s 1-ot~h nota. v eis, os cçã.o nacional. 
estadistas que cogitam com desvelo do des- O Sa. JoÃo Luiz ALVES-Sim, temos neces· 
envol vimento . de suas· necessidades, lJl'O· sida.de de proteger a. producção nacional, não 
clamam a necessidade ela protccçã.o a.dua- só pela sua fraquez11 dea.n~e da concui'rencia. 
nGira aos productos de seus respectivos estrangeira-resultante do custo dB produ
p nizes. c~ão,-como principalmente pela desloaldade 

E' hoje, por .tanto,. um problema universal desta. concurrencia..rlDS mercados in ternos. 
- o pruteccionisroo. . A deslea.lda.de da concurrencia. é uma. con- · 
. Não é bem que, p or urna bello. theo1•ia de scquencia do monopollu que. so t eern areado 

liberdade commercial, por uma. qoc~tãt) dou- a lg.uns generos de producçã.u est1·~mgeira. . 
trinarh, não é bam qne por amor de uns Nart•arei á Camu.ra. um facto ca.'t·a.ctel•istico 
certos princípios, que na. pratica. falham, nos d.n situação economica, brasileira., que nos · 
dei:x:emos aspby:lia1• ·o esmagar pela concur· colloca em posição do mer,t colonia. sem for
r encia estrangeh•a. -que não mantem tt r ec Ct~ para se emanclpat• do commercio estt•an-
cipl'oció.ade do livre cambio. {Muito be"m. ) geiro. · . 

Si o pro:teccionismo é um facto universal, Um mineiro illustre, dedica.do n.o desen-
deante do qu:l.l não devemos nos quedar, é volvimento agr!cola.e i ndustrial do paiz, re
preciso ponderar que elle tem trazido resul· solveu fazer a cultura. o.perfeiçoada da b:1ta· .· 
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-ta., como genero de facil producção e de lar
go consumo. Conseguiu o p1•oducto de pri· 
meira qualidade e _ em quantidade admira
vel; t1•ouxe-o ao mercado do Rio; procurou 

-eompra.dores entre n·,gociantes desse genero 
e obteve como resposta: cnão compt•amos; 
é genero que não tem procura-a bata ta na
·ciohab! 

O productor, que pagava armazenagem, 
--dosesperançado de vender o seu produoto, 
~ujeitou-se a cedel-o poi' um preço que não 
cobriu as despezas uc armazenagem! 

:pois bem: e3se mesmo genero, assim tão 
-de3deahos:tmente rojeita<io pelo importador, 
ora no dia seguinte vendi·lo mais caro que o 
estrangeiro por aquelles mesmos que diziam 
quo etle não encontrava consumo!! (Ha 
apartes di"'ersos.) 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER - Já contei 
.este facto na tribuna da Camara. 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES- Edelle eu til•o a 
demonstração de minha these: a protecção á 
industria nacional se impõe, não tanto pelo 
custo da sua producçã.o, quanto pela deslea.l
dade da concurrencia estrangeira. 

Tirá i, Srs. Deputados, . do pequeno facto 
que nar1•éi, a illação que elle comporta: o 
productor chega ao mercado, offerecendo 
genero optimo e em quantidade sufilciente ; 
encontra. a. 1•esi~tencia do co.rp.pra.dor-que é 
importador do similar estrangeirQ,; desani
ma., deixa. de produzir.E' a nossa situação! 
(Apoiados. .illuito bem.) 

0 SR. GALEÃO CAR.VALHAL-A's vezes 

%
uem assim procede é o proprio negociante 

. razileiro. 
O Sa. JoÃo LUiz ALVEs-Não me referi ao 

'negociante estrangeiro; refe1•i-me ao impol'· 
iador que faz guerra á pt•oducção nacional. 
( 0-r'u.a-am~se varias apartes.) 

Mas, si, por um lado, a concurrençia des
leal se estabelece, por outro é evidente que 
um paiz novo, de hraço caro, não discipli.
m,~tdo, desprovido de ma.chinismos, não pode 
de chofre concorrer ao mercado em igual
dade de condiÇões com a producção ostran-

:geira. · . 
· Sei que dabi é que surgem as ol}jecções 

contra o proteccionismo; p1•o<mrarai resol
vei-as· em· breve, no desenvol vimanto da 
minha these. · _ 

Preciso, porém, preliminarmente accen
.tua.rque a protecção produz effeitos extra
. ordina.rios.e itnme:lia.tos. 

Assim • é que, na Argentina, obse1•va Ca1•
_1os Pelegrini, om nota.vel cat•ta politica: 

· . «i\S províncias do norte _ não podem, po1• 
seu .clima . e se\llolo; ser· criadoras, não po

·dem cultivar cereaes; o que se poae cuetivar 
~alli são 1Jroductos sub tropicaes: a ca.nna· de 

assucar, ó fumo, o arroz, e destes o que· 
o.tfereee ma.io1•es vantagens é a canoa, que 
produz um ar·tigo valiosissimo e de primeira 
necessidade.- Proteger e fa.voi'ecel' o desen• 
volvimento desaa. industl'ia era um!L noces
siJ.ade indiscutível. .. 

Veiu, pois, a p;·otecçuo e seus effeitos foram, 
Uio immediatos que em poucos armos essas 
províncias apl·esentcwam p1·oducto1 elabo1·a-· 
dos por wn "'alo;· de mais de 80 miU~ões ele 
pesos annuaes, satisfizeram todas as nocessi
dadP.s de consumo interno. deram movimento 
e vida ás estradas de fet'l'O o t1•abu.lho a 
40.000 opera.rios, o preço do a·ssuca.r tol•nou
se infet•i01•· ao que domin:tva quando não ha· 
via industria e consumíamos o producto 
estt•angeiro, e o Thesouro I'ecebeu muitos 
milhões por _impostos.» 

No Estado de Minas, para cita.r um exom
plo nosso, eis o que se passa, como bem 
ponclera. no. sua notavel mensagem, hontom 
publicada, o illustre e devotado e3tadista 
que proside aos seus destinos: 

« Nenhuma industria logrou tão notavel 
desenvolvimento uo Estado como a de ht
cticinios. 

Iniciada póde-se dize1• que em 1899 com ~ .. 
producção de 29.299 ltilogrammas de man
teiga, eleva-se hoje a mais de um milhao de 
kilogrammas por anno, havendo nas 54 fa
bricas conhecidas, que estão em pleno fun
ccionamento, capacidade para. triplicar essa 
producçã.o dentro de pouco tempo. 

Este facto, que assignalo com grande dos· 
vanecimento patriotico, c o 1·esultado inoon
trasta'Uel, eloquentissimo, do beneflco influxo 
do p1·oteccionismo no desen'Uol'Uimento da in
dustria. » 

Senhores, uma p1•otecção I'acional 4 pro. 
tlucção nacional importa no immedia.to dos
envolvimento ·da producção, libertando o 
mercado de consumo da mercadoria estran· 
geira. e tornando·nos, portanto, mo,ls inde· 
pendentes em relação ás outras nações. 
(Apoiadc.s.) 

E, Sr.-P!·esidente, essa questão de indopen
cia economica não é tão insignificante que 
possa ser relegada para segundo plano. 

A emancipação economica. é o funda
mento da nacionalidade, é a bate da sobe ra
ni:l. política (apoiados), é a base da nossa 
grandeza e a condição da nossa força. nos con-
flictos externos. · 

0 SR. JAl\IES DARCY-E tom sido assim em 
todos os paizes do mundo . 

O SR. JoÃo Lmz ALvEs- Como suppor, já 
que o momento tanto comporta & discussão 
destas qUestões, como suppor um paiz forte, 
militarmente fallando, com um exa1•cito or· 
ga.nizado, com uma ma-rinha provida. dos 
mais perfeitos elementos do comb~te, si a. 
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'nação não tem rocu1'sos pa.rn. pagar as despe- oper~~oria.do, a. estabilidade do um sa.lario 
:za.s que dahi pro...-ênU E eomo a no.ção poderá. compensador, 
ter esses recur~os si 6 uma nacão quo não A procura do braço operario, devidamente 
produz ? recompensa·lo, favorece a immigração-phe-

0 sa. GALEÃo CARYALHAL _A Inglaterra. nomono da vital interesse para nós. (A.poia
importa tudo c, Jlo entretanto, é o paiz mais dos· Jl•Jito bem·) 

;forte do mundo. Eu direi aos que cnca1•a.m com caL•inho os 
assumptos que se pt•andem á producção na

o Sa. FaANarsao BER.NAR.DINo-Não é tão cionlü que é preeiso muditar sobro as van-
·verdadeira a proposição... tageus do proteccionlsmo em relação á im-

O SR. PAULA RAJ\"IOS- Nosso caso não é o migraÇão.- cuja. con·eute espont<\nea virá. 
. ·da Inglaterra, nem de outro paiz.(T'l-ocam-se mclho1·ar• a.s condições sociaes da nossa. 

pa tria. 
muitos outros apcwtes.) A respeHo, p0rmíttam-me cita.l' ainda. as 

. O S.a. JoÃo LUIZ ALves-Chega.t•cmos ao po.ltiYl'a~ dn Pellegrini, eshdista de prestigio 
estudo do livre M.mbio inglez. em uma. Reoublica como a U\.lssa.: «E' evi-

Continúo: não ha. organiza,ção milito.r sem dente que nem todJS os immigl'O.ntes são 
boas finanças; não htlo boas finanças som pro- agricultores ; CJ.UB ha muitos bra.çus o dos 
ducçã:o naciona.l; não pode hn.vor pl'Odncção molllores que exigem outro gencl'o de occupa.
nacional sem protccção aduaneira. Este ê o ção-que só a industria. póde oíferecor ; é 
sorites irrecusavel e logico, quo a. ca.ma.ra n~~essario fomenta.r essa immigraçã o com 
não pJderá despreza.r. (Apoiados ; mttito segurança. do m:üo1• bGm estar, isto e, com 
bem.) · segurança de maiOl'CS s~~la.rios, e isto só podem 

off'el'ecei· a; iildustrias pl'otegidas, Foi isso o · 
O SR.Fru.Ncrsco BERNA.RDINo-Muito bem; que comprehcndera.m os Estados Unidos do. 

é a verdade. Amat•ica. du Norte e todo o po~o acceitoi~ sa-
0 SR.. GERMANO HASSLOCIIER-E' uma ver~ ti.sfei!o O gra~ame que o proteccionísmo deter

dada anterior á doscobel·ta. do B1•a.zil. (Apar· mina'Va p:tra fomentm· essa immig1·açiío de 
tes.) · opemriose indu.striaes qtte prepararam a gran· 

deza actual da União N ot·te Americana .» 
O Sito JoÃo Lutz ALVES (com ·,ehemencia) 

-Bem sei que não estou dizendo uma novi· Ha., Sr. Presidente, outras va.ntagens no 
dade ; mas sei iambem que estou repr0 d,1- proteaeionismo: lucra com elle o commm•cio. 
zindo velhar'ias que no momento a.ctutl estão Não pareça. e~ta. phrase um paradoxo. 
esquecidas, verda.des de que nos achamos po1·que, si póde fillar prejudicado o commer
afa.sta.dos l ( l!tuito bem, muito IJem.) cio importador, ficará beae.ficia.do o com-

mercio propriamente nacional- que vive da. 
O SR. BuENO DE PArvA- Verdades que o prosperidade das industrias e da a.gt•icultura. 

pa.iz exige que se digam como novidades. 
0 Sa. FRANCISCO BERNARDINO.-E o com-

O SR. JoÃo Lurz ALvEs-Admittindo que mareio importador lucri.\rá com o engrande
ten.hamos recursos para manter um e:~::er- cimento do paiz . 
cito forte e uma marinha invoncivel, que 
suceederá em uma Iucta externa 7 Lá fóra- O Sa. JoÃo Luiz ALvEs.-Sem duvü.la, .. 
venceremos ; e, aqui dentro, 0 povo morrerá desde que eUe passe a importar aquillo que 
á mingua dos gEmeros de primeit•a necessi- não produzimos, para fornecer aos produ-
dada. cim·es nacionaes-em prosperidade. . 

Não toi sem l'i.\zão que ChambeL'la.in fez Objecta-se, pol'ém, Sr. Presidente, contra.. ' 
,inserir no programma. Tm·if Re(01·m League o protec!!ionismo, em primeiro loga1•:-como .:. 
este principio:- é preciso que o imperio proteger a produccã.o na!!ional, si nã...o produ- ·; 
britannico tJaste-se a. si mesmo para.. a sua. zimos em quantidade sufficiente pará. u con-' < 

propl'ia alimentação. (Apoiados.; muito bem.) sumo~ 
Não é só a face militar da questão nacfo. E' a ultima ,-alio do livre cambismo, des-

nn.l que cu descu11ro no protecctonismo. provido de outros argumento:~ contrJ. a le- : 
gitima. defesa. na.ciomtl, mas ê o ci~culo vi· 

Lucra com elle o trabalho llaciona.l. cioso. 
ReS<Jlvemos, assim, duas questões sociaes: Não se protege porque não si3 produz; não 

'3, do salario e a. do povoa.ment.., do nosso se produz porque nã.o se. protege: eis a. que .. ·· 
solo. nos leva. a o bjecção. . · · .. 

A do sa.la.rio, porque é evidente que o. pro· E' a historia do doente que morrm•:l. si não 
tecção incita. o emprego de ca.pitaes nll. ail'Í· tomar um certo remadlo; mas ••• o roruedio 
eultura e na, industría., como consequencio. só ficará prompt:) depois que elle tiver mor
promove a. procura de braços, o emprego do rido, (Muito lum~.} 

Vol, IX 
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~·~-----------------------------------------------------------------------
;•li.·., Out.ra objecção: vamos proteger industrias 
. artiflciaes, exclamam. 
·;· Não as conheço, Sr. Presidente. 
J .A industrla, por isso mesmo que é mamt
!! factura • .. 

'
1
1. U~1 SR. DEPUTADO.-E' o caso da Ingla
i·ierra. 
! 0 SR. JoÃo LUIZ ALVES- .•. é a transfor
lmação da materia prima, é artificio. · 
1 A Inglaterra, como bem lembra o aparte· 
jque ·acabo de ouvir, tem sido ou não o maior 
·1-paiz industrial do mundo? 

·. Não ha duviuíl que sj.m; ainda ha pouco 
jatf1•mava-o em aparte o nobre Deputado por 
jS. Paulo, o Sr. Galeão Carvalhal. 
i Pela doutrina adversa, ella só teria indus
!tdas artificiaes, porque importa toda a ma
tteria prima ; com esta circumstancia, Sr. 
jPresidente: que nós lhe enviamos os nossos 
1 productos brutos, de alguns dos quaes temos 
Lo monopolio mundial, como a borracha, e 
i depois os reim portamos manufacturados, 
[deixando-lhe o lucro industrial, o preço do 
Ltrabalho, que podia ficar no paiz como pre
/;mio do trabalho nacional ! (M'uito bem. Tro· 
fcam-se varios apartes ent?·e os Srs. Gastão da 
i C~nha, Germano Hasslocher, Francisco Ber
j·nardino e outros Srs. Deputados. Soam os 
jtympanos.} 

! 0 SR. PRESIDENTE- Attenção! 
J 0 SR. JoÃO LUIZ ADYES- Falla-se em 
Sindustrias arti{iciaes · no nosso paiz, que viu 
{surgir, com enorme prosperidade e incon
Ltestavel vantagem, a fabricação da cerveja, 
J. industria essencialmente artificial -no sen
j tido que dão a este termo- pois que de 
!nacional só tem a agua ! 
·;- Não podemos, não devemos, Sr. Pre
i sidente, distinguir e argumentar com indus
.i_trias natu1·aes e a~·tificiaes. 
i, Toda industria dotada de condições de via-

l.:bilidade deve ser protegida, porque, ou ma
. nufactura . ma teria prima nadonal, impe

dindo que ella se exporte em bruto e ·re· 
i gresse manufacturada, deixando ao estran
j geiro o lucro industr·zal, que póde ficar no 
1 :paiz, ou manufactura ma teria prima estran-
1 gelra, ficando no nosso paiz o custo do tra
I ba.lho e o capital industrial. (Apoiados.) 
: ·· Mas, exclama o livre-cambio, esqueceis o 
i coii~umidor, que :vae ser obrigado a pagar 
:maior preço ! 
· A objecção, Sr. Presidente, procedente á 
:primeira vista, é completamente falsa, 
;J>orque o phenomeno da protecção, como eu 

:: a desejo, é um phenomeno complexo. 
[ . Si propuzessemos . a protecção para. um 
Í;~nico e exclusivo ramo · de producção, com
c:prehendo que a elevação . ·dos preços dessa 
r.a)rodu.cção seria prejudicial . ao . consumidor. 
f ' .. 

Mas, estabelecida, como desejamos, uma 
protecção racional a todos os ramos da pro
ducção nacional, o consumidor não soifre, 
porque, ao mesmo tempo que elle é consumi
dor, é tambsm productor, jsto é, a.o mesmo 
tempo que paga mais ca.ro o genero que con
some, recebe maior preço pelo genero que 
produz. Ha, pO'l·tanto, uma verdadeira com· 
pensação, uma circulação do lucro, si assim 
me posso exprimir, entre os productores 
nacionaes. 

E' certo, não o nego, _ha uma classe de 
consumidores que será profundamente preju
dicada com o proteccionismo : é a dos para
sitas sociaos, dos que nada produzem, porque 
esses terão de pagar mais caro o que conso
mem, sem a retribuição de receber maior 
preço pelo que •.. não produzem. 

E' facil concretizar a resposta á -ohjecção: 
o producto1· de assucar, por exemplo, terá 
de pagar mais caro os cereaes, mas em C·Jm
pensação alcançará maior preço para o seu · 
assucar. 

As proprias profissões liberaes só terão a 
lucrar : o medico, o advogado, o engenheiro, 
o artista, etc., cujos clientes se encontram 
nas classes productoras, terão na prosperi· 
dade destas, resultante da pr0tecção, melhor 
recompensa para os seus serviços. 

O operario, obrigado a pagar mais caro o 
que consome,encontrará sobrja compensação 
na alta do salario, resultante da prosperi- ·· 
dade industrial, da maior procura de braços, 
etc. 

E' o phenomeno observado, 'a que se refere · 
Cauwes em suggestivo exemplo. 

Só serão prejudicados os que não produzem. 
e desses livre Deus a sociedade bra!GDeira ... 

Demais, Sr. Presjdente, a objecção resul
tante do prejuízo do coosumido1• provém do 
esquecimento de uma verdat.le, para mim in~ 
concussa, e é que « a. livre concurrcneia 
acaba fatalmente em monopolio» . 

Os SRS. PAULA RAMOS, GERMANO HASSLO· 
CHER E OUTROS SRS. DEPUTADOS - Não 
apoiado. 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES- A proposição · 
não é minha, não teria autoridade para lan
çal~a nesta Ca.mara. (Não apoiados.) 

Ella pertence a Tarde, sociologista nota vel, . 
de quem a. reproduzo textualmente, e é de
monstrada por Ca.uwes, autm;idade em eco- ·· 
nomia política ... 

O SR. GERMANo I-lASSLocHER - Como eco· · 
nomista, Tarde ~ 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES- Não me l'eferi a· 
Tarde como economista, mas como sociologo ; .. 
e a Cauwes, como autoridade em economia
política. 
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0 SR. GERMANO HA.SSLOCHER- Não tem 
essa autoridade. 

0 SR. JOÃO LUIZ ALVES-V. Ex:. contes ta a 
autoridade de Cauwes ; eu a tenho como boa. 
Não ha autor cuja autoridade não seja co n
testada. (Trocwn-se m,uitos out1·os apa1·te s.) 

Dizia eu, porém, Sr. Presidente, que toda 
_livre concurrencia acaba em monopolio. 

Conte.:;tam-me os nobres Deputados. Vou 
demonstrar. 

0 SR. PADUA REZENDE -E' axioma ; não 
se demonstra. 

o· SR. PAULA RAMOS-Não apoiado. 
0 SR. JoÃo LUIZ ALVES-E' UIDct verdade 

irrecusa vel. 
0 SR. PAULA RAMOS-Não apoiado; OS mo

nooolios existem em um e outro regime n ; 
os 'exemplos estão ahi. (N'umerosos apartes 
entre varias Srs. deputados interrompem o 
oradm·.) 

0 SR. PRESIDENTE-Attençã'l ! 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES- Sr. Presidente' 
pedirei aos nobre3 Deputados que,attendendo 
ao meu estado de saude, me permittam con
cluir. Dizia e repito que torla conctlrrencia 
acaba em monopolio. (Novos apat·tes.) 

Parece que os nobres Deputados não que· 
rem queeu continue. 

O assumpto, porém, tem certa gravidade ; 
o facto de tel-o trazido a debate acarreta-me 
alguma l'esponsabilidade, e é peeciso que gu 
possa expor as minhas idéas com certa calma 
e não interrompid~ por apa1•tes. 

0 SR.. GERMANO HASSLOCHER -Os apartes 
são a maior homenagem que se :póde prestar 
ao orador. 

0 SR. JOÃO LUIZ ALVES -E' uma defel•en· 
cb, mas para quem seja senh9r da tribuna, 
o que não me a.cconteee. (Não apoiados.) 

Dizia e volto a repetir que toda livre con
currencia acaba. em monopolio, proposição 
·que não ê minha, mas de Ta1•de, um dos mais 
profundos pensadores da F1•ança moderna; 
eu li do seu magnífico livro « Les lois de 
l'imitation». 

A proposição é verdadeira porque é evi· 
dente que, posta. a producção na.cionai, em 
igualdade de condições, em concuerencia 
com a producção estrangeira, si aquella 
fôr mais cara, terá fatalmente de des:J.ppa
recer, só ficando no merca.d.o a producção 
estrangeira. Que se dá então ~ O monopolio 
da producção est1•angeira. 

Cauwes diz com razão : . 
« o livre cambio absoluto garante o baixo 

preço~ 

19, 

Não, porque a industria estrangeira, que 
tenha a superioridade sobre a nacional, des.
de que esteja de posso do mE'rcado, peiirú. 
preços de monopolio.» 

E' a these de Tarde. 
Pelo que tenho dito, pois, Sr. P1·esidemte, 

a protecção que o livre cambio quer dis-_ 
pensar. . . ao consumidor contra o produ· 
c to r não é verdadeira. 

Mas ainda se objecta: e o ponto de vista in-
ternacional ~ · 

E a raciprocidade das outras nações nas 
suas relações commercia.os comnosco ~ 

Ah ! Sr. Presidente, a reciprocidade inter
nacional. .. 

Eu prefiro não aprofundar o assumpto, 
p :.ra não ferir a fibra patriotica da alma 
nacional, para não molestar os sentimentos 
de umu. Camara de representantes da Nação! 

Prefiro ponderar sómente que o proteccio
nismo não impadírá a reciprocidade inter
nacional, porque a tarifa a.dtL'1neira é a regra. 
geral, o principio, e as oxcepçõos, determina
das por conveniencias internacionaes, são 
feitas por meio de convenios. 

Na discussão destes se verificará qual o 
maior interesse nacional. 

A tarifa. proteccionista em nada a:ffecta ao 
caso meUndroso da reciprocidade internacio
nal. 

Mas o ponto de vista finaneeiro~ 
E a diminuição da receita~ 
E' a uni cu. o bjecção seria. 
Creio, porém, Sr. Presidente, sem querer 

adeanta.1· argumentos, que ponderei bem .sobre . 
o assumpto e que o nosso projecto, longe de 
produzir diminuição da receita, si não trou
xer algum augmento, manterá o statu q-Ho. 

E hl é n. minha boa fé e lealdade que, 
desde já. o digo, s1 me demonstrarem que o 
projecto produz sensível e grande deficit na . 
receitt\, não deixarei de tru.nsigir em muitos 
pontos ; não, porém, nos que reputo vitaes 
para emancipação economica do paiz, porque 
então prefiro que se corte largo na despeza 
pnblica a que se sacrifig_ue a producção na
cional. 

Demais, não me pa.rece que o argumento-· 
seja de atemorizar. . _ 

Não é ve1·dade quo, por uma necessidade ; 
de reciprocidade internacional, concedemos:;_ 
o a batimento de 20 o /o sobre os direitos de 
impoetação :para alguns productos da. União,. 
Norte Ame1•icana ~ 

Poderá algllm dos Srs. Deputados dizer de 
prompto em quanto jmporta . a. diminuição~: 
de receHa resultante desse abatimento~. 
(Pattsa.) 

Não é pequena. 
Pois bem ! Si a diminuição de rece\ ta não 

foi um argumento bastante para impedir um 
convenio commercial, não pôde,. á {o1·tio.ri, 
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ser um argumento invocado para impedir a 
p1·otecção á industria nacional, isto é, á 
nossa emancipação e~onomica. (Apoiados.) 

Assim, Sr. ·P1•osidente, deala1•ado o meu 
pont·) de vista, expostas ligeiramente, tànto 
quanto me pe1•mittiram o meu estado de 
saude e os apartes com que me honr3,ram os 
meus-nobres collegas, as minhas idét1,s, vou 
concluir com as seguintes ponderações. 

A revisão da ta.rifa, aduaneira é uma ne
cessidade reconhecida :pelo Congresso Na
cional, quando autorizou o Govet•no a man
dar revel-a e qua,ndo a. altera, annualmente, 
no orçamento da raceita; pelo Governo, no
meando, em o anno passado= uma commis
são especial para tal fim ; pelo commercio 
e pela industria., promovendo, por interme
dio da Associação Commercial, o estudo do 
problema em uma commissão presidida pelo 
Sr. Dr. Serzedello Corrêa, cuja ausencia 
desta Cama.ra eu lamento (apoiados), po•·qnc 
seria um valente campeão das idéas que 
ora defendo. 

Aproveitando esse movim:.Jnto e compre
hendendo que é opportuno o momento, tome! 
sobro os ·hombros a tarefa, para mim por 
demais pesada (neTo apoiados), mas que le
varei ao fim, uma vez que encontro a meu 
lado uma phalanga de Deputados, nota.veis 
pelo talento, peln saber e pelo patriotismo, 
como aquelles que, quero crer, estão me 
apoiando neste momento. 

Não fiz mais do que revm• a. actual lei de 
tarifas aduaneiras, alterando-a nos potltos 
n:ecessat•ius, de accordo com as inspirações 
do meu estudo e do meu patriotismo e com 
as conclusões a•qua chegaram as duas com-
missões extra~parlamentar•es a que alludi, e 
aproveito pat•a salientat• um facto, e é que 
ag duas commissões estiveram de acc01•dv 
não só na necessidade de alteração das taxas 
~ctua.es como no quanhtm dessas alte1•ações. 

Não é, po1•tanto, original o nosso projecto, 
nem aspira. elle a honra de transitar intacto 
e in tangível nesta. Ca.mat•a. 

E' uma base do estudos e de debato que 
provoco, na qual, dosdo já o tligo com fran
queza, ha pa:·a mim pontos que reputo in 
tangíveis e snbsf;::tnciaes ao tim que temos 
em vista. 

E', em summa, um projecto que vae dat• 
ensejo, si a Camara o tomar om considera
Ção, a que o probloma econoroico se resolva 
lJCla sua face internacional. · 

Sr. P1•esidente, falla-se multo, no no.3so 
. paiz, da necessida(le d~ fo1•mação de p111•tidos 

políticos. 

0 SR. GER::\IANO HASSLOCIIER- Mas não 
com programma economico. 

O Sr. Joio LUiz ALvEs- Falia-se muito 
na necessidade de fo:·mação de partidos po
líticos, mas observa o nobre Deputado pelo 
Rio Grande do Sul que «não com pro
gramma economico. » 

Responderei a S. Ex. que, n-J momento 
actual do mundo, não ha pa.rtido político 
na, França, na Inglaterra, na Allemanha 
nos Estados Unid .. s, etc., que não tenh~ 
_como b!Lse um pt•ograma cconom.ico. 

O · SR. GER::\IANO HASSLOCIIER - Quando 
foase verdade, não seria. razão para seguir-
mos um máo exemplo. _ 

0 SR. JoÃO LUiz ALVES- E' uma verdade 
historica e estarei prompto para prova.1• op
por~unamento o que dióo. 

No momento actual, que partidos politicos 
l)Odel'ClU03 formctt'? 

O da. revisão da. Constituicão contra os 
anti-revisioni::.ta.s? 

Mas a revisão é uma questão que não 
póde agremiar partido, porque os revisio
nistas não conseguirão chegar a accordo 
sob1•o os pontos a rever. (Apoiados.) . 

O da monarchia opposta. ao republicano ~ 
Não creio na possibilidade de um partido 
monarchico militante, tal é a convicção que 
tenho de que a H.epublica está ar1·aiga.da na 
alma nacional. (illttito bem.) 

E' preciso, portanto, procm•ap outras ques
tões para a formação dos partidos, 

E a questão vital ê a economica: ou pro
tegel' o fomenkn• ~~ pt•oducção nacional ou 
ma,ntm• o livre-cambio, por necessidade 
internaaional ou por mera theoria eco
nomica, bella em principio, detestavel na 
pratica. . 

A evolnçüo dos partidos politicos demon
stt•J. esta. verdade: os partidos se agre· 
miam em tot•no do problomas cconomicos, 
que são fundamentaes, porque llelles depen~ 
dom todos os outros. 

E' evidente que ilão tenho c jamais terei 
autoridat.l.o o prestigio pa.t•a hastoa.r a · ban
deira de um partido. (Ncio apoi(r!los.) 

Como soldado, porém, colloco-rne desde 
já sob uma. bandeira e dou o b1•ado de alarma., 
que já tem po1• vezes ochoa.do no a.r1•aial das 
í'o:·ças na.cionaes. 

Como sontinella, creio ter cumprido o 
meu devor. (11IttUo bem ; muito be?'l~. O o~·a
dor d vivamente felicitado e abraçado lUJ~as 
Dept~tados . presentes.) 
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DISCURfO PRONUNCL\.DO NA SESSÃO DE 22 DE JUNHO DE l9C4 

(Vide pag, 4.W do se~u~do volume) 

O Sr. Moreira ~-<\..1-ves- Sr. Pre
sidente, não venho fazer .um · discurso, mas 
apenas proferir algumas palavras em justi
ficação do meu voto na questão, q ne ora se 
agita,e cnja importancia se me t.tfigura muito 
maior do que póde plrel!er, á primeira vista, 
a espíritos incautos. 

A emenda apresentada pelo mett Yelho o 
prezado amigo, que com tanto brilhantismo 
representa, a terra. bahiana, de quem guardo 
as mais gratas recordações desde os bancos 
da Academia, em quo,juntos, nos sontámos ... 

O Sn. To~TA - Tenho gran..les saudades 
daquelle tempo. 

0 SR. MoREIRA ALVES-... e cujos ta
lentos e applicaçã.o lhe conqui$tal'am, dasde 
então, a consideração de me3tL•es e condisci
pulos, a emenda por S.Ex.apt'esentada.,digo, 
oonstitúe formal ataque a disposições claras 
o precisas da Constituição da Republica, que, 
no § 28 do art. 72, estabelece que, por mo· 
tivo de crenças religiosas, nenhum dos roem· 
bros da communhã.o l.Jrazileira poderá. ser 
'Privado dos seus direitos civis o políticos, 
nem tã.o pouco eximi;·-se do cun~p1·imenta dfJ 
qualqww deve~· civico. O meu honra.do amigo 
está. de perfeito accordo qua.nto á pl'imeira. 
parte, isto~~ que os representantes da igL'eja 
catholica gozem do .todas as pl'erogativns, 
possam occup~u· qu.~osqucr cargos pubtic:;s, 
atú o de P1•esidonto da. Repul.Jlica., e:n uma 
palM'l'a, quo todas as pol'tas se lhes a.br-am; 
mas, om tl'atando-se d3. ob1•iga.ção quo lhos 
impõe a segunda. parto do citado pa.ragL'.ct.pho, 
S. Ex:. sob1•osalta.-se, nella onxo·rga.ntlo um 
Y~xamo tt q~~ o cloro c:~.tlwlico não póda c 
nao devo SUJOltv.r-so. 

0 SR. TOSTA dá um <.tpi:.t>te. 

O SR. MoREIRA. ALYl~S- Om, Sl'. Presi. 
dente, si a toclos os cidadãos compete, qual
quer que se .ia a sua categoria., o dever de 
defent.l.er a Patria, sobretudo nos mome1ltos 
angustiosos, em que ella se vê oiTendida no 
seu pundono1•, na sua honra, porque crear 
esse p1•ivilegio em favor do urna classe 
quando, aliás, a. citada Constituicã.o nenhum 
p1•lvilegio admitte ~ Por terem Ôs p.:tdres ca.
tholicos uma missão social a cumprir, dissG 
o nobre Depu ~ado, justificando a sua emenda· 
mas, senhoras, qual ê o cidadão que não teni 
uma m1ssã.o social a cumprir?- Não a teom, 
porventura., o medico, o advogado, o com-

merciante, o industrial e até o proprio opa· 
rario '? (Apoiados. )·E si assim é; si de todos 
~sscs se exige o imposto de sangue, porque 
1scnta1' o sacerdote de um~t seita religiosa, 
no regimen em quo vivemos, de completa. 
separação da igreja e do Estado~ 

O SR. TosTA -Neste caso acceitem-nos 
como capcllães para o exercito e para a ma
rinha. 

0 SR. ?v!OREIRA ALVES.-!sto não, porque 
sol'ia. commetter um novo ottentado contra <.t 
nossa.ca1•ta fundamental. No caracter em que 
o nobre Doputtdo entende lfUO os padres ca
tholico:-1 po.leriam fazot• pn.rte do exercito, 
além ele se lhes dar uma funcção religiosa. 
descabidi:l, tlcal'iam olles coUocados em con
dições de superioridade aos das outras seitas, 
o que constituiria o rccJnheciml'3nto, pelo Es
t"do, do uma religião, quando nenhuma elle 
pólo t:ll' (Apoiados,) 

E depois, S1•. Presidente, quando proce
desse a razão apresenLada pelo hom•ado De· 
putado, p:ua isontat• os pad[•es do serviço 
militnt•; quando dovessemos ter em conside
ração a missão que elles desempenham n~~ 
sooiedarle, per•gunto á consciencia da Ca· 
mara.-pol' ser SOl'to~tdo um ou outro para as 
tlleiPM llo oxot•cito, poJer·se-hia. dizer que 
fl.ct\ri:L om abandono o cult() catholico, que 
ta.nto Llevota.mento despel'ta om S, Ex.?, Pois 
a possivcl qniJ fuss:nn sorteados ao mesmo 
tom110 todos os padres ?-

0 Sa. Tosl'A.-Elles sito poucos no paiz. 
O Sn.. MoaEIRA. At.vEs-Não o craio. Para 

a minha tot'i':.t, pelo menos, lu. uma. grande 
immigração dolles. N~ts ruas do RGcife pu
lulam as batinas negras. 

O SR. TosTA -Essos são estrangeiros. 
0 SR. 'MoREILU. ALvgs - Estrangeiros, 

embora, ollo:.! ('Xercitam tolos os misteres 
do culto e substituiriam os nacionaes cha
mados a defender a Patt•ia, que é tanto nossa 
como delles. 

Em menor numero são, sem duvida, os 
ministros (le outras soitas religiosas e, en· 
t1•etanto, o nobre Deputado dolle3 se não 
lembrou nt\ sutt emenda.. 

O SR. TosTA-V. Ex. mande emenda neste 
sentido. 

0 SR. MOREIRA. AL VE:i! - 0 meu illustrado 
collega, e este ponto eu procitJo fL•izlr, o qtt~. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/2015 09:44- Página 51 de 52 

~ 
.A.PPENDICE '. 

.quar é dar preponderancia â religião catho
lica ~:obre as demais, como sóe acontecer 
sempre que uma occasião se lhe offerece. 
Não fôra isto e, certo, a emenda por S. Ex:. 

-offerecida seria concebida em termos mais 
latos, comprehendendo tambem os ministros 
das outras ~e i tas. 

O SR. TOSTA -'- V. Ex. acceita a emenda 
completa, comprehendendo todos os minis· 
tros da.s di.fferentes religiões~ 

O SR. MoREIRA ALvEs-Não. 
O SR. ToSTA-Façamos um convenio: V. 

. Ex. vote agora a. emenda e eu votarei em 3a 
discussão a emenda de V. Ex. (Risadas.) 

O SR. GoNÇALO SouTo-Apoiado. Muito 
bem. 

0 SR. MOREIRA ALVES-Não posso acceitar 
o convenio proposto pelo honrado rep~esen
tante da Bahia e tão vivamente apoiado pelo 
iUustre deputado pelo Ceará, seu i1·mão sia~ 
mez em crenças ..• 

O SR. GoNÇALO SouTo-No que tenho mui
ta honra. 

0 SR. MOREIRA ALVES-..• pelas razões que 
venho de expor. Trata-se de uma questão de 
principias, e si me referi ao esquecimento, 
que teve o nobre Deputado, de, na sua emen
da, contemplar os ministros de todas as sei
tas religiosas, foi simplesmente pa1•a tornar 
saliente o intuito de S. Ex. de arrancar 
da Camara., ainda uma vez, um voto qu~ 

. possa concorrer p :~ra. ·dar supremacia á re· 
ligião catlfolica sobre as demais. 

O SR. TosTA- Não apoiado; a minha 
emenda manda permanecer o statu quo de 
14 annos atrás. 

. O SR. MoREIRA ALVES-Quando a lei, a 
que V. Ex. se l'efere, foi votada, q uaes eram 
as relações entre o Estado e a Igreja 1 

O SR. TosTA-O caso é este: lw. 14 annos 
que a idéa consignada na emenda está na lei, 
e eu peço apenas a manutenção do statu quo, 
sem innovar eousa alguma. 

0 SR. MoREIRA ALVES-Perdoe-me V. Ex. 
A lei que V. Ex. manda vigorar foi ou não 
Jlromulgada no tem }lo da rnonarchia ~ 

O SR. TosTA-Mas acceita pela. Republica 
durante 14 annos, note bem V. Ex:. 

UM SR. DEPUTADO- ISSO está revogado 
pela Constituição da Republica; acho mesmo 

<inutil a discus::;ão po1• esse facto, 
· 0 SR. IZIDRO LEITE-Foi idéa vencida no 

· Congresso Nacional. 
· O SR. TosTA-A lei de . 26 de janejro de 
1902 consagrou a mesma doutrina da. lei 

monarchica, e dahi para d isto tem sido 
observado invariavelmente. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- Lej con• . 
traria á Constituição é lei que não existe. 

O Sú:. ··rosTA-Mas está sendo executada 
pelos poderes da Republica. 

0 Sn.. ESMERALDINO BANDEIRA--Execu
tada~~ 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-Não, nunca 
foi executada; nunca houve sorteio. 

0 SR. MoREIRA ALVES-Sr. Presidente, 
quando se votou a lei, a. que se referem os 
nobres Deputados, muito divet·sas eram as 
nossas condições. O Estado tinh~ uma reli
gião sua, que, por isto mesmo, não podia 
deixar de gozar de certas regalias, e d'ahi 
os privilegias concedidos aos ministros dessa 
religião. 

UM SR. DEPUTADo-Era do regimen concor
datu.rio: estava estabelecido na concordata 
que os paares ficassem isentos do serviço 
milltar. 

0 SR. MOREIRA ALVES -Com O advento da. 
Republica, pm•ém, as cousas se modificaram, 
desde que a Constituição, neste particular, 
se afastou por completo da norma até então 
seguida, estabelecendo que o Estado nenhu
ma religião adoptava, garantindo, entre
tanto, a libe1·dade de todas ellas e bem assim 
o exercicio dos respectivos cultos. Ainda 
como consoquencia desses principias, deter
minou quo por motivos religiosos nenhum 
cidadão perdm•ia os seus direitos politicos, a 
não sel' quo taes motivos o leva~sem a ex
cusa~•.se do cumpriménto de qualquer dever 
civico. 

Si assim ê,senhorel),quo va.lorpóde ter o ar
gumento,pelo meu digno collaga apresentado, 
de que a disposição, que S. Ex. quer manter, 
vem de tempos remotos, isto ê, desde o re
güneu monarchico ~ 

O SR. TosTA-O meu argumento é que a 
lei monarchica foi acceita. pelo Governo e 
pelo Congresso republicanos e está vigo
rando lla 14 annos. 

UM SR, DEPUTADO- E' sempre tempo de 
entrarmos na lei. 

0 SR. MOREIRA ALVES- Si,ha 14 annos, é 
mantida .na lei uma disposição que fere de 
frente a Constituição, o que devemos fazer é 
revogai-a. 

O SR. TosTA-Contesto que a disposição a 
que V • Ex. se l'efere seja contraz·ia. '- ex
pressa disposição constitucional. A doutrina. 
que o Congresso aeceitou foi outra, di:tferente 
da que o Eobri Deputado está prégando. 
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0 SR. MOREIRA ALVES-Nã.o podia s-er OU· 
· iira, perdoe-me V. Ex. Si a. Cons~ituição ne

nhuma reli()'ião reconhece, H extmgue todos 
. ilS pri vilegÍos e pune com a perda dos di~ei

i;os politicos o cid~dão que. allegar mot1v~s 
·religiol'o.s para nao cumprir um dever ci
vico como admittir· que tenha ella querido, 
ao mesmo tempo, crear uma posição especial 

. em favor dos rep1•esentantes de uma ce1•ta 
seita? Não seria absurdo suppol o~ 

O SR. TosTA-E Y. Ex. como explica que 
a Constituição reconheça o voto de obe
diencia das communidades religiosas? Não é 
uma. preferencia a certa. religião ~ E não 
está consignado artigo reconhecendo o di
reito fundamental das communidades catho
licas ~ 

0 SR. MOREIRA ALVES-Não explico a dis" 
posição a que se reporta. o nobre Deputado;ao 
contrario, censuro-a,como censuro o facto de 
se haver entregue a. essas communidades 
p1•opriedades que já pertenciam, ao tempo 
em que a Republica se fez, ao Estado, ou vi
riam a pertencer denLro em breve(alJoiados); 
mas não comprehendo como o facto, a que 
acaba de referir-se o nobre Deputado, possa 
invalidar a minha argumentação. 

Aos membros das communidtLdes religiosas 
a Constituição não outorgou direitos nem de· 
veres politicos; o mesmo, porém, não sticcede 
com os sacerdotes seculares. O legislador 
constituinte não podia qtwrer. como pretende 
o nobre Deputado, deante dos princípios por 
elle proprio estabelecidos, dar pref<n'ench á 
1•eligião catholica, sob pena de ser illogico. 

O S!R. TosTA-.. Digo mais: ou a Republica 
ha de respeitar o sentimento da Nação em 
mate1•ia religiosa ou não será Republica. 

O SR. GERMANO 1-IAsswcnER- Mas ros· 
peitar. 

o SR. TosTA-Tem respeitado, está l'espei· 
tando e ha de respeitar. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-EStá l'espei
tando, mas não pelo motivo que V. Ex. diz: 
está respeitando porque é na~ural na Repu
blica respeitar. 

0 SR. MOREIRA ALVES-Não posso compre· 
hender onde esteja o desrespeito á religião 
catholica. Nas palavra.s que venho de profe· 
rir absolutamente não, pois nenhum ataque 
lhe .fiz. Nas idéas que sustento ainda. menos, 
parece-me. ·Pois, Sr. Presidente, será um 
dezar para o padre catholico vestir uma 
farda, que honraria a qualquer de nós, e 
correr em defesa da Patria, que, como qual· 

·· ql!el' outro cidadão, elle deve estremecer~ 
Nao é verdade que em muitas occasiões elles 

· se batem por uma idéa política com o maior 

ardor, chegando ao extremo de concit~r d 
povo . á revolta, como succedeu em minha' ' 
terra com frei Caneca, para só citar Un:í 
exemplo~ (Apartes.) · ·i: 

Não estou fazendo a apologia de frei Caf 
neca, punido eom a pena de morte por cri~~ 
político. Constato um facto, para demonstrar; 
que não ha nenhuma extravagancia em fazer 
de um padre um soldado e muito menos des~ 
respeito á religião. Si elles podem · com de~ 
nodo combater em prol de uma idéa política; 
seguindo os dictames de seu patriotismo;; 
porquQ não fazel·o em defesa dos mais alto~ 
interesses da Patria? 

O SR. TOSTA- E' desneces!lario po1•quà 
elles tGem outras funcções a exercer •. 

0 SR. MOREIRA AL YES - Mas qual é· O ci_,; 
dadão hrazileiro, diga-me o nobre Deputado,. 
que não tem uma funcção a cumprir, exce_. 
pção feiGa dos mendi,gos e vagabundos~ ~ 
quererá S. Ex:. que de vagabundos e mendi~ 
gos, os quaes como cidadãos nem podem ser 
considm•ados, se componha o nosso exm•clto g 

UM SR. DEPUTADO - Não apoiado; são ci ... 
dadãoP, brazileiros. Não podem ser eleitoras.: 

0 SR. MOREIRA. ALVES- Desde que nãÓ 
teem o direito de voto, que é o principal dos 
direitos politicos, a que fica reduzida a sua; 
cayaci.dttde de cidadão ~ · .~ 

O SR. JAMES DARCY- E' uma Dim,inuti~ 
capitis. 

0 SR. MOREIRA ALVES-Sr. Presidente, 
quando o1•ava o hom•ado representante do 
Paraná, eu disse, em aparte, que, comba.·. 
tendo a emenda do nob1•o Deputado pelaai 
Bahia, defendia os direitos dos padres, contra 
S. Ex., que delles se ap1•osentava como ad·· 
vogado. E de facto assim é. Afastando os 
padres do serviço militar, S. Ex. o 1az por 
motivo de c1:ença religiosa. Ora, nest!t ll;y~~ 
these, dev~rmm, nos termos da Constltmçao~ 
§ 29 do artigo citado, ser-lhes cassado~ os 
direitos politicos, o que certamente !hes 
não agraâa.ria. Elles pl'eferirão ves ü um ; 
farda e continuar no gozo desses di ·eitos, & 
perdel-os, ficando-lhes reservada 1penas a 
missão de curar das almas dos seus fieis. l 

O SR. TosTA dá um ,apa1•te. ·. 
1 

0 SR. MOREIRA. ALVES-A que vem O crir: 
ciftxo nesta questão~ (Trocam.se muitos apar~ 
tas ent1·e o Sr. Tosta e outros Srs. Deputados•) 
O illustre representante da Bahia, que e 
sei ser um espírito cordato e calmo, apaf' 
xona-se de um modo estranho toda a vez qu · 
se trata de qualquer questão, que pos::~a, te~ 
referencia ás crenças religiosas de S. Ex.J 
chegando ao ponto de, ás vezes, commettei 
as mais graves injustiças. · ' 
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Que disse e. u que pudesse. irritar o nobl'é I mento da missão social., que, na. opinião de, 
Deputado~ Qual a. offensa. que irroguei árl~- S. Ex., aos mesmos padres incumbe, pódc · 
ligião catholica ~ E depois fique certo o ffi(:U razoavelmente ser invocado. 
honrado ami~o que o respeito <1~~ S. Ex. u·i · Sr. Presidente, disse ao começai• que vi
buta .ao Chr1sto-Deus nao é .ma10r. do ~~lL• nha apenas justificar 0 meu voto; . cntre
a~uelle que eu presto ao Chr1sto-plnlosopho. tanto, fui forçado, mão grado meu e, sem 
(A.partes.),'d - . . ·~ t · duvida, com grande desp1•azet• para V. EX-· _,sr. Pre~I ente, _na~ sat1sfe1to. de I~e.u~ · L! e para os meus honrados collegas, a esten
o:s padres cathohco::; do se~v19°_ mlhL I, der-me mais do c1ue pretendia (M-o ltpoiados ·, , 

· quando pelo art. 80 d:1 Constltmçao todo i) • - a •. 
bra.zileiro é obrig<:tdo a esse serviço, o nobre Vou terminal' o, fazendo-o, declar.> votr.t• 
Deputado, na sua emenda, igual filvor con- contra ~emenda do illnstre . representante 
cede aos estudantes dos seminarios e aos da Bahia., por se1· evidentementR. !ncousti. 
cl~~ escolas superio1•es da Repuhlica.. Quanto tucional, em uma. parte, e conter,e:a outra, 
n. estes, estou certo que o dispens::\l'ão. pois um favor, que, certamente, jrá. mt-.iindrar 
do soa patriotismo teem dado se1ü ~re <LS a mocidade das escolas supet•iol'es, sempre ·· 
mais inconcussas provas. Em I'elação ·tn~ animada dos mais alevantados senfiirnentos 
seminarishs, dado o casJ, que me parece e p1·ompta a defender a hoUl'' d<t Patria nos 
duvidoso, de que acceitem satisfeito8 a momentos de perigo; só P<' isso e n'lo por 
excepção pa.1•a elles creada, ainda menl)S querer, de qua.lque1• modo,pt.l.•,;:eguir a igreja 
justi!ica.vel,do que em referencia aos pa•.ires, catholica. (Muito bem; muitv hem. O orado1· 
é a pretenção de S. Ex., pois nem o argu- d compl'imentado.) 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSAO DE 26 DE AGOSTO DE 1904 

(Vide png. ::í ~H do qun.do volume) 

O Sr. Ca1•los ·Teixeira Ba•an• 
dii.o ( movimento de attençao ) - Venho, 
Sr. Presidente, co1•respondcr ao appello ou á 
intimação que me foi feita hontem pelo 
illustre Deputado por Pernambuco, quando 
pet•gnntou si não havia algum Deputado ca
paz ele defender o projecto ora om discus.:;ão. 

0 SR. BRICIO FILHO-Devo dizer a V. Ex. 
c1ue o vocabulo capaz não foi ompt•ogado. 
At..é aquelle momento, não havia. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO-Acceito 
a rectiftcação. 

Esperava, senhores, quo os impugnado1•es 
do projecto tivessem·n'o discutido em todas 
as suas partes com toda a amplitude, e 
feito, ao parecer que tive a honra de foL·mu
lar, as arguições que julgassem necessarias, 
para dar-lhes reposta cabal. 

A minha timidez e esquivança da tribuna. 
justificavam o meu procedimento, neste par
ticulal;, além do meu estado precario de 
saude . · · 

· Senhores, a minha a ttitude, defendendo 
eate p:eoje'cto, ú pex~feitamonte co;herent.ocom 
aquella. que, o anno passado, quando se tra
t~u da reorganização dos serviços de hygiene, 

assumi nesta t1•iLuna; não ó, portanto, o:t.· 
t1•anhavcl como a muitos se tem afigurado . . 

Apresentando um parec<n' contt•111•io a cssn 
projccto, discutindo a. sua. inconstituclonaH· 
dade, disso qno, no meu conaeito, havia umn, 
pa1•to da hyglene publica quo estava na ai~ 
çada ou na. compet1ncia da. logi~lu.ção gern.l . 
da União, o umaoutra. l'eferont9 o.os gsta.dos ; 
e, de accordo com este modo de p::msar, ela. 
borei um sub:iititutivo, que não logt•ou a, 
adopção desta Camat•a.No~te substitutivo in-· 
dicava,como medida.que devia ser app1•ovada· 
pela. Ca.mara, a vaccinação e a I'evaocinação 
obrigatorias. Assim, emittiudo parecer favo
ravel ao pt•ojecto, não fiz ma.is do que cum· . 
pt~ir um dever de coherencia, e, no ca.so par· 
ti cu lar, ainda. um devm· p;:·oftssional. 

E' inteJ•essant.e notar,senhores,que todos os .. 
orado1•es que toem impugnado o projecto em 
iliscussão, todos elles sem excepção afflrmem 
a. efficacia. da vaccina. contra a va1•iola, e, 
ent1•etanto, impugnem o projecto \)Or tornar · 
obriga.toria. essa medida. prophylat1ca. Quaes · 
os motivos de tão flagrante contradicção ~ · 
E' o que vou demonstra.r pMsa.ndo a. l'.espon• 
der detalhadamente a cada um dos oradores
que me precederam na tribuna. 
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Dons membros da Commis~ã.o assignara.m 
:o projecto com restricçõe.s por julgai-o in· 
:constitucional. Na mesma ordem de idéas 
! pronunciou-se o Hlustre Deputado por Ser
) gipe. Esta pa.rte da impugnação, senhores, 
i já foi respondida, sem poder ser contestada, 
;quando o anno passado discuti ó projecto de 
'·hygiene. As leis sºbrc a hygiene publica, que 
,encerram medidas de caracter geral exten

.i sivas_aos Esta.d.os, não podem ser da alçada 
i dos poderes estadua.cs, precisJ.m da sancção 
i da União. que não é sinão o vinculo moral 
entre os Estados. E' o quo se dá om todos os 
paizes, mesmo na.quelles nos quaes os Esta· 

i dos· são confederados e não federados, como 
[ ontre·nós. E' o que se observa na Suissa, onde 
;, os Estados teem soberania propria ; por
~ tanto, com maioria de mzão, se deve obser
~var entre nós, onde os Estados não teem so
~ bcrania, mas autonomia sômente. 
\ Na Suis~a. a lei que regula a prophylaxia 
!.Sobre as molestias contagiosas é uma lei fe
· .'~eral, mnito embora os seus cantões sejam 
"Soberanos. 
i; 0 SR, RODRIGUES DO RIA - E O projeoto 
~~a. reforma da hygiene do anno pas~ado •.. 
~; 0 SR. CARLOS TEIXEIRA. BRANDÃO- E' um 
ú>rojecto quo se referia a medidas locaes ... 
'';i, 0 SR. RODRIGUES DORIA - , •• que tra
} ava da prophylaxia. da fehro ama1'clla ~ 
-01! 0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO- Devo 
:~;'4izer 3. V. Ex:. que o projecto de hygiene 
~~ncerraya medidas de caracter geral o do 
caracter local, ao passo que este o que con· 

. ~igna é de caracter federal unicamente. 
0 Sn.. RODRIGUES DomA- Devo dizer ao 

nobre Deputado qut: aprendi isso com S. Ex., 
.. no sou pu,rQcer sobre hygieoe. 
':.\. 0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃo-Souho
I,1es, ainda. foi impugnu.do o projecto pelo 
J#e}l illustl'e collega do Sergipe na parte l'O· 
!ativo. aos preceitos regulamentares que 
·determina. A Commissão, senho1•es, verifi
:êou que realmente esses p1•eceitos não são 
claros, mas como se trata de actos adminis
~~atiYos, de actos que estabelecem _normas 
·l~~gulam~tat•es, a Commissão entendeu que, 
,.n,a cccas1ao oppor.tuna. o Governo podia tor· 
. n~r mais explícitos os que lhe pareces~em 
«?bscurosou ambíguos. 

. ~ Parece-me não ser nenhuma heresia jm•i· 
c!ica amrmar que ao Po•ler Legislativo com· 
peto a elaboração da lei, cumprindo ao 
Executivo a. regulamentação das normas ju· 

:~!qica;s •. de modo a serem bem appltca.dos os 
p~lDClpios que dellas dimanam. 
. . '}0 Srt · RODRIGUES DORIA - 0 melhor é o 

c ~L..Ier J:egislativo tornar bem claras as suas 
.: l'f':ioluçoes, para não se exercitar o arbitriü 

;;{ V~I.IX 

do Governo, como succedeu na. reforma. da• 
instrucção publica, que fez com que o Poder 
Judiciario, por sentença, a declarasse incon
stitucional, em vista de tet• recorrido a elle 
um · professor q uc fora prejudicado ém seus· 
direitos. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO- Mas 
V. Ex. votou a favor da. autorização dada 
ao Governo para a reforma do ensino ?, 

O SR. RoDRIGUES DoRrA - Votoi cont.1•a, e· 
nos annaes devem constar as minhas decla
rações de voto. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO-SenllO
res, accentuei que todos 03 medicas, como 
todos os Deputados que toem discutido o pt•o
jecto em debate, sobre a vaccinação e a re-· 
vaccinaçã.o ohrigatol'ias, todos teem decla-
rado, peremptoriamente, que a etHcacia da· 
va.ccina é incontestavel, o que aliás tambem 
affirma o parecer. Entretanto dizem os im
pugnadol'es do projecto: não é possivel esta
belõcei'·Se a obrigato1•iedade da vaccin:.t nem 
mesmo com as restl'icções impostas no pa~ 
recer, porque a obrigatoriedade implica um 
attentado á liberdade individual ! 

Eu já tive, senhores, occasião, ele, nesta. 
Camara, quando se discutia o projecto sobre· 
a hygiene publica, dizor o que sentia. a. re~ 
speito desta. phantasiada liberdade, deste 
(eticlte que ainda alimenta. as 1déas de certos 
espiritos, afllrmantlo que não tomos livre 
arbítrio, nem li bordado completa, no sentido 
jurídico e politico. Dizem os Srs. Deputados 
que impugnam o projecto: « As medidas que· 
elle cons·ig11a sao offensivas aos di~·eitos incli· 
vi fuaes . » Mas, · sonhol'os, discutamos a 
quost.ão ~alma.mento, com a soronidade quo 
deve tet• uma discu:3sü.o desta ordem. Assim, 
quaes siio os direitos conculct\dos 1 SiLo os 
direitos natura.es 1 Mas, quom cogita. hoje dv, 
plu.usibilidade desses direitos naturaos 1 Pois 
ontã.o todos os direftos não são ~~lquiridos e 
dependentes das l'elações sociaes ~ Não são 
uma restricção á liberdade, dete1•minada 
pola neeessitlade da convi vencia social1 Si a. 
convi vencia sJcial determina a L'estt·~cç-ão · 
destes direitos, have1•á principio de ordem 
individual que se possa oppo1• á restriccão · 
imposta em bem da collectivida.de ~ (Pm.tsa.) 

Senhores, quando S3 estuda e se discute a 
questão sob todos os seus pontos de vista, 
quer philosophico, quot• político, veri1lca.-se 
que a. vorda.de que acalJei de enunciar não 
póde ser contestada.. Quer sa · a.caeite o 
Estado político dJ Aristoteles, quer sr1 a.cceite 
o Estado juridico de Gneist, semp1•e se vão 
encontrar, eltplicitas, as 1•estrioções á.s liber: 
dados determinadas nos institutoa jurldicos 
que estabele~em as rel:tções que os membros 
da sociedade devem manter entre si. · .. 
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O Estado é o meio proporcional entre a 
tradição e a innovação; porquanto, rece-

. bando o que a tradição lhe trouxe (a tra
dição scientifica, a tradição no sentida 
lucreciano, quero dizer), acceita das inno
vações aquillo que a sciencia .demonstra ser 
·verdadeiro. Ao Estado compete sanccionar, 
·rompendo com tradição, . os institutos ju-
rídicos que consignam os novos principias, 

- e adaptai-os ás condições do meio social. 
No caso especittl de que tratamos, que é 

que está averiguado, que é que está perfei-
. tamente estabelecido hoje~ E' que entre a 
varíola e a vaccina ha uma correspondencia 
tal, uma relação constante, necessaria, de 
tal ordem que se póde considerar os dous 
phenomenos como uma lei natural. 

No parecer que elaborei, senhores, referin
do-me á descoberta da vaccina, disse como 
foi ella conhecida. Jenner chegou ao conheci
mento da acção efficaz da vaccin1a. contra a 

·vario la, pela. observação dos factos ; não foi 
uma idéa ·preconcebida que o guiou, foi a 

·simples observação ; e, só depois dess<t obser-
vação, . foi que procurou a causa determi
nante do facto, ao qual seguiu-se a serie 

·de experiencias, do experimentações poste
riores, que vim•am demonstrar a constancia 

·do phenomeno referido, e a conveniencia de 
ser adoptada a vaccinação como preservativo 

·da varíola. 
0 SR. EDUARDO RAMOS - Elle verificou O 

phenomeno sem conhecer a causa. 
0 SR, . CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO-Sim j 

elle não partiu de raciocínios a priori : foi le· 
vado a esse resultado por processos indu
ctivos. (Ha varios apartes.) 

Senhores, o meu illustre amigo, Deputado 
pelo Rio de Janeiro, cujo talento é uma. 

· das glorias do Brazil, e cujo caracter é tão 
conheJido, discutindo o p1•ojecto, achou que 
o principio da obrigatoriedade da loi lhe dava 
um caracter violento, que a distinguia das 
leis analogas adoptadas em todos os outros 
paizes. 

0 SR. ERICO COELHO - Não se pratica O 
. que se pretende fazer aqui. 

o SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO -
Senhores, os escrupulos do meu amigo nãg 
são legítimos neste particular. Devo dizer o 
S. Ex. que, na maior parte dos paizes civil 
lisados, a vaccinação é obrigatoria. Na In
glaterra, a lei é concebida nos mesmos 
termos em que está. formulada a que dis
cutimos, posto que a sua regulamentação 
seja muito mais exigente do que a prevista 
no projecto em debate. 

O SR. Eaxco Co:ELno - Já se revogou• 
· .Já se estabeleceu ••• 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO -A 
vaccina é obrigatoria na França, desde -
de fev~reiro de 1902, depois de te1• sido obri
gatoria antes, e de ter sido revogada varias 
vezes. 

Na Allemanlla, a lei de 8 de abril de 1874 
entrou em exercício em I de abril do anno 
seguinte, resultando dessa lei o desappare
cimento _da variola alli. Em 1899, nesse paiz, 
de 54.000.000 de habitantes, apenas houve 
28 casos de varíola nas fronteiras, que não 
foram seguidos de invasão epi(lemica. Este 
facto é persuasivo e eloquente • 

Na Inglaterra, em consequencia da forma
ção da liga dos anti-vaccinadores, e das re
presentações feitas por esta liga ao parla
mento inglez em 1896, foi a lei de novo en
viada á discussão, e a resposta daq uella 
co:rporação politica foi mantel-a em toda; 
a sua integridade. Volta'l.'am â carga os 
anti-vaccinadores em 1898, e, então, o par
lamento determinou que, por cinco annos 
continuasse a vaccinação, com esta clausula: 
«aqueUes que, :por escrupulo de consciencias 
declarassem ao medico que não acreditavam 
na efficacia da vaccina, deixariam de ser vac
cinados.» 

Mas isto é uma experiencia. de cinco annos, 
que terminou em ao de dezembro de 1903, e 
talvez lá. se discuta, actualmente, a lei que 
agora discutimos aqui. 

O SR. ERrao CoELHO- Está provando que 
eu disse a verdade. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO- Foi 
uma suspensão da lei. 

Na Allemanha, senho1•es, as exigencias da. 
lei são maiores. Ligam os allemães tu.nta im
portancia á sua execução, que consideram a 
vaccinação como uma funcção do Estado. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- Só ex:e1•eida 
contra menores. 

0 SR. CARLOS TE:IXEIRA BRANDÃO- Os 
vaccinadores são medicas officiaes. 

0 SR. EDUARDO RAMOS- Naturalmente 
porque os. maiores estão todos vaccinados. 

0 SR. GERMANO HAS~LOCIIER- Não Se 
póde attentar contra maiores. 

0 SR, CARLOS TEIXBIRA BRANDÃO - Se
nhores, a vaccinação é feita por medicos es
peciaes ; cada um delles deve apresentar ás 
respectivas repartições o numero de vacci
nados, e serão responsabilizados si não tive
rem comprido o·seu dever. 

Na Italia, Sr. Presidente, a lei de vaoci
naQã.o obrigato1•ia é perfeitamente identica á 
nossa, e ahi existe desde 1888, sem recla
mação. 

Na Suissa, na Noruega, na 'Dinamarca, 
em toda parte, emfim, com excepção da 
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Hespanha. e de Portugal, a -vaccinação é O SR. GERMANO HASSLOCHER- Isso que 
obrigatoria. V. Ex. está dizendo é contestado por nota-

O SR. GERMANO HASSLOCHER-N:t Suissa ~ bilidades incontestaveis • 
0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO -Esta:: 

mos sempre no mesmo circulo -vicioso ; Dão 
levo ao espírito deste ou daquelle uma crença, 
uma. fé ; mas a confiança em um principio 
scientifico demonstrado. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO - Na 
Suissa era a, vaccinação obrigatoria em toda 
a Federação · foram promovid.os meetings, 
para p ~·otestàr cont~a a obrig:)tOijedade da 
lei, e o resultado fo1 que, no cantao de Zu
rich, supprimiu-se a -vaccinação obriga to ria. 

O SR. GERMANO HASSLOCHER- Nunca foi 
obrigatoria. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO- Não 
posso afÍi:'mar absolutamente a V. Ex. a 
verdade inteira do que acabo de dizer, . POi~ 
é facto que já li ha, muito tempo ; m~s terei 
occasião de voltar ao assumpto, e entao ven· 
~j,laremos esse ponto. 

Não importa que ua Suissa, um cantão 
tenha supprimido a -vaccina, quando na In· 
glaterra. na Allumanha, na França, a vac
'~inação é obl'igatoria. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- Para nós, 
Governo republicano, importa muito. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO- Si a 
questão ê de Republica, na Argentina tam
bem já existe a obrigatoriedade. 

Senhores, os argumentos que teem sido 
apresentados contra a vaccinação obrigato· 
ria. giram todos em torno desta chamada 
liberdade inuividual e liberdade espiritual, 
de que ha pouco fallei. 

Para que possamos discutir a questão de 
um modo que seja proveitoso, util, pratico, 
é preciso que nos entendamos. Que é que 
os mous i !lustres collegas chamam de con
sciencia ~ Que entendem por liberdade es

:piritual ~ 
O SR. ERICO COELHO- Não coUoquei a 

questão neste terreno. . 
0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO- Tudo 

isto é preciso definir; saber o que é, o que quer 
dizer, pa.ra não estarmos em um jogo de 
disparates, que não aproveitar•á absoluta~ 
mente á discussão. 

Liberdade. espil•itual ! Que é que tem a 
vaccina com a liberdade e"'piritual; qual a 
crença. que ella vae perturbar; como é que 
com a inoculação da lymph11. vaccinica se 
impede que a. razão continue a agir autono
micamente-permitta·se-me a exp1·essão- si 
não se vae infringir a fé ou a crença de cada 
qual~ 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER dá um aparte. 
0 SR. CARLOS TEIXEIRA. BRANDÃO - Nã.o é 

uma questão de c1•onça, de fé, ó uma ques
tão de demonst1•ação soiontUioa, 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- Tanto 
importa consignar na lei esta obrigatoi•ie
dade,'como dizer que a vaccina. é meio efficaz 
contra a varíola. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO- Acre
dito que o que constitue o fundo da con
sciencia humana, e choca aquellas idéas 
de liberdade espiritual de que tanto fallamos, 
não são si não os princípios ethnicos ou moraes 
e religiosos que nos são tt•ansmittidos pela 
hereditariedade na e-volução, que vae do 
be1•ço ao tumulo. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- Ninguem 
me póde obrigar a soccorrer a quem está se 
afogando. 

0 SR. EDUARDO RAMOS- Vaccinem-se OS 
incredulos para premunir os credulos que são 
em maior quantidade. (Ha outros apartes.) 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃo-São es
tas -verdades contestaveis para muitos quo 
constituem a crença do intliviJuo, sobre as 
q uaes não tem acção o poder publico sinão 
em um caso especial ~ é quando a idéa. 
se transforma em acto, quando a deliberação 
e a execução, oriuuda dessa deliberação, 
podem prejudicar a terceiro. A policia, que 
neste caso tom de actuar, não pôde per
tm·bar o fôro intimo do cidadão, emquanto 
das concepções, das idéas que o indivíduo 
tem no seu fôro intimo, não resultarem 
perturbações que possam acarretar prejuízos 
a terceil•u. 

0 SR. ERICO COELHo-Quando o USO da li
berdade prejudica a outrem; mas eu, usando 
da liberdade de não me vaccinar, não preju
dico a outrem. 

0 SR, CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO-Sabem 
os collegas, melhor do que eu, porque são 
mestres nas sciencias políticas, de que sou 
apenas um admü•ador, que, antigamente, na 
Grecia e em Roma o Governo acha v a-se com 
direito de até fiscalizar a moralidade do ci
dadão. 

0 Sa, GERMANO I-IASSWOIIER-E' O que nos 
distingue desse tempo. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃo-No Im
p6l'ÍO Romano, os censores inquiriam, de 
cinco em cinco annos, sobre a conducta priva.· 
da do cidadão. Na idade média, essa tlscaliza
ofio começou a sor feita á. custa da tyrannia 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 11 :26- Página 66 de 66 

28 APPBNDICE 

catholica. Depois que os encyclopedistas, os 
metaphysicos da Revolução Franceza., for
mularam os paradoxos da liberdade e da. 
igualdade, foi que os c:dadãos começat-am a 
appellar llara a intangibilidade da liberdade 
espiritual c individual, absolntamento incom
pativeis com o estado da sciencia e da civi
l-ização. São ainda pois as l'eminiscencias da 
crença theologica, como são as rcminiscen
cias das Méas met.aphysicas que levam os 

. illustres collegas a 1)régarem cont1•a a. obri
gatoriedade da vaccina, quando elles proprios 

. se vaccinam e se premunem, c a seus pro
prios filhos, contra a yariola. 

0 SR. GERl\IAl'W HASSLOCIIER- Mas por 
.nossa livre vontade. (lia out1·os apm·tes.) 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO-Meus 
senhores, esta discussão não pôde ser sinão 
assim, entrecol'ta1a de apartes, que, alieis, 
mo não perturbam. 

Realmente não posso comprehender que, 
tliant9 do facto scientifico e positivo, diante 
da ve1•ificaçã.o que delle fazemos todos os dias, 
diante da experiencia de todos os povos, 
diante, enifim, do conhocimento exacto da 
efficacia da vaccina, haj.t opiniões que lhe 
sejam de tal modo contl'arias. (Apartes.) 

Pergunto: como se ha de estabelecei' na 
lei a vaccinação facultativ~'l. de indivíduos 
que ainda não teem personalidade, de indi
víduos de conscienci::t rudimentat• como as 
crianças na primeira infancia. Como é que 
esses in di viduos podem deliberar sobre a ne
cessitlacl.e. ou a con veniencia. dn. vaccinação e 
revaccináção ~ 

UM Sa. DEPU1'ADo-Era preciso um apuro 
da lei para proteger esses indivíduos sem 
·personalidade. (fia out1·os apa,."tes . ) 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BR.ANDÃo-Sem 
duvida. O mais será a aclopçl(o do individua
lismo, doutrina do quo os meus illustres 
u.migos sfto apologista.s, e que, faz,~nclo do 
Estaao um producto ar•bitral'io, tornando-o 
mutavel como a vontade de momento, sup
prime a noção de dit'eito publico e abandona 
a socieJade á instabHidade c á desordem. 
E' uma theoria de anarchin •. (Apa;·tes.) · 

Meus senhores, ainda uma resposta a"> meu 
illuf:!tl'e amigo, o D1•. Esme1•aldino Bando ira·, 
cujo talento tanto respeito me infunde. 

O SR. EsMERALOINO BANDEIRA-E' bondade 
deV. Ex. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA. BRANDÃo-O ES· 
t:l.do, impondo a obrigatoriedade da vancina, 
nio e,~tabelece uma excepção. Em relo.ção a 
todos os actos da esphera material, o Estado 
coage ou impede. O individuo tem o direito 

de fazer o que entender, desde que não pre
judique a outrem; mas ,desde que de acto por 
elle praticado possa rosultaP o pPejuizo de 
terceiro, o Estado intervirá. (Apartes.) 

E' inutil estar o nobPe Deputado (dirigin~ 
do-se ao 81·. Ge1·mano Hasslocherl recebendo· 
com riso o meu argumento, porque sei a re
sposta que vae dat•·me e tenho prompta a 
replica. _ 

0 SR. GERMANO I-IASSLOCHER- 0 Estado 
não póde me obrigal' a fazer-o que entende 
que é em meu beneficio, quando não quero 
fazer cousa alguma. (T1·ocam-se muitos ou
tros apm·tes.) 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃo-E' fazer 
alguma cousa oppor-se á injuncção da lei. 
Ainda hontem se appellou aqui para o facto 
do meretrício, da syphilis·, etc.; mas umi 
cousa nada tem que ve1• com a outn; absÕ~ 
lutamente não se póde estabelecei' para.llelo 
entre a necessidade do Estado premunir os 
indivíduos contra a variola, molestia que se 
propaga pelo ar atmosphe1•ico, que póde 
affectar o individuo mais cauto; e aquelle 
outPo caso, o da syphilis, em quo o indi· 
viduo vae procurai-a, vae consciente de que 
póde contrahiP a molestia, e tem no proprio 
fôr\> intimo a. condemnação do seu aoto. 

O SR. Earoo CoELHo-V. Ex. é medico e 
sabe que o medico póde contrahil• a syphilis 
no exercício da profissão. Ila. medicos que 
teem cotitl'ahido o cancro, a syphilis, pelo 
fact:J do toca.r com o dedo o collo do u tero 
de umo. mulhm•. 

0 Sa. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO- MeuS 
senhores, faço ponto, por hoje, nas conside· 
mçõe3 com que devia continua.t• a debate1• 
e a demonstrar a necessidade que temos da 
adopçã.o deste projecto, pois avisa-me o 
Sr. Presidente da Camara. de que hl nu· 
mero para as votações. Devo diZ(lr, entre· 
tanto, uma consa: ê qne si este projecto é 
uma tyrannia, abençoada seja essa tyrannia; 
porque ella não é sioão a demonstração po
sitiva do mais alevantado e requintado 
altruísmo. Quo interesse tem o Estado de 
vacccinar, sinão o de pt•emunir a collectivi- . 
dadc coii tt>a a acção ma.lefic:t de uma mo- ' 
Iestia?(Apoiaclos.) Qual é o intet'osse de orllem 
politico., do o1•dam administrativa ou social, 
que possa levar o Estado a adoptar seme
lh!Lnto projecto, sinão o interesse geral dá 
collootlvidado 1 (Pausa.) . -

Obodooo n. V, ~"·, Sr. P1•osldente, o, em 
ocoaslão opportuna, continuarei o meu dis· , 
curso. 

(Muito btJm ; wtu41o bom, O oraclo1• tJ vi"a• 
mente compJ•imonlado,) 
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DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 29 DE AGOSTO DE 1984 

(Vide png. G:.>i do q11n1·to volume) 

O Sr. Carlos Teixeira Bran
dão-Sr. Presidente, aproveito a oppor
. tunidade, que se me offorece, pal'a responder 
gás ouservações que me ibram dliigidas pelo 
~ ilLustl'e Deputado pelo Rio Grande do Sul o 
íSr •. Ba1·bosa Lim:.t. 
! ~ , S. Ex., .descendo dcs pâramos onde cos
jtilma pairar i\té o parecer, que, na opinião 
! aliás explicita de S. Ex., foi redigido por 
:um desses theoristas que se com prazem nos 
l~icvaneios das ospiritualidades metaphy
f~icas, ou no materialismo grosl:eiro e empy-
1 rismo absol:1to, peet9ndend.oresolver c1ucstões 
l scieri .i ficas pelo maior ou menor numero do 
r factos que colleccionam, dignúu-se de let-o, 
! visantlo oncontt•at· nello argumentos que 
:viessem em defesa da . doutrina que S. Ex. 
i sustenta, isto é, da impossibilidade em que 
! se acha. o Estado de estabelecer, po1• uma. 
j lei, a. vaccinaç~ão e revaccinação obriga
. to1•ias. 

S. Ex., em primeiro Jogar, notou incon
grueneia em meu modo de pensar, quando 
este anno relatei o parecer achando conve· 

: niencia. publica na lei que determina a obri
[ gatoriedacie da vaccinação e revaccina.cã.o 
i cont1•a a var•iola, e, o anno pas.sado, contes
[ tei ao Governo o direito do l(:'gisla1• por 
~ delegí:lção da Camar•a, impondo ce1·ta e detel'· 
:minada. prophylaxia a I'espeito da f~b1•e 
.: amarella. . 
1
. Longo de have1• incoherencia, Sr.Presiden
• to, no meu modo de pensar, ao contrario, o 
~-quo noto ê n. disciplina. mental e a confor
:i. midade <le princípios, qu3 nos impedem, a 
~uós medicos,de nos doixa.rmos guiat• por con-
;ceitos ab.strusos. · 
1 0 SR. BARBOSA LIUA-0 que pam V. Ex. 
Jé conceito ab::;truso, para outros collegas de 
•',V, Ex:. é verdade incontestavel. 
~· 0 Sa. CARLOS TEIXEIRA. BRANDÃO-VOU 
):continuar a. ~<3spond.er a V. Ex. 
:~ Drsso que era conceito abstruso, e basea· 
;",va-me neste facto : a medicina. é uma. scien· 
:cia do expet•imentação ; os pi•iocipios scien
J ificos que ella Pl'octama resultam de factos 
;pompt•ovados pela obse1·vação e pela cxpe
íliencia.. E' sempre por um p1•ooesso inductivo 
;s,ue estabelecemos us conclusões (! posterim·i, 
(ip assim procedendo em relação á vaccina, 
{~hogamos á conclusão da sua etncacia contra 
~~~~ va;1•lola. Si tal<~ o processo logico, em re
:·lo.çio á febre amarella., não era posslvel a.lte· 

ral-o pa.ra aJ.mittir-se o argumento por ana
logia, <Jffirmando-se que, como a. picad::~. do 
anophelis inflcion::~.do determina a. febre in
termittente, ce1•to e detet•minn.do mosquito · 
ioficionando produzirá. a febre amarella.. 

0 SR. BARBOSA. LIMA-Os collcgas dt3 V. Ex. 
appellam tambcm para a. inducção. Neste 
cu.so, estou de accordo com V. Ex. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA. BRANDÃO-O meu 
parecer se baseava neste facto, além de 
outros, pr1.ra contestar a veracidade da dou~ 
trina. Era. por consequcncia,,um a. conclusão d 
}Ji·-iori , era o resultado de uma simples con
cepção subjectiva, c não o resultado do üm 
processo tio conhecimento logico da verdade 
GYiilencin.da T:ol:t investigação e conheci
mento real d.os t~ctos que elle combatia. 

0 SR. BARBOSA LIMA-0 Sl'. Penido SUS· 
tentou aqui o contrario : que e1•a o resultado 
de experimenta-,:ão puramente scientifica • 
(Ha out,·os apa1·tes.) 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO- Ainda, 
se dignando S. Ex. de estudar a questão 
mais de per·to, verificou que no meu parecer 
não vinham descriptas minuciosamente todas 
as doutrinas controve1•sas a respeito dos gor
mens, da. vaccina como da varíola. 

Senho1•es, não redigi um parecer para uma 
academia scientifica., mas pat•a uma. corpo
ração pJlitica, á qual importava simples
mente o exacto conhecimento dos factos 
scientitlcos, incontestaveis ; não tinha, por 
commquencia, necessidade de referii•-me a 
divergencias puramente ospeculativas, isto 
é, si o gerrnen pa.thogenico ú um protozoario 
ou uma bacteL'ia, etc. Não era issJ que se 
discutia. ·Tornava-se preciso trazer á con
scienCJa da Camara que a. efflCl1Ci11 da vac
ciua. contra a varíola era um facto indiscu
tível, como, r.liú.s, demonstrei. 

Ainda S. Ex., alludiu á p:11:•to do meu 
pa1•ecer em que considoro a obrigatorie
dade da. lei um dever m:.>t'al. O nohro 
Deputado pelo Rio Gramle mo pet•mittirtL 
<1ue continue a pensa1• do mesmo modo. 

Acllo que o quo define o facto ê o fim, (' 
não o meio, quo concorre para a sua. execução. 
Qua.l é o fim ~ l~' o fim moral. Qual é. o 
meio~ E' a imposição jurídica, sj ·o indi
viduo não cumpriu o preceito moral. Pol' con· 
sequencia,dizendo um. deve1• moral,disso bem. 

Nio escapou á. critica. de S. Ex. a questão 
do accordo dos competentes. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 11 :28- Página 40 de 47 

30 APPENDICE 

Senhores, eu não trouxe esse argumento 
para a discussão do facto scientifico, e sim, 
para demonstrar que a con fhtnça já se devia 
ter estabelecido no espirito publico, por isso 

#.flue havia um accor;do dos competentes em 
relação . á eitlcacia da vaccina contra· a 
varíola. 

Senhores, não conheço outro modo de im
primir na massa popular a convicção sobre 
qualquer cousa-um facto ou -uma theoria
sinão a persuasão ou a suggestão corrobo
rada pelo accordo entre os que se presumem 
competentes, para dizer sobre elles. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Mas . O accordo entre 
os competentes chama-se ahi unanimidade 
ou maioria~ 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃo-Creio, 
si não me falha a memoria, que foram essa.s 
as arguições principaes apresentadas pelo 
illustre Deputado contra o parecer que tive 
a honra de relatar. 

Entrou S. Ex., depois, em outra ordem de 
considerações, repetindo diversas vezes as 
suas ironias contra a medicina e contra a 
classe medica. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Medicina official, e 
a parte da classe medica que quer impor as 
suas doutrinas. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO - Se
nhores, nã.o posso fazer distincção entre os 
medicos, classificai-os em offlciaes e não otll
ciaes. Todos teem a mesma missão ; no 
campo de batalha, no tugurio dos miseraveis, 
na c~beceira dos potentados do dia, é sempee 
o m·esmo o seu devotamento, a sua abne
gação e o seu sacrificio pessoal, em prol dos 
infelizes que delleil pl'eci.:;am. 

Antes de dar a resposta que devo a esta 
parte do discurso do meu illustre amigo, 
não quero deixar em silencio outras objec· 
ções que teem sido apresentadas contra o 
projecto ora em diseussão. 

Diz o parecer que ainda perduram, como 
causas determinantes da animadversão de 
muitos espiritos contra esta medidu., as con
cepções theologlcas e metaphysicas. E' o que 
vou ·demonst1·ar. 

Quando Jenner começou a procedet• á in
oculação vaccinica na Inglaterra,os primeiros 
que se lavantt~ram contra ella foram os 
theologos da Sorbonn \ o os seus colloga.s 
inglezes~ 

0 SR. BARDOSA LIMA.- E mais tarde os 
homens de soieucia., para demonstrar os 
males causados por essA. theo1•ia. ••• 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRA.NDÃO- Em 
1885, quando a .varíola se propagava em 
Montreal, eram os padres que, U.o pulpito, 
aconselhava.m ao }>ovo que nã.o se vacct· 

nassc ; que procurasse nas igrejas, com · as 
preces, livrar-se do mal que o· dizimava; quo· 
tizesse procissões implorando o auxilio dR 
ViL"gem San tissima, 

Senhores, comquanto a relig-ião catholica 
já. esteja mais liberal, já a.cceite hoje, como 
princípios incontestavei~, muHos que ante
riormente repugnava, todavia, a superstição 
ainda existe em alguns espirltos, como re · 
vivescencia daquelli.ts épocas de obscuran
tismo fanatico. 

O SR. GoNÇALO SouTo-A religião catho
lica. é a mesma em todos os tempos. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO-OS me
taphysicos, senhores, protestam contra 'fâi 
obrigatoriedade da vaccina por considera· 
rem-na uma violencia contra a liberdade de 
consciencia e contra o direito individual. 

Senhores, já tive occasião de dizer : · é pre~, 
ciso que definamos os termos. A discussão· 
sob o ponto de vista vago, absolutamente não 
pode ser comprehendida nem comprehen
sivel. 

O que é consciencia ~ O que é essa li herda· 
de individual illimitada de que fullam ~ E' 
possível continuarmos a discussão ·sob o pon
te de vista abstra.cto ? Absolutamente, não. 

Si verificarmos que a consciencia não é 
mais do que a percepção do facto psychico, 
concluiremos que sendo esse facto mutavel 
de um momento para outro, a consciencia 
indicando a continuidade no tempo, é uma 
abstração. Neste caso teremos sómente es
tados de consciencia, variaveis como a per
sonalidade de cada qual, de conformidade 
com a regular ou irregular integl'idade das 
sensações, cujo conjuncto constitue acenes
thesia. 

O SR. ERICO CoELHO (iirigindo·se ao S1·. •· 
Gonçat·o Sou.t€J) - Ago1•a V. Ex. deve pro· 
testar; é contra a religião. (Riso.) 

0 SR. TEIXEIRA BRANDÃO- Mas acceite
mos, para argumentar, a doutrina meta~~ 
physica da consciencia. Pois bem, contra a li
berdade iJlimi tadadaconsciencia protestou ..• 
quem, senhores? Protestou Augusto Com te, 
quando se referiu ás conquistas adquiridas · 
pela Revolução F.ranceza e aos males que 
essa revolução havia determinado. Comte 
disse: « La proclamatlon du príncipe de la 
libet·té illimité de la oonscicnce anúantit en 
tuta.lité et 'irrévooablement le pouvoir spi· 
rituel.» (Appendice général,premiere Série
DeuxiOme partie-Pulitique Positive-T. IV). 
E em nota: « Cotte proclamation a rendu 
impossible l'établissement d'aucune autorité 
théologique, soit politique, soit mora.le ; car 
les croyances, ayant êté laissêes à l'a.rbi
traire de chaque individu, il n'y aura, peut-, 
être, deux professions de foi . uniformes, . et . 
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calles de chacuu l>ourra variu1· du matin au 
soir, im su.iva.ut toutes les v<h'iatious qui 
pourra. lui iuspirm• l'éta.t perpétuellemeot 
mobile de ses •1il'ections moralos ot }>hysi
ques, ainsi que les circonsta.nccs sociales, 
óga.lement mobiles, dn.ns lesquellcs il se trou
vera succéssh·emcnt placé. En un mot, il 
est clair que la Iiberté illinütée de con
science et l'indiiTérencc théologique alJsolue 
revienent éxactement an même quaut aux 
cons~quencos poli tiques. Dans l'un et l'a.utre 
cas lc~ croy<l.nces surnaturolle:; ne peuvent 
plus servil' de base á Ia mor~~le. C'est un 
fait qu'on no sn.urait trop répétcr, bien Join 
do devoir La caoher, puisqu'il prouve la. né· 
cOSsité de con~;tituer sur d'a.utres príncipes, 
sur dcs príncipes positi ves, c'est-ã.-diro, dé
dui t.q de l'obscrvation, Ia mora.lo qui ost la. 
base, ou plutôt, le lien génOra.l de l'organi
sation soc1ale. » 

O Sn.. BAu.noSA Ln.rA -E' autoridade ? 
O Stt. CARLos TEIXEIRA BRANDÃo -Neste 

particular. 
O Sn.. BARBOSA LmA-Poi:; é uma das auto

ridades invocadas contra. a obrigatoriedade. 
0 Srt.C.A.RLOS TEIXEIRA BRANDÃO- Não me 

admira. Infelizmente, depois do tor omittido 
tã.o sa.bios conceitos, perdeu elle a intogrf
dadc mental. 

O SR. BARBOSA LIMA-Essas considerações 
são anteriorrs á cri~e corobral ~ 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA. BRANDÃO- Croiu 
que a.ntet•iores,porqua.nto a crise deu-se quan
do escrevia o segundo volume, ao passo que o 
que li foi o appendice gera.liuserto no quu.rto 
volumo du. Polltica Positiva ; este foi 6$01'1-
pto em 1854, e aquelle em 1822. 

Por con~equencia, senhores, deixemos do 
pat•te essa. questão de JibcrJa.de de conscicm
cia. Não póde ser invoa.~da pelos adeptos tlo 
positivismo siuão u.lmsi vamen La. 

Ha. outra. ques&ão, Sr. Presidente, do 
grave importa.ocia. Dizem: E' preci~o quo 
continuemos a manter a separação do Poder 
Temporal e do Poder EspirituaL O Poder 
Temporal deve se limitar, simplesmente, á 
policia interna a ;t policia. externa_; . tudo 
mais deve pertencer ao Poue1• Espll'l tual, 
Com quem está.,porêm,csse Poder Espiritual'? 

· Quom é quo o pódo exercitar, uma vez que a. 
Republiea. separou a egreja do Estado 1 (Juom 
nos duvo indicar o caminho, a cooducta a se· 
guir', si ba separação completa entre o Poder 
'femporal e o Poder Espiritual? (Patmt.) 

Os que }lropugna.m a organização social a. 
que me rerer1, são os adeptos do regimen 
sociocratico ideado por Augusto Comte, e 
que sel'i<~ posto oro pratica no advento do 
Rcoimen Noí"mal-. 

A situação actual, entretanto, não o com
pol'ta.; esta mo~ om um momento ele transi
ção; o tanto assim é, que o proprio Augusto 
ComLe,iulga jncomporta.vel a separação raui-· 
cal do Poder Tumpora.l e do PoJm• Espil'itual, 
antes •lo at.lvento do regimcm sociom•atico. 

Eis o que ell~ d!z a tal respeito: 
« Ainsi, en résumé, la. vio des iudivi ,lus et 

calle des peuples se composent a.ltDrnn.tivc
mcnt do spéculatioos o ~ d'actions, ou, e n 
d'a·utrcs ter111e3, de tondcnces et do résulta.ts. 
Coi doux ordres de Ca.its s'entrelacent do 
milie maoicrcs du.ns l'éxisteocc réelle . Le 
pouvoir spirituol a. p .JUl' object prosque ox
clusif le réglement immédiat du prembr; le 
pouvoh• temporel, du secoml. Chacmn dos 
deux pouvoirs a.git lógitlmement toutes Iesfoi!! 
qu'illle renferme strictement dan:i sa. sphcre 
natureUe d'activíté, du moias en ttmt t!Ue 
la. distinction est humainement possiblc. 

Qua.nd l'un d'eux usurp~. au delà de cette 
mesure, quolqne fonctíun (lo l'autre, il y a 
o.bus, ce que nc veut pa.-:~ diro qnc de teHcs 
usurpo.tions, da.ns un sens ou dans l'autre, 
o'aicnt 6 té ou no puissent m ême réJeveni r 
momontanemeut inévitables et indispsnsa· 
blos dans cortaiues circonstu.nces, sans pour 
cela constituer jamais l'ótat normal.» (Ap
pendice général-cinquiême p::~.rtie-T.IV
PoJitique Positivo.) 

E' nessa. occa.sião que serájustificada « I 'exis· 
ience d'une classe qui, émincmmcnt activc 
da.ns l'urdra spéculativc, est coostammont et 
axclusivemcnt occupéo à fournir à toutes les 
autrcs des réglcs généra.les de conduitc, doot 
cllcs nc pouvent pa.s plus so dispensct• qu'ellcs 
ne sont apto~ à lcs rormcr». (Loco cit.) 

Inforc-se, por consc:>qucncia, que muitas 
vez<JS, si não quasi sempre, é impossível 
fazer tlistincção clara entt•e Poder Tempot•al 
e Poder Espiritual, desde que se entra no 
tlominio dos factos. 

O SR. BARDOSA LnrA-Por emquanto, V. 
Ex. está respondendo a.o Sr. Teixeirn. Men
des. Eu não li nem citelnqui Augusto Com· 
te ; apenas desdourei o arügo primeiro do 
projecto em todos os filhinhos que elle vae 
produzir. 

0 Slt, CARLOS TEIXEIRA BR.I.NDÃo-ScnhO· 
res, ns increpações vehemtJntes que á. classe 
medica. c ti. medicina tem siJ(} tcito.s pelo 
mou illustre amigo, quo sa\Je quanto cu o 
estimo o respeito .•. 

O Sn.. BARBOSA LlMA-0 que me desva
nece muito , 

0 Sn. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO-. • • me 
não podem deixar n.b.solutamente indHferente. 
Creia., porém, s. Ex., que, ••pe1.ar do J>er
tencer en a essa. classe, apesar do cul1.tva.r 
aqtulla sciencia que S. Ex:. procura sempre 
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'ridicularisar, terei, na resposta que vou dar 
:as. Ex., a mesma serenidade que hei de
monstrado no correr desta irritante discus
sJ,o, e a longanimidade necessaria para r~
prlmir os impulsos do meu . amor propr1o 
o:ffendido. Nas suas invectivas. S. Ex. tam
~bem não tem poupado os medicos. A medi
·cinil. para S. Ex. é uma sciencia vã; um 
concatonado de ideas, sem laços logicos que 

· as liguem, sujeitt:t ao acaso das vontades 
individuaes e ás concepçõe3 ab.mrdas que 
ós medlcos possam formar a respeito de 
cada célso. 

o s'u.. B,\RnosA LIMA- Val'ia.ntlo com as 
e-scolas e quasi com os indivíduos, mas cm•
tamente com os momentoa historicos na 
Allemanha, na Italia e na França. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO-V. Ex. 
não fez, nesse particular, sinão repetir o quo 
disse Augusto Comto, quando, depois de ter 
passado pela c~lebre Cl'ise d.e que fallei, en
tendeu que a medicina constituía. o grande 
cmbat•aço á organiza~ão d<1 sua doutrina phi
losophica e politiea, e que era preciso sup
primh• os medicos, destruindo de fond en 
combZe a sciencia que professam. 

0 SR. BARBOSA LIMA. - Supprimir OS me• 
dicos 1 · 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO-Suppt•i· 
mir os medicas, sim ; pot~que, . segundo elle, 
a funcção medica seria entregue á classe 
sacerdotal. 

0 Sn.. BARBOSA LniA -Mas os medicas 
chamam á sua funcQão sacerdocio. Ainda 
hoje é muito commum dizer-se : a medicina 
é um sa.cerdocio. E' e · deve ser. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO - A 
medicina era para Augusto Com te, antes da 
cri'so,uma sciencia que dev~ria ser venerada, 
porque tinha contribuído para. a organisação 
·da sciencia positiva. 

A medicina, que no conceito dos plliloso
phos antigos mais contribuíra do que qual
quer outra. pa1•a o desenvolviment~ d1;1s 
conhecimentos humanos, e que no crlterto 
.dos philosophos modc1•noil, daquelles que Au· 
,gusto Com te inclue no seu ca.lunda.rio, como 
Bacon, Descartes. Leibnitz, a medicina que 
deu um Locko, foi po1• Augusto Comto con
sidertlda a primeh·a das sciencias, tal ·como 
_pousavam Baoon o Desca1•tes. 

0 SR. BARROSA LJMA-Referir-se-hia elle 
=á medicina oíHcial reinante, actualmente. 
o al'mad:.~. do sa.b1•o pollclal?- Elle referia-se á 
·at•te medica, como é pt·eciso quo seja orga· 
u~zad&. e exorcitada. 

· 0 SR. CARLOS TEIXEiltA. BRANDÃO- RO· 
fc:u•ilido~sa · á. evolução ·· da.s · .·· sciencias, dizia 
.aquelle philosopho: « Aussi n'est ce que da.ns 

la secollde moitié · du sieclc dernier, et apres 
que ·l'astronomie, la physique et ·la chimio 
étaient devenucs dos sciences positivos, que 
la pbysiologie a commencé à éprouver~ à 
son tour, cette grande et salutairo transfor
mation, par "lés immortelles travaux de 
Haller, Charles Bonnet, Daubenton, Spallan
za.ni, Vicq-d-azir, Chaussier, Bichat, Pinel, 
Cabanis, Cuvier, etc. », todos medicas· . . 

0 SR . BARBOSA. LIMA- Elle accres:!cntaria 
Peter, ma,s mostrat•ia todos os exaggeros da 
doutrina microbiana. 

0 SR. CÀRLOS TEIXEIRA BR..\.NDio -Por 
consequencia, senhot'2S, Augusto Corn.te dizia : 
que a medicina t.levia ser estudada. pelo me.: 
thodo inductivo e experimental, e que esses 
medicos. tinham merecido a consagração da 
philosophia positiva, po1• isso que haviam, 
nes:3e sentido e nesse terreno, procurado au
gmentar os conhecimentos humanos. 

0 SR. BARBOSA LIL\IA-Broussais tambem ~ 
Broussais tambam não ? 

0 SR. CARLOS TEIXI!:lRA BRANDÃO -
Tambem. 

0 SR. BARBOSA LBIA-Mas Broussais não 
é acc .üto na doutrina official reinante. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃo-Como 
não~ 

O SR. BARBOSA Lnu-0 seu nome nas 
A~ademias desperta gargalhadas. 

O SR. Enrco CoELHo-Não é oxacto; está-se 
voLtando a Broussais. A medicina é um cir· 
culo vicioso, como todos os conhecimentos 
humanos. Sou da escola do sangt•a.r, clyste
lizar e purgar. (Riso.) 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃo-E' pOl' 
essas. e outras que muita razão tinha. Co· 
pe1•nico, quando, oont1•adictando aquelles que 
o criticavam sem os conhecimen~os indis· 
pensa.veis para o censurar, dizia: Les m~
thématiq·w~s s'écl"i"ent 1Jow· les matlu!mati
ciens. 

Mas depois, senhoi'es, que o celebre re· 
gimen sociocra,tico foi imaginado; depois que 
Comte passou po1• esta crise cereb1•al real· 
mente deploravel, po1•que é impossível deixar 
de reconhecer quanto devo1nos a este emi· 
nente philosopho, na sua gr2.ndia.sa con
capção sob1·e a.s sciencin.s positivas ••• . 

O SR. BARBOSA. Lun-:Mas isto fol antes 
da criso. 

0 Sa. CARLOS TE!Xl~IRA BRA.ND.\0 - Foi 
poste1•ior. 

0 SR. BARBOSA.. LDIA- Não senhot•. 0 
trecho que v. Ex. letl é que é postorior. 

O Su .. CAI~ tos TmxEIR~\. BRANDÃO-V. Rx:. 
está equlvocarlo. (Aliartes.) 
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Mas, . corno dizia, depois .·da. :pertul'baçã.o: faz parte a medicina, referindo-se ,a, vida 
-.cerebral que se operou nesse grandeespirito, dos cidadãos de um tal Estado, imaginou a :· 
-•e que deu em-resultado a inversão· completa· ·sociedade movida automaticamente,. _tendo <:1 

·- do seu methodo, de maneira que ·o ·estudo das todas· as ·funcções medidas, contadas, ~~,c~sa- :,~ 
. sciencias positivas, que devia ·obedecer ao das, etc. .. ··• ·• · , 
methodo inductivo, começou a ·ser .por elle s. Ex.,neste momento, era victima de uma. · 

•:· estudado p~lo methodo deduetivo, isto é, illusão da. memoria; fazia uma eYocaçã.o, 
·transformando em realidades pa.lpa.veis, seguramente, áquillo que tinha lido em Au- :·. 
concretas, os produ c tos da s:ua imaginação e gusto Comte,na sua visão prophetica. do re~ 

. do seu ra.ciocinio, foi nessa occasião que a gimen sociocratico, em que todas as func- ·· 
medicina, que não podia fazer tabula l'aza ções serão regidas, contadas, medid~s, e:sta

"dos princípios adquiridos, e os medicosque belecidas, hora por ho1•a, dia por dia. 
lhe seguiam os preceitosi] o que aliás impe- 0 SR. BARBOSA. Lr.MA-O sacel\locio manda~ 

·dia a sua incorporação ao regimen sociocra-
tico por elle idealizado, passaram a ser, Tem o sabre á sua disposição~ 

: aquella, e!llpil'ismo grosseiro, e estes alvei.. 0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO-S. Ex., 
tarês. Eis o que dizia Augusto pomte no mo- quando enumerou os encargos do Estado 
mento que acabo de assignalar: assim concebidos, disse que haveria. sem du

« Quoique les biologistas proprement dits,. vida uma occa.sião em que elle interviria. até 
-théoricíens ou pratioien&, aspirent à conna1- no thalamo conjugal. 
tre l'hommo pour le modifter, cette double t d - -
prétention ne so réalise jamais que par exce· O SR. BARBOSA LIMA-0 Es tt o, nao; ·sao 
ption. Car elle est diroctement incompatible. os costumes, a policia, a força. 
avee l'i1<t•ationelle negUgence de ces g1•os-. 0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO-POiS 
·siers penseurs envers Ies principaux cara- bem. E' ainda no regimen soeiocratico que 
ctêres de Ia v1•aie natura humaine. Au fond isso está determinado. Com effeito, a theo
ils n'étudient en nous que !'animal et non ria. da familia. reduz a dous os grupos'; um 
l'homme, dont tous les attributs essentiels: formado do par fundamental, e o outro do 
leur restent habituellement inconnus, da· producto, ordinariamente trlplice, da. união 
vantagemêmequ•auvulgaire-illettré,d'a.prés ·conjugal. (T. IV, pg. 293.) 
leurs preocoupations corporelles. Nos pré· -o SR. BARBOSA LIMA dá um aparte. 
teudus médecms ne constituent réellement 
quedes véterinaires, mais plus mal élévés () Sa. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃo-Mais 

. que ceux·ci ne sont maintenant, en France, adiante, continuando o desenvolvimentodes_sa. 
et dês lors aussi peu capa.bles de guérir los theoria estabelece as respectivas idades de 
animaux que les hommes.» cada qual. Com. atreito diz elle: «Devendo 

ter 23 a.nnos de menos que sua mãe, sete 
O SR. BARBOSA LIMA- Mostrava que e1•a. annos mais do que sua esposa, 30 annos ma.is 

preciso não confundir a. medicina com a arte do que sua filha, etc.'> De modo que neste 
veterina.ria. · livro, que é o Alcorão do Positivismo, vem 

O SR. CARLos TEIXEIRA BRANDÃo-Ora, no tudo medido, a tê a intervenção no thalamo 
conceito de Augusto Com te, depois de idetldo conjugal, como ideou o nobre Deputado, 
o regimen sociocratiao, o medico passava a quando se referiu á concepção do Estado 
ser um igno1•ante grosseiro, que nada sabia, subordinado aos principias da sciencia. expe• 
valendo menos do que os alveitares, porque t•imental. 
,nem ao menos veterinarios eram, não po- o SR. BARBOSA LIMA- Não apoiado, não 
dando, portanto, como estes, ·trata1• de ani- apoiado. · 
,maes irraciona.es. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO-EU dis-
0 SR. Eruco CoELI-Io-:-Isto dito em geral é cu to lealmente. v. Ex. sabe que no regimeu 

-uma. injustiÇa· · sociocra. ti co a funoção tem para. I se • limita 
b SR. BARBOSA. LIMA-Realmente ; ahi ê apenas á policia, h:, to é, á manutenção da. o r~ 

--que eu.não irei ciroumscrever a discussão da dem. Tudo mais será detel'minado pelo col· 
questão, âs opiniões de Augusto Comte ; hei legio do~trinal. . 
-de traze1• muita gente que não é positivista o sa. BARBOSA LIMA- Apoiado em que 1 
com opinião contrat·ia â ob1•igatorieda.de da 
-vaccina, e â propria vaccina. 0 SR. CARLOS TEIXEIRA. BRANDÃO_...._ Na 

força moral, , 
0 SR, CARLOS TliUXEIRA. BRANDÃ.o-S. Ex., 

·o. Sr. Barbosa . Lima, quando nos devaneios O SR. BÃRBOSA LIMA. -- Deixem, p'Ois, a 
de su~ imaginação ideou 0 Estado , orga.ni- vaccina só apoiada. na foroa moral. • · 
zado de cpnformidade com . os .-prlnci:pios in· O S:a •. C*:aLos TEIXEIR:A. B!tANnta;...;Afor()a. 
.dicados pela• sciencia experimental, da qual moral é evidente, po1• isso qae ella; estabelece 

Vol, IX 5 
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a acção positiva do collégio sacerdotal sobre 
·a. .consciencia. .. • 

Foi assim, · exactamente, que -em um certo 
periodo da historia, o povo fana,tisado obe
deCia ás injuncções dqs padres quo o condu
ziam á Palestina. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Porque seguiam~ 
Porque . acceitavam essas opiniões, e não se 
pode contrariat· a quem quer que seja que 
siga as Qpiniões que acceita. 

9 Sa. GoNçALO SouTo- As cruzaJas fize
ram muito bem á humanidade. 
· O SR. ERrco CoELHO- Não se precisa ir á 

idade média; basta ir ao Pa1•aguay dos Je
suítas. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO -Antes 
·de continuar na mesma ordem de conside
rações, e de mostrar a.o i:ilustre collega como 
se . formou o homunculo de Wagner, disci
pulo do Dr. Fausto, ao qual alludiu -em sua 
bella oraçlto, !levo responder a s. Ex., res
peito a certos conceitos que externou quanto 
á intervenção do Estado nos casos de syphilis, 
tuberculoae, etc. 

Sr. _ Presidente, não é possível estabelecer 
confusão-entre a prophylaxia. da. variola e as 
das molestias a que aca. bo de a Iludir. 

Tal confusão prova _que S. Ex. o Sr.Depu
tado pelo RioGra.nde do Sul não conhece a 
p(!.thogenia das moles tias que mencionou. 

0 SR. BARBOSA LIMA-São affirma.ções que 
estão nos livros dos bygienistas. 

0 _ SR. ÇARLOS TEIXEIRA BRANDÃo-Haja 
vista a syphilis, que só se man1festa pelo 
contagio directo. O individuo que va.e entrar 
ou ·estar . em· conta.cto com um syphilitico 
sabe de antemão que se arrisca a contrahil• 
a. syphilis. 

0 SR, BARBOSA LurA-Não ê O Unico meio 
de . se . transmittü• a syphilis o contacto 
sexual. 

0 SR. · CARLOS TEIXEIRA. BRANDÃo-Fallo 
em geral. . Aquelle que se collocar junto ao 
syphilitico, que se submetter á influencia 
do sypbilitico, sa,ba positivamente qual o 
meio que deve empregar para afastar de 3i 
essa moi estia. 

-0 Sa. BA:RBOS}.. Lil\U-Ha sypbilis inno
cente, t1•ansmittida. pelas a.mas de leite, pelo 
osculo dado a uma criança. 

· 0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO-A sy
philis~ pois, é · mulestia de contagio limi
tado. 

UM ·SR. DEPUTADo--Não se dá sinão pelo 
contacto. -

'0 .§R; CARLOS .TEiXEIRA BRANDÃo--Aoutl•a 
. e uma.mQlestia. dlffustva,que póde aí!ectar a 

quem quer que seja sem ligação oti .-contacto· 
com doentes; tem vehiculos aereos, e qua.l
quel•individuo está submettido á, sua-influen
cia; é daquellas molestias de que dizia Con
dorcet que, pelo desenvolvimento da, civili~a.
ção, desap pa1•eceriam ; de que Petm•, que o 
nobre Deputado citou como autoridade, dizia 
que era uma yergonha pa.L'a a Nação que 
ainda a tivesse. 

O be~i-beri é uma molestia tellurica, ~ir-
cumscripta ••• 

O SR. BAitBOSA LmA.-No regulamento da 
Hygiene e.~tá considerada como contagiosa,·-

0 SR. CARL03 TEIXEIRA BRANDÃO- ... a 
tuberculose é uma molestia que se transmitte 
pelo ar, porém de modo diverso daquelle 
que o nobre Deputado suppõe, e para essa. 
molestia ha no organismo elementos natu
raes de defesa .•• 

0 SR. BARBOSA Lú1a. -E n[o temos con
tra a vario la~ 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO ~ Não-, 
em regra geral. 

O SR. BARBOSA LIMA-Ha, é a immunidad~ 
innata ; e a prova é que a maioria. da po
pulação não tem val'iola. 

O SR. CARLos TEIXEIRA.BRANDÃo _.;.Per
doe-me, é uma excepção á reg1•a. 

0 SR. BARBOSA LIMA dá um aparte. 
0 SR.. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO- Quer• 

que explique o facto, explicM•ei ; mas estou 
em assembléa politica, e não quero que se
diga de mim o que se tem dito ·dos outros,. 
que procuram fazer alarde cl~ erudiçtlo, quan\lo 
citam pbrases •.• 

0 SR. BARBOSA LIMA- Não disse isto, 
defendi-me . das aggressões daquelles . de
quem tenho sido victima, pnr ter tido-a 
ousadia de divergil• da. classe medica. Li o 
artigo de um collega de V. Ex.., em que 
erainjusiatnente atacado. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO-•.• re
serVO·tne sempre para tratar dessas questões 
em reuniões medicas; mas, si V. Ex. quer, 
explicarei a razão da immunidade de certos
indivíduos cont1•a a poste e out1•as molestias 
contagiosas. 

0 SR. BARBOSA Lil\IA. - Não exigirei isto 
da parte de V. Ex., agora. A este respeito, 
os medico·s não se entendem, desde a escola 
a1lemã até a franceza. 

0 SR. CARLOS TEiltEIRA. BRANDÃO- Na 
opinião de V. Ex. Quanto á celebre formula
de Kõnig a ·· que se referiu o meuillush•e 
éollega, assim como quanto á formula. das 
sensações, devo dizer .·. que S. Ex. -ê que -. as
deve contesta.r. Nósaffirmamos -o principio,. 
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- ao nobre Deputado, que o contesta, com
pete provar quo estamos em or1·o. (Apartes.') 

O . nobre D3putado não .· conhece ·. os traba
lhos de Fechned Ainda, ha pJuoo ~empo 
appareceu na Faculda<le uma these escr1pta a 

medicina-ê o embaraço mais f1·isante e pal
pa.veUL sua. adopçã.o e vulgarisação; e tanto 
é assim, que . só depois de ter passado pela 
crise cerebral que ml)nciol).ei, e a. qual, si for 
precis.J, . demonstr,,l•ei com . muito m~:tior 
cópia de argumentos, só depois disso ..• respeitq.. · 

o SR. BA.RBOSA. LniA.-V. Ex~ acredita O SR. Eawo CoELHo-Em cartas, o pro-
que em ma.ttwia de~ta l'olevanct? se possa prio Augusto Com to confessou qtte . esteve 
cheO'ara uma conclusao mathematiCa 1 doente. 
- 0° SR. CARLOS TEIXEIRA. BRANDÃo-Sim 

senhor, até que se prove o contrario. V. Ex., 
que não a a.cceita, · é que devo mostrar quo 
não · é o neto. . 

0 S.e.. BARBOSA. LDL\.-E' um engano de 
V. Ex. · 
. O SR. GoNÇALO SouTo dá um aparte. 

0 SR, BARBOSA LIMA - Sciencia demons
tra-se. 

0 SR. CARLOS . TEIXEIRA BRANDÃo-E' O 
que fazemos. "V. Ex. depois da ter imagi
nado o Estado reeido mathema.ticamente, 
ou ao menos, agindo-perdoe-me . a expr~s
são-matllematicamente, e suborJmado á In
fluencia dos p1•eceitos medicos, de modo a 
regular todas as acções humanas, até mes
mo as do thalamo conjugal, imaginou que, 
dessa. arte, chegaríamos até a engeQdrar o 
o homunculo de que fa.llava o Dr. Fausto, 
aquelle homunculo que sahia _das retortas 
de crystal ... (Ap~rtes.) 
. Pois bem, direi a V. Ex. que o· problema. 
já. foi posto, e . no regimen sociocratico será. 
resolvido. Aqui está.! (lllostra um livro.) 

Depois de se te1• referido á acção do liquido 
espermatico ou seminal, á. influencia. ma
nifesta que esse liquido desenvolve na ener
gia vi.ta.l pela. rea.bsorpção, diz Augusto 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA. BRANDÃO-••• AÜ· 
gnsto Comte começou" a fazer ·da sciencia 
mcclica.•e dos medicos o juizo que acabo de 
ler. E, aintla. m,•iS,não podia. elle, ab3olsta
menta, de a.cco1•do c0m as no--ras concepÇões 
politica.s qun f'uzia.m p:.tr-&e do corpo da. sua 
politica _positiva., não podia acceitar mais os 
princípios que annunciara como verdadeiros, 
legi&imos, demonstrados na. pbysiologia de 
Broussa.is, que aconselhava a. todos como 
um dos · trabalhos mais notaveis daqut;,lla 
época. 

E a razão é muito simples: é que elle, 
alterando o methodo .. logico applicavel âs 
scienoias de o bserva<;<"í.o, modificando o da 
medicina, deixantio a inducção pela dedu
cção, isto é, partindo do raciocínio para 
chegà.r ao facto, constituindo theorias sobre· 
os factos scientitlcos, sem tel-os p1•esen·tes, 
simplesmente com a bagagem resultante da 
itnmensa. série de . conhecimentos que arma
zena.ra em seu c9rebro, Com te chegou a esta 
conclusão : « a. saude depende da harmonia.. 
mental; é o moral que governa o physico». 
Assim é que. si o individuo tiver plena. acti
vida.de mol'<íl ou mental, o seu corpo estará 
livre da accão de todos os agentes pa.tboge· 
nicos capazes de lhe alterarem o equilibl'io 
physiologico. 

Conte: 
c Dês lol'S, on conçoit que la civilisa· O SR. BARBOSA LIMA-A affirma.ção não 

tion · non seulement dispose l'h,Jrorne à mieux Jlca absolutamente assim. 
a.p:précier la fumme, mais . augmente la pa1·
txc1pation de ce sexe á la repro4uction bu
maine, qui doit, à la. limite; émaner uni
quement do lui. » (T. IV, pag. 277.) 

. Pergun 1o eu: está ou não está• nesta. 
utopia, esboçada, em toda. a sua amplitude, 
a. theoria do homunculo de que falia o illus· 
tre collega ~ 

O SR. GoNÇALO SouTo-E' o men1 sana ia 
corpore sano. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃo-Mas, 
senboz•es, é possível separa!' o physicl) do 
moral ou , o moral • do physico ~ Como se . ha 
de separar no · conjuncto a funcção . do orgão 
que a engendra~ · 

o SR. BARBOSA LIMA-Não apoiado. O SR. BARBOSA· Lll\rA.-E elle separou~ 
O SR. CARLos TEIXEIRA BRANDÃ.o-Simples- Contesto que es.:m. separação esteja ahi. 

mente, nessu. theoria, não se limitará. O hO· 0 SR, CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO-O que 
munculo a invocar os · espiritos de Thales e elle diz é oseguinte: o e!feito é que governa 
do Anaxago1•as, mas irá. aaejar pelos vastos a causa, isto é, que a.quiUo _qu~, dey~ ser 
intermundios de,Epicuro 1 resultado torna·-se facto1• '~ · . . : 

:Assim.- a razão principal e dete1•minante 0 SR• BARBOSA LIMA.- v. Ex. está. enga-
do menos preço com que alludem aos me:li· nado. 
cos os adeptos dessa. doutrina philosophica, 
é oxplicavoLpela. circumstancia que>a.ssi- O SR ~ - CARLoS TEIXEIRA BRANDÃo- Per .. 
gnalei no começo . do meu discurso: é que a. doe-me o meu digno: collega; ••. 
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o. SR. BARBOSA LIMA --- Mas V. Ex. está meio social, do conjuneto da vitalidade vege• 

. forçando a. nota. tativa? 
· 0 SR.···CARLos· TEIXEIRA BRANDÃo--A pro; 0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO- Segu-

po$ição ê absolutamente. irespondivel sob o ramente ; e quid inde ~ 
porl.\o de vista philosophico em que nos en- o SR. BARBOSA LIMA- Pois são as duplas 
contt•amos. relações que Augusto Comte está mos-

O SR. BARBOSA LIMA-- Qual ê a propo- trando. 
siçãot O SR. GoNÇALOSouTo-Mas eu quero saber, 

o. Sa; CARLOS TEIXEIRA BRANnÃo-E'esta: no meio de tudo isto~ onde fica a alma ... 
V. Ex:. •. contesta que as idéas sejam o resul- (HiZm·idade.j 

-tado da aetividade cerebral, sejam o resulta- o SR. CA:aLos TEIXEIRA BRANDÃo- Sr. 
do do metabolismo cerebral, cellular. Não pó· Presidente, quer v. -Ex. a prova do que 
de contestar... · acabo de dizor.~ 

d SR. BARBOSA LIMA- Contesto; affirmo «La santêconsiste, autant que Je bonheur, 
qilli esta concepção, que V. Ex. está dando dans l'unitê considerêe corporellement ou 
dWà maneira, é falha, porque aqueces o cérébralement. Vise l'intime connexité de 
momento historico e o meio social, porque nos deux existences, physique et mora.le, las 
su:ppõe. quo. o metabolismo organico P~~e perturbt~tions de l'une ne doivent jamais 
proauz1r hoJe ~ mesma cousa que prod~ZIX,:Ia être traitées independemment de l'autre, 
na. idade média ou no apogeu do chriStia- même parmi Ies animaux su:périeurs, et 
n:ismo, no homem aqui, como no homem na surtout chez l'homme.» 
Africa. E, entãô, para. estabelecer de modo posi--

0 SR. CARLos TEIXEIRA BRANDÃo - Mas tivo essa doutrina e para. curar e cuidar dos 
v. Ex. sabe que o metabolismo cerebl•al, que índividuos em que essa aciividade mental 
o. elemento cerebral se modifica de accordo se perturbasse, dando, por_ consequencia., op· 
com a hereditariedade e com certos princi· portunidade a invasão de molestias · ou de 
pios... · influencias pathogenicas, capazes ·de per-

O ·SR. BARBOSA LIMA_ Logo, não bastam tur·ba.r tal harmonia, elle aconselha, no seu 
os.factore:S biologicos: são precisos os factores regimen sociocr·a.tico, o seguinte : « A socio· 
morá.es e sóciaes. cracia. deve irrevocavelmente instituir esta. 

fusão ••• » isto. é, incorporar o estudo e o 
O SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃo- Segu• tratamento do homem doente á funcção sa· 

ra.mente. Os segriridos. estão subordinados cerdotal da dictadura sci~ntiftca. (Continúa 
aos primeiros. . a l§r). 

Não estou discutindo a questão sob o E como, segundo o caracter encyclo-
ponto de vista abstracto, mas sob o pomo pedico da educação univorsal, cada qual 
de visttt conc1•eto. Si nós estamos na época. poderá secundar o sacerdote nas suas 
a.ctual, om um periodo dado da civilisação, tuncçõos acce-sorias, ás mulheres, qui {e1·ont 
em que temos. adquirido certas qualidades DIG~·EMENT r~ntrer au santuaire domestique 
que não existiam no periodo pre-histot•ico, la plupart des attribuitions graduellement 
seguramente nãQ me ' refiro a este ulti.mo usurpees parles MEDECINS occiDENTAUX en ne 
quando me estou referindo ao actual. laissant au cZerge que les principales constel-

. V. Ex. sabe que as transmissões heredi~a- tations» surão aGti•ibuidas taes funcções. 
rias se vão fazendo, os antecedentes se v ao De maneira que, neste regimen sociocra
organiza.ndo, càmo memoria que se incorpo- tico as mulheres serão os medwos. Eis por
r~ ao org~nis;mo e vão sendo tran~mitti~os_ que' a med~c~u~ ê tão malsinada pelos philo
por !tered1tar1~da~e; por consequencza, 9-~an- sophos posittvtstas ! 
do·d1go que a.act1v1dade mental, a act1V1da- Meus senhores, creio que de todo~:S os aJ•gu
de moral, resulta de me~a.bolismo cerebral,V · mantos apresentados até hoje como contra
Ex. não me, pód~ • contestar com bons funda.. dieta ao pa.1•eser que tive a honra de elabo· 
mantos. ·<< ..•... ··· • •. ·. rar, ainda nenhum deixou de ter a resp~sta. 

Dechtro a .V .. Ex. que emprego os term~s conveniente, não só sob. o ponto de v1sta. 
1no·ra~ e.metita~ inditferentemente para expr1- scientifico, como jurídico e político. 
lJ!ir a ~cti"tidade ps~c?ica. Or~ •. si V· Ex. . Quer me parecer que, si uã~ fora a pro~a
nao póde contestar, e s1.tal a.ct1v1dade é um ganda cont1a a va~c10a,. a le1 que ora dis~. 
pro dueto • desse metabolismo cer~bral, como ê cutimos, .. seria. inutil. Mas, no momento 
qªec~aii1oS submetter o metabolismo cerebral actual, quando se · procura implantar na 
á acçao do seu producto 1 . crença • pupula.r as .. desvantagens de • seme· 

·-O·_Sa. B..\RBOSA ~IMA~Mas, o metabolismo. lhantewedida, e que se vê a·populacão, como 
cerebral não so1fre reacção por parte do ordinariamente acontece em todo~ esses 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/2015 11 :28 - Página 47 de 47 

APPEN·DICE 

casos, deixar-se levar pelas suggestões de poder temporal e do poder espiritu.al, sepa-
opiniões, contra. o poder constituído •. ; · ração -impossível, as . mais das vezes, no .· 

O SR. BARBOSA. LIMA. ~ E os suggestol'es terreno jurídico e político. . . .· . .· · .. · 
do lado opposto~ Em relaçã.o aos que obedecem~ preocctWa-

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃo:_ .. ~é ções metaphysicas, disse que precisa vamo~ 
entender-nos sobre a significação de certos 

muito natural, . senhora~, que por meio da lei termos, taes comó: personalidade, espírito, 
se procure . pôr cobro aos males que seme- etc., para que a discussão fosse proficua. : · 
lbante propaganda tem produzido. 0 SR. GASTÃo DA CuNHA_ o que é impos-

0 SR. BARBOSA LIMA dá. um aparte. sivel. 
0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRA.NDÃO- Já O SR. CARI.OS TEIXEIRA BRANDÃO- Tam-

disse a V. Ex. que é um dever moral. bem com relàção á liberdade illimitada de 
O SR. BARBOSA LmA-Apoiado, na cadeia. consciencia, demonstrei que a Revolução 
O SR·. CARLos TEIXEIRA. BRANDÃo-Em re· Franceza não a tinha assim estabelecido. 

lação, senhores, ao art. 2o do prõjecto, si ~m re~ação ás do~trina~ me~ioas,a questão 
não fosse de opinião que a regulamentação da Identidade ~os -u~rus, Já disse ao tllustra 
da lei compete ao Poder Executivo, e que é· Sr_. B~rb9sa Lima, que a estudo~ com ta!lta. 
um acto de administ1•ação p 3rfeitn.mente mmuCiostdade,. que eu _a conhe~Ia .perfmta
modificavel por esse poder, quando houver mente, e 9-ue s1 ~ ella nao aJludl m~nudente
de estabelecer a regulamentaçii.o, segura- mente, foi :pela mr~~mstanCia .de nao haver 
mente que tornaria mais claru 0 art. 2o, que uma d~utrma posit1v.a a .resp.elto .do germen 
manda vaccinar de sete em sete annos, esta- da var1ola ou da vaccma. 
belecendoo prazo que,quando tive de discutir O SR. BARBOSA Lil\IA.-:- Muito bem. 
O anf:lO :pas~ado ~ regulu;rl?-ent~ção da h;ygi~ ne, 0 SR. CARLOS TEIXEIRA. BRA.NDÃO -Entre-
acceitei, .Isto e, a vaccmaçao aos primeiros tanto, é força convir que o estudo desse 
annos de Idade, aos ll e aos 21. facto . só tem interesse espec~la.tivo, por-

O SR. BARBOSA LIMA_,....Segundo a lei fran- quanto a efficacia da vaccina contra a. va-
oeza. riola já passou do domínio ~ciêntifico para . o 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO....;_Exacta- da ~onsciencia publica., . 
men~e Dtsse a S. Ex., quanuo me Yeiu com os 

" • , . . _ . nomes arrevezados de Mecbitchrikoff e 
O SR. ERico. CEELIIO- Mas n~o é Isto que ·Funck que os conhecia tambam ... 

está na propos1çao do Senado.Ahi falia-se em ·' . - . 
vaccjnação e revaccinação por septennario. ú SR. BARBOSA LIMA.- Nao respondt a 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO-Emflm, 
esta clausula regulamentar pode1•á ser mo
dificada pelo Executivo; e, por consequencia, 
é muito possivel e até crivei que a. regula· 
mentação posterior torne claro esse ponto. 
O que não me parece consen taneo com as 
normas administra1.ivas, é o Po.ter Legisla
tivo querer invadir attribuições que lhe não 
competem, formulando I'egulamentos que em 
seus detalhes variarão com as circumstan
cias de tempo e lo~a.r em que a lei for appli
cada. Vim á. triounn, 1•esponder aos argu
mentos produzidos contra as vantagens ou 
desvantagem! da vaccinação e da revaccina
ção, deixando de parte encarar esta questão 
sob outros aspectos. -

Não tenho a presumpção de . suppo1• ter 
levado ao espírito dos meus contradictores a 
convicção de que estavam em erro; restam-me 
a esperança -e o consolo de ter procurado 
apaziguar os escrupulos de consciencia dos 
meus colleg,ts, no tocante á .separação do 

V. Ex. sómente. 
0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO-•.• que 

os poderia trazer a.inda mais arrevezados; 
mas com lealdade lembro a S. ElC. que en
contrará toda esta questão perfeitamente 
discutida no British llfedicat Jou1·nal, de 
1902 ••• 

0 SR. BARBOSA LIMA-De que me VOU ser· 
vir para combater a obriga.tor·iedade. 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA. BRANDÃO- ... 
que, por occasião do centenario de Jenner; 
publicou o que de ma.is ·. interessante· se tem 
dito sobre o assumpto que no momento actual · 
nos preoccupa. . · 

Não o trouxe hoje, porque, como . disse, ê : 
um immenso infolio. Mas, no entanto; creio 
tar cumprido o meu dever. dando a S. Ex. ~a 
resposta que merece sem delxa.r de attend9r 
âs consiJerações e ponderações feita.s pelos 
outros collogas g_ue o preced.erarn : neste de· 
bate. · Teu h J concluído. (Muito bem ;· muito 
bem; o orado'' · é felicitado.) 
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DISCURSO PRO~UNCL\.DO NA SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE J904 

(Vide png. 263 do quin~o volume) 

O S1.•. Angelo Neto - T1•az-rne á ta.do Eusebio de An·lrade, tm.ns~c1dad:1. du 
"tribuna, Sr. Prosidente, o discurso ultima- meu, não me pertence, mas :w Se.Raymumlo 
mente pronunciado pelo Sr. Dc1mt.ado Euse- do Miranda, c S. EL acaba de confirmar. 
bio de Aridt•aie. 0 SR. EuSEDIO DE ANDRADE-~Ias V. Ex . 
• Só hoje me foi proporcionado o ensejo de acceitou. · 
dj),ra S. Ex. aresposta a que fez.fus. 

Serei breve, Sr. Presidente, pois, sem im- O Sa. ANGELO NETo-Pedi ao t:l.chygrapho 
portancia, de nenhum valor é a accusação para registral-a; portanto, não foi apl•ovei
que adversarios e inimigos em vão insistem ta.ndo-se de tal confissao, que o Sr. Ray
em fazer-me. mundo de Miranda deu o ap(!..rtc que o no-

bre Deputado traz para o seu di~cut·so, fa~ 
O SR. EusEBio DE ANDRADE ...... Não ·houve zendo a pergunta que li, a qnal, ê verdade, 

accusação, mas compt·ovação do asse1•ções s. Ex., 0 Sr. Deputado Raymundo de · Mi· 
minhas. I'anda, mo dirigiu, quanclo orava em res-

0 SR. ANGELO NETo-Houve accusacão a posta ao meu discurso, e não em aparte, 
mim e áquellcs que fo1•a.m e são sjlida1•ios como se vê do t1•echo cu.ja rectificação faço. 
com·o governo Duarte. Feita, Sr. Presidente. esta. necessaria cor-

A Camara vae ouvir a leitura de alguns rige :da, 7olto a.o objectivo unico de minha 
documentos que destroem, de modo absolu- presença na tribuna,-mostrar a sem razão 
to, as taes perdeguições relatadas na carta de S3r das accusações trazidM á Camat•a pelo · 
uni~a, e:xhibida pelo meu illustre collega com meu illustro collega e constantes de uma. 
assento na segunda cadeira desta bancada, ca1·ta a. cuja leitUI>a S. Ex. na minha. ausen
como prova uo que S. Ex. corroborou, se- citt procedeu nesta Casa. 
cundou e affirmou acerca da minha conducta. Tres são os pontos das accusaçõcs. 
pólitica,ao tempo em que dirigiu o Estado de O primeiro é e3te : <<lose V~eira, o ex-
Alagoas o illustrado Senador Manoel Duarte. ulce·goue1•nado,•, foi atassalhado na imprensa 

Anties, S1•. · Presidente, de chegar a essa. official e no município d) Jfttricy, sua 1·esi .. 
leitura, devo fazer uma ractiflcação a um dencia, reduzido a -.;iver pm·a a famiUce. » 
trecho do discurso do nobre Deputado, I'ecti· Pussuo, 81•. Prosidentct, n. collecção do 
ficacão sem a qual flca completamonto mys· jornal oftlcial dura.nto a. administração da 
tiftcada, . p1•ofunda.monte ·alterada a YOl'dado Sr. Manoel Duat•te. 
dos ·racto:~. S._ E1 •. tlá-me a. auto1lia do uma o sa. EasEmo DE ANDRADE-E eu tambem 
phras~ que nao foi absolutamente }>roforlda tenho. · 
por m1m. 

Disse o nohro Deputado: «S. Ex., fullando 
em .1 o do agosto, da questão de Alagoas, dis 
se que houve uma época naqueJle Estado em 
que S. Ex., o Sr.Deputado Angelo Neto e um 
seu irmão foram os donos de Alagoas. 

O · illustr<Ldo collega, Sr. Raymundo do 
. Miranda, aproveitando til.l confh:sã.o, pergun

tou : qual foi a conducta de V. Ex., quando 
'era dono do Estado, na administração do Se
nador Manoel Duarte, pàrá. ·com a fa.milia do 
Ma.reclialFloriano . Peixoto ~. » • · 

S. Ex. altel'O'!l a ve1•dade. 
O-SR. EusEB.IO DE ANDRADE - Não altei'ei 

tal. Constà.>do discurso de v. Ex. O Sr.Ray
mliildo de Mil•anda deu. um aparte e V. Ex. 
mandou registr~~t·. 
. OSR. RAYMUNDO DE.MIRANDA- A propo· 

sição .~. Illinha. e y. · Ex •. registrou·a. 
. . . ó sn:~ A _NGELO NETO - ;A phrase-dono• de 
Alagôas~qua consta do discul'so do Sr, Depu-

0 SR. ANGELO NETO - ProcUl•ei em to• 
dos os jornaes e não consta. de um só artigos 
de ataque pessoal ao St•, José Vieira. · 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE - Htt até t\ 
sua honestidade pessoal. 

0 SR. ANGELO NETO -Nego. No munici;.. 
pio de sna residencia, nenhum desacato 
jamais soffreu s~ S., e o chefe politico dalli 
ao tempo da administração do . Dr. Manoel 
Duarte, era o mou distincto amigo coronel 
Machado Dias, sogro do coronel .José de Sà 
Peixoto, irmão do mesmo Sr. José Vieira.. 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADl~ - Foi sogro 
muito posteriormente. 

0 Su .• ANGELO NETO- Não; ClSOU·SO creio 
que em fins de 1897 ou princípios de 1898, e 
o 81•. Dr. Duarte iniciou o seu governo em 
junho de 1897. 

Interesso algum movia o gove1•no Dua.1•te 
a perseguir o Sr. Josá Vieira, politico mode-
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1~ado, que nunca deu motivo a. dedicações 
.nem a desaffeições extremadas. . 

Tenho, Sr. Presidente, para tornar isto 
·mais evidente, uma ca.rta do Sr .. Dr. Manoel 
Duarte, pedindo para collocar na ·Repartição 
dos Telegraphos um amigo e cunhado do 
Sr. José Vieira. 

Esta. carta é de 23 (le junho de 1898: 
« Gabinete · do Governador do Estado de 

Alágoas...., Exm. amigo D1•. Angelo Neto. 
·Segue amanhã até ahi o Sr. Miguel Sa.raiva 
de Moura, no intuito de conseguir a nomea.
. .ção de. inspector de linha da Repa.rtição 
Geral ·dos Telegraphos. Não obstante saber 
do· interesse que tem por elle, todavia lhe 
escrevo, ped.indo-lhe que promova co!l.1 todo 
~mpenho essa nomeação. 

Sou, com estima, seu amigo obrigadissimo. 
- llfanoeZ · Dua1·te. » 

0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE - Não podem 
ser desmentidos os fact'JS. Ha o testemunho 
da. fa.milia. 

0 SR. ANGELO NETJ- E' um testemunho 
·suspeito o do S1•. Arthur Peixoto. V. Ex. leu 
á. Cama:=.a uma carta pJ.rticuhw de um seu 
amigo intimo... . 

« Gabinete do Governador do Estado do 
Alagôas - Amigo Dr. Angelo Neto - Tele
gra.phei ultimamente ao Ministro da • Fa
zenda para conceder uma licença ao José de 
Sá, inspectot• addido á Alfandega · de· Pdr· 
nambuco, e ao Dr. Prudente escrevi no sen
tido de a.ddil-o aq~ á Alfandega, tudo isto a 
pedido do nosso amigo, coronel Machado 
Dias, sog1•o do José· de Sá. 
· Como é negocio em que o ~achado faz o 
maior empenho. peço-lhe que se entenda com. 
o Mjnistro e com o Dr. Prudente· e delles 
consiga estes actos . 

Sempre seu amigo o1Jrigadissimo-Dr . .J.l'Ia
noel Duarte.» 

0 ,.SR. EUSEBIO DE ANDRADE - Do que 
V. Ex. leu, se deprehende que o Governador 
pedia, não no interosse do coronel José de 
Sá Peixoto, mas no do sogro deste, coronel 
Machado Dias, amigo do mesmo governador, 
para que não ficasse ausente da. filha. 

O SR . .ANGELO NETO - Pouco importa: elle 
pedia po1• José de Sá. Peixoto e não pelo 
sogro deste, que não era empregado de fa
zenda. 

I-Ia ainda outra ca.rta. elo Sr. Manoel Du.
a1•te, que mostra o interesse que elle tinha 
pela. volta de José de Sú. a servir na Al
fandega de. Maceió. 0 SR .. EUSEBIO DE ANDRADE:- Destinada 

4 publicidade. 
0 SR-. ANGELO NETO_.,. meu inimigo 0 Sa. EUSEBIO DJ;:. ANDRADE- E' systema. 

pessoal e inimigo hmbem do 81 •. Dr. Manoel muito conhecido, este de morder e sopral' ao 
: Duarte, de modo que esta. carta é tt mais mesmo tempo· 

suspeita. possível. E', além de tudo, de um O SR. ANGELO NETo-Esta traz a dn.ta do 
irm.cio da supposta victima. 16 de agosto do mesmo anuo do 1898 : 

Passo, ·Sr. P1•esideuto, ao segundo ponto «Gabinete ~o Governador do El'Jt~do do 
da accusação, desde que deixei completa· ~lagoas. Am1go Angelo Neto. DoseJO este· 
mente respondido o primeiro. JU.S bom. Agradeço-te cordia.lmeute o inte-

~ Jose (le Sa, 1·emovido da Alfandega de res~e com que tens corre.~ponJido aos meus 
Maceio, o que significo~' se1· demttt:'do pela ,Pedld~s. • .» 
impossibilidctde de se h·anspm·tlw pm·a fora do E, dando-me outras tantns incu.mbencias, 
Estado com nume1·osissima famitia.» nossa mesma c.arta! diz·me o segumte ; 

Aproveito a occa.sião para declarar que, «Toma o m::uor mteresse pelo negocto do 
de modo algum, dtrecta ou indirectameute, José de Sá.» 
conco1•ri para que fosse removido da Alfan- O SR. EuSEBIO DE ANDRADE -Mas José de 
dega de Maceió o Sr. coronel José de Sá Sá já. tinba sido l'emovldo, a pedido exclusi-
Peixoto. vament~ do governador. . 

0 Sa · EUSEBIO DE ANDRADE-Concorreu O 0 SR. ANGELO NETO -'- Não foi a pedido do 
·Sr. governador Manoel Duarte, diffamando-o governador: ·a intervenção deste foi toda 
aqui perante o Ministeo da ·Fazenda. favoravel ao coronel José ·de Sá, como pro-

O SR. ANGELo NETo-Diz o meu collega vamos dous documentos a cuja leitura a.ca
-que concorreu o Sr. Senador Manoel Duarte, bei de p1•oceder .. 
então governador do Estado. Trago uma Passo agora ao terceiro o ultimo ponto da.s 
carta do Sr. Manoel Duarte, pedindo em accusacões formuladas pelo meu collega e 
favor do Sr. coronel José de Sá Peixoto. atfirmadas pelo Sr. Arthur Peis:oto: «A pri-

O SR. EuSEBIO DE ANDRADE-Esta é que sc7o escandalosa elo nosso tio Antonio· FeU.ppe, 
·me parece suspeitissima 1 escoltado por vinte praças pelas ruas mais pu

blicas desta capitaZ. » 
O. SR. ANGELO NETO - Suspeitissima ~ t Sr. Presidente,este facto data de 1897. 

Aqu1 está a carta (mostra11do), a qual é da- Nessa. época occupava. uma. das. cadeiras da 
tada de 4 de a.IJ'osto de 1898: ·representação alagoa.na o. Sr. Arthut• Pei • 
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xoto, qlle-fez publicar nos joi'naes. desta Ca- 0 Sa. ANGELO NETO-Umas. das ultimas~. 
pita! um: telegramma . do ... Sr .. José Vieira·, palavras. são : . 
.narrando o.occo.rrido,.constante.déste t.erceiro «Empraze Arthur Guttemberg 24 .. » 
ponto deaccusação. 

'''itnmediatamente,. entendiqua.·dev-iatrans~ Guttemr1erg é o jornal dirigido pelo Sr. Eu-
mittir ao Sr. governador .. de Alagôas os ter- sebio de Andrade e que noticiou o occorrido, 
mos do telegramma do Sr:~.José Vieira· 0 go~ _tal qual como narra o telegramma. que aca
vernador respondeu~me pressuroso, pondo, ,hei de ler .. Estaser~,natura.lmente, a Il!-elh.or · 
me ao corf•ente do que se havia.pa.ssado. Fiz :fonte de 1~formaçoes para ser aprec1ado o 
publicar·a resposta nosjoranes desta· Capital; :facto. argmdo. 
nem uma. palav1•a de contestação surgiu ao O SR. EusEBro DE ANDRADE-A narração . 
que S. Ex. narrava, não tendo. o Sr. Dr. Ar- :do occorrido foi feita o:fflcialmente, pelo. 
thur Peixoto, então Deputado, tratado do proprio punho do governador do Estado, par
« escandaloso, facto~ da.· perseguição a um tindo dahi meu dissentimento com elle. 
membro da sua família. · 

0 SR. ANGELO NETO.:_Diz isto agora V .. 
0 SR. EUSEBIO DE ANDRADJ<]-M8.S O facto .Ex. A noticia foi dada pelo Guttemberg, jor-

ê verdadeiro ou não .é~ nal de V. Ex. 
0 SR.- ANGELO NETO-O facto não é ver- 0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE-Mas era do 

dadeiro tal como foi descripto por V. Ex. punho do governador do Estado. 
Tenho a~nda aqui-pois guardo todos os 0 SR. ANGELo NETo-Então, para que v •. 

documentos, todos os papeis que dizem res-
peito á politica do meu Estado-o proprio Ex. publicava nas columnas de seu jornal. 
telegramma do Sr. Dr. Manuel Duarte, nar- úma noticia contra suas opiniões~ ! 
rando·me o occorrido : elle é tmnchant. O SR. EusEBIO DE ANDRADE-Era contracto · 

Telegrammas de 26 de agosto de 1897 . que a folha tinha ; eu não podia dispor da 
«Dr. Angelo Nt:'to.-Informações José Vi· parte official. 

eira falsas .. ,» O SR. ANGELO NETO- O certo ê que 
o SR. EusEBIO DE. ANDRADE-Nem. podia sua imprensa deu a noticia, conforme o. 

dize1• que eram verdadeiras ! narrado no telegramma que li. 
0 SR. ANGELO NETO-V, Ex. ouça o tele- 0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE-Foi o Go- · 

g1•amma que foi publicn.do e nunca desmen- verno que a deu. 
tido.. . 0 SR. ANGELO NETO - Em summa, a 

o SR. EusEBro DE ANDRADE-Foi publi- questão é do somenos importancia: ella 
cado,' sim : conheço-o bem, está terminada e veem os Srs. Deputados a 

. que :ftca1•am reduzidas as espalhafatosas de· 
O SR .. ANG~Lo ~ETo-(Oontmua a le~·> clarações de porseguições a membros da fa
«Antomo Fellppe mnco capangas arra.zaram rililia do invicto marechal Floriano Peixoto· 

casa. fe~·irar:n, SLU'l'aram Fuão Janu~rio, oi~- movida.s no governo do Dr. Manoel Dua1•te; 
vando 1nfehzes amarrados pés maos S1t1o que so cuidou do bem do Estado 
Freixal. ··. Felippe recebeu na luta ferimen- · • • 
tos na mão. Autoridade Bebedouro, desabe- Desculpe-me v. Ex., Sr. Presidente, des- · 
decida prisão, requisitou força delegacia culpe-me a 9amara ter tratatlo d~ u~ a.s
Maceió e1fectuar ordem. A pedido parentes sun;tp~o alheiO aos tr~b!tlho~ Iegislat1vos ; . 
aggressor, não havendo gravidade ferimen· assist1a-me, porém, o llllllud1vel d~ver de 
tos um e outro, . mandei pol-os liberdade desfazer, de UIJ?.a vez por t?das, at1ra?do·a 
antes entrada Detenção. Empraze Arthur para _bem longe, essa curwsa e facll ac
Guttemberg 24. Nunca~. os. Peixoto tiveram cusaçao. 
tantas garantias. -Dr. Manuel Duarte.» Sobre esse incidente, que considero para 

o SR. EusEBio D~ ANDRADE,-Pela ultima sempre fechado, não mais voltarei á tri...;: .. 
phrase do telegramma se vê a • boa v,ontade buna. 
que elle tinha em relação á família ·do Ma- Era o. que eu tinha dizer. (Muito . bem ; 
rechal. muito bem.) · 
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DISCURSO PRONUNCIÂ:DO NA SESSÃo' DE 27 DE SETEMBRO DE 1904 

(Vide pag. 615 do quinto volume 

O Sr. Angelo Net:o-Sr. Presi- Eil-o : 
dente ; pedi a palavra simplesmente •·· para «Rio, 2 _Política de Alag. ôas. 
trazer ao conheciménto da Camara um tele-
gramma expedido desta Capital para· o jornal Fallou hoje na Camw·a o Sr. Dr. Angelo 
official do meu Estado, referente ao discurso Neto, respondendo ao Dr. Arroa:ellas Galvt!o· 
que aqui proferi sobre a incoustituciom.li- sobre · a guesWo da constitucionalidade do go-
da,de do actual governo de Alttgoas. verno desse Estado. . 

No con·er do discurso o orador I-ERDEU o 
E' um telegramma que dá uma noticia, FIO DAS ID'ÉAS, PRONUNCIANDO VERDADEIRAS 

em nada verdadeira, do que se passou; quer HERESIAS. For Ul\:I coMPLETO DE3A.STRE.». 
com relação ao discurso que p1•ofe1•i na sessão 
de 2 do eorrente, publicado no Diario do O SR. ARROXELLAS GALvÃo-Eu disse da 
Congresso de 3, quer quanto á meia duzia de tribuna que V. Ex. tinha proferido verda
palavras pronunciadas em seguida pelo deiras heresias. Peço a palavra. . 
Sr. Deputado Arroxellas Galvão. O SR. ANGELO NETo-Por isso é que acre- · 

o SR. ARROXELLAS GALvÃo-De quem é 0 dito que o telegramma é da lavra de v. Ex:.,. 
telegramma? porque, como disse que eu proferi heresias, 

quando discuti o caso constitucional de Ala
O SR. ANGELO NETo-E' da Tribuna, jornal gôas, entendeu, naturalmente,accrescentar na 

official do Estado e do partido de Y. Ex. noticia a transmittir para o Estado estas 
O. SR. ARROXELLAS GALVÃO _Quem 0 fnexactas ·palavras-perde~~ o fio ·das ideas; 

passou 1 foi um completo de~astre ; afim de que pro-. 
duzisse o abnejado effeito. 

0 SR.. ANGELO NETo-Naturalmente V.Ex., Mas não fica ahi, Sr. Presidente; continuo 
por9.ue este ·jornal não . tem correspondente na leitura: « Replicou em seguida o Deputado 
aqm. Arroa:ellas Gatvao,(azendo sentir a im;ocuidade 

Os Sas. ARROXELLAS GALVÃO E EUSEBIO dos argumentos do Sr. Angelo Neto, OBTENDO 
DE ANDRADE--Não apoiado; não somos cor· APPLAUSOS GERAES. » 
l'OSpondentes da Tribuna. 0 Sa. ARROXELLA.S GALVÃO- Na, tural-

O SR. ANGELO NETO_ Contentam-me as mente foi o correspondente qu3m . mandou O· 
declarações dos S1is,Deputados. SS. EEx. não telegramma. · 
assumem a responsabilidade . da.s in verdades O Sa. ANGELO NETTo-Não foi V. Ex., con·· 
contido.s no telegramma pnblicu.do no jornal forme já atfirmou. Conhece, porém, V. Ex. 
que tenho em mãos. o correspondente, sabe quem elle ê 1 (Pausa)· 

Será uifficil dizel-o. . ·. 
E', Sr. P1•esidente, um despacho telegra-

phico que, além de exaggeradó, não exprime Acct•escenta o despacho telegraphico: 
a verdade, transmitte uma revoltante falsi- «Consta que o diHc~trso do Deputado Angelo 
dade que devo tornar conhecida dos meus Neto, pronunciado hoje na Camara, ncío será 
illustros collegas, para desse modo evitar a publicado na integra ·· no Dbrio do Congresso 
continuação de semelhante meio de combate como ê ele pr;,xe. Serd emendado e ouritado· 
político, empregado por quem quer que seja pelo Senado1· . Bernardo de Mendonça, . taes· 
da situação dominante de Alagoas contra os {o1·am os dislates pronunciados.» 
seus leaes adversarios. Felizmente estão presentes muitos dos Srs •. 

o SR. ARROXELLA.s GiLvÃo-Tenha V. Ex. Deputados que assistiam á minha despreten-
b 

ciosa oração. Não perdi o :fto do discurso,. 
a ondade de ler o telegramma. levei a. mioha argumentação a. tê onde me foi. 

O Sa. ANGELO NETo-Vou ao encontro do possível c'onduzil·a, S9ndo o diseurso publi
de~ejo de V. Ex., leodo o telegramma., 0 que cado no Diario do. Congresso do dia seguinte~ 

1 
ahás era meu proposito f-nzer. ao em qne fallei, tal qua.l foi enunciado. 

_Chamo a a.ttençiio da Ca.ma1•a.: é um te- 0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE-AI>oiado. 
legramma de pasmar - tão · invoridicos O Sa. ANGELO NETO ·- Apoiado, diz o· 
verdadeiramente inverosimeis, são os seus Sr. Eusebio de Andrade e, portanto, avalie a.. 

I termos. Camarada insensa.tez do tal • correspondente.~ 
Vol, IX: 6 
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Não sou, Sr. Presidente, ê certo, um comprehendem os meusnob1•és -pa.iies a no~ . .' 
:freq tientador da. tribuna-,. pela -razão, __ . sabem cessidade -_ que eu tinha __ de -fazer -este reparo 
·todos aquelles ' ·que commige _- privam, de porque amanhã, coni. o meu silencio, na. 
não _me consideaar nas condições de bem impossibilidade talvez de :appellar para. 

-occupal-a. Diz-me, porém, a consoiencia.que aquelles que aqui me ouviram, podia ser 
as poucas vezes que á. tribuna. tenho .:vindo, renovada_tamanha per•ve1•sidad,epoli tica, sem 
-della hei sabido sem <lesar para o men ncme que olcmento seguro de prt>va se me oífe· 
-e para o do Estado que humildemente repre· recessc para destruil-a. _ , 
.sento. (Apoiados.) Que fique nos Annaes o mou ju~to reparo. 

Cqmprcbende V. Ex, , Sr. Presidente, (Muito bem ; muito bem.) 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO J?E 10 DE NOVEMBRO DE 1D04 

(Vide pagina 139 do setimo volume) 

O Sr. Co:rnelio da Fonseca.- O SR. CoRNELIO DA FoNSECA-Não tem 
Sr. Presidente, antes de entrar na. defesa cabimento algum a censura ·roit::t ao Go~ 
que devo faze1• do Orçamento do Interior, verno. 
preciso de dizer duas palavras ao meu ~listin- o· SR. BRrcro FrLuo-A quem cabe então~ 
cto collega que me precedeu na. tribuna.. 

s. Ex. como que accusa o Ministro do In-' O SR. EsTACIO CoiMBRA. dá um aparte. 
terior, como quo o torna. responsa.vel pelo O SR. BRICio FrLno- Si não cabe a nin· 
proj~~to . do r_egula.mento da vaccinaQãoobri- guem, _ cabe ao .humilde . representante . de 
gatorw,. · Pernambuco, que ousou fallar desta tribuna 

Mas, Sr. Presidente, encontrei nas pala.· contra sem~lhante p1•ojecto. 
vras-de S. Ex. a defesa d•l mesmo ministro. Sou o unico passiYel de censura ; todos . os· 

Nilo foi S. Ex. quem organizou... outros são dignos de elogio. · 
'O S:it. BRICIO FrLuo....;;.Foi um funccionario O SR. EsTACIO Coi!IIBR.<\:- Não quero dizer 

de sua immediata cónflança.. isto. 
O SR. CoRNI~Lio D,\. F<;NSECA-... quem ro1•. O SR. CoRNELIO DA FoNsEcÃ.~V. Ex.· ha de 

mulou este projecto de regulamento da vac· convh·-que o .ministro não merece a. menor: 
cina.ção . e sim, como disse o meu distincto censura.. . . . _ . . -, 
collega de bancada, Sr. Malaquias Goncalves, . A~1·edlto cumprir o. meu deve1• . deixando 
foi em uma rounião secret:\ que so fez a orga· consignadas no !Deu d1scurso as pala~ras._que 
'Dização do regulamento. . acabo de proferu·. 

Já. Vê V. Ex, C!UO, aprosentada.s bases pa1•a/ 0 SR. BRICIO FILHO-Pois bem ; e!ltão fui 
··O regulamento ao Sr.minist1•o, não H1cs tendo eu quem elaborou este projecto de · regula-
sido dada a publicidade, não podem ser aqui ménta.ção ••• · . . · 
discutidas. . O SR. CoRNELIO DA FoN:SECA - 81•. Presi· 

O Sa~ BRICio FrLuo_;,Fol•am publicadas nos· .dente, é meu costume ser seinpre moderado 
jornaes ·desta Capital. ·. . . .· · . . . .· · em .toda· o qualquer dis~ussão, porque estou· 

O SR.ESTACio CoiMBIÜ-Mas não podemos _convencido de que .o debate calmo é que 
-levar a responsabilidade ao Goyemo. póde trazer esclarec1mentQs, . P{>de conv.encer 

9 sa. BRICIO FrLuo-O q_ov~r~o que des- ~~~!~les que procl1t'am _ouvir e saber da. ver· 
m11!ta, que declare que I_lao exLste aquelle Não devo continuar na apreciação deste 
proJecto de regulam~nto. _ponto. _ . . · .. , . . . . · .. ·.· 

O SR. EsTACIO Coi~RA- Póde oxisth• O SR. Bnrcrõ FrLHo~v. Ex. sabe o pl'azer 
aquill9 e até. c.ousa peior. -A questão . é si o com que: oouço, mesq1o. q tiando. cstam()s :e in 
Governo terminará, dando áquillo sua r .e· pontos. oppostos. · ·. · ·- ._, . 
~sponsa.bUidade. · · .·· . _ . Ó·SR.-· CoRNELIO DA -FONSECA.,_.' Não que1·~ 

0 SR, 0ASSIANO DO NASCIMENTO-.Apoiado. que y. Ex;, receba as minhas palaVl'él.S como 
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u~:_conseÚw, mas-desejo que o nobre . Depu- A Commissão . dotou a Mate11nidàde com>a 
tado as receba como sendo de um velho verba de 40:000$, porque assün devia pr<>
amigo e,cQmpanheiro de _bancada que o es- ced<w ; embora. não _existisse a rub1•ica na 
tima oJhe vo~n. grande apreço; - · proposta do orça. manto e_ não tet• o Gove1•n() 

o SR.' BRrcro FrLno _ Nã.o-posso cstM· pedido essa despezt, nem por isso fl.cL\l'ia a 
calmo deante ele um project.o monstruoso Commissão privada da consignar um auxilio 
como este, nem occultar a exaltação do meu para um estabelecimento da .ordem da Ma· 
espírito. ternidade, quando encJntrava na lei de orça" 

monto do actual exorcicio a consignação de 
0 SR. CORNELIO DA FONSECA -Passo a 50:000$ pa1•a auxilio a O.i.Sa instituição. 

adduzir as observações quo pretendo a Perguntou S. Ex., porque razão a Com· 
l'CSpeito do Orçamento do Interior. missão quiz sm•liboral, qaiz fazet• esse dona-

Está em 3• discussão o projecto n. 204, do tivo á Maternidade? 
corronte anno, com suas emenda.s. Eu respJnderei a S. EK. 

Estas emendas tiveram pa.1•ecer dÇt Com- Pe1•guntou antes de tudo S. Ex:.: como o 
missão e eu tenho apenas que me referir a ministro .não mencionou tal necessidade em 
tres :ás de ns. 3: 5 e 6; as,outra.s nao foram seu relatorío e porque nas tabella.s não esta-
combatidas. beleceu essa consignação ~ · 

Começando pela emenda n. 3, que não H.espondcl'ei: que muitas vezes ao mi-
analysarei na ordem chronologica, como o nistl•o póde escapar a indicação de uma des
fez o meu distincto collega Deput!ldo pelo Rio peza necessaria, me3m'J porque está consi
cle Janeiro, e prezado amigo, Sr. Erico gnada em autot•izaçã.o o S. Ex. tinha vtsto 
Coelho, em seu discurso, referindo se á his- que na lei uo exet•cicio corrente foi consi
toria da Mateenidade, só trabrei de sua gnada a quantia de 50:009$ para au_xilio 
materia. áquolla. instituição. Mas, polo f~cto de não 

S. Ex. offereceu essa. emenda, pedinJo que te1• sldo lembrada pelo ministro esn provi
se retirasse da rubrica 24 a consignação de dencia, a Commissão não ficava inhihida de, 
40:000$ para a Maternidade da Capital Fe- organizando o projecto de lei, iJlclllir na 
de1•al; que fosse essa quantia collocada onde clespeza quantia, sinã.o igual, pouco menor, 
a Commissãojulgasse que devia colloc1r. porque para o actual exercicio a somma pro-

A Commissão, acceitando a emenda de posta. é de 50:000$ e a consignada. para. o 
S. Ex., fez a transposição p::tra a t•ubl'ica- exercício de 1905 éd~ 40:000$000. 
Soccorros Publicos. Não sei p.>rque a Co:nmissão, que tem de 

S. Ex., no principio de seu discut•so, como zelil.r paios interesse.:; publicos, quo tem .de 
que interrogava o humilde orador, na quali· oi•ganiz'tr um orçlmento, fique privada de, 
dade de l'elatot• do Orçamento do Interior, tendo a certeza de que uma consignação 
por que razão havia a Commissão collocado existente · em orçamentos anteriores é ·pro· 
na rubrica-- Soccorros Publicas ~e não em veitosa o util, mencioual-a nesse orçamento, 
outra verba; po1• ·exomplo-Ob1•as Publicas- pelo ttcto de nã.o ter sido lembrada pelo 
porquanto via que, pa.ra a Mu.tet•nidade da ministro ou pol' não- tOi' sido colL;cada . nas 
Ca.pita.l da Bahia, a consigoaçã'l de 30:000$ tabellas. 
tinha. sido feita na rub1•ica - Obras. · Nã.o posso conhecer, como os medicos, as 

o sa. Ea1co CoELHO- cr~io que me ex- vantagens das maternidades, mas sei que 
primi mal. sua utilidade é grand(~ ; e o nobre Deputado, 

quando dis~utiu o pa.recet•, dirigiu sua cri-· 
O Sa. CoRNELIO DA FoNSECA- Eu, em tica a outro ponto e declarou-que nã.o se 

aparte, disse a S. Ex.,quando justificou essa oppunha a es•a consignação, mesmo porquo 
emenda, que o Orçamento do Int9rlor havh as maternid1des eram de grande necessi
sido formulado na época em que vigorava o dade, citandos. Ex:. nessa occasião palavras 
regimento _que prohibia as auto1•izações o pot• de Napoleão Bonaparte, que constam do seu 
is.3o não podia collocar essa despeza entee ·as discurso, e fazendo :~, applicação que no caso 
autorizaçõ~s onde ella deveria figurar. lhe pa1•eceu justa. 

E de facto essa é a verdade, porque con-
signação iguàl foi feita para 0 exercício pre~ O Sr. Barco CoELHO - Eu disse qU:e não 
sente, mas por meio de autorização ao Go- desejava contrariar o animo dadivoso da 
verno ; e, como não me era possível collocar Commissã.o de Orçamento neste ponto. 
na occasião em qde foi o orçamento o1•gani- O Sa. CoaNELro DA FoNSECA-Confesso-me 
zado nesse logar, a collocação foi feita na agradecido · a V. Ex:. em nome da Commis
rubl•ica 24, podendo have1• uma certa. ligação, são que não fez da.diva, no auxilio para ma· 
visto como uma das cadeiras da Faculdade nutenção de um e3tabelecimento util. 
de Medicina podia te1• o seu exerciciona.·Ma· Creio ter dito o neaessario . p~ra justificar 
ternidade. · · · ·. · ·· .. · .. ·· · o • procedimento da Com missão .. neste · ponto. 
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Vejo que • poucos minutos me restam,. mesmo 
contando com o tempo de tolerancia· para 
dizer mais alguma cousa., sem, entretanto, 
'i)oder'concluir o meu discur·so comas obser..;. 
vações que desejava fazer neste. momento. 

Passo a outro ponto. S. Ex. c1•iticou o 
Governo pela organização de uma Commissão 
a que deu poderes para conreccionar um 
regulamento que depois approvou. 

O illustre Dephtado da Bahia, Sr ~ Rodri· 
gues Lima, já deu as necess:trias explicações 
a respeito dessa Commissão~ mas aproveito 
a oppot·tuniLia.de para dizer que, tendo a Ma· 
ternida.de recebido do Governo um predio e 
auxilio da grande capital para construcÇão 
das obras de ada'ptação, não podia elle dei
xar eSS!t instituição sem uma organização 
regular para manutenção dos bens dados e 
dos serviços do estabelecimento, que, por sua 
natureza e fim a que se destina não deve 
:ficar sem esbtutos e regulamento. . 

0 SR, ERICO 00EL1I0-0fficial, portanto. 
0 SR. CORNELIO DA FONSECA-Tornou-se 

semi -otfJ cial. 
O Sa. Earco CoELHo-Esse hyliridism.o não 

conhe<,;lo. Ou é offi.cial, ou não ê, e, si é, 
queira o nobre Deputado dizer-me em que 
lei ou autorização do Congresso se base()u o 
Governo para crear esta. l'epartição publi~p._. 
Este é que é o ponto capit<\1. 

0 SR. CORNELIO DA FONSECA-O facto de 
ter o Governofeito donativo á instituição d~ 
Maternid,aú.e da Capital Federal, de ter con. 
corrido com capitaes, collooava o na obriga,. 
ção de fazer zelar este patri111onio e de con· 
stituir para esse fim uma commissão. E' 
esta a razão pol' que digo a V. Ex. que ó 
semi~omcw.I. 

O SR. RoDRIGUES LHtiA-Apoialo. 
0 SR. CORNELIO DA FONSIDOA-A interven~ 

ção do Governo é. necessa.l'la para zelar o que 
deu e para fazer quo se torne uma realidade 
o proveito qtie teve em vhlta. 

Não aproveitat•ia entregar a diversas pes
soas, em commissã.o, a Maternidade do Rio 
de Janeiro com seu patrhnonio, sem uma Ol'· 
ganiz:Lção .regular. : 

0 SR.. RODRIGUES LIMA-0 governo não 
podia proceder de outro modo. 

0 SR. ERICO COELHO-Prócedeu contra a 
Constituição e contra as leis. 

o SR. CoRNELIO DA FoNSECA-Não ha tal. 
V. E.x.' deve sabe1• que o anno passado, como 
disseha. pouco, foi. o Governo autoriza do a 
despender 50:00(:)$ com a. M:tternida.de do 
Rio de ·Janeiro.· , 
.••.• Quêlll deu esta autorização para despender 
essa quantia.~ Foi o Congresso. Logo, uma 

lei existia autorizando o Governo a fazer a 
despeza, e essa mesma lei é o ponto de par
tida, serviu de base da organização semi
official que o Governo tinha de dar á.quelh~ 
estabelecimento. 

O SR. E arco CoELHo-De modo que, si o· 
Governo mandar entregar á irmã Paula, que 
é uma. individualidade jm•idica, segundo 
supponho, a quantia de 12:000$ com que 
o Congresso vae dotar . o se-u. dispensaria,. 
v. Ex. entende que elle dá o cunho official 
ao dispensaria daquella irmã de caridade? ·1 

0 SR. CORNELIO DA. FoNSECA-Perdão, ü.lli 
trat:l.-se de u~ auxilio dado aos pobres, e 
aqui tra.ta-se de urna instituição que tem ":fim. 
certo e determinado, em cujo apoio se en· 
contra na legislação uma lei que determinou, 
que autorizou o Governo a despender com 
e lla. (Apartes.) 

Sinto, Sr. Presidente, que a hora esteja 
l;ão adeantada e que não possa, como dese~ 
java, expor amplamente as razões que justi
fiea.m o acto do Governo. 

Não oh .tanta, entendo que já fiz, com estas 
poucas palavras, quanto era bastante, e, por 
isto, passarei a dizer algumas breves pala~ 
vras sobre as emendas ns. 5 e 6, que sere
ferem á assistencia dirigida pela irmã Pll.ula. 
Direi pouco, mesmo pot•que distinctos collegas 
já se enc.arregaram da defesa do parecer 
as mesmas emendas. Apenas lembrarei á 
Camara quo, j:l tendo elle sido approvado 
na 211 discussão, por grande maiot•ia, não 
póde deixar de sor confirmada es:3a. decisão,_ 
sendo negado apoio ás omendas ns. 5 e 6, 
subra as quaes a. Commissão de Orçamento
deu parecer contrario. 

A hora está qun.si concluida e não posso 
mais contirm:n•; por isso dou por terminado 
o meu discurso, sentindo que para a defesa 
dos parocet•es ti v esse tão pequeno espaço de 
tempo, tanto mais quanto, aproveita.ndo a 
occasião,deseja.va responder a uma accusa.cão 
dirigida á Commissão do Orçamento, em os
cripto publicado no Jorna~ do Oommercio, de 
20 de outubro do c)rrente anno, ussignado 
pelo di::!tincto ex-collega nosso, o Sr. Ser
zedello Co1•rêa.. 

S. Ex., accusando injustamente a Com
missão de Orçamento, disse: que tinha ella 
elevado o orçamento, além da proposta do 
Governo, a mais de mil e novecentos contos. 
sem se lembrar de que a Commissão não 
havia. feito disperdicios e sim procedido com 
maior economia, por isso que tinha. incluído 
na des:ç>eza do Ministerio do Interior,aquellas 
que são feitas no territorio do ·Acre, na im
portancia. de 957:800$, alêm da despeza. de~ 
terminada pa.ra.·a editicacão .da .. Bibliotheca. 
Nacional e continuação das obras da Facul-· 
dada .de Direito do Recife. 
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s; Ex. mostrou-se injusto com a Com- represento, dizer as palav1•as que a Camara 
missão e para. com o seu paiz. acaba. de ouvir. 

Nega ·dinheiru para. ··a ·edifi.cação da Biblio
theca Nacionul, acha quo e;'3sa despeza · é 
superflua, e, faEndo injustiça, contesta uma. 
necessidade conhecida, qua.l a de ·garantir-se 
o grande thesouro que temos na actual casa 
da bibliotheca, logar ond.e exh~tem grandes 
riquezas e onde o pobre yae buscar a sciencia; 
não se deve deixar exposta aos riscos de um 
incendio, c@mo actualmente se acha, a Biblo
theca da C.tpital Federal, sem que o Go
verno possa prevenir qualquer mal que ve
nha a succeder. 

·sr. Presidente, eu . sahiria desta tribuna 

Vou concluir, si bem que não esteja satis· 
feito, porque não tive tempo para contesta.t• 
o que foi affirmado no referido escripto, · 
relativo a despeza.s, mostrando tJ.ne a Com
missão procedeu com a maior justiça, defen
dendo, não só os seus direitos, como o modo 
justo do proceder do Governo em relação ás 
quantias que foram incluida.s por indicação 
do muito digno Mini:3tro, Dr. José JoaqJiim 
Sea.bra.. cujus actos são merecedores do maior 
louvor por ser S . Ex. um zelador dos inter
esses· dt1 Nação. 

,com pezar si porventura não tivesse dous Tenho concluído. (lllúito bem; muito bem. 
minutos para, em defesa da Com missão .que O oradm· e comp}·imentaclo.) 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 1 DE DEZEMBRO DE 1904 

(Vide pagina . f8 do oitavo volume) 

O Sr. Luiz Gualberto....;..Sr. Pre
·sidente, o projecto r1ue a illustre Com missão 
de Marinha. e GuE~L•ra considera · como um 
substitutivo ao p1.>ojecto n. 59, de 1900, nãu 
é máis, em suas linhas geraes, do que o 
mesmo projecto n. 59. Ambos procur·am dar 
exclusivamente ao Ministerio da Marinha a 
incum bencia de superin-tender o serviço da 
pesca em todas as aguas territoriaes du. Repu-
blica. . . 

Noto, · porém. que o projocto-substitutivo 
apresentado pela illustrada Comrnissão dá 
.ainda maior amplitude ao Minis~erio da 
Marinha nos proce;:;sos de fiscalização, . alar
ga-lhe a esphera de acção e attribue·lhe 
todas as funcções adstrictas á industria da 
pesca..; 

Não quero entrar na questão da compe
tencia do poder federal em regula montar 
esse serviço~ . embora pos::~a encoiltra.l' na. 
nossa legislação muitas disposiçõHS quo dão 
.ás municipalirlades essa · attribuiçã.o. Dou 
·Como estabelecida e provada . essa compe
tencia. 

Não estou comtudo de inteiro accordo com 
o illustre Deputado pelo Es&ado do E~pirito 
Santo, que me p1·ecedeu na tribana, rel:o.tiva
mente. á inopportunidade de ·regulamentar· 
se a fiscalização da pesca, 'achando até que é 
mui~o o vportuna e:necessaria uma legislação 
.a .respeito.· 

Estamos vendo com relv.çã.o á caQa o q_ue 
se dá. Ha pouco lia em um dos volumes pu
blicados pelo . Museu Paulista, sob · a pro
vecta direrção do Sr. Dr. von Ihering, que 
estavam completamente despojadas de aves 
as mattas da visinhança daquella cidade. 
E para p1·ovar a necessidade que ha de re
gulamentar · S(~ a caça, citava o Hlr1stre 
scientista., director daquelle estábelecimento, 
o facto ele serem ricos r.te caça os paizes cen
traes da Europa, que possuiam lei~ a re
speito, e de vender-se no mercado de São 
Paulo um macuco por 11$000 ! 

Vê, portamo, a .Oamu.ra que o que se está 
dan<Lu alli é o desapparecirnento e mesmo a 
extincção de certas e determinadas especies, 
pur falta, sem duvida, de boa legislação a 
respuito. 

Embora sejamos ainda. um paiz rico de 
peixes, não devemo~ esperar por mais tempo 
paru. regulamentarmos o a.ssumpto,J,Jrocuran
do mPsmo desenvolvet' por meios scientifi.cos 
e industriaes a sua cultura.. 

Póde-se dizer que n'Unca tivemos siquer 
um ensaio de pi::lcicultura·. ·· · · · · · 
. Parece-me que o ultimo acto a esse re

speito foi o de D. João VI, em junho de 1809, 
mandando buscar no mediterraueo um certo 
numero •. ·de . barris de ·sardinhas • vi v as para 
serem ·criadas nos esteiras dà ReGiro Sau
doso. 
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Esse ensaio de piscicultura rudimentar, si 
ê que mesmo se possa dar a essa importação 
de peixes vi vos do mediterranoo essa. classi
ficação, não produziu, segundo se Ml'Cditou 
~o tempo," o desejado offeito. 

· As sardinhas morreram q_uasi todas, ecomo 
por esse tempo coincidisse o apparecimcnto 
de intensa. epidemia de fel)res de máo cara· 
cter, o povo attl'ibuiu o seu de.:;envolvimento 
ao apodrecimento das sardinhas, e a cultura 
foi abandonada. Pouco tc~mpo depois, os pes· 
ca.dores notaram que grandes levas de peixes 
miudos penetravam l'egulal'mente na b~thia. 
e que erarn da mesma espocie dos que foram 
importados do m3ditGI'l'anco. tendo larga· 
merite proliferado nas pedras da. Lage. 

Vê V. Ex., portanto, Sr. PresiU.ente,comose 
podem perfeitamente adapt~r, mesmo em 
aguas salgadas, esses methudos simples e ru· 
dimentn.res de piscicultura. 

Parece, porém, comv ha pouco dizia, quo a 
nossa legislação a.ttribuiu sempre ás munici· 
palidades a regulamentação do se1•viço do 
pesca, de modo que talvez não fos.-;e conve· 
niente romper desde logo com essa tradição, 
acceitando a sua collaboração nesse parti· 
cular. 

Senhores, si as municipalidades não teem 
feito por innovar o assumpto e mesmo teem 
abusado largamente desse poder, vejo tam
bem que algumas, e é grande o nume1•o dos· 
sas, contam em suas posturas muitas dispo
sições salutares neste sentido. 

Aqui mesmo, o illustre e actual.Ministro 
dã. 1'4arinha acabou, por um decreto, com as 
cercadas de peixe, e v. Ex. sabe que ê esse 
ainda hoje um instrumento tolerado, e pel'
mittido mesmo, de pesco. em todos os pa.izes 
civilizados. 

Mas, Sr. Presidente, o projecto n. 59 dá ao 
Ministerio da Marinho. a competencia exclu· 
siva da :fiscalizaÇão e lJOlicia da pesca · mari· 
t.ima, e quer o projecto, quer o substitutivo, 
tratam principalmente de confundir, englo· 
lJando a pesca maritima. â pesca fluvial. 

Entendo, Sr. Presidente·, que ha. g1•ande 
di1ferença jurídica. entl'e uma. e outra pesca. 
Todos os legisladores, as legllilla.ções de todos 
os· .paizes são unanimes em considerar a 
grande di:tferença. existente -entre uma e ou· 
tra. pesca. 

O Sa. ALVES .BARBOSA- Mas V. Ex. não 
sustenta que a pesca fluvial não SElja . feita 
tamhem em aguas de jurisdicção federal~ 

0 Srt. LUIZ GUALBE!tTO-... Talvez por iSSO 
tenha. o projecto cogitado do facto. Ante as 
circumstancias · da. •· ·nossa constituição po
litica, 'o projecto. procurou principalmente 
contornar as difficuldades, englobando a 
pesca maritima ti pesca fl.ttvia.l.., 

0 SR. ALVES BARBOSA-Isto observando a 
divisão das aguas, feita pela propria Consti· 
tuição, em aguas federaes e aguas esta
tlnaos. 

0 SR. LUIZ GUALBERTO- ... foi. assimi· 
laudo pouco a pouco até quo chegou á ab
sorpção complota:-mcwes e aguas territoriaes 
de jLwisdicçr.io fede;·al. 

Poderia, Sr. Presidente, isto demonstrar 
remontando-me a 1898, com o t·egulam,ento. 
das p~·efeitw·as maritirnas, onde o mui digno 
Minist1•o da. Marinha de então, com . aquella 
competoncia. que todos lhe reconhecemos, 
tr;ttou de compendiar todas as mcdida.s que 
entcnucm com os serviços daquelle minis
terio; eu poderia, repito, demonstrar que 
naquell<' regulamento .iá se nota o deline· 
a.mento geral do facto que pouco a pouco 
foi assimHando a. pesca. ma.ritima á pesca 
1i

4
uvia.l. 
·Não t~nho ã. mão o regulamento citado 

p~uoa. mostl'a.r o genesis dessa assimilação •.. 
0 Sn. ALVES BARBOSA - 0 projecto das 

prefeituras maritimas tomou por base· as 
aguas de dominio federal. E' ahi que a fisca
lização compete á União. Ainda mais:· a 
pesca em que se usa de embarcações. Tem 
mu.is esta l'estl'icção, porque é uma industria 
do n:t vegação. 

O Sn .. Lmz GUALBERTO. -No projecto das 
prefeituras marítimas se lê: A pesca será 
dividida em pesca livre ou no oceano, pesca 
costeira, a que se faz ao longo da costa e fóra 
della, o.té o limite das aguas territoriaes, e 
pesca in.terim·, a que tem logar nos portos, 
enseadas, canaes, rios, lagos, etc. 

0 SR. ALVES BARBOSA-E' a divisão geral 
da. pesca, mais isto não define ~i ella é esta
dual o.u federal. 

O SR. Lmz ltUALBERTo -O que desejo de
monstrar é que pouco a. pouco si ptocurou 
confundü• o que fosse pesca marítima e pesca 
fluvial. O que se chamava geralmente pesca 
fluuial tomou a denominação de pesca inte·· 
,•ior. 

No art. 3° do projecto n. 59, de 1900, se 
lê que ser<l dividida em pesca li1>re ou no 
oceano, pesca costei,·a ou ao longo das costas, 
até o limite das agua.s territor•iaes, e pesca 
interior ou nos portos, rios, lagoas ou, em 
geral, em aguas interiores e de jm•isdicção 
federal. Está neste ultimo paragrapho ab· 
so1•vida pelo Ministerio da Marinha a pesca. 
fluvbl. ·. 

0 SR. ALVES BARBOSA - Eu já disse que 
essa é a divisão geral da pescá, mas não de· 
tlne sl é fede1•al ou estadual. 

0 SR. LUIZ GUALDERTO-Tambem . aqui-já 
disse que não negavt\. absolut~mente compe.-
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tencio, ao Goyorno da União pa1•a regula
mentar o. pesca. Entendo, porém, que não 
deve pertencer essa regnlament~ção ao Mi· 
nistcrio da Marinha. 

Emger[\1 todos os paizes admittom grande 
distincção, como acabei de dizer, entre o que 
seja pesca marítima e pesca fluvial. Todos 
elles admittom uma legislação differente, e o 
c1ue é mais, comp~te nesses paizes ·ao Minis-· 
terio da !v'Iarinha a fiscalização da pesca ma
rítima, dependendo do Ministerio âa Agri
cult~Ira a pesca fluvial. • 

Sãbe mesmo v. Ex. o perfeitamente, Sr. 
Presidente, queha grande differença jurídica 
entre o que seja. pesca marítima. e fluvial. 
Si a pesca marítima deve ser dependente do 
Ministerio da Marinha, comprehende-so bem 
que é principalmente porque ella se exerce 
no mar e traz cemo conseq uencia um melhor 
conhecimento desse elemento par.:t os qu~ a 
exercem, sendo por isso considerada por to
dos como um viveiro para. a formação dos 
marinheiros. O individuo se afaz á vida. do 
mar pelo exercício da pesca. ; ao lado disto, 
porém, existem as questões technicas, a. pisei· 
cultura etc, que nada teem com manobras 
de barcos e não dependem absolutamente do 
Ministerio da Marinha. 

0 SR. ALVES BARBOSA-Não dependem do 
Minis teria da Marinha~ Dependem em tudo. 

0 SR. LUIZ GUALBERT0'---0 Ministerio da 
Marinha póde obter dentre os pescadores 
que estão arrolados o pessoal d-e que neces
sita. O que desejo tornar accentuado, porém, 

é que não é polo exercício da pescâ..que esse· 
pessoal fic1. habilitado, sinão porque usar. 
de embarcações e as manobra. 

Achava por isso que o projecf;o. devia 
fazer dependente do Ministerio da Marinha a 
pesca, marítima, deixando, poréin, ao Minis
terio. da Industria a superintendencia. da. 
pesca 11uvia1. 

0 SR. ALVES BARBOSA-Attenda V. E~. 
que se t1•a.ta de policia e fiscalização. 

0 SR. LUIZ GUALBERTo-Da pesca marí
tima. V. Ex. mesmo, qu!1ndo tlividou o teL'
ritorio da Republica e_rq. diveesas ciecum-· 
scripções para osso serviço, não abeanO'eu. 
nem Minas, nem Goyaz. . c 

0 SR. ALVES BARBOSA-E' uma lacuna do 
projecto que eu trato de emendar. 

O Sa. LUiz GuALBELtTo-Pol' que~ Porque 
nesses Estados a marinha não tiniu meios. 
(}e effectuar es3a fiscalização. 

Feita essa distincção,que consiflero capital,. 
entre pesca. mal'itima. e pesca fluvial e que, 
quer o projoJcto apresentado pelo illustre 
almirante 1\.Lves Barbosa, quer o substitutivo. 
da digna. Commissã.o de Marinha e Guerra, 
englobam e confundem, feita essa di:-;tincçã.o,. 
envio á considera.ção da Camara um raque
rimento e um projecto substitutivo. 

Justificado pJr estn. maneira, rapidamente,. 
o projecto que formulei, mando-o á Mesa 
conjuncti1mente com o requet~imento, aguar
dando uma outt•a discussão p:tra. a:lduzír as. 
considerações que me merece tão impo1·tante· 
assumpto. (Muito bem; m,uito bem.) 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1904 

(Vide pag·, 362 do oitavo volume) 

O Sr. Esmeraldino Ban-~ xação depende do juizo, de arhitros ou de,ar• 
deira (pela ordem)-Sr. Presidente, pare- tigos na execução. · 
ce-me ·que ha equivoco na ap1•eciação ·do O exequente ap1•esenta então estes a1•tigos, 
casoem debate. que, ~ontes1,ados ou não cont~stados, são 

Na es:pecie de que trata o p1•ojecto subm~t· afinal Julgados pol' SJutença. 
tido á votação não é necessaria a liquidação No cas.o, purém, de quo se trata, a quantia 
da sentença •• : da condem~ação era. conhecida, pois consistia 

. em uma s1mplos d1fferença entre os. venci-
VozEs-MUlto bem. mentos que recebeu e os que devia receber o-
O SR. ESMERALDINO BANDEIRA:-..• mas um exequente. . 

simples calculoque, aliás, foi feito pelo Era,~po~s, uiil caso para a simples conta 
contadot• do Juizo Federal. que fm fmta. pelo contador do J.uizo. Fed~ral. 

A liquidação se faz necessaria quando não A tal conta o procurador ·dft Re.p!Jblioa. 
ha condemnaçã.o em quantia certa e a sua fi- apresent~u embargos, que, confessados pel(} 
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--empregado, foram afinal julgadas pelo juiz de zenda Nacional tem os seus representantes 
secção. legaes,_ qúe são os procuradores ; • e- aos .tri-

O s_ R. BEzA.MA.T .-. Determinan_ do quantia bunaes de.justiça é que compete privativa-
"<~e1·ta. mente julgar da regularidade ou irregulari-

0 . SR. CASSÍANNO DO NASCIMENTO - Certa 
dade do proces_so. · 

-e liquida. E' causa de conhecimento vulgar que um 
poder político não se póde immiscuir na 

O SR. EsMERALDINO BANDEIRA. - A Ca- esphera de attribuições privativas de outro 
·mar a deve · attender seriamente para esse poder. 
,perigo que surge agora nas praxes p:n·Ia- Em nosso systema de governo é preceito 
:montares -- de se attribuir o Congresso a basico a separação de taes poderes. 
faculdade de apreciar o merecimento e o -
processo das causas definitivamente julgadas Eu, Sr. Presidente, não tenho relações de 
pelos tri~unaes judiciarios... . especie alguma com a pessoa a quem apro

veita o projecto etll- votação; acho, porém, 
. UM Sa. DEPUTADO - Mas si a execução que a Ca.mara pl'ocederâ com superioridade 
··tiver sido mal "feita e assim chegai" aos ter- de animo, concedendo o credito pedido em 
.mos tinaes 1.(Ha apartes,) tal projeeto pelo Podor Executivo. 

0 Sa. ESMERALDINO BANDEIRA - Para. Era isso o que tinha a dizer. (Muito bem ; 
obvjar a esse inconveniente, é que a Fa- muito bem.) 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 22 DE JULHO DE 1904 

(Vide pagina. 304 do terceiro volun1e} 

O ST• Bernardo de Can:t.pos 
--S1~. Presidente, ao . submetterá conside
raçãJ da·•cama1•a dos Deputados um projecto, 
·que me parece da maxima importancia para 
o commercio, pois qu.3 se refere a garantias 
para a boa, justa e_ equitativa execução do 
regulamento dos impostos de consumo, sejam 
as minhas primeiras palavras em homE'Ina
gem ao benemerito ex-presidente da Repu
blica, St•. Dr. Oa.mpss Salles, em cujo go
verno ficaram os traços de sua · pujante 
.mentallidade e em cuja conduéta se revelou 
.a sua extraordinaria envergadura de admi
ni~~rador, educado nos sãos princípios da 

.honra e do patriotismo. (Apoiados.) 
E' uma justa· homenagem esta que presto 

-ao grande brazileiro que, ao realizar o plano 
gigantesco da regeneração das nossas .. tinan

.ças, não se deixou quebrantar pelas injus
tiças de UJI!Ç\ opposição tenàz e cega, nem 

:Se arrastar pelas illusões, as mais nas vezes 
··enganadoras, da lisonja. e do elogio, certo 
:'de que para eUe não poderia haver premio 
:rn~ior ~o qu9 o consolo de sua .·oonsciencia, 
~ cops.(}ie]l~i~ de h~ ver cnmprldo se~ dever. 

· .',E'-.''certo, Sr .. Presidente, que a op:posição 
::-·tena.-z, ·céga~ iii.justa e · impla.ca. vel .•. 

0 SR. PEREIRA. LIMA-Não da Camara.: 
aqui elle teve consideravel maiorj.a. 

0 SR. BERNARDO DE CAMPOS-••• tem negado 
a.o illustre brazileiro muitas · de suas vir.:. 
tudes, muitas de suas qualidades; mas o que 
até hoje não poude, não póde nem poderá 
razel o, é negar · a existencia desse monu .. 
monto imperecível que symbollsa a regene
ração das nossas finanças, e no qual a his:. 
toria, serena e imparcial, grava1•á o nome 
do Dr. Campos Salles, como o de um 
grande e benemerito brazileiro, que tanto 
tem feito :pela Patria ·e pela Rcpublica, ás 
quaes consagrou todus as fOl'ças e todo o 
vigor da 'sua a.dmiravel mentalidade. (Muito 
bem; apoiado.) 

Foi justamente) Sr. Presidente, no go
verno do Sr. Dr. Campos Salles que ma.iol' 
expansão, .. maior desenvolvimento tiveram 
os impostos de consumo. E por que~ Ve· 
jamos •. 

Ao assumir o governo da Republica, a 15 
de novembro de 1898, a situação financeira 
e economica do paiz•era extraordinariamente 
desoladora . .As despezas ouro .do exercício 
fora·m • orçadas em cinco mtlhões de libras, 
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não contando um milhão , de ·uhras . prove
niente de prestações mensaes a pa.ga.l', pela 
emissão de lett1•as om Londres, no anno ante
rior, .quantias essas que, á taxa. cambial 
então em vigor; representavam a extraor
dina.ria ·somma. de mais de 240.000:000$000. 

O orça.mento foi vota.do pelo Congress~ com 
um deficit confessado, talvez supert~r a 
30.000:000$. Só a verba - Ditfeí·erzças ~e 
cambio - attingiu a llO.OOO:OO,J$, quantia 
que subiu a 155.000:000$, pJ.ra os pa.gamentos 
normaes e a 186.000:000$ si adJicionarmos 
á.queUa. quantia a. qua.ntia. correspondentc .a 
um milhão de libras para pa.gamento do em
prestimo resgatavel em 1897~-1898. 

0 SR. B.ERN ARDO DE CAl\lPOS ~ Eu.não . 
disso por quom tinha sido feito o orçamento, 
masque elle tinh:. sido profundamente modi
ficado, e naturalmente SÓ ' () podia ser _ ).felo _ 
poder competente. O nobre Deputado pelo 
Rio de Janeiro que, desde o começo do meu 
discurso, me tem honrado com os seus apar
tes, parece que não ouviu bsm as minhas 
palavras, ou então foram eUa~ mal pronun
ciadas. 

0 SR. PEREIRA Lll\IA. - Tanto ouvi . que 
estou reclamando : o Parlamento tambem 
teve parte, não fui só o Podar Execu~ivo. 

As~im, Sr. Pl'esidente, SJbre uma receita 
de 300.000:000$, 186.000:000$ eram absor· 
vidos pelas di.tferenças de ca.m bio ! 

O cambio havia descido a 5 3/4 e os nossos 
títulos a 42 1/2- sir.uação verdadeiramente 

. precaria, verdadeiramente desoladora a que 
ficaram reduzidos os nossos titulos. 

0 SR. BERNARDO DE CAMPOS.- Era pre
ciso, Sr. Presidente, que so fizesse face aos 
prejuízos que a politica protücciooista, a.té 
então seguida, occasion1ra ás . rendas adua
neiras ; era preciso, Sr. Presidente,-triste 
mas forçoso é dizel-o !-era preci,:;o que se 
tirasse do povo o sangue necessa.rio para com 
elle reanimar o organismo depauperado das 
nossas finanças. 

O deficit vinha augmentando todos 03 a.nnos 
sempre e sempre, da seguinte-fórma : em 
1895, o deflciterada 37.193:000$, em l896,era 
de 55.798:000$, em 1897,erade 94.449:000$ l 

No interior do paiz a situação era exces
sivamente angustiosa : o ·commercio em 
c1•ise, as indu~trjas para.lysadas, a 1avou~a 
como que presentindo as desgraças que ma1s 
tarde sobre ella haviam de recahir; o The
souro Nacional completamente exbausto e 
sem recursos ; os pagamentos suspensos ; e o 
povo sentia-se sob a acção terri vel do deso
lamento e da. falta de esperança. 

E ai o Sr. Campos Sa.Ues conseguiu reani
mar esse organismo, r;i o illustre brazileiro, 
auxiliado por esse emerito estadista que se 
chama Joaquim Murtinho, a quem tanto 
admiro como brazileiro e como amigo, logrou 
executar o plano gigantesco da regenel'<~ção 
das nossas finanças, prova-o este qaadro no · 
qual todos os brazHeiros se devem des
lumbl'al': 

No exterior, o rE!tra.himonto, a descon
fianoa. o descredito .•• 

E no emtanto,Sr. Presidente, o grande 
brazileiro, a despeito dessa horrorosa . crise, 
assumiu o governo da Republiea ainda choiu 
de esperanças, confol'me decla.rou, certo de 
que encontraria ·nas forças activas do seu 
paiz e na. dedicação patriotica dos seu~ con
cidartãos os meios pat·a enfrentar com efll
cacia tão terrível situação. (Jluito bem.) Fez 
então vol&ar a attençã.o .do poder publico, 
inteira e solicitá, para a. questão ftnancuira, 
como uma questão vital e predominante na. 
ordem dos mais elevados interesses da pa· 
tria.. (Apoiados.) , . 

O orçamento foi profunda e radicalmente 
modificado, . sendo adaptadas medidas dna.n
ceiras de·'alto valor e de benetlcos resultados; 
a receita. foi calculada não ;:;ó sobre as ren
das das alfandegasi mas ainda sobre o maior 
desenvolvimento que se' pudesse dar aos im
postos de consumo e á sua effectiva e · real 
arrecadação~· · 

O SR. PEREÍRk LIMA.-0 OfQ:l.mento é feito 
pelo Parlamento e não pelo Governo. 

Vol.JX 

1.898- PAGU1ENTOS SUSPENSOS; 

1902 - PAGAMENTOS REATADOS I 
E o moribundo de 1891, exclama o illustre 

Sr. Alcindo Guanabara, em cuja obra tanto 
aprendi, já. não está. em simples convales
cença; adquiriu a saude e o vigor; recuperou 
forças, preparando-se para os azares naturaes 
da. luta. pela vida. 

E' um facto natural, Sr. Preshlente, que 
tem occorrido em todos os ya,izes: o Go
verno lança mãode impostos, exige sacri
flcios do povo, quando o Thesouro Nacional 
assim o pede. . 

Na Inglaterra, por exemplo, a. taxação de 
impostos foi tão rigo1·osa que levou o g1•ande 
Adam Smith a dizer pilhericamente: «0 
inglez moribundo engole o remedio ·que 
pa.gou 7 % do seu valor ao ftscv, em 1.!-IDa 
colhér que pagou 15 °/o, em uma cama. que 
pago~ 22 o 1 o e ex;p~ra nos braço~ de um b~
ticarlO que adqu1r1u por 100 libra~ o prt· 
vilegio d3 matar (riso.) 

A sua fortuna é immedià.tamente taXada · 
de 2 a lO o /o. enormes sommas são exigidas 
para entei•ral-o em loga.r sagrado e as suas 
virtudes .. são transmittidas á' poRteridadf3 .· em. 
um marmore que pagou imposto, 'emqnant_o ' 
que elle vae reunir-sê a seus avód, ~9ico : 
meio de se libertar das garras do fisco» (ruo.) 

~ 
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E' preciso paga1•, exclama Adam Smith, 
deitado ou em pé, ao levantar ou ao deitar. 

Si, porem, dadas certas circumstancias, é 
licito · ao governo exigir sacrificios do povo, 
soccorrendo-se, em beneficio do erario pu
blico, dos impostos de consumo que re
cahem sobre as despeza.s do contribuinte e 
que se fundam na presumível proporcionali
dade da::l despszas com as respectivas rendas, 
é bem de vê r, Sr. Presidente·, que, uma vez 
cessadas aquellas circumstancias, o governo 
procure suavizar c.t. vida do povo diminuindo 
os impostos e onus que sobre elle recahem. 

Penso, ·Sr. Presidente, que é 'chegado o 
momento de se procurar, não direi diminuir 
os .impostos, porquanto a.s condições ftnan
C'&iras do paiz não o permittem ... 

belecPm novo regimen para as collectorias 
foderaes e caixas economicas. » 

Sr. Presidente, a experieiicia que adquiri 
no exercício do cargo que occupei antes de 
sent·ar-me nesta cadeira, que para mim é 
um verdadeiro pesadelo, pela minha incom
pet.encia, (nao, apoiados) o que declaro com 
toda a since;·idade e lealdade, porque não 
tenho vaidades nem pretençõJs, ensinou-me 
a apreciar a quanto de violencias se presta. 
o actual regulamento em vigor,referente aos 
imposto:) de consumo. 

Imposta a multa, Sr. Presidente, ou,antes, 
lavrado o auto de infrac~ão pelo agente 
fiscal da consumo, este auto transita pela 
repartição arrecadadora até que o delegado 
flscal impõe'' multa. 

Esse auto de infracção, senhores, é, nã.o :c-:M SR. DEPUTADO-E'o que devemos fazer. l'aro, forjado sobra uma infracção que as 
O.Sa. BERNARDo DE CAMPos-.•. mas de. mais das vezes existe Lão sómente na ima

pe1o menos. procurar suavizar o modo, a ginação do agente fiscal; mas as informações 
forma de ar1•ecadação desses impostus, com são prestad .s com toda. a regularidade, essa 
o que se c:.mcederá ao contl•ibuinte algum auto I'eveste-se de todas as :tln•malidades ex-
bem estar e tranquillidade. te1•nas exigidas p.)r lei-e o resultado~ 

0 illustre e honrado successo1• do S1•. O resultado é ser imposta a multa contra 
Campos Salles na presidencia da Republica, o negociante ou fabricante, . causando-lhe 
o Sr. RodTigues Alves, assim parece pensar uma seria incalculavel de prejuizos e difll
tambem, porquanto na mensagem do anno culdades. 
passado, por occasião da abertur·a dos tra- Imposta a multa pelo chefe da reparti· 
b~lhos _do~ Congresso Nacional, S. Ex. assim ção arrecadadora e passada em julgado a 
se ex·pr1m1u : decisi'\.o da. autoridade administrativa, ê a 

« Para melhorar o serviço de arrecadação . ce!tid~o enviada ao p1•ocura.dor da Re~u
dos impostos de consumo é necessal'io que bhca, 1~to é, a.o procurador fiscal, em vir
seja reformado o Regulamento expedido com tude da. refo1•ma votada o anno passado, 
o decreto n. 3.622, de 26 de março de 1900. afim de proceder á respectiva execução. 
Estabelecendo um processo complicado, ve· O a1•t. 53 do decreto n. 3.084, da 5 
xatorio e dispendioso para. a cobrança e fts- de J?.iJVemb.ro .de 181:18, estab~loce quJ se 
cal.isação do imposto, esseregulamen·.o onera con~1dera hqmda e c~rta a dtvida. p~r~ o 
o contribuinte com pesadas multas e crêa fl:ffeLto da ~azenc!_a Nac10na.l entrar em JUIZO, 
um regimen fiscal tão complexo em suas c~m. sua mtencao fundad~ ~e faclo e de 
normas quanto illusorio em seus e:treitos>> d1rmto, sempt•e que constltUlr somm1t fixa 

. . . . . : e determinada. e se prova.r pot• certidão 
«ConvirJa, po1s, mod1flcar o art. 38 da l~1 authentica extt•ahida do& livros respectwos. 

n. 6_41, de 14 de novembro de. 1899, provi· De fóema que o procurador da Republica, 
dencta que escapa .á competenc}a d~ gover.no. pelo art. 57, pa.rte 5o. do decreto citado, 
Os embaraços trazidos á fisq_ahsaçao do 1m- inicia o proce ;SO executivo req uerondo ao 
posto pela má comprehensao do art. 55 do juiz, com o fundamento nessa certidão 
Regula:mento de 26 de ma~ç~ de 1900 f Jram comprobatoria da divida, a expadicão .de 
removidos· com a exped1çao do . da0. n. mandarlo, pelo qual é o executado .íntimu.cio 
4.697, de .l2 d,e dezembro de 1902, e n. 4.758, ·para pagar em 24 horas, ou nomear bens 
d(J. 31 de Jane1ro do cor1•ente ann6» · á penhut·a, a quantia pedida e custas, sob 

Naia tendo o Congresso feito o anno pa.s·· :pena de S3 expe1iir mandaJo de penhora, 
sado, na Mensagem desta.anno S. Ex. rei- ticando desde logo citado para torto.-; os 
tera: . :termos da execução- nomeação o approva-

cConvém que autorizeis a revisão do regu- . ção de peri&ns, avaliação, etc,, - até tina;l 
lamento para a arrecadação dos impostos julgu.mento. 
de·col}sumoo do .sello, alterando-se com re· E .o que é ma,is, Sr, Pt•esidente, passe pro· 
laêã.o 'ao primeiro a lei n. 641, de .14 de OJ· cesso e-xecutivo não póde o execut~do allega1• 
vembro .. àel899,principalmente na pa.r~e que qua.lquer violencia, fraude ou artificio em· 
diz .res}leito á.imposicão.de multas e á rom- pregado pelos encarregados da fiscalização, 
lagem~ aos: productos daindustria nacional, e nem tão pouco fundar a defesa. em h•re
qüe.,pr.ov:ldencieis sobre a.s·reforma.s que esta- gularidades que !po1~ventura tenham. occor-
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rido poroccasião do processo administrativo, revista, ox:igencia. que não faz em relação aos 
por mais importantes e graves que sejam recursos ordinarios, salvo os casos . determi-
eUas. nados no mesmo projecto; 

Pelo art. 65, essa defesa, no processo 7°, extingue os logal'cs de inspcctore~ fls-
executivo, estL\belecida a identidade elo réo, caes. ·· 
só póde versar sobre tres pontos: prova da _ , , . 
quitação, prescripção da divida e nullidade- . E~t n~o n;e detenho:. S~. Piesldente, m~ 
do processo executivo. ~ustificcl,r o::; })DDt~s punclplf~.s elo meu pro 

- . . . Jecto, o quo faret em occastao opportuna ; 
. A defesa, portanto, é a ma1s r~strwta po~- entretanto, preciso, ao menos em relação n.o 

s1.vel, t.ransfol'mttn~o-se a aut;ridacle adm1- artigo que estabelece <J, extincção dos Ioga
mstratLva em arbitro supremo e o Poder res de inspectorcs ftscaes dizer alauma 
Judiciario om simples chancellari:1 da auto- cousa ' 15 

rldad~ administrativa, pois este nu.da mais · . . . 
faz J.o que executar as decisões d;.~ l'epar- Estes funccwnttrws, InspecGores fiscaes, 
tição fiscal, sem indagu.l' si taes d~cisões nenhum:1 vuntttgem abaolutamentc teem le· 
foram profel'idas com justiça. e do accordo vado ao Thesour~ Federttl; ~bsoluta,mente 
com os reaulamcntos em viaor nadi.l toem ellcs fmto no senttdo de se me-

. . n A · o • . lh.ortw a al'recn.dação dos impostos de con-
Asslm, ve-se lo~o. quo o ossonc.w.l para sumo. Com sécb na capital Federal, são 

salvagual'.d<~r: os du•ettO$ dos negoo1.a,ntes o daqui 00 viltdos p::tm um ou outro ponto de 
dos ~ontl~rbm.ntes, o.m geral, é p~ocur<U' grt.- um ou ou&ro Estaclo, a.fim de fiscalizarem os 
~antlr o ma1s poss1vel a e~ormça? daquelles agente~ Liscaes, ft&calização que, aliás, tem 
Iegulamon .os ~~ntra quae.~q.uor .Lbnsos que sido de eesultaclos completamente nullos, 
~~ssam ser p~·aut~a.dos pelos L1scaos por ucca· quando é cer&o que os::;c::; funcciomtrios per
Siao da ftscaliZttçao. cebem umu, retribuição extraordinariamente 

O Sa. G,\LE:Ão CARVALIIAL-Estou de pleno pingue, desfalcando-se assim rendas que po· 
uccordo cJm V. Elt., lombr[tndo <tu e quttudo derittm ser applicadus, com reaes vantagens, 
se discutiu a lei, em 1890, eu n, eombt.\ti em om outPos serviços da administração pu-
todos os p.;ntos. blica. 

O Srt. HEH.IWIA DE SA-Eu tttmbem; creio E, Sr. Presidente, não lm o quo mais possa 
mesmo que fui o primeiro t~ cumbatel-tt. de.msporar o povo do ctue oxiglrorn-se delle 

O Sa. Bgn.NARDO DE CAl\IPOS -As clocltwa- Si.tcriticios cxtr<wrdina.rios, e n<to sorem osaos 
çõe~Hlo vv. ~mx:. me caus:tm since ,·o pt'azcl'. sn,crificios, qtw se tratluzom om impostos, 
Resolvi, pois, a,peesentaL' um pr·o,jecto lle applicados om beneficio SCtl ott do lHI.iZ. 
lei, no qmtl pl'ocuro qmtnto possivel garanLil' Adam Smith, orü1•e otttl'as rcgt'US ou lU[l.· 
os negociu.nte.s contl'I.L os auttsos qne porven- ximas pt•cscrovo a seguinte: 
tura pl'~tiquem os St·~. n.gen tos f\:'!ca,os. 

«As dospcza,s com o sel'ViQil dos impostos 
Os Pl'incipa.os pontos do projccto são os se- devem ser ns stt•ict<tmontc indispen~aveis, 

guinr.es: l1fim do que o Tbosouro recolha o maior li· 
1°, 1•oduz as multas, mantendo apenr1s a.s quido possivol.» 

do a.c&ua.l regula.men&'l, pttra de.terrninados Essa maxima, que em economia política 
casos que estã.o especificados no {>l'ojecto ; se traduz por osttt outra-obte1• o mais.pos· 

2°, estabelece uma intimação prêvia de sivel com o menor dispendio de fo~·ças, deve 
tres e seis dia..'i para. que o infra.~Jtor ctimpra sorvir semp1•c de mira ao Governo aftm de 
i1 disposição on disposições do reguLunento ClU() a, arl'ecad!1çlãG se faça com o ma.io1· pro
que liivm•em sido violadas, ~;ob pena de ser veito possi.vel para o Thesouro, o com o me
lavrado o. respectivo auto de infracção ; oor dispondio possível, o que se conseg11e pol' 

so, estabelece relatorios semanaes para ga- meio de um mecanismo simples do funccio· 
rantia do fiel des,mpen!w du.s attribuiçõos narios probos e apl;os, quo cumpram o sou 
commettldas aos agen&e.; flscaes ; . . dever, em beneficio do era.rio publico. (11fui~o 

bem.) 
4°, reduz os prazos, afim de que o pro-

cesso tenha marcha mais ru.pida; Em S. Paulo e nesta Capital, por exem· 
PIO' O Povo Paoaa, permitt ... m-me uma ex.pres-50, propõe que os recm•.sos ordinal'ios e "" 

ecc-offlcio sêJ·a.rn dirigidos para a re.:~pediva. ~ão que vem a. proposito, paga gostosamente 
os impostos, porque vê que os seus sac:rift

Jnnta de Fazenda, areada. em cu.rla. um dos cios são perfeitamente compensados com os 
Estados ; beneficios que recebe, graças aos esforços a 

6°, estabelece deposito prévio ou fiança ao patriotismo dos nota. vais administradore3 
idonea para o seguimento dos recursos de quo dil•igero os destinos dos munícipios de 
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·S. Paulo c desta Capital. os Srs. Antonio 
Prâdo c Pereira Passos. (Apoiados.) 

para ser a nação mais intelligente, mais lC 
beral e mais digna de ser amada. 

Le Tcmps. a. que se retere o Sr. Viveiros 
de Castro em sua bcl1a monographia sobre 
os~IDpostos, le Temps, o glorioso j.~rnal pa
risieme, a1 ós um estudo brilhante sobre as 
causas da decadencia da língua franceza, 
termina dizendc-si já. não somos a nação 
mais poderosa do Universo, esforcemo-nos 

Pois bem, !enhores, esforcemo-nos par~t. 
tornar o Brazil, si não a mais poderosa nação 
da Amel'ica, pelo menos, .a mais intelligente, 
a mais liberal e a mais digna de ser amada. 

(M-uito bem ; mt!ito bem. o Ot"C!d01' e l'i'lia· 
mente compdmentado.} 

DISCURSO PROFERIDO NA SESSÃO DE 23 DE DEZEMBRO DE 190•! 

('V!de p:tgina 50.2 do oihwo volume) 

O Sr. Atl"onso Costa- Sr. Pre
sidente, ao terminar o meu bumil<lo dis
curso, em uma das sessões :passadas prufurido 
em resposta ao honrado Deputado pol' Minas 
Geraes, cujo nomo cito com a devida venia 
de v. Ex., o 'Sr. Gastão da Cunha, defendendo 
o sub~titutivo que jó. foi approvado pelo Se
Dado c seguiu á. sancçiio presidencial, rela
tivo a exames de preparatorios, eu disse que, 
emlJOra partldario do ~o-ystema instituido 
pela l'eforma Benjamin Constant; e partida
l'io ta.mbom do criterio que aquella refot•ma 
estabeleceu ,para. se julgai' do cultivo intel
lectual de cada estudante, julgava necossario 
eliminal' algumas das disciplinas do curso 
instihlido pelo decreto ue 2ü de janeiro de 
1901, dando-se outra fórma ao exame deno
minado de madureza, simplificando-se e l'e· 
·duzindo-se os prog-rammas das materias en· 
sinadu.s. · 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA -Como 
estA ê impo~siv~l. · 

O Sn.. AFFONSo CosTA- Sou par·tidario do 
, systema instituido pela reforma Benjamin 

Constant, do ensino ínteg1•al seriado, termi· 
nado o çurso por um exame final denomi· 

.nado do madtweza; e o sou do . accordo com a 
opinião de O. Groa1·d, illustre educador fran
.cez, que, depois de ter historiado o grande 
·inquerito a respeito do ensino secundaria em 
Fran~a, concluiu por estas palavras : 

«Para nós, diz GI·eard (1), si tomos de 
fallar com franqueza e si o Estado ê o 
supremo director do ensino, não hesita
mos . em propôr o systema. de exames 
interiores successivo~, terminado.:~ por 

(l) Eclt~CC!tio~ ct Instruction. 

um de1•radeiro exame mais solemne, po
rém interior tambem, prestado deante 
de p1•ofessores do ensino secundaria, 
juizes autorizados, interessados e legi· 
timos nosso julgamento. 

Esse modo de sancção aos estudos tem 
alguns inconvenientes, mas nenhum se 
nos mostra mais racional e se otrerece 
tã.o capaz de remediar as enfe1•midades 
da natm•eza. humana. 

Apreciado tlm sou conjuncto, apresen
ta. vantagens incontesta.veis. A primeira 
é que, sob esse regimen, ninguem se il· 
lude. Os estudantes sabem que o suecas· 
so de seus estudos depende do seu apro
veitamento durante o anno e não do pre· 
paro da ultima hoi•a; elle sabe quo cada 
passo o guia seguramente ao fim que 
tem em vista, sem poder conhr com um 
resultado filho da felicidade de mo· 
mento. 

Depois, os pJ.es são informados do ade· 
anta.mento de seus filhos, de anno a anno; 
e finalmente o professo I', tendo conscien
cia. de que o discípulo lhe pertence dn· 
rnnte o cur$o annual, não carece de 
apressar as explicações e lições para at
tender aos que mais se adeantam, nem 
demorai-as para. esperar os que, pre- · 
(l'uiçosos ou fracos, não podem com 
facilidade aprender a materia expli
cada.» 

E', Sr. Pt•esidente, baseado nestas obset• .. 
vaçõcs que me pa1•ecem sensatasJ. que fui e 
sou partidario da reforma Benjamin Con· 
stant; mas, por isso mesmo que desejo que 
seja eJla. praticada, devo lemorar a necessi
dade de reformar os programmas existentes, 
cortando algumas das ·. ma terias exigidas. no 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 15:40- Página 24 de 30 

' APPENDICE 53 
j 

c urso e simplificando, tanto quanto possivel, 
o exame de madureza. 

A occasião é opportuna.. O projecto que 
permitte a prestação de exames parcellado& 

·aos estudantes que já. tiverem, pelo menos, 
uma a.pprovação em qualqy.e~· dos ~t·epara
torios, parece que será sarrcc1onaqo! Já tendo 
sido approvado pelo Senado. SancciOnado ou 
não do anno vindouro em deante, o curso 
,preparatorio po1• exames parcellados nã.~ 
poderá ser iniciado por ninguem, porque, s1 
o projecto não for sanccionado, o~ exames 
parcellados estão abolidos; e si o fo1•, só 
prestarão exames pol' esse systema os estu
dantes que tivei'em, pelo menos, uma appro· 
vação. 

Nestas condições, parece-me momento 
azado para apresentar algumas idéas no sen· 
tido de encaminha1• a remodelação, que se 
me afigura necessaria e urgente, dos pro
grammas de ensino do Gymnasio Nacional. 
O que existo, Sr. Presidente, não se póda 
manter pela sua impraticabilidade. 

E' preciso faozer desapp:.trece1• as prevenções 
que se teem levantado contra o systema in
stituido,removendo-se tambem de em torno do 
oxame de rnadureza e~sa idéa de monstl'O de 
ê\m cabeças, como a muita gente r:;e afigura, 
quando esse exame final que so deve exigir 
do estudante, ao terminar o curso, não póde 
ter a apparencia de concurso solemnissimo, 
como bem disse o illustre Deputado pelo meu 
Estado, o Sr. Esmeraldino Bandeira. O que 
se pretende averiguar por essa prova final é 
si o estudante adquiriu durante o curso as 
noções geraes indispensaveis á obtenção de 
novos conhecimentos, demonstrando ter o 
espírito preparado -pa1•a maior desenvolvi
mento e cultura. Esta, Sr. P1•osidente, dove 
ser a o1·lentação a seguir, á qual se oppõem 
presentemente o accumulo das matarias e a 
1()rma. porque se tem estabelecido o curso do 
Gymnasio Nacional. . 

Actualmente flgu1•am alli as seguintes ma
terias: - desenho, portuguez, litteratura, 
francez, inglez, allemão, latim, grego, ari
thmetica, aJgeln•a, geometria, trigonome
.tria, mecanica, astronomia., physica, chi
mica, historia natural, geograpbia, choro· 
g1•aphia, historia c logica- ao todo 24 disci
plinas, porque a historia natural se desdo
bl'a em mineralogia, geologia, botanica e 
zoologia, a se accumularem dentro do curto 
·espaço de . algumas horas por semana de cada 
anno lectivo, o que torna. impossivel um os· 
tudo l'egular e proveitoso. 
· Penso·mesmo, Sr • . Presidente, que o que 
tem concorrido muito para. se ter adiado,atê 
.hoje, a execução da. reforma tem sido esse ac· 
cumulo de mate1•ias e o desenvolvimento que 
. se tem dado aos programmas. 

E, como si não fosse bastante a exigencia 
dessas ma terias, ainda professores ha que, ou 
porque entendam que isso é do seu devet•, ou 
porque julguem azada a occasião de fazer 
praça de seus amplos conhecimentos, d~sen
volvem . cada uma dellas em vastissimos pro
gra.mmas, em que figuram detalhes exagera-
dos e minundencias dispensaveis. -

0 SR. ESl\IERALDINO BANDEIRA. dá . llffi 
aparte. • 

0 Sa. AFFONSO COSTA-S!'. P1•esidente, que 
o curso instituido como está é impraticavel 
dizem-no e sentem · todos os que . se dedicam 
ao estudo destes assumptos; dizem-no os que, 
encarregados pelo governo, fiscalizam os esta
belecimentos de instrucção secundaria, o 
com eloquencia e f1·anqueza dignas de lou
VOl',nos informa o honrado e illustrado dire
ctol' do Exte1•nato do Gymnasio Nacion~l 
desta Capital : 

« De todas as questões do ensino é a. dos 
p1•ogrammas a mais debatida nes3es ultimos 
annos. Penso que os actuaes programmas 
do Gymnasio necessitam modificação, a 
TORNAL·OS mais cu1·tos, assim como melhol' 
distribuição das ma terias no curao dos annos . 
de estudo. Quem percor1•er a longa enu
mel•açio das ma. terias ensinadas-littera.turas 
antigas e modernas, línguas vivas . e mortas, 
geographia., historia, arithmetica, algebra, 
geometria., trigonometria, mecanica, astro
nomia, physica, chimica, botanica, zoologia, 
etc., admil•ar-se-ha do estado em que ficará 
o cerebro do alumno onde se encontrasse 
semelhante somma de conhecimentos.» (2) .• 

O resultado de tudo isso, Sr. Presidente, 
e que, pelo d9sejo de obter muito, se sacrifica
o que de util se poderia alcançar do esforço 
intellectual dos alumnos, c cada um 
delle3 vae pa~sando aos annos superiores 
do curso, sem o preparo necessario, 
porque, não tendo havido tempo de 
lhe ser ensinado todo o programma, não é 
justo que se lhe exija, no exame, conheci· 
mentos que lhe não foram ministrados. 

Bem sei que não é mal exclusivamente 
nosso esse de fa.zet• figurar em programmas 
largas exigencias que na pratica não p()de• 
rão se1• mantidas. O vicio nos veio da. 
França, onde, durante certo tampo, para. 
se ol'ganisa.r o programma. de ensino secun· 
dal'io só se procurav.a indagar qual o saber 
mais util ; e como todos os conhecimentos, 
cada um sob ·o seu aspecto, são uteis, dabi 
se originava a decretação de progra.mmas 
largamente desenvolvidos, poreni :humana.· 

(2) Rilatorio apresentado aQ t.finisterio 
da Justiça, 1004. . . 
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mente impra.tica.veís, o que levou G. Le 
Bona affirmar: a reforma do ensino secun
da,·io etficaz seria cortar tres qua;·tos das 
co usas ensinadas (3). · 

~alvez seja, Sr. Presidente, exagerada a 
opinião do illustrado escriptor francez ; pa
rece-me, porem, que, modificada um pouco, 
ella nos de vc servir de consell!o. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- Aqui 
mesmo na Escola Polytcchnica e na de Me
dicina se dá isso. 

0 SR. AFFONSO COSTA -Julgando, assim, 
opportuno õ momento, venho pedir licença a 
V. Ex.. para apresentar á consideração da 
Camara um projecto q uc nos habilite a fazer 
alguma cousa a respeito, projecto que, estou 
convencido, merecerá a a.ttenção da honrada 
Commissão de Instrucção Publica, pelo me
nos,como base do estudo,porquanto não tenho 
a pretenção de trazer para o debate tea
balho perfeito e completo. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- 0 que 
não resta duvida é quo é uma cousa neces
saria. e urgente a organização desse ensino 
de madureza. 

0 SR. AFFONSO COSTA-O p1•ojecto que VOU 
'tel' a honra ele justificar mantem no Gym
nasio Nacional um curso unico de estudos, 
distribuidos pm• seis annos. 

No instante presente, parece-me que entre 
nós, como em toda a parte, não s~ justifica a 
divisão do ensino secundaria em cursos dif
ferentes, p~la pceoccupação de ttttendor-se á 
diversidade· de aptidões, cursos em que fi
gura mais, ora o estudo das scienoias do que 
o das lettras, ora o da..;lettras mais do que 
o das sciencias; porque, como ·diz Fouillêe:
é um prejuízo acreditar que um futuro me
dico deva te1• uma educação dilferente da 
que é neccssaria a um futaro magistrado 
ou professor. (4) 

Para mim mesmo, Sr. Presidente, esta 
opinião de Fouillée tem muito valo1•, por 
isso que entendo que o fim principal do ea~ 
sino sectmdario não é preparar estudantes á 
matricula nas escolas superiores da Repu· 
blica, mas sim armar a mocidade brazi
leira dos nieios necessarios a se poder em
penhar com van'tagem na lu c ta ,pela vida ua 
sociedade moderna ; porque, Sr. Presidente, 
si o que se tem em vista com o ensino 
secundaria é o desenvolvimento do e.:;pi
rito, é o U.esenvotvimento da intelligencia 
até um certo grão, tornando-a capa.z de 
estudos superiores, não se comprehende 
esta indicação precoco de estudos prepara· 

(3) Psyohologie de . ~'Er.lucatiott. 
(4) L' enseignement. 

torios para aqueUes que, ainda de futuro, so 
possam destinar a. esta · ou âquella carreira. 

Demais nã.o é verdade que a aptidão scien
tifica exclua a aptidão dos estudos litterarios, 
nem que a aptidão dos estudos litterarios ex-· 
clua a aptidão d?.,.g estudos scientifioos.Aocon
trario, sempre se me afigurou que a aptLlão 
dos estudos scientificos torna mais urgente a 
necessidade dos estudos litterarios,do mesmó 
modo que a aptidão dos estudos litterarios 
torna mais facil a obtenção dos conhecimen
tos scientificos ; porque, si num dado indivi
duo se nota muito vantajosamente desenvol
vida a fa.culdade do raciocinio e se lhe nota. 
po1• outro lado, a falta de imaginação, é Ó 
caso de desenvolvei-a pelos estudos littara· 
rios ; ou si, pelo contrario, se verifica terelle 
grandemente desenvolvida a imaginação, e a 
carencia de raciocínio, é o caso do estudo das 
scienoias para desenvolver-lhe essa mesma 
faculdade. 

Esta é tambem a opinião de Georges La· 
fargue (5), citado pelC\ illus~rado parlamen
tar, o Dr. Ruy Barbosa, em luminusissimo 
parecer sobre o ensino secundario, apresen
tado á Camara dos Deputados em 1882: 

« Repartida entre dous modos de e@~ 
cação contradictorios que forçosameii'ts 
a dividem quanto á maneira de conceber · 
o conjuncto do mundo e suas particulari
dades, a juventude scinde-se em· duas 
f1•acções adversas, que nunca se podet•ão 
entender. Da sorte que a instrucçã.o, 
longe de contribuir para a concordia 

. dos espidtos, nilo faz sinão dividil-os 
mais e engra vecer o mal de que pa
decemos. E ' com esse systema que 
se obteem, de um lado, advogados, ma
gistrados. , a.dministl'adores, que pode
rão ser muito eminentes em suas es
pecialidades,mas que são balclos de toda 
a. cultura soientifica; de outro, astro
nomos, physicos, chimicos, industriaos 
que poderão ser sabias, mas são incapa
zes de apreciar convenientemente ~os 
factos do Governo, da politica e da his
toria (5). » _ 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- Ha uma. 
ditliculdade - que, parece, V. Ex. deve resol· 
ver. Nas localidatles onde o Governo não 
tiver institutos especiaes do ensino iate~ 
gral para preparar esses moços, não havendo 
particulares que para tal se apresentem, 
como resolvor a questão~ (Ela outro aparte.) 

0 SR. AFFONSO COSTA- Foi para removei' 
essa difficuldade que a lei ·permittiu a .crea
ção dos institutos equiparados. V. Ex. 
não pode dar á. sua objecoã.o a elasticidade · 

(5) Os progJ·ammas de Instrucçtto. 
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que, á primeira vista, se me afiglli'a ella 
pode ter. 

No interior dos Estados ou mesmo nas ca
pitaes, onde esses institutos não existem, 
ha, de certo, professores que leccionarão as 
matarias exigidas para o exy.me do madu
reza, a ser prestado nos i~sta.belecjmentos 
o:fficíaes ou equiparados. 
. Não seria razo;.·vel deixar de manter um 
systema de ensino só po1•que elle não poderá 
ser praticado em todos os pontos do paiz, 
mesmo os· mais remotos. 

0 SR, ESMERALDINO BANDEIRA dá um 
apart('. 

O SR. AFFONSo CosTA- Não é possível 
manter academicos em todlt parte, como 
não o é manter institutos de ensino secun
daria. 

Mas, Sr. Presidente, voltando . ao fio do 
meu discurso de que fui desviado pelo aparte 
do honrado Deputado, meu collega de ban
cada, devo lembrar á Camara que a refor· 
ma Benjamin Constant, creando o ensino in
tegral, mantinha um curso unico. 

Seguiu out1•o rumo o Sr. Amaro Caval
canti, ao modificttr a organizttção dada ao 
Gymnasio Nacional por aquelle distincto es-

. tadista, pois, bifurcttndo o ensino, creou o 
curso clu.ssico e o realista,. isto é um curso 
em que se estudavam as linguas mortas, o 
inglez, o feancez e as sciencin,s, e outro em 
que só se exigia o estudo do latim, das ou
tras linguas citadas e o das sciencías. 

A idéa, porém, de um curso uni co preva
leceu na reforma do Sr. Epito.cio Pessoa, e 
é um curso unico que o projecto estabelece 
tambem. -

Agora, pois, Sr. Presidente, vamos en
trar no difficil da questão. Provada, a ne
cessi<lade de cortar algumas das disciplinas 
das que constituem actualmente o CUl'So ue 
estudos secundarlos, afim de tornai-o util c 
aproveita.vel, quaes as matarias quo se nos 
apresentam como mais uteis ao cultivo da 
mocidade em um curso prepa1•atorio~ 

Si, em get'al, todos os conhecimentos são 
uteis, e a cada momento deparamos a ne· 
cessidade delles, o que devemos eliminn.r do 
programma~ 

Que lingtias podem se1• dispensadas ~ 
Que sciencias podem deixar de figurar~ 
A Cam~ra não desconhece a controversia 

dos que querem que predomine o estudo das 
sciencias e dos que, pelo contrario, se in
clinam pelo estudo das let.tras. 

Penso, Sr. PL'esidente, e esta é a orien .. 
ta.ção do projecto, que, das línguas antigas, 
o grego póde ser excluído do curso do ensino 
secundaria, sem.grande prejuízo. 

Não nego as vantagens educativas das lín
guas mortas, do grego e do latim ; ellas 

constituíram e constituem ainda uma excel
lente gymnastica para o espirito. 

Havendo, porém, necessidade de cortar 
alguma cousa,eu não vacillo, como o prowio 
Fouillé e, partidario do estudo das linguas. 
.antigas, em sacrificar o grego, -mantendo o· 
latim. 

Não falta, Sr. Presidente, quem affirme,. 
com a autoridade de um nome feito nas -
lettras, que o ensino das línguas mortas, do 
grego o do latim, constitue um fossil; era a 
opinião mesmo de Mr. Berard a respeito, 
era a opinião de Ducrocq, affirmando que 
até mesmo para o estudo da litteratura e do 
Direito Romano não se faz mais mister o 
latim, por isso que as traducções a.bundavam 
por toda a parte e o espirito da mocidade 
póde colher os ensinamentos que aquella 
legislação nos miníst1·a, nas fontes, aliás 
boas, das excellentos tra1ucçõos. 

0 SR. ESMERALDINO BA.NDli:IRA-Dá licença 
para um aparte~ Contra isso cito um facto 
passado a.qui, ha pouco, em exa,me de uma 
a.cadomia. Perguntava o lente a um exami
nttndo: «Quo é testamento nuncupativo~» 

0 SR. AFFONSO COSTA.- E O examinando 
não sabü1 a significação da pttla Vl'<1l não é ? 

0 SR, ESMERALDINO BANDEIRA. - 0 exa
minando não sabia o que era, apezar de in
sis·tir o lente, dizendo: « Mas veja o que 
sigo i fica nuncupare em latim ! » fSi soubesse 
a traducção da palavra, já não seria assim. 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE- Isto 
não prova c ousa alguma. 

O SR. EsL\nm.ALDINO BANDEIRA.- Prova 
tudo : pl'ova que ó indispensavel o conhe
cimento do latim. 

O SR. r.~rmoEmos E ALDUQUERQUE - Não ; 
no ca . .;o basta,va que o individuo soubesse 
por·tuguez. 

l 1 SR. AFFONSO COSTA. -Sr. Presidente, 
cu não me atrevo, e não me atr·everei ja
mais a seguir essa opinião que citei; não 
comprehendo como se possa fazer o estudo 
consciencioso, verdadeiro o util do Dü•eito 
Romttno sem se ter noções ge1•aes da língua 
latina (apoiados), para se recor.rer ás pro
prias fontes. 

Nós somos um povo de raça néo· 
latina, e devemos manter alguma cousa 
dessas beUas tradições de cultura e cl.e litte· 
ratura que nos legou o passado greco-ro
mano. Já não é pouco que sac1•ifiquemos o 
grego : conservemos, ao menos, ·O latim. 
Como o orador, o jurisconsulto, o pregador, 
o mestre poderá. manejar bem a Ungua po~
tugueza, escrever em estylo claro e brl· 
lhante, tendo a certeza de que escrevo bem; 
si não conhece as fontes· de que emanaram, 
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·- em sua grande maioria, as palavras de iua. 
p1•opria língua ~ 

Demais, como diz Fouillée (6) : «0 latim é 
~:tmica lingua pedagogica. quo tem um cara
.c~er internacional, porque é o commum 
objecto de estudo das classes esclarecida~ de 
todas as grandes nações. 

Si em nossos dias os sa.bios e os lettrados 
não se correspondem mais em latim, a cul
tura latina não deixou de ser aimla um 
traço de união . ent1•e sabios e litteratos, 

.qualquer que seja o paiz a que pertençam. 
O latim ainda ·tem uma vantagem sobre o 

grego, a de ter sido uma língua litteraria 
e scientiftca.mentc viva, até quasi os nossos 
dias. 

A superioridade esthetica, philologica e 
philosophica do grego em 1•elação ao latim 
é reconhecida, não se podendo negar, entre
tanto, a sua inferioridade pedagogica. E' o 
.grego uma lingua complicada, muito rica, 
sul)til, livre e muito flexível, porém que 
não se torna conhecida sinão por um estudo 
aprofundado e tal que não se póde exigir 
da totalidade dos nossos collegiaes. » . 

Das lioguas vivas o projecto mantem a 
fra.nceza, a ingleza. ou a allemã, á escolha 
do alumno; da mathematica, a arithmetica 
.e a geomett•ia. 

A' primeil•a vista se me afigurou, sem 
-difficuldade e sem p1•ejuizo para o ensino, 
que se podia eliminar a algebra e a trigono
metria. 

Mas, Sr. P1•esidente, não só compul:Sando 
os differentes programmas dos paizes mais 
civilizàdos do mundo, como attendendo ainda 
á necessidade que dos princípios geracs dessas 
scienclas tem o estudante de medicina. ou 
de engenharia, e desde que o ensino secun
dario é dado em um só curso,.não se exigindo 
matarias especiaes aos que se destinam 
á.s carreiras de medicina, en~enharia ou di
reito, verifiquei que e1•a indtspensavel man
ter o estudo da a.lgebra, pelo menos, até 
aseq nações do 2° gráo. · 
. Quanto ao da trigonometria, fica reduzido 
ao da rectilinea, uma. vez que a trigono
metria. curvilínea, com o seu desenvolvi· 
manto, só póde ser applicada ás altas espe· 
culações mathematic~s. ·· -

o projecto mantém a pllysica e a chimica; 
não ora possível supprimil-as. 

E' exacto que ba 15 annos passados não 
eram ensinadas nem exigidas estas soiencias 
nos cursos secundarias ; mas, Sr. Presidente. 
nesse tempo andavamo~ na retaguarda de 
tudo quanto se havia feito oro mate1•ia de 
ensino nos diversos paizes do mundo. 

O ensino da physica. e da chimica é el!· 
aeocial, bem como o estudo da historla na-

(6) Obra citada, 

tural nos seus quatro ramos-a mineralogia. 
a botanica, a geologia e a zoologia. 

Es!!es conhecimentos são p1•esentemente 
reputados essenciaes. 

Um moço que não conhece a natureza c 
propriedade d~ corpos, as leis de suas com:
binações e decomposições, e · as que modificam 
o seu estado e movimento;que ignora os prin
cipias goraes da vida vegetal e da vidaanimul 
e os seus principaes phenomenos,oi•gãos, fun
cções,apparelhos, etc.; que vivendo na terra, 
não tem noção de sua origem, e desconhece, 
por completo, os phenomenos da dynJ.mica ter
restre, e se mostra alheio á composição dos 
mineraes e a sua estructura.,sentir-se-ha, em 
muitos momentos dados de sua existencia, 
em · grandes difficuldades e embaraços. 

O que convem, entretanto, para. não se 
tornar impraticavel o ensino, é que destas 
sciencias não se exija ao estudante sinão os 
conhecimentos mais geraes e uteis e os pro
grammas não tenham o grande desenvolvi
mento a que jà me referi. 

O p1•ojecto limitao estudo da. historia ao qne 
se me afigura e.~sencial, não sendo possível 
que se continuo a exigir de cada estudante 
o conhecimento da. historia do Egypto, da 
Babylonia e da Syria, em todas asr.tsuas 
pa1·ticularidades, dynastias, costumes, etc., 
quando o estudo da historia., em um CUl'SO 
secunda1•io, deve limital'-so aos aconteci
mentos historicos, scientiflcos, litte1•arios e 
religiosos mais importantes, que :fizeram 
época, devendo-se exigir, com mais interesse, 
a historia do nosso paiz. 

O estudo da geographia, que abrangerá 
em ligeiros traços ·os di1fe1·entes paizes do 
mundo, terá maio1• desenvolvimento em re
lação á A~erica e especialmente ao Brazil. 

0 SR. JAMES DARCY-Principalmente da 
America do Sul. 

0 SR. AFFONSO CosTA. - 0 estudo da me~!! 
canica. e da astronomia 1lca1•á supprimido. 

Não comprehendo, em um curso secundaria 
do modo que o qu_eremos instituir, o estudo 
da astronomia e da. mecanica.; bem sei que 
estas sciencias teem uma import.ancia e 
belleza extraordinarias e são muito utais 
ao espírito dà parte esclarecida <la humani
dade, mas não é possível introduzir nos ~ro
gra.mmas de ensino secundaria tantas sclen
cias que são uteis, porque, si só pela. utili
dade ellas devessem ser mantidas, era o caso 
de exigir-se o estudo da. phisiologia, da socio
logia, da propria philosophia, que tantos · 
advo~ados teem, e que, incontestavelmente, 
habihta. o homem a pôr-se a par das varia
das theol'ias sobre os grandes problemas do 
ente supremo, da natu1·ozl.\ dl.\ alma e tanta 
co usa. que in$eressa saber. 
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Com e.treito, senhores, qual a sciencia que 
não é util ~ Agora mesmo, a proposito da 
·philosophia, eu me recordo · da propaganda 
que desta sciencia tem feito Fouillée, já por 
mim citado, pretendendo que o seu estudo 
não só seja mantido obrigatoriamente nos 
·~m·sos secunda1•ios, como s.d· lhe dê maior 
desenvolvimento. ' 

O projecto supprime o estudo da logica. 
. .si fosse possível restaurar o astuto da phi
losophia., si para isso houvesse tempo · du
rante o curso, de modo a não comprometter· 
se o ensino das outras materia.s, tel-o-hia 
feito, seduzido pela opinião do educador 
.acima referido. O estudo da logica, porém, 
fôra do da philosophia,quando cada. sciencia, 
no desenvolvimento dos seus proplios princí
pios, aperfeiçoa no estudante a faculda.de 
do. raciocínio, mo pa1•eceu dispensavel. 

0 SR, MEDEIROS E ALBUQUERQUE dá um 
aparte. 

A manutenção do desenho se me afigura 
necessaria. 

No seculo pa~sado. o desenho figurava em 
poucos programmas do ensino primario, e si 
figurou entre nós em algum programma de 
ensino secundal'io, não tinha () desenvolvi· 
mento que preciso é da1··Ihe. 

Em 1882, oconselheiro Ruy Bat•bosa., nesse 
luminosissimo pa1•ecer, a que já me referi, 
elaborado sobre o projecto que reformava o 
ensino s3cundario, pa1•ecer qne constitue uma 
vasta monogra.phia sobre o assumpto, do· 
monstt•a ampla e vantajosamente a utilidade 
do desenho nos cursos secundarias. 

Para fundamentar a sua opinião, o hon
rado Deputado então, e hoje Senador da Re
Imblica, cita notaveis educadores da França, 
da Allemanha, da Inglaterra e dos Estados 
Unidos, opiniões c1ue não leio para não fa
tigar o espirito da Camara em hora já tão 
adeantada, o quando o hom•ado Presidente já 
me avisou de estar esgotado o tempo desti-
nado ao expediente. . 

O estudo do desenho desenvolve de um 
modo extraordinario as faculdades do espí
rito, crea o gosto artístico, aperfeiçoando·o 
no correr do tempo, habilita o medico, o en
genheiro, o professor. a . tornat• mais faceis 
as suas demonstrações, juntando á traducção 
verbal do seu pensamento a. demonstração 
representativa, nitida, clara aos olhos de 
todos, elemento. subsidiario de gl'ande impor
tancia, e que sO uta arte lhe poderá fa
cultar. 

«Si estudarmos o papel do desenho na 
educação geral, póde-se estabelecer que, 
principiando com a creança ao encetar a 
escola, releva. exercita.l·a, dm•ante todo 

__ o a.nno escolar. ·(7.) . 
(7) Arte de Educaçaa-Wa.ter Smith. 

VoJ. IX: · 

O que cumpre é que todos os gcneros 
do desenho elementa1• sejam ensinados, 
não como a"P;t~. mas como linguagem 
commum, e se -~itilizem, não como diver
são, mas como instrumento prestaditl~ 

Tratado como linguagem, o desenho 
é uma como critica exercida por nós 
mesmos sobro os nossos conhecimontos, 
mediante a c1ual ou sondamos a prorun
~eza. da nossa ignoranc~a, ou intelli
givelinente exprimimos as noções e idéas 
de que dispomos. E' especialmente a ar·te 
do desenho docil serva do estudo da 
sciericia, estampando-lhe .as verdades, 
pintando-lhe os phenomenos e exhibindo
lhe as leis. 

Havemos de considerai-o como auxi
liar ou vchiculo, que nos ajuda a ex
pressão no estudo de outros assumptos; 
assim, por exemplo, na geogra.phia, o 
desenho de cartas. Em vez de ensinar, 
pois, a uma classe, como se a prende a. 
arte de dcsenh_ar flores, eu lhe daria. 
lição de botanica, exigindo que os alu
moos de$enhassem o.; exemplos.» 

A littera.turu tambem não constitue, pelo 
pt•o,jecto, uma. cadeira especial; ella será estu
dada na. cadeh•a d ·.~ lingua nacional, que se 
iesdobral'á em vat•ios annos. · · 

Hoje, Sr. Presidente, o ensino d <.~s lingua.s 
não deve set' o velho, o archaico, de cin
coenta annos pas3ados: as lingua.s devem ser 
ensinadas pr .:,ticamente, devendo o estudo 
da gramma.tica ontl'ar como elemento subsi
diat•io ás explicações do professot•, de modo 
t\ saber o estudante, concluido o cm•so, ex
pressar-se regularmente nas lingua.s estran
geil·as que tive1• apt•endido. 

Entre nós, e pela velha l'otina., o estudante 
de preparatorios, depois de ter sido appro
vado em qualquer das lioguas estrangeiras, 
não sabe dizer quatro palavras em qualquer 
dellas, não sendo capaz de sustentar uma 
conversação, por mais · ligeira que seja, na 
lingua em que tiver sido approvado. O en
sino se limita á tt•aducção. 

A orientação, a que obedece hoje, em toda 
a parte, o ensino das linguus, é, como nos 
diz o professor Sa.id·Ali, outra. muito di.fl'o
rente; o estudo da gl'amma.tlca. deixou de sor• 
o elemento essencial pam ser subsldiarlo, as 
traduccões occupam logar secundarlo; tendo 
por ba,se prinClpal o estudo dos idiomas es
trangeiros, os oxercicios de conversação, a. 
pratica de fa.llar, ouvindo e imitando, porque 
«a linguagem escripta não rep1•esenta o 
idioma. todo; falta-lhe o essencial: os sonss 
que não se transmittom pelos olhos, ma1 
pelos ouvidos ». 

s 
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Assim entendi que a 1ittera.tuea, podia 
ehtra.i', como sempre .!!gurou nos program
mas do ensino secunda.rlb, annexa á língua 
~tartugueza. Ao envez do professor exjgir do 
alumno que decore dcsenvolví@.as lições de 
grammatica, que redija um thema sobre um 
assumpto qualquer, que descrelra um1. ponte. 
uma festa, um edifi.cio, uma. ave, uma flôr, 
deve ·exigir que ·eue trace rapidamente· :1 
biographia de um dos nos:ms poetas, de um 
dos nossos oradores, devendo, para isso, 
dar-lhe, em traços largos, lições de littera
tura nacional. 

Assim, â proporção que o alurnno for 
aprendendo a sua propria lingua, irá adq ui
rindo noções de litteratul'a geral do seu 
paiz. 

Penso que deste modo não se sacrifica o 
estudo da litteratnl'a nem o da g1•ammatica, 
tornando-se o estudo da lingua nn.cional mais 
proveitoso o mais ameno. 

Saliento tambem, Sr. P1•esidente. a necBE:• 
si.dade de fazer o estudo das linguas nos pri
meiros annos do curso, devendo seguir-~e o 
das mathematicas e outras sciencias, pois 
não é para· desprezar a opinião de La Bru
yere. A intelligencia fl'esca da mocidui1e 
aprende melhor as linguas do que as scien
cias; a novida.dequelhe oiferece a significaçã() 
das palavras a convida a interessar-se pelo 
estudo das linguas que não são a sua, ao 
passo que o estudo das sciencias, demandando 
uma certa dose do raciocínio e firme~a de 
espirit0, só ~ bom comprebendido, quando a 
intelligoncia se acha, de cel'to modo, desen
volvida, desbravadas as difficuldades da pri· 
meira eJucação. 

Tal é, Sr. Presidente, em traços rapitlos, 
tanto quanto me foi possível explicar, a 
orientação que pretende dar o projecto aos 
estudos do curso secundaria. 

Agora passemos a outro ponto, <.t modifica
Ção que proponho ao exame de ma.duroza. 

O exame de madureza, como s3 acha. insti
tuido e regula.do, se me afigura impra.ticavel 
(apoiado do Sr. Esmemlclino Bandeira); dis
se-o no Pl'incipio do meu .discurso, affirma-o 
o honrado director do « externato ofllcia.l 
desta Capital», dizem todos ar1uelles que co
nhecem de .perto as exigencias do pt>ogra.mm~J. 
do Gymn,a,sio Nacional. 

E' facil compL'ehander a diffi.culdade e o 
temor de um estudante, tendo do ver-se 
deante de uma assembléa de professot•es ••• 

0 SR. ESMERA.L'DINO BANDEIR.A.-Publicos 
. e -particulares. 

0 SR. AFFONSO COSTA-.•• a fazel' prova 
escripta de cadu. umu. das 24 ma. terias que se 

exigem no curso e tendo ainda, depois dessD.G: 
fatigante estafada, de prestar outra. s ta.n tas;; 
pro V<\S orae3 de c1da um 11 dellas. . 

Além, Sr. Pr•esidente~ do accumulo ·de·· rr 
ta.nta.s diffi.culP.:ades, accresce o granrle desen
volvimento d~ cada programma, de modo· s 
que não serâ o · e3tud~\nte cap1z de resistir .f. 
á semelha:-nte prova, uma ve'lí que SJ dê ' 
ás disposições do regulamento r .,stricto 
cumprimento. Dahi vem a má vontade con
tra o regimen instituido,-as queixas contJ?a a; 
sua pra·tica., e, emfim, esse adiam:mto con
sl;ante a que vae :;ando condemnado um ~ys
tcma que tão bons resultados tem dado em 
toda a partet onde seriamente ·tem sido · ex
ectltado. 

Para facilitar o exame de madureza, o pro-. 
jecto lembra um alvitre que, aliás, ni\.P é,~ 
novidade. : 

Nem todn.s as ma.terlas entrarão na pt"ova'. 
escripta, embora sobre todas os candidatos·. 
sejam examinados na oral. 

Na Allemanha, onde o systema t~ velho, 
algumas disciplina.s não figuram na prova. 
escripta, e é inter-ess ~nte que nós, quo vive- · 
mos a copiar o que alli se faz, não nos tives
semos lembrado do seguil• esse exemplo, afim: 
de facilitar-se o tão complicado oxame. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA-Aqui SãO 
todas as ma terias exigidas ... 

0 SR. AFFONSO COSTA-A idéa de não figu
rarem na prova escripta algumas ma.terias 
do curso, Sr. Pl'esidente,me parece accoit:~ vel 
e até muito natural; ha di::~ciplinas 1\ re
speito das quaes o estudante é melhor cJutmi
nado em prova ora.l, onde pód(} dar mr.ior 
e fl•a.nco desenvolvimento a seu pensamento, 
sem a preocupação de reJ.igil-o e nscrev-el-o 
-rctlt•o-me·especialmonte ás que exigem pro
vras praticas. 

UM Sa. DEPUTADO dá um aparte. 
0 SR. AFFONSO COSTA-Deste modo, redu

zidas as matarias do· ..;ut•so secundal'io, fa
cilitadas as provas cio ex;tme de m:tdUL'eza, 
limitados os PL'ogrammas das sciencia.s ao 
que ellas teem de ma.is bello e utiL, smn se . 
doscer a minudencias e particulal'idu.des ~· 
rHspensu.veis porém oxha.ustivas, penso crJn· ·.
vencidarnente que a reforrn~t, in~tituindo o 
ensino integral sel'iado, termina.do pelo exa
me gm•al, poderá. e devort'L ser pea,tioa.cla 
com proveito pat•a a mocidade cstu~tiosa. do 
paiz. 

São estas, S1•. Presidente, as id1hs consi
gnadas no projecto que vou ter a honra. de
envial•a V. Ex. pat•a dar-lhe o conveniont~ 
destino. · 

Bem sei que neste ftm d.e sessão, ao apagar 
das luze.s, S()gundo a expressão parlamentar, 
a honrada. Commissão de Instrucção Publica 
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.io poderá. occupa.r-se do assü.mpto, mas fica 
"'!hi a . proposição a ser estudada ao lado do 
-projecto do Sr. Gastão da Cunha. que a. meu 

'91' ê ·•a morte do ensino secundarjo, 
·Estou certo de que, na ;tura sessão, 

tttendendo-se á urgencia do as mpto, a Ca· 
:~ara, que não· pôde deixar de · rer o soer
~uimento do ensino secundario no paiz, 

tomá~· na devida consideraçãÓ ~b'" 'estp.do.z 
desta magna questão;. e ou, como membro 
obscuro de um instituto de ensino secunda.
rio (não apoiados), ficarei contt,nte por .ter0 

concorl'ido,embora com pequeno contingente, 
para tiio util e necessaría reforma. (Muito 
bem ; mudo bem. O orador é muito ~ compri .. 
mentado.) 

F IM DO NONO VOLUME 

-"" . 
I 

. 
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