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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 3 DE , ETEMBRO (19011) 

O Sr. Medeiros e Albuquerque recei·a que o possa111 accusar de " 
soffreg11idão legislativa, po1' vir, apenas uma semana clepQis de Ler 
tomado assento na Gamara, apresentar desde já um projecto, sobre 
cuja importmrnia não póde haver cluvicla. i'vlas o projecto ern questão, 
nem :foi improvisado neste breve espaço ele tempo, nem p0ssue a .mi-
n~ma originalidade. 

Quando o orador, na legislatura passada, representou o seu Estado 
natal, teve vontade ele SlJbmetter á Gamara a meclicla 'que ora lhe apl'e- . 
senta. Mas era uma época ele absoluta esteriJi.elacle legislativa. Ficava .- se 
de antemão cançado elo esforço que ainda não se tinha feito - Lanto se 
senti a a sua absoluta inuLi.lida.ete ! 

' Fallar para que? Si o pTojecto tinha a sancção elo CaLLete, era 
inuti.1 clefenclel-O, POl'CjUe ·a Sü'a, approvação estava cleciclicla. S~ não 

; 1' 

tinha, era tamf:Jem inutil sus ~eatal.-o, porque a sua conclernnaç.ão estava 
decretada. Os mais habeis, o·s mais intelligentes desistiam .de ouvir 
razões, para ouvir. as suggest.ões do Governo. Esperar convencer o 
Chefe do Est&do tlaquelle tempo era perfeit.arnente v5.o. Sua attenção 
nunca se fixou em nenhum grande problema social. Sempre pareceu 
flesclenhal-os. 

Hoje, o orador ~uppõe que a si luação é· CI ifferente. 
Ha d.ias, fallanclo cios exiguos clez minuLos q11e o Supremo Tribunal 

concccle aos que têm ele orar na sua presença, dizia o Sr. J!:d11ardo Ramos 
qen elles apenas ·bastavam para um "exonlio aclulatorio ". 

o orador não precisa ele ,tanto ternpo para raz-er .um éxora io, ao 
c[üal se pócle t:ilvrz . applicar o mesmo epihheto, dimnclo que c.on:fia 
rn.ais na il!ústração, quet do actual President!Y, da Republica, quer do 
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seu Ministro da Industria. Ambos se Lêm revelado á altura dos seus 
cargos, ambos têm mostrado sentir as suas responsabilidades de esta-
distas modernos. o recente decreto, graças -ao qual foi restituído a 
certos funccionarios ela Estrada de Ferro Central do Brasil o. dire.it o 
á aposentadoria, prova que os dous homens de g·overno attenclem, com 
uma solicitude mais intell igente e mais car inhosa, para as classes 
pobres. Assim, o orador confia que, mesmo sem o que possa haver ele 
adulat01"ÍO nas suas palavras, qualquer iniciativa identiC'a á sna seria 
bem acolhida. 

Aliás, essa iniciativa resume-se em bem pouco: cm propõr á 
Gamara um projecto que é em parte calcado, em parte traduzido de 
legislações européas. Nada tem de novo. Elaborando - o, pensou muitas 
vezes em fazer modificações diversas nas disposições estrangeiras. 
Recuou desse proposito, porque não quiz passar do mínimo que se 
poderia propõr. Depois, com uma certa covardia, quiz preparar contra 
todas as objecções possíveis uma primeira resposta: a citação de 
varias leis, onde qualquer elas disposições elo seu projecto tambem 
exista. Sem duvida, esse argumento não é consideravel; mas sempre 
tem algum valor, porque os povos onde existe essa legislação não a 
acloptaram levianamente. 

Ao orador parece que nós estamos no momento opportuno paea 
iniciarmos uma bõa legislação operaria. Esperar que nos furtemos a 
ella é uma loucura: os mais retrograclos hão ele sentir que, si todos 
os outros povos se têm visto forçados a decretai-a, nós havemos ta:m-
bem de ceder á mesma eontingencia. Adiar para quando fôr inevitavel 
e a decretação elas medidas se vir imposta pelas circumstancfas - é 
uma imprnelencia. 

Ora, nós estamos no momento critico . Dentro ele alguns mezes 
este Districto ·ser,á um centro operaria de importancia consideravel, 
Com a quant.iclade innumera de 'obras que ao mesmo tempo estão sendo 
ou execuLaclas ou provoc-aclas pela União e pela IVIunicjpalidacle, vae 
affluir para aqui uma população operaria numerosíssima. Mas as obras 
projectadas, exactamente por causa ela sua intensidade, não podem 
durar muitn. E bruscamente, dentro ele tres a cinco, annos, milhares 
ele operarias ou se verão desempregados ou, pelo menos, terão a maior 
clifficulclacle na lucta pela vicia. Suas reivindicações assumirão, nesse 
momento, um gráo ele agudez extrema. O que se não tiver feito até lá, 
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far-se-•lrn então, cedendo .a exi_ encias ele momento, talvez inconvenien-
tes, talvez perigosas. 

E' melhor, pol' isso, começar clcscle já, l'cgislando com previdencia 
e sereniclarle. 

O projecto que o orador apresenta á Gamara tem, como já disse, 
similares em toclo o mundo. E cliz - em todo o mundo - porque o 
que nos falta já está feito até no Japão . Ella envolve, entretanto, uma 
elas mais bellas questões ele direito. E' um elos indicias mais fortes 
ele que a velha estructura do direito romano já não basta á civilização 
moderna. Esse direito, que um autor ' italiano· disse que até hoje tem 
permaneeielo como um navio encantado, immovel no meio da agitação 
elas ondas da vida moderna, tem agora, ou de largar ferro e orientar-se 
para um novo rumo, ou de sossobrar em uma catastrophe violenta. 

Preoccupado, antes de tÜdo, com a manutenção do capital e da 
propriecl'ade, elle esquece frequentemente o caracter muito mais sa-
grad® da personalidade humana. 

Tra11cado dentro da estreiteza individualista, elle não queria até 
agor.a attender ás nov11s correntes sociaes. Mas a força dos acontecí-
mentos obriga os juristas, depois ele se verem constrangidos a ceder aos 
factos, a inventarem theorias para justif'ical-os. 

As leis que mandam os patrões a indemnizar os operarias ou suas 
familias em casos de accidente, deram precisamente 1-ogar a muitás 
theorias. 

O systema classico er51 o que fazia o patrão responsavel, só nos 
casos em que o accidente lhe fosse imputavel. Cabia ao operario provar 
essa culpa e recla;mar então perdas e damnos. 

Este é o regímen em qtae aind.a estamos, á vista do que dispõe a 
Lei n. 3.31'1 de 1886 e os arts. 30~, 306, 389 e 390 cio Cocligo Penal, 104, 
181 , 529 e 54@ do Codigo Commercial. 

E' essa doutrina que ta:mbern está nos arts. 1. 526 e seguintes do 
P:roject:o do Coe.ligo Civil, encalhado em mãos do Sr. Ruy Barbosa. 

Pôr o operar'io, pobre, desarmado, ignorante, na mesma si tu ação 
do capitaJista - é, porém, uma"burla. Todos os dias nós vemos grandes 
emprezas industriaes preferirem accôrdos lesivos só para s_e furtúem 
ás complicações processuaes, infinitamente mais ruinosas . 

. Como esperai.· que vençam os operarios o que mesmo os poderosos 
do dia nem sempre podem vencer! 

( 



'l'odos, portanto, vêem bem que debatxo desse regirnen, quando a 
igualdade elo operaria e elo patrão perante a justiça é uma simples 
ficção juridica, nunca a reparação elas faltas terá logar . 

Por isso, clepois veio a primeira theoria moderna, declarando que 
em todos os casos de acCJidente sempre se presumiria a :falta do patrão. 

A este caberia demonstrar a sua innocenCJia. 
Era, como se vê, uma modificação 1Jro,Juncla das velhas idéas . 

Modificação ele direito substantivo - presumindo a culpa, em vez da 
innocencia; modificação ele direito processual - invertendo a prova: 
em vez ela prova ela culpa pelo operaria, o patrão era que tinha ele 
fornecer a prova ela sua innpcencia. 

Mas tambem essa tl10oria não pôde prevalecer. Chegou-se então á 
situação actual. A theoria que está sendo adaptada em toda parte é 

f 
a elo risco p1•ofíssíonal. Não se trata mais ele averiguar culpas. Os acci-
dentes elos operario·s são riscos ela mesma natur eza de quaesquer ou-
tros que pesam sobre a industria. Como uma machina, um ins trumento, 
o edifício ele urna fabrica, tudo em summa que se usa na industria, 
se pócle deteriorar e, seja qual fôr o motivo, é necessario reparar• o 
clamno, tambem o instrumento humano é susceptivel ele deterioração 
e entre as clespezas, os risCJos profissionaes, se deve incluir a reparação 
eles tes clamnos. 

O orador não quer faz er praça ele uma emclição faci l, ao alcance 
ele todos, mencionaP1clo outras tlleorias, que os diversos livros da ri·quis-
sima hHeratura a este respeito tão bem res umem. As essenciaes sã.o 
essas tres, porque marCJarn as tres phases mais imp ortantes ela evolu -
ção das idéas sobre o. assumpLo. 

Seu projecto foi cmlcaclo sobre a lc.i clinarnarqu eza el e 1898 e a 
·11esp.anhola ele 1900. A -di narn arqueza passava até :1900 por ser a melhor. 
A hespanl10la aproveitou, porém, alguns rílparos q1rn lhe haviam sirlo 
feitos e corrigiu os seus defeitos. 

O orador lembra <i Gamara que o pro.ied,o cm questão náo ó da 
sna parto uma exploração elei toral, dessas de qu e os operar ias são tão 
frequentemente vicLimas polos que os deviam guiar, mas os lisongeiam, 
mesmo nas suas manifestações de natural ignorancia, para lhes captar 
os votos . Eleito por nm part ido político, que tem dado numerosas 
provas ela sua grande influencia, n5.o precisa lançar mão (le r ecursos 
c!essa n;atureza. 



Acha que é um dever ele humanidade, um dever imperioso, minorar 
um pouco as aspe1'ezas da vida· infeliz do proletariado. Digam as thcn-
rias o que qu izerem. O essencil'tl é que .cada um contribua para que 
os contrastes dolorosos entre a .extrema riqueza da grande ind11st1 i:1 
Cl a extrema nlisel'ia dos que para olla Lrnbalham, ou closapp ar eç;am ou' 
si Lunto não fôr poss ivel, se al.tenuem. 

Dispõe soln·e us w.:cüLenles occo1'l'úlus a oj)ei'lll"ios no éxerc·iC'io de sur;:; 

111·uf"issões e a resvcctiva ·inclernnizuçüo 

O Cong'l'lcôSO Naciu1ml üecróLa: 

• 

A.rL. '1." Quando um opornl'io, occupaclo em algum elos serviços Projecto 
Medeiros e Aibu-

criun10raclos no arl. !1", é victima cio um accidente que recl.uz, a titulo qc1erque 

perrn,anente ou · Lcrnporal'io, a sua capacidade .do trabalho, tem, clentro 
dos limi ~os maecat.los poe esta lei, t.lir'eito á inclenmizaç.ão, co nLrn ª" 
t;u nsequencias da perda que soffr c na sua ca:paciclacle de traball10, com-
tantu que o· acciclente tenha siclo causado ou pelo trabalho ou pelas 
t;omlições cm que ellc tom lagar, ou aiucla pelos m eios de exploração 
usados. 

Art. 2. º Como "operaria", no sentido em que csLa designação ó 
usaüa na presente lei, entende-se qualquel' pessoa que ser_ve nas explo-
rações incluslriaes de que trata o arl. !1°, quer meclianto salario, quer 
por empr·eitada, quer sem remuneração, como ajudanle ou aprendiz, 
quce ainda como encaI'rcgaclo ele uma fiscalização ou direcção techniea, 
si, Ll'alanc}o-se desta ultima liypotbcse, o seu ganho mcmsal não r:rnede 
ck 250$000. 

ArL. 3 ." A lei applica-se aus emprezar ios seguintes: 

a ) os inclivicluos ou sociedades que tenham responsabilidade de 
qualquer das explorações mencionadas no arL. !1º; 

b) os inclividuos ou sociedades que empreg·am para crualqucr ser-
viço machinas movidas, quer a vàpor, quer á electricidai.Je, quer por 
meio ele gaz, agua, vento ou ani.maes, ou empreguem directamente as 
referidas rnachinas, com seus annexos : polias, eixos, correias, cordas. 
conclucl.os de qualquer especie, ou çlerivaçõcs ~ tra,nsmissões cl0 força 
]llOtriZj 
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e) a União, os Estados ou as Municipalidades, quando estejam 0111 

qualquer das hypotheses acima mencionadas. 
Art. 4. º As explorações visadas por esta lei abrangem o tra:b'allio 

industrial sob todas as suas fórmas e m·ais: 
a) a exploração ele pedreiras e caieiras, de fornos de cal, de Velha 

e preparo de pedras e ela excavação ele poços; 
b) os trabalhos ele construcções, incluindo a execução, o acaba-

mento, a transformação, a reparação, a modificação e a demolição dos 
edificios, ·excepção feita dos trabalhos executados no interior dos pre-
dfos, sem auxilio ele andaimes; 

·e) as construcçõ~s navaes; 
cl) a c.onstrucção e assentamento ele estradas ele ferro, linhas ele 

bond es, pontes, estradas, diques, canaes e comportas, assim como todas 
as construcções hyclraulicas, os trabalhos de excavações, ate-rros, dre-
nagens, insta-Ilações de ·exgottos, encanamentos de agua, gaz e electri-
cidade; o estabelecimento, conservaçã.o e suppr.essão ele conductores 
telegraphicos, telephonicos, . electricos, assim como pára-raios ; 

e) a exploração ele caminhos de forros, bondes, diligencias ou auto-
moveis; 

f) a carga ou descarga ele mercadoriàs; 
g) o · trabalho elos mergulhadores; 
h) tocla a exploração, em que se empregam rnachinas ou aparelhos, 

que não sejam :inoviclos pe1o ·h01i1em; f 
i) o serviço elas ç.ostureiras, quando trabalham em officinas; 
.i) o serviço de minas e salinas; 
!e )· o pessoal assalariado dos theatros; 
l) tocla industria ou Lrabalho analogo aos· comprebenclidos na enu-

meração pr<ecedente. 
Art. 5. º Os operarioiS têm direito á indemnização ele que trata o 

art. 1 º nos termos elas disposições seguintes: 
a) si o accidente produzir urna incapacidade temp,oraria ele serviço. 

o patrã.o abonará á victima, desde o clia do accielente, mctads elo seu 
jornal. Si a incapacid ade durar mais ele um anno, considerar-se-li a 
permanente. 

b) ·si o ac;Cidente produzir uma incapacidade permanente e absoluta 
para todo trabalho, o patrão deverá. abonar á victima uma indemnização 
igÚal ao ~alario de dous annos; 

.. 
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e) quando a incapacidade, embora absoluta para o genero de tra-
balho a que o operario se dedicava, pÚmittir que elle se dedique ~ 
outra especie ele serv iço, o patrão pa_ar-lhe-ha apenas dezoito mezes 
ele indemnização, ou, si o quizer empregar com remuneração egua! 
á que tinha, no trabalho para q\11e está ap to, s.ómente um a1rno. 

ParagI'apho unico . Até que se verifique si a incapacidade é perma-
nente, nos termos das lettras b ou r; e que o patrão, nesses casos, tenha 
pag·o a indemniz.ação clrevida, elle está na obrigação de fornecer ao op e-
l'a1·io a assistencia medica e pharmaceutica. 

A1't. 6. º Quando o acciclente produzir a morte elo operario, o patrão 
fica obrigado a pagar todas as clesp.ezas do enterro, não excedendo estas 
de cem mil réis ( 100$000) e a indemnizar á viuva, clescenclcntes meno-
ees ele JG annos e ascendentes, pela fórma estabelecida nas disposições 
seguintes: 

a) com uma somm a igual ao salario de dous annos, si elle deixa 
viuva, filhos ou netos orphãos, que se achassem a setl. cuidado; 

b ) com urna somma igu,al ao salario de dezoito mozes, si só cleixa•e 
filh os ou netos; 

e) com um anno ele sala1'. iO, s i só deixar viuva sem f ilhos, nem 
ou tros descendentes; 

â ) com dez mezes de salarios, si, não -deixando nem v.iuva nem 
rl escemle.ntes, tivesse a seu cargo ascendentes maiores ele sessenta 
an nos. 

Pai·agrapho unico. As indemnizações rnarc aÔ as nos arts. 5º e 6º 
serão elevadas ao dobro, sempre ::iue se provar que os patrões nã.o 
Li Ilham nas suas fabricas os apparelhos prol.ecto1·es ele que traln o 
artigo seguinte. 

Art. 7 .,ºO MinisLerio ela Industria e Via1,~ão constituirá uma junta 
, wchnica que indicará quaes os app arelhos de protecção inclfspensaveis 

em cada genei·o de industria. 
A.rt. 8. º O proprietario elos estabelecimentos ou emprezas indus-

tri aes de que trata .esta lei pócle substituir as indemnizaçõ.es ele que 
falla o art. -6º setnpre. que assegural' aos herdeiros pensões vitalicia'S, 
nas se uintes proporções: 

a) nos casos das lettr as 11 0 li, ele u ma somrna igual a 40 % do 
s<1:l a rio ela vietirna ; 

/J ) nos casos ela. letLra e, de uma somma i&Wil a 20 %; 



. e) nos casos da letLra d, de uma somma igual a JO % a cada um 
dos ascendentes pob1·es, não excedendo elles ele Lres, C'1SOS em Lllle cabu-
ria a todos, reparticla:11ente, 30 o/o. 

Parngrapho uni00. A pensão elos filhos e ncLos cessar:i log·o que 
el)es cheguem á maioriclacle. · 

Art. 9. º Para o calculo elas indemnizações estabelecidas por csLa 
lei, entende-se por 1'3alario o qL1c e:Lfcctivamente receba o operario, co11-
tando-se o mez normal com 26 dias uteis. 

O salario mínimo dia.rio nunca se considerará inferior a '1$500, 
mesmo tratando-se do aprendizes que não perncbam remuneração 
alguma ou ele operarias que recebam menos elo que aquell.a quantia. 

Art. '10. E' licito aos responsaveis pelas prescripções desta lei sub-
stituir as suas obrigações, estipuladas nos arts. 5º, 6° e 8° por . obriga-
ções 'ictenticas assumidas por companhias de scgul'OS, approvaclas e 
fiscalizadas pelo Governo Fecleral. 

Art. 11. As clivi.clas para wm os OJJernrios ou seus henleirns, cm 
virtude do dispooLo nos al'Ls. 5º, 6º e 8°, preferem a quaesqucr outrn;;, 
sejam quaes fo r em os titulas que as garantam. 

Art. 12. E' inteiramente nnlla é clcstitui ela ele va!Gr qualquer i·tc-

nuncia total ou parcial aos benefícios desta lei e, ·cm g·eral, qualquer 
accôrclo contra as S't·ias clis·posiç.ões. 

Art. 13. No fôro elo Districto Federal e perante a justiça da União, 
sempre que a clla seja caso ele r ecorrer, os papeis, cloc11mentos ele qual-
quer natureza e fo rmali clacles processuae·s estão inteil·amerlte isentos 
de sello e custas, tanto para os operarias, como para os seus herdeiros. 

Art. :14. E' passivcl ela mulLa ele um conto ele réis ( 1 : 000$000), cada 
vez que fôr cncontraclo em falta, todo clirector de fabrica ou e:;tabcleci-
mcnto industl'i.al de qualquer natureza, onde não esteja coll oeacla cm 
logar, que a .torne facilmente legivcl, urna cóp ia desta lei. . 

Art. 15._As disposições desta lei entram irnmediatamentc em vigc1r, 
independentemente ela pubhcação elo respectivo regulamento e ·elo dis-
posto no art. 7º. 

Art. 16. Revo ~ am-sc as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 3 de Setembro ele '1904. - Mecleiros e .Albu . 

quer que. ( *) 

( *) Pcnc)e ele parecenes, 

1 
1 
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C.AMARA DOS DEPUTADOS 

SE:SSr".O DE ;?,2 DE AGOSTO (1908) 

o Sr. Graccho Cardoso: - Sr, Presidente, com permissão de V, Ex. 
e d<l .C<lmara, vou enviar á Mesa um projecto de leL 

AnLes ele qmlJquer outra consideração, sinto-me bem em regisLal' 
que nada mais venho fazer, que renovar a iniciativa aqui formulada, 
clcscle ·19Q/f, pdo / epresentanto ele Pernambuco, o Sr. Mocleiros e Albu-
querque, 

Mas, embora alliaelo ás mesmas idéas de S. Ex,, devo, comtuclo, 
declarar á Gamara que, sómente após baver estuclaclo o assumpto, aliás 
suggerido por um elos conce_ituosos .e brilhantes editores elo Paiz, para 
mim sempre elo maximo provei to, foi . que vim a saber que o largo 
problema economico-social a : itaclo no seio eles te ramo elo Cngresso 
pelo acleantaclo espírito, que é o nobre Deputado pernambucano, 'dor-
mitava ha quatro long·os annos na Commissão respectiva, fazendo as 
Llelicias elas traças e jámais amadurecido para as bonras elo debate . 

Não ti' ago o proposito ele :ferir susceptibiliclacles, nem ele reinci.clir 
nas mesmas apreciações que outro dia tive o ensejo ele fazer, na mais 
sincera .elas intenções, porquanto ninguem mais elo que o humilde ora-
dor acata e respeita os justos melindres elas dignas Commissões da 
Camara, 

Outro é o meu objectivo, Sr. Presidente, ·e, por conseguinte, .a 
elle me torno. Occupei a tribuna para insistir sobre uma medida que 
reputo ele· maxima importanc,ta, uma providencia, mais dias, menos clí.as, 
inevitavel em a nossa legislação patria, -qual ·. é a que tiver por fim 
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regular os accidentes do trabalho , sob o ponto de vista elo ri.sco profis-
sional, 

Neste sen'ticlo foi moldado e vasfxdo o meu projecto. Sobl'e elle direi 
brevissimas palavras, porquanto, além dos consideranda que o prece-
dem, fil-o acompanhar ele uma exposição succinta, mas juridicamente. 
explicativa e historicamente eluciclacla, cio pensamento que· presidiu 
á sua elaboração. 

Dem31is, quer parecer-me que, bem ponderadas os observações 
1irincipaes que poderã.o ser lev·antadas contra o mesmo, combatenclo-o, 
facilmente serão recl~ziclas ás duas seguiu es: 

Primeira;'. sei.' inÓpportüno, prematuro, antecipado, em um paii ele 
industria~ incipientes, como são as nossas, industfras que requerem. 
para viver, o maximo ela protecção tarifaria. 

A objecçã.o que a:ssim se exteriorizar, está respondida em principio 
na exposi\iãO a que já me referi, pela consideração de que a .indémni-
zai;ião entra como factor normal no preço ela revenda ,do proclucto, indo 
pesar, portanto, sobro o consumidor o não sobre as fabricas ou indus-
trias. 

Esta a resposta em principio. 
Quanto a factos, certo, não cincariamos argumentando com a dila-

tada propor~,ão, com a extl'aorclinal'io desenvolvimento com que se vem 
assignalando elo algum Lempo a esta parte o tl'abalho no Brasil, quer 
na Capital ela Fnião; quer nos li;staclos, prosperamente encam'inlrnclo~ 
a urn destino fulgurante, corno !\Iinas, S. Paulo e Jlio <Jrande do Sul. 

Ora, clescle que trabalho se desenvolve, clesde que as industrias 
prngridem e as machinas se ap01'fe.içoarn, os acciclentes se multiplicam. 

o Sn. GERiÚ1t'.'!O HASSLOCHElt: -- l\tuaiplicam-se, nã.o é assim'! 

O Sn. GnAt~cHo CARDOSO: -- Exactamente. Isto posto, não é em 
virtude da situação da indust,ria em si mesma, florescente ou não 
florescente, qui3 o problema tem que haver a sua so lução: antes, esta 
depende primordialmente do num ero intrínseco elas victimas ql1e os 
ai;ciclentes occasionam. 

A p1·oposito: tom-se aqui Jallado no grandioso eettan1en que estú 
n:lli na . Praia \'ormelha, a nos deslumbrar a nós mesmos ... 



O SR. GÉRMANO 1-IASSLOCHER dá um aparte . 
O SR. GRACCHO CARDOSO: . - . .. e aos nossos irmãos do continente, 

certamen a qu e de modo algum regateio a minha admiração, o meu 
elogio e .o meu applauso . Mas, sabe a ·Ca1'nara o numero ele operarios 
que fallecerarrr durante as atiras da construcção'I Nada menos de 20 
a 30 o·perarios, quer dizer, nada menos ele 20 a 30 familias privadas 
ele subito ele seu principal ganha-pão e sub itamente atiradas ás vicis -
si tu eles ela miseria. 

O outro reparo, indubitavelmente, cifrar-se-i'a á circumstancL.l 
ele constituir, ainda hoje em: dia, o principio da intervenção elo Estado 
nos contractos ele trabalho, uma these assás controvertida:. 

Quer, porém, esta intervenção , se estribe em um principio - ele 
ordem publica, que:r em um principio ele ordem juridica estriclo, qual 
seja o vicio llo consent'irnento, o facto é que conseguiu elle introduzir-se 
em qiJasi todas as legislações modernas, quer quanto aos precei~os que 
regulam a ·policia e hygiene elo trabalho, quer em relação ao .iJroprio 
risco profissional. 

Sabemos todos que a funcção categorica, tutelar elo Estado, pode-
mos assim dizer, é abastar as necessidades da comrnunl1ão. O conceito 
ó velho. O que R.ousseau disse, referindo-se ao individuo: "homem, 
provê a tua existencia'', póde com a mesma phi!osophiá ser applicado 
ao Estado. 

Protegendo e regulando o trabalho, o T~staclo mira apenas o escorio 
superior ela justiça, na sua qualidade ele autor idade suprema e no .des-
empenho ela missão que lhe incumbe, ele defender e · ampar.ar os mais 
fracos. Pelo prisma economico, a sua missão torna-se iclentica áquell a 
que exeree, quando protege e estimula a pr·opriedacle e o capital. 

Agora mesmo os :B~stados Unidos, que são os Estados Unidos, os 
Esta.elos Unidos que vivemos a copiar a todo instante e nas menores 
cousas, não trepidaram ante a icléa ele fazer da protecção ao trabalho 
uma necessidade vi.tal, ele ordem economica, obstando no paiz o desen-
volvimento ela immigração japoneza, que, á semelhança dos chinezes 
na Australia, ameaçavam, pela eoncurrencia, destruir a mão ·de obra 
nacional. 

Praticando assim, ninguem pócle attribuir aos Estados Uni,dos ten-
clencias socialistas . Em materia de intervenção, coinprehericle-se,--· ha 
raias compassadas que o Esta:do, não póde nem elevo transpôr. 



Entretanto, lJOnso não ser :impossivel conciliarem-se ambas ª" 
cousas. E' claro quú\ a acção do Estado não se eleve superpôr ú acção 
individual rna·s lambem não deixa de ser evidente que elle pócle regular 
o dirigir esta acçfio sem ferir ele perto o conceito ela libe1'clade pessoal. 

Foi sob esse aspecto ele corrniliaçfw entre as duas escôlas que deduzi 
o meu projedo. 

A Gamara, e não me en _ ano, talvez não acolha de bôa sombra 
a soh_ição do problema, por julgai-o preso a uma situação econorn.ica 
crue ainli'a não se desenhou entre nós, um passo arrojado dado no cami-
nl.10 do soc\ialismo cio Estaclo. 

Por mim digo que a questão é mais econornica elo que social, tão 
,oconomia quanto o povoamonto elo sólo e o proteccionismo comrnercial, 
e, como quer que seja, tem aberto caminho e triumphaclo por toda 
a parto, apezar dos obstac.ulos e resistenc~ias antepostos ú ,sua traje-
ctoria. 

Quasi Lodos os paizes do mundo consagram a l egislaç~ão nova e os 
que ainda não a acloptaram a estão investigando com esse intui to. 

Ao menos, si a Camara quizesse tomar a peito o assumptJ e estu-
dai- o convenientemente, já teriam-os ·<le que contentar-nos, nós outros 
que~ vivemos a sonhar com essas utopias . 

São os meus desejos e os meus votos, porquanto uiio lJL'e io quu 
neste anno da graça ele 1908 e em plena fluencia do seculo que vive, 
ousemos dizer ao progresso descendo ptU'a nós elas g1'impas da civi.-
li zaçào : "detém-te!" "páral", corno o rei insensato ela lenda, que tofü,,s 
2,~ rnanMí.s pretendia impôr a sua vontade ao rnar, braclanclo: "niio, 
mar, nifo passal'á.s clahi". (M'Uito bern.) 

Não serei cu, Sr. Presidente, quem faç,a esta injusLiça, pondo em 
cluvicla os sentimentos clemocrati()OS desta Carnara unanimemente repu- . 
blicana. 

Assim, pediria licença para lêr tão sómente a exposição que acorn-
p:Lnha o pr·ojecto, visto ter sido o mesmo publicaclo integralmente em : 
alguns ,iornaes ela manhã, esperando ela longanimiclacfo cios illustres col -
lngas dispensar uma r&prnclucção fastid iosa, que, além elo mais, viria 
l'Onbar o precioso tempo ela sessão . (Muito l1cm; mudo bçm. O m'oclor 
/o'i m11:ito cnmprimentaclo.) 
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Detenniroa qiw todo accúlente seati'iclo ele niotte oii ele 'incap.ac:illalle · 
para o trabalho seja siisceptivel de inllemn'ização pecunforia a· 
beneficio da victima oii de se1ls representantes, pcLo damno ccw-
sado, e llá outras prov'illencfos 

O contracto ele trabalho antes das novas theurias introduzidas na Projecto 
legislação franc eza, e.T-V'i ela lei ele 9 ele Abril ele 18H8, póde dizer-se Graccho Cardoso 

que não existi.a, quer tomado do ponto ele vista jurídico, quer do ponto 
ele v ista economico e social. 

A sua feição actuaL de pacto entre o capital e a activi<lacle foi 
muito ulterior. Até então as relações jurídicas entre patrões e opera-
r ias regiam-se ainda pelos velhos canones do direito romano. 

'9 
As, questões ele acciclentes resolviam-se puramente, consoante ás 

prescripções elo direito eivil, consa_raclo o principio ela responsabili-
dade delictuosa ou quasi delicluosa. A' ind emnização era obrigado o 
imputavel por clamno havido. 

Era, sem tirar nem pôr, a applicação restricta da theoria da j'alta, 
doutrina em virtude ela riual cabia ao respons.avel a reparação integTa~ 
lia lesão padecida pela victima. E' bem de vêr quaes não fossem, em 
presença de semelhante situação juriclica, as condições elo operariado 
em suas relações com o capital e, por igual, as consequencias dellas 
decorrentes. Ora, todo trabalho presuppõe, mais ou menos, uma certa 
somma el e riscos e perigos e, ainda por cima, multiplicados os sinistros 
derivados de causas fortuitas, desconhecidas ou ele força maior, pelo 

· extraordinario desenvolvimento do machinismo, aeontecia que, no maior 
numero ele vezes, o operar ia era Iançaclo fóra elo trabalho como ele, 
mento social irnprod uctivo, submerso no oceano immenso ela miseria . 

.Q corollario era inevitavel. 
A primeira manifestação de uma tenclencia mais francamente cara--

r.terizacla no s·enticlo ele proteger o operaria victimaclo, com efficacia 
outra bem mais salutar, encontra-se, segundo ~enr i Langlois, na inter-
pretação demasiado lata clacla pela jurispruclencia ás faltas elo pa trão, 
embora ainda sob o regimen da theori.a elas faltas. 

Essa th eoria firmava a obri.gação patronal de evitar os accidenles, 
obrigação que se decompunha ainda nq de premunir o trabalht1dor 
contra a propr~a imprudencia. 
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Mas, não deixavam de ser conclusões tiradas do pleno dominio 
cloutrinario estabe1'ecido pelo Codigo Civil Francez, art. 1.382, e, sendo 
assim, não promanando taes conclusões ela sua mesma essencia juridica, 
claro é que essas conclusões não seriam sufficientes para obstar ou 
retardar as conquistas elo progresso, no evoluir ela nova leg·islação. 

Não tardou muito o alvorecei' elo systema ins-piraclo em icléas menos 
abstractas, opponclo á falta clelictuosa a falta contractual. 

Havi.a um contracto não mais exis tente int'liito petsomB, porém 

1 

ele esphera moais categorica, do qual resultava para o patrã.o o dever 
ele preservar mtacta a pessoa do operaria . 

Na primeira hypothese, ao operaria incumbia o onus ela prov ~t; 

na segunda cumpria ao patrão eximü·-se era responsabilidade pela cor~
vicção de que o accidente occorrem em virtude de força maior inelu·-
ctavel. 

Em qualquer dellas, tant.o o patr~w como Q operario devia fazer a 
prova perante os tribunaes: um, si queria convencer quanto ao jú~ 

da illdemnização, outro si pretendia exonerat·-se desta, demonstrando 
a certeza da circurnst.ancia fortuita, i:; norada, ou de força maior. 

De to.elo ·modo, o melhor partido era siernpre o elo patrão. A prova 
havia ele deduzir-se pelo depoimento elas testemlinhas. Estas testemu-
nhas, dependentes elo patrão, companheiro~ ela victima, teriam serrip_re 
a isenção, a coragem cívica imprnscindivel aos que não traficam cnm 
a vercla:de? 

Nada vale objectar que essa prova poderia ser facilmente produúda, 
porquanto por mais sciente que estivesse o patrão da sua responsabi-
lidade, haveria sempre um proDesso a intentar com as suas chicanas e 
delongas interminaveis. 

Palpa-se o absurdo desse systema simplesmente em considerar-se 
os momentos angustiosos ela victima e de sua familia na espectativa ele 
Lima sentenÇa, privada ele tr abalho e de pão a um só tempo. 

Evidentemente, um tal regímen era incongruente, não satisfazia 
á equidade nem ás modernas aspirações elo trabalho . 

.. l)Jma solução diversa. se impunha, e essa solução teve o seu a:dverito 
c~m a Ie] "rra11Ceza de 9 ele Abril de 1898, Já invopada, e posteriores 
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,1nodificações de 22 de Março de '1902, 2 de Dezembro de 1903, 31 ele 
Março de 1905, 2 ,e 17 de Abril de 1906. 

O mecanismo dessa lei foi calca'Clo pelo princi·pio do eisco profis-
sional, que df) nen.tium modo se coaduna com a obsoleLa theoria das 

1 

faltas. Como fa ltas admittem-se unicamente a inexciisavel, para o fim 
de reduzir o valor da indemnização, e .a intencional, que não é propria-
mente uma falta; mas um crime. 

A.ssirn, pois, clescle que o accidente determine uma incapacidade 
de trabalho, este facto importará pal'a o paLrãu na responsab ilidnr(,' 
de uma inclqmnização á victima.' 

Dahi se oTiginou a Donvi-eçãÓ ele que o risco acciclente deve sel' 1 
pcevisto pelo custo ela producção como um elemento normal do preço 
da revenda e assim, em ultima analyse, ser posto a cargo elo cunsu- · 
midor. 

Que vallo a separar o novo prmc1p10 elo risco prol'issional do 
p·istit10 conceito da falta clelictuosa, quàsi delictuosa e contractual ! 

Não nos parece nec·essario aelduzir razões outl'as, além da:s Que 
deixamos aqui relacionadas em conjuncto, para tornar a questão tão 
precisa e tão nitidamente exposta, . Qual a encontramos explamvda no 
seu desenvolvimento historico en1 varios autores que a professam. 

Nessa corrente ele idéas, com o mesmo pensamento e estructura 
ela lei franceza, foi elaborado o projecto. que offereçrn á consideração da 
Gamara elos Deputados . 

. O Que de alheio á. legislação franceza, mais proximamente, e ás 
legislações italiana ele 17 de Març~o ele 1898 e hespanhola de 21 de 
Fevereiro ele 1900 se encontrar leve-se á. ,conta elas concliqões peculiarns 
ao nosso meio e aos elementos de adaptação a que tive de recorrer~ 

Não presumirei muito elas minhas forças promE)ttendo opportuna-
ment.e elueidal-.o por outras faces de sua economia. 

Srila elas Sessões, 22 de Agosto de 1908. - Graccho Cat'doso. , 
. ·! 

Considerando que si a assistencia é umà obrigaç.ão de ordem social 
eomprehendenelo a totalidade elos ci.da'Clãos, a previ·clencia, h'aduzindo 
um esforço commum de solidariedade entre patrão e operario, é, por 
sua vez, um enear.go tutelar, .CJUC incumbe ao Estado regular e superin-
tendei·; 

.' 

Considen,u)'do CJUB á. Jrnra ' actual a tenclm;icia nova.· na legislação . 
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quasi universal ac·cusa um ac_centuaclo pendor, cada vez maior, visando 
melhorar as conclições economicas do proletaria-do; 

Considerando que por toda parte os operari9·s, temendo a onda 
do industrialismo sempre, continua, assoberbadora e crescente, recla-
_mam para o traball10 leis aclequacla:s á ·sua propria evolução funda-
mental; 

Considerando que, si a socialização do trabalho pôde ser concebida 
aincla como utopia, toclavia não deixará ele produzir beneficos resulta-
dos à legislação cu jo escopo fôr collocar o individuo ao serviço e sub 
a protecção <lo Estado; 

Considerando que o salario do operario é tã.o necessario á suçi 
vida, como á subsistencia e manutenção -ela propria familia·, cumprindo 
portanto, clesembaraçal-o elo~ factores eventuaes ·que, porventura, pos-
sam reduzil-o; 

Consíderanclo que a r esponsabilidade resultante dos accidcntes de 
trabalho vae sendo geraJmen te admitticla pela moderna sc iencia j mi-
cl.ico-social e pela economia politica; 

Considerando que esse moderno direito se baseia nas transfonna-
ções inclustr iacs e no desenvolvimento elo maclünismo, causa efficiente 
da mulLipl icação elos desastres e aociclentes, arrastando, por conse-
guinte, á invali.dez e á penuria, infelizes victimas elo trabalho; 

Considerando que o principio cio risco profissional em substitui-
ção á \relha tl10oria ·ela responsabilidade delictuosa ou quasi clelietuosa. 
reune os sL1JJragios cios autorizados economista_s e está, mais ou menos, 
transfundido na legislação -elos varios paizcs que o consagraram; 

Considerando que entre as medidas ele previdencia tenclentes a 
beneficiar e garantir o operaria contra as contingencias da miseria, 
nenhuma outra se impõe ·ele tão alto e em t ermos mais precisos á refle-
cticla ponderação elo legislador do que a que pretender definir e regular 
os direitos e obri.gações gerados pelos acciclentes de trabalho; 

Consiclenmclo que o eterno con:llicto entre o capital e o trabalho 
não c.essará ernquanto as leis de protecção ao operar.iaclo não pucleren1 
ser, ao mesmo tempo, utilizacl'aS como inshumento ele justiça e ele paci-
ficação social; 

o 
Considerando, finalmente, a situaçãü elo operariado brasileiro, ao 

clesamj)aro ele qualquer providencia legislativa, quer elo p-onto de vi stf\. 
ju,ridico-economic.o, ,quer do· pontci ·'cl'e vista poliUco social: 
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O Congresso Nacional decreta: 
Arl. 1. º 'l'octo accictente seguiclo de mol'le ou determirntudu uum 

incapacidade, absoluta ou parcial, permanente de trabalho e me.:;mo 
Lemporaria ·é susceptivel ele indemnização pecuniaria a beneficio da 
victima ou de seus representantes, pelo clamno soí'frido. 

Al't. 2. º Para que a ind·emnização tenha logar, faz -se necessario que 
entre o accidente e o trabalho respectivo exista uma relação direüla 
e positiva, e, nestas condições, bastará que o trabalho haja sido caut:ia 
efficiente ou puramente occasional da lesão recebida. 

Art. 3 ." Entende-se por acciiclente, no sentido desta lei, tão sómente 
a acção subita ele uma causa exterior repentina e violenta affecbando 
o organismo externo ou interno elo operaria, bastante para produzir 
uma incapacidade immecliata que estorve ou embarace o livre exercicio 
ela sua actividade, ficando por conseguinte, excluidas, em prin-
cipio, todas e quaesquer molestias profissionaes provenientes da. pro-
pria natureza do triabalho ou contrahidas durante o seu curso normal. 

Art. 4. º Serão responsaveis para com os operarias a jornal ou 
empreitada, nas suas emprezas, companhias, obras e qualquer explo-
ração industrial, os respectivos chefes, clirectores, donos ou proprie-
tar ios. 

Art. 5 . º A obrigação de indemnizar comprehende . juridicamente 
as varias industrias sob qualquer elas suas multiplas fórmas e aspectos, 
e mais as seguintes: 

1 º, os trabalhos de construcção, reperação, demolição e transfor-
mação dos edif~cios; 

2º, a exploração de minas, salinas, caieiras, olarias, pedreiras e 
analogos; 

3º, as :tiabricas e usiIJ.as metallurgfoas; 
4º, a construcção, reparação e conservação de vias ferreas, linhas 

de bondes, r êdes telegraphicas e telephonicas, aereas ou subterraneas, 
conductores electricos, pára-raios, portos, estradas, açudes, canaes e 
todos os trabalhos similares de hydraulica, aterros, drenagem, exgottos, 
encanamentos de agua e electricidade; 

5º, as construcções navaes ; 
6º, os trabalhos ele desobstrucção de rios, lagoas, extincção de pan-

tanos, os serviços sanitarios e de limpeza publica; 
'7º, OS serviÇO'S de .·estradas de ferro, bondés e automoveis; 
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8º, os estabelecimentos que produzirem ou se utilizarem de inflam-
rr1aveis e explosivos; 

9º, os trabalhos dos marinheiros e mergulhadores; 
JO, os serviços de extincção de incendio; 
11, a carga e descarga de mercadorias; 
12, a conducção 8 transporte de animaes, mercadorias e pessoas 

por via terrestre ou maritlma e mesmo fluvial; 
-13, o serviço assalariado elos theatros; 
J4, os estabelecimentos 'agricolas em que se fizer uso de motor 

accionado a vapor, gaz ou electr icidade; 
1.5, toda e qualquer industria, emfirn, fabrica, usina ou officina, 

em que se empreguem machinas movidas a vapor, gaz ou electricielacle 
ou qualquer motor mecanico. 

Art. 13. º São pessoas legitimas para reclamar a indemnização; 
a) a:s victimas, nas incapacidades ternporarias, nas parciaes e abso -

lutas permanentes; 
b) nos accidentes seguidos de morte, o consorte sobrevivo, e, na 

falta deste, os filhos menores ele 16 annos, os ne,to,s, igualmente meno-
res, e os ascendentes. 

Art. '7. º A indemnização ser.á devida áquenas pessoas que rece-, 
berem salario, na sua estricta accepção econornica, não podendo, todavia, 
a responsabilicl'ade dos chefes ele emprezas, etc., ser elevada a quantia 
superior a 250$ mensaes. 

Art. 8. º •São requisitos essenciaes para que al _ uem pos·sa consi-
derar-se 01Jorario : 

1 º, que exerça uma profissão habitual ao serviço ele uma deter-
minada industria, pago a jornal ou empreitada; 

2º, quec tenha a qualidade ele aprendiz, com ou sem remuneraçào, 
sem limitaç'.ão do i:dade, comtanto que participe ela execução do ser-
viço. 

Art. 9. º Nenhum elos responsaveis poderá eximir-se á satisfação 
elo proscripto nesta lei, r elativamente á indemnização, salvo os que 
empregarem na labuta elos respectivos serviços numero de operarias 
inferior a ~cinco. 

Paragrapho unico. Não haverá tambem responsabilidade quanto 
á indemnização em quaJ.quer elos seus casos, quando occorrerem catas -
trophes que vict-imaren;i mais de tres operarias. 
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Art. 10. O direito á indemnização se r·egulará pelos seguintes dis-

positivos, de conformidade com a maior ou menor gravidade e duração 
do accidente: 

1 º, quando ? accidente gerar uma incapacidade permanente e abs·o-
luta, isto é, quando a victima ficar r~duzida á impossibilidade de se 
entregar a qualquer outra occupação extranha á que lhe era habitual, 
aquelle· a quem tocar a responswbilidade será obrigado a uma incle-
mnização igual á metade elo salario percebido; 

2º, quando a incapacidade se limitar ao exercício habitual da pro-
fissão, isto é, fôr, apezar da permanencia, de caracter parcial, a incle-
nmização ser-á devida apenas por um terço do salario. 

3º, quando a incapacidade fô~' de nitureza temporaria, a indemniza-
ção consistirá no abono de metade do salario, a partir do primeiro dia do 
accidente, computa·dos para os devidos effeitos, os domingos, dias san-
tos e feriados . A incl·emnização temporaria será devida até á data em 
que o operaria victimaclo fallecer ou ficar completamente restabe-
leci.elo; 

4º, quando o accidente determinar a morte elo operario, além das 
clespezas com os funeraes, que não excederão' de 100$, o responsavel 
pagará aos representantes da victima uma . pensão vitalicia, consoante 
a fórma e quantia abaixo : 

I, 20 % do salario annuo percebido pela victima ao conjuge sobre-
vivo, que morar em commum, uma vez provado que o casamento se 
effectuara antecipadamente á époea do accident-e; 

II, aos filhos legitiipos ou naturaes reconhecidos antes do accidente, 
menores de 16 annos, e .arphãos de pae e mãe, a mesma renda vitalícia 
até completar esta idade, guardadas as disposições subsequentes: 

a) 15 % do salario annuo, no caso de existir sómente um filho; 
b) 25 % si os filhos forem dous; 
e) 35 % si os filhos forem tres; 
d) 40% de quatro filhos em âeante; 
III', sºi a victima não deixar viuva, ri,em filhos, os ascendentes e 

d~scendentes receberão cada um a pensão vitalícia de 10 %, a qual 
todavia não poderá exceder de 30 %, qualquer que seja o numero delles,, 
abrangendo uns e 'outros. 

Art. 11. Por morte de algum beneficiaria, a pr:;nsão vitalícia será 
reduzida proporcionalmente. 
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Art. i2. Si o conjuge sobrevivo passar a segundas nupcias, terá, 
{pso facto, perdido e renunciado o direito á pensão vitalicia. 

Art. i3. A indemnização, conforme os casos estabelecidos, de per-
rnanencia absoluta e permanencia relativa, independe da que igual-
mente compete á victima no caracter de tem:porariedade. 

Art. '14. Na indemnização por morte, a pensão vitalícia começará 
a prevalecer do dia do fallecimento da victima do accidente. 

Art. i5. O pagamento da pensão vitalícia se realizará de dous em 
dous, ou de tres em tres mezes. 

Art. 16. No calculo das indemnizaç_ões devidas servirá de base o 
salario que o tra:balhador ou oper,ario percebia, pelo menos durante os 
seis ultimas mezes anteriores ao acciclerite. 

Art. 17 . Chama-se salario a remuneração effectiva paga pelo chefe 
da empreza ou companhia, dono ou proprietario ele obras, ao individuo 
que lhe prestar determinaido serviço ou trabalho, sendo a mesma rela-
tiva a cada hora, dia ou semana. 

Paragrapho unico. O salario poderá ser pago em especie ou qual-
quer outra natureza. 

Art. 18. A indemnização considera-se devida independentemente 
elo numero de horas ou de dias ele trabalho. 

Art. 19. Quando o tempo ele duração do trabalho não attingir a 
qualquer elos períodos normalmente estabelecidos para pagamento do 
salario, servirá ele base para o calculo da indemnização o jornal pago 
aos trabalhadores da mesma categoria :que a victima 1o acciclente. 

Art. 20. Diz-se trabalhador da mesma categoria aquelle que occupar 
um emprego similar na mesma empreza ou estabelecimento industrial. 

Art. 21. Quando o accidente occorrer em estabelecimento totalmente 
u.esprovido dos machinismos indicados pelo Governo afim de proteger 
a viela ou garantir a integridade pessoal do operario, a indemnização 
devida augmentará em duas terças partes do valor total estipulado. 

Art . 22. O Governo determinará elo modo que melhor lhe parecer, 
quaes os apparelhos de protecção a adaptar, segundo o generô de cada 
orabalho. 

Art. 23. Os interessados poderão convencionar meio differente de 
reparação, que não a indemnização de que 'trata esta lei, com excepção 
dos menores, por lhes não assistir capacidade !civil. 

Art. 2lL O Governo nos decretos que baixar formulará as regras 
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processuaes a obsexvar nas demandas que as prescripções rlesta lei 
puderem suscitar, tendo em vista a fórma mais summaria passivei, 
devendo funccionar unicamente os juizes de primeira instancia. admit-
tidos os recursos necessarios. 

Art. 25. Todas as cal.lsas que derivarem de decretos e obrigações 
aqui regulados são da competencia e jurisdicção federal. 

Art. 26. Sempre que á justiça da União seja opportuno recorrer, 
os papeis e documentos de qualquer natureza, bem assim as demais 
formalidades processuaes estão inteiramente isentos de sellos e custas, 
tanto para as victimas como .para seus representantes. 

Art. 27. Do mesmo modo a União facultará, ex-officio ás victirnas 
ou aos seus representantes a assistencia judiciaria a tituio gratuifo. 

Art. 28. Todas as acções fund adas em dispositivos ela presente lei, 
prescreverão no fim ele um anno após o accidente. 

Art. 29. Todavia, quando o abono da prestação já t enha sido iniciado 
e interrompido por causa não imputavel á victima ou a seu represen-
tante, o anno da . prescripção contar-se-ln da data em que se dér a 
solução ele continuidade. 

Art. 30. Nem pelo seu espirita nem pelo seu textõ' os dispositivo~ 
d!3sta lei excluem o procedimento criminal, quando occorrerem casos 
previs tos no direito commum. 

Art: 31. Com relação ao accôrclo rmtre os interes.s:;dos, as bases 
para indemnização ou reparação deverão ser definitivamente homolo-
gadas pelo juiz. 

Art. 32. Todo acto que importar em renuncia dos benefícios outor-
ga·dos nesta lei , será havido como nullo de pleno direito e sem valor 
algum. 

Art. 33. A falta intencional do operaria vedará todo o direito 
á indemnização, concorrendo a falta inexcusavel para diminuir o bene-
ficio da indemnização vitalícia a que tiver jús. 

Art. 34. Falta intencional diz-se a que tiver por move! uma inten-
ção criminosa, ou a propositalmente deliberada e praticada com -o fim 
de crear para si proprio o direito a uma indemnização. , 

Art. 35. Será tida por falta inexcusavel a que resultar de impru-
dencia, neglig~encia, contravenção ás praxes e regulamentos estahele-' 
ciclos, ou desobediencia a ordens recebidas. 

Art. 36, O operaria victima de um accidente, além da indemniza-
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ção, lerá direito a medico e pharmacia por conEa daquelle a quem 
tocar a responsabilidade do mesmo accidente, nos termos seguintes : 

I. Até o dia em que se restabelecer da incapacidade temporaria, 
ou fallecer. 

II. Até a data em que forem declaradas definitivamente a incap 1-

ci'Clade parcial permanente e a absoluta permanente. 
Art. 37. Permittir-se-ha ao operaria victima ele um Mcidente tra-

tar-se com o medico ele sua cünfiança, com a coneli'ção, porém, de não 
ter o mesmo direito a honorarios outros além ela tabella que o chefe ela 
empreza, clirector de companhia, proprietario ou clono ela obra e'>U-
verem habituados ordinariamente a pagar aos -clinicas com ou sem 
partido. 

Art. 38. O que fiem disposto no artigo precedente relaLiva:"J1e11to 
á faculdade de arbítrio que á victima se permitte para escolha de 
medico .ele sua confiança não se extende aos procuradores advogados, 
no caso de demanda pela mesma victima ou seus representantes, sendo 
nulla para todos os effeitos qualquer obrigação contrahicla quer para 
a· intervenção no pleito, ·quer para a realização ele accôrclo, mediante 
retribuiç\ão préviamente est ipulada. 

Paragrapho unico. Nas causas intentadas com funclamcnlo nas 
prescripções desta lei, não será admittida sinão a assistencia judiciaria 
ex-officio, garantida pela União . 

Art. 39. Estão comprehencliclos nas ob1'ig·ações desta lei tanto a 
União, como o Estado e o municipio, relativamente aos arsenaes, fabri.-
cas ele armas e polvora, ou industrias que explorarem, e no que cum-
prir, em:fim, ao reconhecimento ele direitos elo pessoal assalariado. 

Art. 40. Todas as disposições da presente lei serão applicaveis aos 
operarias ou trabalhadores estran~eiros, excepto nos casos em que 
a lei expressamente determinar o contrario ou existir tratado ou con-
venção especial que M outro modo esta tua e regule. 

Art. 41. O Governo creará inspcctores ele trabalho que possam 
tornar effecLivas nas empreza·s e estêl!belecimentos inclustriaes as dis-
posições desta lei, fiscaliz ando a sua execu9ão e a elos regulamentos 
que clec~etar. 

Art. 4;2. Os inspeclon~s terão ampla l'aculclacle ele entrai· cm qual-
quer empreza de construcção, fabricas, oi'ficinas ou estabelecimentos 
:inclustriaes, visitando-os no todo ou em parte, podendo interrogar os 
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administradores, mestres de obras ou gerentes do serviço, bem como 
a qual·quer operaria ou trabalhador que se achar presente, examinar 
tanto os livros e folhas de pagamento, como os regulamentos internos, 
verifícanclo, :finalmente, a existencia elos apparelhos ele protecção inclis-
pensaveis a cada genero de industria. 

Art. 43. Os inspectores ele trabalho serão obrigados a visitas ordi-
narias e extraorclinarias, communicanclo, sempre que as realizar, ao 
Ministerio da Industria e Viação, o resultado do exame e . observações 
feitas. 

Art. 44 . E' o Governo autorizado a crear uma Caixa de Previ-
clencia a benefício elo trabalho, destinada a tomap a seu cargo as pen-
sões vitalícias devidas ás victimas ele accidentes ou aos seus represen- . 
tantos quando por qualquer motivo as emprezas responsaveis vierem a 
fallfr, ou os seus donos a clesapparecor. 

Art. 45. A Caixa de Providencia a beneficio do trabalho funccionará 
sob a garantia do Estado e directamente auxiliada pelo mesmo. 

Art. 4fi. O Governo promulg·ará, no prazo de seis mezes, os regu-
lamentos que se tornarem necessarios á bôa execução desta lei, pre-
screvendo as multas que julgar convenientes para os casos de infracção. 

Art. 47. Cópias impressas desta lei e respectivos regulamentos serão 
collocados em todos os estabelecimentos ele trabalho ou industrias a 
que sejam applicaveis , em condições que as tornem facilmente legíveis. 

Art. ~8. Fica revo3ada a legislação em contrario. 
Sala elas Sessões, 22 ele Agosto de 1908. - Gmccho Cardoso. -

Sá F'reú·e. - All'ino Arantes. - S'imeão Leal. (*) 

SESSAO DE 5 DE ou·ruBRO (1908) 

O Sr. Wenceslau Escobar: - Tomo a palavra, Sr. Presidenle, 
para submetter á consi·deração ela Gamara um projecto ele lei que, a 
meu vôr, traduz uma medida ele justiça. 

Relativamente ao assumpto ele que vou me Ollcupar, mais ele nm 

( ") Pende de pareceres, 
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pr.ojecto de lei tem sido apresentado nesta Casa, o que, de certo modo, 
podia influir para desistir de meu · proposito. 

Reflectindo, porém, entendi que devia levai-o por deante, não 
só para tornar bem patentes as minhas idéas sohre o assumpto, que, 
neste momento, parece preoccupar de modo mais serio a opinião, mas, 
igualmente, para fornecer novos elementos de estudo á Commissão que 
tiver de dar parecer sobre o assumpto. 

Essê proj ecto é relativo á classe operaria, classe que é, incontesta-
velmente, uma das que mais concorrem para o nosso progresso e gran-
deza (apoiados) e por isso mesmo, uma das mais importantes da socie-
dade, si não pelo ,saber, pela missão que desempenha, pelo numero. 

Actualmente um'a elas questões que mais preoccupam o espirita 
elos homens publicas em todos os paizes cultos, sobretudo nos que são 
grandes centros industriaes, é a do melhoramento da situação da classe 
operaria, principalmente da situação material. 

Distanciada dos tempos em que na maior parte era representada 
pela "servidão", é hoje uma classe emancipada, intelligente, que cada 
vez ganha mais ·força na consciencia do mundo civilizado. 

Conscia dessa força e de seu direito, ella por toda a parte se levanta 
e se organiza profissional, social e politicamente. 

Organizando-se sob o ponto de vista 'profissional tem por fim 
defender os seus interesses economicos, regulando-os pela melhor fórrna 
com os patrões, j1á quanto ao salario, já quanto ás condições e o tempo 
de trabalho. 

Organizando-se sob o ponto de vista social, visa a adopção de me-
didas que garantam efficazmente a sua existencia, taes como institui-
ções de seguros, sob suas diversas modalidades, e bem assim de me.ios 
de melhor regularizar as suas r:lações com as outras classes e com 
a suprema administração do Estado. 

01'ganizando-se, afinal, politicamente, tem por objecto conquistar 
um poder real na sociedade, de modo a participar directamente no 
Governo elo paiz, na medida de sua força material, importancia eco-. 
nomica e social. 

A verdade é que a classe operaria é hoje uma força, força que 
caminha a passos rapidos, pondo algumas vezes em sobresalto não só 
as industrias, mas até os governos e a propria ordem e segurança 
social. 
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E' de lamentar que muitas vezes na ·manifestação de suas legi-
timas aspirações, bem ou mal or ientada, tenha cahido em reprovados 
excessos, sendo certo que, em alguns casos, tem dado motivo para isso 
a avidez e. sordida ga~ancia dos patrões, surdos a todas as reclamações, 
ainda as mais justas. 

Eu quizera que existisse entre nós o sysf ema elas mutualidades, 
como na Françn,, ou das Trades Un'ions, como na Inglaterra, ou do 
seguro obr igatorio, como na Suissa, ou das diversas instituições ele 
segur os da Allemanha, como caixas de fabricas, de soccorros, ·de syn-
clicatos profissionaes, etc., para operarias . 

. Como ainda não possuimos instituições deste cenero, salvo em 
circulo muito estreito e de fórma muito rudimentar, o que natural-· 
ment'e se explica pela curta existencia de nossa nacionalidade e atrazo 
de nosso desenvolvimento industrial, algo, entretanto, devemos fazer 
em favo r do operaria, desse importante factor de nosso progresso, antes 
que cqagidos pela força do direito de suas reclamações, . nem sempre 
traduzidas de modo cordeai e pacifico, sejamos fo rçados a rudoptar pro-
videncias nesse sentido. 

A~tualmente o operaria que, em consequencia de um accidente 
1 . 

occorrido durante as horas do trabalho, soffre qualquer lesão, e fica, 
por i ~so, imp ossibilitado de trabalhar por àlgum tempo, em regra, se 
trata á sua custa e deixa ele ganhar emquanto está enfermo. 

Assim é que, si só tira meios ele subsistencia do trabalh o manual, 
como de ordinario se dá, tem durante esse tempo, ou de recolher-se 
a um hospital ou a uma e.asa de beneficencia, ou, si tiver familia, na 
falta de economias, ele recorrer aos amigos, mas ainda assim arcar 
com as maiores privações e dissabores. 

Si consegue, a despeito de tudo, restabelecer-se, não póde consi-
derar-se no numero dos mais infelizes. Não raro, por~m, o operaria 
perde um br aço, quebra uma perna, soffre uma qualquer lesão que 
o impossibilita ele lutar pela vida como si fôra um homem válido, 
ou fi ca inteiramente incapaz, tendo como unico recurso para matar 
a fome a si e a familia, que perde o seu mais forte amparo - a cari-
dade publica. 

Outros, ainda mais infelizes, perdem a vida, deixando a familia na 
mais trist e desolação e miseria. 

A tudo isto as fabricas continuam indifferentes na sua faina, na 
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producção de seus artefactos, auferindo, de ordinario, lucros fabulosos, 
que dão para distribuir aos àccionistas pingues dividendos, pagar aos 
directores avultaidos ordenados e ainda principescas gratificações nos 
fins de semestres, sobrando, após todas essas despezas cujos pagamen-
tos não se regateiam, sommas respeitaveis, que ainda são levadas a 
fundo de reserva. -- ' 

E' de uma desigualdade verdadeiramente revoltante a situação do 
operaria que se inutiliza parcial ou completamente na officina; em 
consequencia de accidentes occorridos em occasião de trabalho, com-
parada com a dos directores, dos proprietarios, dos gerentes, que, ter-
minadas as horas do trabalho, voltam satisfeitos, pelo menos na 
apparencia, para as suas casas, onde encontram todo o conforto e abun-
dancia, emqúanto que o infeliz operario leva para a sua humilde habi-
tação a dôr e o .prenuncio seguro da miseria, quando não requintada 
pelos doridos lamentos da viuvez e o.rphandade. 

O SR. JosÉ CARLOS: - Nos Estados Unidos este assmn]lto está 
admiravelmente bem attendido. Bastava-nos seguir-lhes o exemplo. 

o SR. WENCESLAU ESCOBAR: - Não é só nos Estados Unidos, mas 
em todos os paizes adeantados da Europa, que são grandes centros 

1 
industriaes, est,á perfeitamente regulamentado. 

\ o 8R. DOMINGOS MASCARENHAS: - No fundo, é a h1corporação do 
proleta'l'iado á sociedade moderna. 

O SR. JOSÉ ·CARLOS: - V. Ex. (dirigindo-se ao 81'. Wenceslau 'Esco-
bar) está interpretando os sentimentos de todos nós. 

o SR. WENCESLAU ESCOBAR: - Acredito, porque me deixo levar 
por um principio de justiça. 

Não ha no actual estado de cousas, entre nós, nem humanidade neri1 
justiça. Os accionistas das compail'hias, seus directores, proprietarios ou 
gerentes, percebem os largos proventos que deixam esses estabeleci-
mentos industriaes, sem correr o menor risco, emquanto que o ope-
rario, que produz, que está sujeito a todos os perigos a que o trabalho 
o expõe, no caso de dar-se um desses accidentes, que o inutiliza par.eia! 
ou completamente, nem ao menos fica investido legalmente (é preciso 
comprehender a força deste vocabulo) do direito de exigir uma inde-
nmização. Na hypothese de perder a viela, si deixa familia, que arraste 
os andrajos da míseria, que estenda a mão á caridade publica para 
se sustentar, isso é indifferente aos regulas desses mananciaes de gran-
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des lucros, que, esquecidos das desg-raças alheias, nem ao menos se 
lembram de suavizar as dôres, ele minorar as privações materiaes 
claquelles que, muitas vezes, concorreram para o seu fausto e gran-
deza. 

l~ste assumpto, como acabou ele dizer o illustre Capitão de ).\far 
.e Guerra José Carlos ele Carvalho, está aclmfravelmente attendido nos 
Estados Unidos, e é tão importante que as principaes nações ela Europa 
têm tomado acertadas providencias a respeito. 

O SR. JosÉ CARLOS: - l)erfeitamente. 
neferi-me aos Estados Unidos porque esluclei o assumpto quando 

l~t estive, em detalhe. 
O Sn. \NENGESI,AU ESCOBAR: - Na Suissa, desde 1873, as fabri.';às 

ou estabelecimentos inclustriaes semelhantes, pel.os seus representantes 
legaes, são obrigados a indemni:i:ar o operario que, parcial ou completa-
mente, se inutiliza no exercício de sua respectiva profissão. 

O SR. JosÉ CAH.LOS: - Perfeitamente. 
O Sn. \VrnNCESLAU ESCOBArt: -- Na França, desde 1883, foram a,pl'e-

scnLaclos no parlamento, sobre esta rnateria, nada menos de quatro 
proj cc; Los e, entre ell es, u n:1: assignaclo pelo criterioso Fclix Faure, 
ex-Presidente ela Ilepubliea. 

O que é certo é que hoje, naquellc paiz, os estabelecimentos fabris 
on qúe fazem uso ele motores mecanicos, são responsaveis pelos acci-
clcmtes que possam sobrevir a seus operarios em occasião de trabalho, 

Na Inglaterra, nesta hypothese, desde 1802, foi estatuicla a respon-
sabilidade legal elos patrões, sendo mais tarde melhor regulado este 
assumpto, que o senso pratico elos inglezes quasi nenhum proveito tira 
dessa protecção legal, porque, espontaneamente, é geral o costume elas 
~abricas segurarem os operarias pelos riscos a que estão sujeitos no 
exei·cicio ele suas profissões. 

Na Allemanha, esta questão mereceu es·pecial cuidado elos poderes • 
publicas. O grande Bismarck foi o primeiro que tratou ele resolvei-a, 
apresentando em 1881, no Reiehstag, o seu memoravel projecto ele 
segurà pelo Esfaclo. 

Pelo art. 1 º desse projecLo todos os opcrarios ele minas, :fuml.i.ções, 
saliuas e fabricas clD qualquer natureza, ficaram obrig·aclos a fazer 
s'eguro em uma instituição aclminLstracla pelo Imperio contra os possi-
veis acciclentes a que o tra.balho profissional os expõem. Em Julho ele 
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1884 foi essa lei, cuja iniciativa, repito, coube a Bismarck, ampliada 
e melhorada pelo Reichstag. 

No principio do anno de 1886, os operarias de 255 .000 'fabricas, 
seguros obrigatoriamente attingiarn ao numero 3.200.000. Imagine-se 
hoje, 22 annos depois, que a Allemanha tem feito consideraveis pro-
gressos em todos os ramos de industria, sendo, como é, um dos paizes 
melhor administrados do mundo, a quanto não .atting'irá esse numero. 

Em 1886, na Austria-Hungria, agitou-se no Parlamento a icléa elo 
seguro obriglatorio para os operarias, segundo os moldes allemães, e é 
natural que actualmente estejà essa icléa -convertida em lei do paiz. 

Na Italia, desde 1883, ha uma Caixa Nacional, onde os o.perarios 
podem se segurar contra os acciclentes no exercício de suas profissões, 
mas este segm:? não é obrigatono . 

Nesse mesmo anno um Deputado apresentou no Parlamento um 
projecto, tornando directa a responsabilidade dos patrões em caso ele 
accidentes aos op erarias e o Governo tomou tão a serio esta questão, 
que mandou um economista ele nomeada, em 1885, Ugo Mazzola, estudar 
na Allemanha o systema ele seguro obri~atorio par:a o operaria. 

No anno seguinte apresentou seu relatorio sobre o funccionamento 
dessas instituições, concluindo pela intervenção clirecta. elo Estado em 
negocios desta natureza. 

Eu podia ir mais longe no rol das diversas nações que têm tratado 
ele resoiver peia melhor fórma possível a situação ·das cl.asses opera-
rias; essas, porém, que acabei ele mencionar,. que são as principaes da 
Europa e oúcle os op erarias são mais numerosos, bastam para mos-
trar á evi.cJencia o quanto as diversas nações se têm interessado viva-
mente pela solução deste importante problema social. Não é demais, 
portanto, que cuidemos, nós outros, tambem, de tomar providencias 
a respeito . 

Os interesses dos povos approximam-se dia a dia e os laços ele 
solidariedade apertam-se cada vez mais, el e modo que o que representa 
uma necessidade social para um, em regTa, representa uma necessidade 
social para todos. Si deste ponto de vista generico descermo's á vida 
interna ele cada nacionalidade, facilmente chegaremos á convicção 
de que os inter esses dt} todas as classes da sociedade, apezar das 
divergencias apparentes estão inteiramente ligados, de ·tal fórma 
que a miseria, as d,uras necessidades, os soffrimentcs, em summa, que,. 
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porventura, affectem uma, são fatalmente sentidos pefas outras, com-
quanto muitas vezes por fórrnas diversas e em épocas differentes. 

S'entindo uma ou mais classes, sentem as familias de que ellas se 
compõem, esses organismos humanitarios, ·que os poderes publicas têm 
restricta obrigação de por elles velar, amparai-os e defendei-os, porque 
constituem a cel·ula mater da existencia da sociedade. 

Uma elas causas do grande exito das c.ompanhias ele seguro, é a 
garantia individual contra os accidentes materiaes da vida, porque 
esse é o meio mais effi.caz •que encontram ·os che.fes de familias pobri::s, 
mas previdentes e amorosos, de arnparal-as contra as vicissitudes da 
miserict, a inimiga da honra e ela virtude. 

O meu desejo seria apresentar um projecto creando urna insti-. 
tuição ele seguro obrigatorio para o operaria, mod'elaido, mais ou menos, 
polo systema allernão, o quál já tem sido adaptado em alguns paizes 
e está em via de execução noutros. Detêm-me, porém, desse proposito, 
duas ordens ele considerações: a primeira é que o nosso paiz tendo 
recentemente entrado na terceira phase da vida industrial, a phase 
manufactureira, não abrL,a em seu seio gi·ande massa de população de 
operarias desta industria, além de tambem as condições do meio não 
o:fferecerem as mesmas difficulda'des de vida que nos velhos paizes do 
occidente, grandes centros de actividade industrial; a segunda é que 
o seguro / obrigatorio pelo Estado, 'COmqÚanto em principio seja excel-
lente, é uma questão assás complexa, que offerece sérias difficu1da·des 
nu pratica. 

Não ha duvida que a classe de operarias manuf.actureiros auferiria 
grandes beneficias, mas todas as outras classes, a da industria agri-
cola, por exemplo, que é muito mais numerosa, teria o mesmo direito 
de exigir igual protecção por parte ·do Estado, que não póde ter a 
pr):)tenção de resolver certas questões sociaes, como as desta natureza, 
estabelecendo um systema mais ou menos engenhoso de seguros, que só 
aproveitam a operarias de determinadas industrias. 

O idéal seria os donos de fabricas, usinas, gerentes de companhias 
manufactureiras, de transportes, etc,, serem obrigados a não admittir 
no serviço, em suas officinas, operarias que não estivesseqi seguros 
llOntra as doenças, accidentes do trabalho, a velhi-ce, emfim, contra os 
acciclentes materiaes da vida, embora para isso pudessem deduzir de 
seus salarios uma pequena parte. 
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Para que, porém, isso fosse possível entre nós, seria preciso 1'!.ue 
as instituições ele seguros estivessem bastante generalizadas e accei -
tassem seguros modicas, ao alcance de todas as bolsas, como aco,ntece 
11a Suissa, Allemanha, França, In:;laterra, Italia, etc. 

Dada, porém, e9ta deficiencia, que em alguns estabelecimentos é \ 
suppdcia pela altruística .creação de um fundo ele · soccorro O\,l .cousa 
semelhante, não elevemos, entretanto, deixar ele adaptar providencias 
legislativas que amparem da mi.seria ou elos :favores da caridade pu-
blica, não só aquelles ql;e se inutilizam parcial ~u completamente no 
exercício de suas profissões, sinão tambem as familias daquéllee que 
perclAm a vida triturados pelo machinario poderoso, que a força elo 
va-por ou da electriciclacle faz rodopiar em vertiginosas r" quasi phantas-
ticas evoluções. 

E' este o objectivo elo 'projecto que tenho a honra de submetter á 
apreciação ela Gamara, certo de que lta de se resentir ele muitas lacunas 
e impeef'eições, que a sabedm'ia desta illustracla corporação supprirá. 

As mi.serias sociaes são, em grande parte, uma elas causas que 
retarclam 8: marcha elo progresso, porque aquelles que vivem pre-
midos por dura's necessidades; que, no dizer ele um áutor, se debatem. 
quotidianamente, contra a fome; ficàm com a natureza moral e · até 
a physica atrophi·acla '[lür esta !neta obscura e permanente e ·nada 
de util e proveitoso podem produzir em beneficib da conectividade. 

Pois bem; é visando um principio de justiça, cuja execuÇão im-
porta concorrer para obstar que o operaria . chegue a · e·ssa dolorosa 
siLuar,;ão," que aprese.nto esle projecto, afim de que os estabelecünenLos 
inclubll'iaes,. ]Jublicos ou part.ieulares, que façam uso ele motores meca-
nicos, sejam lcgalrnente responsaveis pelo pagamento ele indemnizações 
aos operarias, que se inuti.lizarem parcial ou completarnente em con-
sequencia de accielentes occorridos no exercício de suas respectivas 
profissões. 

E' um passo dado a favor cless;i numerosa classe social, pela qual, 
até hoje, pouco ou, para bem dizer, nada têm feito os pode_res publicas. 
(M.il'ito bem; m1.l'ito bem.) 

O Sr. Presidente: - O projecto fica spbre a mesa at é ulterior. 
deliberação. 
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Reg·ulamento á indemnização aos operarias, nos casos de accidentes-

no · ti'abalho 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. º Os operarias e empregado·s de usinas, engenhos, pedreira.,,, 

empl'ezas ele transporte e tracção animal, a vapor ou elecLrica, emfnn, 
ele otJicinas, fabricas ou estabelecimentos industriaes, ele qualquer 
natureza, que façam uso ele motor mecanico, ou sejam púticulares 
uu do Estado, em caso ele ficarem parcial ou; completamente inut~lj
zaelos por accidentes occorridos durante horas do trabalho profissional, . 
Iii;am com direito a ser indemnizados. 

Art. 2. º As companhias de que forem orgãos esses esLabeleD~

mentos, ou seus respectivos proprietarios, ou o Estado, si a instituição 
lhes pertencer, ficam legalmente respons,aveis pelo pagamento da 
indemnização, elo qual só excepcionalmente se poderão eximir, me-
diante prova ele ter o accidente occorriclo por exclusiva imprudencia 
do operaria ou caso de força maior: 

Art. 3. º Si do aêcidente resultar incapacidade temporaria para o 
trabalho, a indemnização consi·stirá no pagamento de todas as despezas 
el e tratamento, além do pagamento, durante essa incapacidade, ·da 
wetacle elo salario que ganhava. 

Art._ 4. º ~i o operaria, ~m consequencia do accidente, ficar com-
plctamenLe inutilizado, a indemnização consistirá no pagamento de 
dous terços do · salario diario que ganhava na época em que se inuti-
lizou, por todo o tempo de sua vida. 

Paragrapho unico. Si ficar parcialmente inutilizado, a indemni-
zação será aferfüa pelo gráo de incapacidade, que de qualquer modo, 
nunca poderá ser inferior a 30 % do salario diario que ganhava . 

. Art. 5. º 'Si elo acciclente resultar a morte, além elas clespezas do 
enterro, a indemnização consistirá, a partir elo dia do fallecimento, 
em uma pensão vitalícia á viuva, e, na falta desta, aos filhos menores 
ele 16 annos, sendo homens, e menores de 18, sendo mulher·es. 

§ 1. º A pensã°' será ele 50 % do salario diario, semanal, quinzenal 
ou mensal que ganhava o operaria ao tempo da sua morte. 

§ .2 . º A viuva que contrallir segundas nupcias, perde o direito 
á pensão, que reverterá aos filhos que estiverem em condições legaes, 
menos ás filhas que já se tivérem casado. 
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Art. 6. º Tanto a importancia dos salarios, como das ·indemnizações 

ou pensões, -serão sempre pagas em moeda corrente, não podendo, sob 
qualquer titulo, no todo ou em parte, ser retirado ou soffrer desconto 
algum, salvo accôrdo. 

Art. 7. º O pagamento dos salarios será feito semanalmente, salvo 
estipulação em contrario. 

Art. 8. º Desde que se institua seguro obi-igatorio para o operaria, 
com intervenção directa ou indirecta do Estado, ou mesmo desde que 
haja instituição em que se ·possa segurar o operaria pelos riscos que 
correm no exercício de suas respectivas pro.fissões, poderão as compa- . 
nhias ou proprietarios de estabelecimentos industriaes de que trata 
o art. '1 º derivar as responsabilidades, que lhes são creadas por esta 
lei, para essas instituições. 

Art. 9. º Todas as questões relativas a pagamento de salarios, incle-
mni.zações ou pensões, terão curso summario. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 5 de Outubro de 1908. - Wenceslau Escobar. -

A' Commissão de Constituição e Justiça. ( *) 

( •) Perrde de pareceres . 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 15 DE JULHO ' (1911) 

O Sr. Nicanor do Nascimento ( *) : - Sr. Presidente, orçam por 
ü5 a 70 mil os, empregados do commercio do Rio de Janeiro, cujas 
relações contractuaes com os patrões, no que diz respeito á !~cação 

ele serviços, não estão reguladas por legislação federal. 
E, nesta bora, agita-se na Capital ela Republica, como em diversas 

outras elos Estados, a c1uestão ela regulamentação elas horas ele trabalho, 
questão que foi agitada em todos os grandes centros commerç,iaes e 
inclustriaes ela Europa e ela America. De modo que a solução a dar 
ao problema não póde ser por nós creacla, mas sim recebida pelos 
estudos já .realizados nessas grandes capitaes, e que se traduziram em 
legislação de todos esses J!istaclos que têm marchado na vanguarda da 
-civilização e nos dão, por consequencia, o caminho que devemos seg·uir. 

A' primeira vista parecia que no nosso regimen a liberdade con-
º tractual, a mais absoluta, deveria ser mantida entre o patrão e o 

•caixeiro, sem que o Estado lhe puzesse nenhuma limitação. 
Mas, se esborôa essa theoria ·de limitação estabelecida pela natu-

reza elas cousas: é evidente que o caixeiro necessitado cio emprego, 
neéessitaclo ele manter a sua subsistencia, não tern a mesma liberdade 

~ 

mental para que a sua vontade se manifeste claramente na ,)tfosa elos 
seus interesses, e isto porqne tem ele obedecer á lei ecoh'omica da 
offerta maior que a .procura; porquanto, si ha grande offer:ta ele tra-
balhadores e pequena offerta ele lagares, a conséqúencia é que o tra-

, , ']\~ 

balhaclor que offerece o seu trabalho, o seu serviço, offe~ece - o em . 
. condições muito inferiores áquelle que recebe uma propost~ ele mui-

j·i\' 

~ 
( ''') Não foi revisto peio orador, 

.. 
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tissimos individuas necessitados de trabalho e de subsistencia. Esta 
inferioridade que se estabelece para o contractante eleve ser amparada 
pelo Estado no interesse elo pre>prio Estado, na manutenção das quali-
dades superiores da raça, elo desenvolvimento ela intelligencia, da von-
tade; emfim, claqu13lles espíritos juvenis que se têm ele desenvolver no 

/ nosso paiz. Foi attenclm1do, pois, a esta neces,siclacle superior elo Estado 
no que diz respeito á hygiene, á instrucção, á formação do caracter, 
em summa, qi,w eu elaborei um projecto regulamentando as horas ele 
trabalho, que póde ser offerecido e recebido pelo empregado e pelo 
patrão, no contrato ele locação ele serviÇos. 

Pareceu a muitos espiritos que a competencia para esta re3ula-
mentação deveria pertencer ás municipalidades. E si esta que9lão 
é controversa perante o direito ele outros Estados, não o é no nosso 
direito, pois que ella foi estabelecida peremptoriamente na Constituição 
Federal. Além ele que, o texto de nosso estatuto fundam ental é claris-
simo no ponto em que diz que "compete privativamente ao Congresso 
Nacional legislar sobre o Direito Civil", ha o elemento historico da 
formação do nosso direito que accentúa claramente a competencia do 
Congresso Nacional. 

Diversos constituintes entenderam que a Federação deveria ter· 
sido levada a extremos maiores e que a legislação sobre Direito Civil 
deveria pertencer aos Estados e não á União . °Se],uiam nisto a pratica 
e o direito dos Estados Unidos da America do Norte. 

Porém, uma grande opposição levantou-se logo a esta grande em-
preitada, alleganclo os illustres constituintes de então que a unidade 
elo nosso direito deveria ser correlata á uni.clacle ela nossa lingua. E por 
isso, para lhe manter a uniformidade, como um amplexo fundamental, 
que Ji ,;asse as nacionalidades, clever-se-hia manter a competencia 
e:xdusiva, privativa elo Congresso Nacional para legislar sobre Direito 
Civil. 

Ora, o contracto de locaçãd de serviços entre caixeiro e patrão-
cabe dentro do Direito Civil, é direito substantivo. E accresce, corno 
elucidação trazida por esse elemento historico á competencia elo Con-
. gresso Nacional, - e, neste momento, me recordo ele que, na Consti-
tuinte, foi apresentada uma emenda pela qual os contractos ele locaç.ão 
de serviços, entre outros, ficariam a cargo elos Estados, emenda essa. 
Que foi impugnada e cahiu, ficando firmado definitivamente o direito. 
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a competencia exclusiva, privativa, do Congresso Nacional, para legis -
lar sobre o assumpto. 

~ o projecto, portanto, que ora apresento á consideração da Gamara, 
Jião traz innovação alguma, não é demasiado liberal, não alarga as fron-
teira~ do socialismo do Estado, na reg·ulamentação dessas relações . . 
entre patrões e empregados; consagra, .sim, princípios que já estão na 
leg'islação universal, consagra praticas que já são consuetudinarias 
quasi no alto commercio, pelo menos elo D.istricto Federal. 

Limito, neste projecto, as horas ele trabalho, que podem ser con-
tractaclas entre patrões e empregados, a doze. E muito parca é esta 
exigencia elos empregados elo commercio, elo limite elo 12 horas para 
o seu esforço continuo, para , o seu trabalho dado ao patrão, pois que 
é sabido que hoje, Bm todo o mundo, a t enclencia é para conquistar 
o dia ele oito horas para todos aquelles que se dedicam a um labôr 
corporal. A clifferença quê encontrei e que me determinou não con-
si2 nar, no prazo, o limite ele oito horas, foi que o trabalho elo operaria 
é muito mais exhaustivo do que o elo empregado elo commercio. Pela 
r:atureza elas funcções que cada um clelles exige, as oito horas ele tra-
balho operaria correspondem exactamente a doze de trabalho elo empre-
gado no commercio. 

A questão foi estudada debaixo elo ponto ele vista ela hygiene social 
u os grandes estucliosõs ela questão, os .hygienistas, assentaram que 
doze •horas eram urna média ele trabalho sufficiente para que a saucl e 

( 

do corpo e elo espírito elo caixeiro foss e mantida, e que esse tempo 
de trabalho era tamb em sufficiente para garantir o equilíbrio, a ordem 
econornica e commercial nas diversas cidades em que a industria e o 
commercio tanto se avantajaram e se desenvolveram 

Accrescento apenas a esta disposição aqpellas que são garantidoras 
da ,et fectiviclacle desse direito, isto é, a segurança para o empregado 
ele poder demandar pelo seu direito, sem que precise um emprego 
ele capital que elle não t eria, pelo que assemelho, equiparo esses em-
pregados elo commerc io aos pobres, que têm direito á f-ssistencia Ji;icli- · 
ciaria, para tornar effectivos os seus direitos. 

E, complementarmente, apresento diversas theses cltil Direito Civil, 
que ainda revigoram esse direito e asseguram a effectiviclade das rela-
ções economicas entre caixeiros e patrões, quando, porventura, acci-
dentes ele trabalho, causados pela imprudencia dos patrões, pela sua 
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economia excessiva, produzam males ao caixeiro, que elevam ser repa-
rados. 

Aguardo-me, Sr. Presidente, para, opportunamente, si porventura 
o projecto fôr impugnado, .. defender-lhe as diversas disposições, fi.:. 

e 
canelo por hoje, em ligeira e ,breve exp,osição que acabo de fazer e que 
julgo sufficiente para justificar-lhe a apresentação.· CMu:ito bem; 

• muito bem.) 
Vem á Mesa e é lido o seg·uinte projecto: 

Dá regras pam cont?·actos de Locação de serviços entre patrões e 
empregados do commercio 

O Congresso Nacional resolve: . 
Art. 1 . º E' fixado em 12 horas o tempo maximo de trabalho cliario 

que pó de ser contractado entre cidadãos empregados (qualquer que 
seja a classe ele trabalho que cumpra) em casas de commercio, e seus 
patrões, gerentes ou administradores, directa ou inclirectament~ . 

§ 1 . º Nestas 12 horas inclue-se uma hora para refeição, almoço ou 
jantar elo empregado, que a pócle tomar onde lhe convier. 

§ 2. º Em casos ele evidente força maior, pócle o tempo de trabalho, 
excepcionalmente, ser prorogaclo. 

§ 3 . º Em um dos dias ela semana, que não seja o sabbaclo, püclerá 
o patrão tomar mais tres horas ao ·empregado, exclusivamente para 
arrumação elo estabelecimento, mediante aviso com 211 horas ele ante-
ceclencia: 

a). nas casas onde a arrumação não exija tal augmento de horas 
ele trabalho, poderá elle ser tomado ao empreg·ado, para serviço 
commum. 

Art. 2. º Nos domingos e feriados nacionaes, não se podem abrir, 
para commercio, as casas commerc~aes . 

§ 1 . º Mediante licença especial, pagando os impostos proprios 
para tal, votados pelo municipio - podem funccionar os estabeleci-
mentos commerciaes que obtive~em licença municipal, mediante prévia 
informação favoravel, da policia local. ' 

§ 2. º Independem desta lic,ença : 
a) as casas de diversões; 
b) as emprezas de transporte ; 
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e) os mercados; 
d) pharmacias e demais estabelecimentqs relativo'! á saude; 
e) as bibliothecas, onde a consulta s·eja gratuita; 
f) os hôteis, as hospedarias, os restaurantes, casas de pasto, cafés, 

confeitarias e congeneres, onde não sejam vendidas hebidas alcoolicas 
ou fermentadas; 

g) '\ imprensa diaria ou periodica, seus depositos e vendedores; 
h) as photographias e os ateliers de pintura; 
i) açougues (até 11 h. a. m. e de 8 ás 9 p. m.) ; as padarias e qui-

tandas até 11 h . . a. m.; 
j) os marchantes de gado, os estabulos e os gabinetes de engra-

xadores; 
k) os estabelecimentos de instrucção. 
Art. 3. º Nos .estabelecimentos em que se trabalh_ar por mais de 

12 horas ou nos domingos e feriados serão organizadas as turmas (sys-
tema de roulement) em ordem a que nenhum empregado trabalhe em 
um ou mais e.stabelecimentos mais de 12 horas em um dia nem mais 
de seis dias em uma semana. 

§ t. º O repouso semanal é collectivo: é de 24 horas seguidas e 
completas - desde sabbado até domingo ás '12 horas da noite. 

§ 2. º Em hypothes·e alguma será dispensado o repouso semanal, 
ainda quando o pareça querer dispensar voluntariamente 6 empregºado. 

Art. 4 . º Não podem ser · contractados para empregados do com-
mercio menores de 10 a1mos de qualquer sexo. 

§ 1 . º Só podem ser tomados como empregados no commerci.o 
menores de 15 anrío.s e maiores de 10, quando souberem lêr e escrever 
en'l. portu:, u ez. 

§ 2. º Os menores de 15 annos não podem ser obrigados a trabalhar 
por mais de oito horas diarias, incluindo uma para refeição e repouso. 

§ 3. º Não podem ser contractados para trabalhar em estabeleci-
mentos commerciaes á noite os menores de· 18 annos e as mulheres . 

a) podem SAI-o os artistas ele um e outro se:xJo com o consenti-
mento elos que lhes completam a capacidade jurídica. 

§ 4. º Não podem ser empregados em serviços que demandem 
grande força ou sejam peri - osos ou damnosos as mulheres e os me-
nores. 

§ 5. º As casas commerciaes que empreguem 30 oü mais menores 

\, 
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analphabetos são obrigadas a manter -lhes escola onde lhes ministrem 
o ensino de lêr, escrever e contar (às quatro operàções). 

Art. 5. º Os aposentos onde trabalhem os empregados do commercio 
deverão ter a cubação (ar e luz) maxima exigida pelas posturas e 
regulamentos de hygiene. 

§ 1. º Nos ap.osentos onde trabalhem mulheres, haverá tantos 
bancos ou cadeiras quantas as empregadas. 

§ 2. º Nos aposentos das e.asas commerciaes onde dormirem em-
pregados do commercio a cubação de ar e luz deverá ser tal que dê 
a cada habitante 16 metros cubicos ele ar permanente. 

§ 3. º Nos dormitorios de casas commerciaes é absolutamente 
vedada a promiscuidade entre os dous sexos, como entre maiores e 
menores; haverá um apparelho sanitario para cada grupo de cinco 
pessoas, bem como um banheiro correspondente a cada grupo identico. 

Art. 6. º Os patrões, nos casos de accidentes de trabalho em suas 
casas, proverão o tratamento elos seus empregados, tendo culpa; 

§ 1 . º No caso de inutilização do empregado em serviço, si a culpa 
lata ou leve incumbir ao patrão, este responderá por uma quantia 
igual a 30 vezes o salario mensal do empregado - paga ele uma só 
vez no prazo de 15 dias, após o accidente. 

§ 2. º N,o caso de culpa concurrente pagará 0 patrão 15 vezes o 
salario mensal elo paciente, sendo este menor ou mulher, e '10, sendo 
lrnmem e maior. 

§ 3. º A má clisp0sição hy ~ ienica, a insegurança cl0 predio, a má 
arrumaçã0 elas mercadorias (tend0 sid0 p0r ordem cl0 patrão) e o 
não cumpriment0 de qualquer regulamento faze)Jl certa a culpa do 
patrão. 

Art. 7. º 'rodos os empregacl0s do commercio entendem-se pobres 
no sentid0 ela lei e com direito á Assistencia Judiciaria nos casos ele 
querellas que se fundem na presente lei, bastando para que l.he si::ja 
dado aclvogáclo que 0 requeiram ao Presidente da Assistencia. 

§ 1. º Todos os papeis e actos judiciarios prec,isos á garantia elo 
direito dos empregados do commercio em questões clec,orrentes desta 
lei c,orrerão sem qirnesquer clespezas, emolumentos destas ou sellos, 
o que tudo será c,ontado e c,arregaclo á parte c,onclemnada. 

§ 2.ª As ac,ções para c0brança elo salario elo empregado, bem c,omo 
do seu tratamento e indemnização por c,ulpa iniciam-se pelo·s exames 
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perwiaes e arbitramentos, os quaes, julgados, constituem doliumento 
liquido; obtido elle, a requerimento da parte se expedirá mandado 
executivo contra o patrão, proseguinclo-se como na cobrança das notas • 
promissorias. 

§ 3. º Nas infracções ela presente lei o prejudioado pócle auxiliar 
a justiça, sendo representado por si ou pela Assistencia, si o solicitar, 
ou por outro proourador que tiver. 

Art. 8. º O cumprimento da presente lei será fiscalizado pelo 
chefe do Exeoutivo Munioipal, por si ou por seus agentes . 

§ 1 . 0 A infracção de qualquer dos artig·os da presente lei é puni vel 
oom 200$ ele multa applicavel pelo agente municipal e judioialmente 
exequível nos termos da lei n. 939. 

§ 2. º A primeira reinciclencia oom 500$ e a segunda com 1: 000$000. 
§ 3. º Cada infraoção individual é punivel separadamente. 
Art. 9. º Toda casa commeroial deverá ter em um quadro posto 

em log·ar visível a presente lei para 0onhecimento ele todos os inte-
ressados. 

§ 1. º Multa 50$; na primeira rei,nciclencia 200$, na tenleira 500$000. 
Art. 10. Revog·am-~e as disposições em cqntrario. 
Sala elas Sessões ela Gamara elos Deputados, 12 ele Julho de 19H. 

Nicanor do Nascimento. (*) 

( *) P€nde de pareceres. 
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SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 25 DE JUNHO (1915) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.. 1. º Os acciclente ele que forem victimas as pessoas or;cupadas 

provisoria ou permanentemente, em executar os serviços enumerados 
no art. 2º, quando or;r;orrerem no Jogar e em consequencia cio trabalho, 
clarão direito a uma reparação a cargo exclusivo elo patrão, exceptuaclos 
apenas os acciclentes intencionaes e os que forem ;causados por força 
maior ou por clelicto, imputavel, quer á victima, quer a um extranho. 

§ 1. º Os acciclentes a que se refere esta lei são os produzidos 
por uma causa exterior subita ou violenta, que lesam o corpo humano 
ou lhe determinam a morte . . 

Tambem clarão logar á applicação 1cla lei os clamnos que os opera-
rios soffrerem na exploração das industrias que, por sua natureza, pu-
derem occasionar enfermidades agudas ou intoxicações chrbnicas. 

§ 2 . º A reparação consta ele: soccorros medicas e pharmaceuticos, 
ou hospitalização, á escolha ela victima; pagamento ele uma diaria; 
pagamento de uma pensão. 

Art. 2. º Esta lei só se applica aos operarios e aprendizes assa-
lariados cujo salario annual não exceder ele. 2: 400$, e aos que perce-
berem mais elo que aquella quantia, até á concur'rencia da mesma, 
devendo os beneficiarios ·trabalhar em numero superior a cinco, por 
conta ele outrem, nos seguintes serviços: construcções, reparaçõe,; e 
demolições ele Qualquer natureza, civis ou navaes, como ele preclios, 
pontes, estradas ele ferro e ele rodagem, linhas ele tmmways electricos, 
rêcles ele esgotos, ele illuminação, telegrapl~icas e telephpnicas, etc., bem 
como na conservação ele todas essas construcções, transportes por terra 
ou agua; carga ou descarga; e nos estabelecimentos inclustriaes e nos 
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trabalhos agricolas em que se empregarem motores inanimados, esta-
belecimentos e trabalhos estes onde a lei abrangerá apenas o pessoal 
exposto aos perigos das machinas. 

§ 1. º Nas industrias particularmente peri~osas, applica-se a lei 
seja qual fôr o numero de operarios. 

§ 2. º As disposições da presente lei obrigam á União, aos Estado': 
e ás municipalidades, em todas as obras, construcções ou serviços que 
executem por administração, nas fabricas e estabelecimentos ou indus-
trias que mantenham, tudo segundo as mesmas condições estabelecidas 
para os particulares. 

Art . 3. º Para os operarios que se acharem fóra elas condições enu-
meradas no art. 2º .. fica instituiclo o seguro facultativo contra os acci-
clentes no trabalho, r egulado pelas disposições desta lei que lhe forem 
applicaveis. 

Art. 4. º A reparação obedecerá ás normas seguintes, segundo a 
gravidade elas consequencias do accidente, conforme forem ellas : a 
morte, uma incapacidade absoluta permanente para o trabalho, uma 
incapacidade absoluta temporaria, uma incapacidade parcial permanente 
ou uma incapacidade parcial temporaria. 

§ 1 . º Em caso de morte, a r eparação pecuniaria attingirá até 
60 % do salario annual ela victima, clistribuidos pela fórma especificada 
neste paragrapho. 

a) A viuva apta para o trabalho receberá, por dez annos, uma 
pensão ele 20 % daquelle salario. 

A viuva inapta . para o trabalho perceberá., ele pois de esgotada essa 
renda, uma de 15 %, vitalicia, quando se não verificarem os factos 
previstos na lettra h deste paragrapho. 

b) Os filhos ela victima receberão, até 16 annos, uma pensão equi-
valente a 25 % do salario, si forem dous; a 35 %, si fo rem tres; a 
40 %, si forem quatro ou mais. Existindo apenas um filho, a pensão 
será ele 15 %. 

Si os fühos ficarem orphãos ele. pae e de niãe, as pensões se ele-
varão, respectivamente, a 35 %, 45 %, 60 % e 20 %, conforme forem 
os filhos dous, tres, quatro ou mais,· ou apenas um. 

Será considerado orphãp de pae e de mãe o menor que houver 
perdido um elos progenitores, victima elo accidente, vivendo o outro 
fóra do domicilio c.onjugal. 
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e) Os menores que o accidente deixar orphãos de mãe terão direito 
á pensão nos mesmos casos e condições que os demais. 

O marido ela victima de um accidente, porém, só gozará desee 
direito quando provar que o salario da victima era necessario á sub-
sistencia da familia, e pelo tempo que dur·ar essa necessidade. 

d) A renda dos orphãos de pae e mae será vitalicia quando, por 
rJefeito physico ou moral, forem incapazes para o trabalho. Ao cabo 
de dez annos, porém, será reduzida de um quarto . 

O progenitor sobrevivente c1ue tiver um filho nessas condições 
poderá usar, em favor elo mBsmo, ela faculdade que a lBttra a elo § 2°· 
confere ao operario vict.ima ele uma incapacidade absoluta permanente, 
em favor elo seu conjuge. 

e) Caso o progenitor ou responsavel pelos menores beneficiar.i os 
não seja pessoa ielonea, pócle o juiz elesi _: nar quem lhe faça as vezes 
para a percepção e aclminis,tração elas rendas. 

f) Quando o conjuge sobrevivente ou os filhos ela victima não 
esgotarem a quantidade maxima elo salari.o annual que pócle ser 
cl istribuida em pensões, os ascendentes, descendentes, irmãos ou quaes-
quer outras pessoas dependentes ela victima, isto é, a cujas necessi-
dades era esta quem principalmente provia, beneficiarão em partes 
iguaes e na ordem ele preferncia em que se acham enumerados nesta 
lettra, do restante claquella quantia, até á concurrencia ele 60 % ; não 
podendo a porção el e nenhum desses beneficiarios exceder ela que 
couber a cada um elos filhos. 

g) O patrão pagará tambem as clespezas funerarias, que ficam 
arbitradas em 100$000; 

h). Não tem direito á pensão o conjuge divorciado por sua culpa 
ou voluntariamente separado. 

As segundas· nupcias e a má coriclucta suspendem a pensão. 
§ 2. º Em caso ele incapacidade absoluta, pernianente, a victima 

receberá uma pensão vitalicia c·orresponclente a 50 % do seu salarío 
annual, quando tiver encargos de familia, e a 33 % no caso contrario. 

a) O operaria victima de uma incapacidade absoluta permanente 
póde requerer que dous terços, no maximo, elo capital necessario ao esta-
belecimento ela renda annual que lhe é attribuicla sirvam para consti-
tuir uma renda pag·avel, por sua morte, ao seu conjuge. 
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Nesse caso, a renda da victima será reduzida, de accôrclo com a 
reducção elo capital. 

§ 3 . º Em caso ele incapacidade absoluta temporaria, observa-se a 
lettra a do paragrapho anterior, ·emquanto durar a incapacidade. 

§ 4. º Em caso ele incapacidade parcial permanente, a victima rece-
berá, si tiver encargos ele famili a, uma pensão vitalicia equivalente 
á metade ela diminuição causada pelo acciclente no seu salario, e, no 
caso contrario, um terço dessa mesma diminuição. 

a) A diminuição causada pelo accidente no salario ela victima será 
calculada segundo a reclucção soffricla em sua capacidade ele trabalho. 

§ 5. º Em caso ele incapacidade parcial temporaria, a victima rece-
berá uma diaria ele metade elo salario, até que ·possa reassumir o seu 
antigo logar e emquanto não se precisar o caracter da incapacidade. 

a) Quando a incapacidade para o trabalho durar mais ele quatro, 
porém, menos ele dez dias, a cliaria será devida a partir elo quinto' dia. 

Quando a incap acidade durar mais ele dez dias, a cliaria será devida 
desde o momento elo acciclente. 

b) Quando a incapacidade ·parcial temporaria durar mais ele seis 
mezes, a victima deixará, findo esse prazo ele receber a diaria de me-
tade elo salario, passando, a receb ~r, si tiver encargos ele familia, metade 
ela reclucção causada pelo acciclente no salario, e, no caso contrario, 
um terço dess~ mesma reclucção. 

e) Em todo caso, o patrão é obr igado · á prestação ele soccorros 
medicas e pharmaceuticos ou, sendo necessario , hospitalares, desde o 
momento da occurrencia elo accidente. ' 

No caso em que, por falta ele medico ·ou pharmacia, não se puder 
prestar á victima a devida ass istencia, o patrão fará transportai-a, si 
o estado ela mesma o permittir, ao logar 'mais proximo em que fôr pos-
sível o tratamento. 

Não permittindo o estado ela victima o transporte, o patrão provi-
denciará para que á mesma não falte a devida assistencia. 

·~ d) A consolidação elos ferimentos põe termo á cliaria. · 
1 

Entende-se que os ferimentos se consolidam, ou no dia ela cura 
completa, ou no dia em que o operaria é definitivamente attirÍgido por 

1 

uma incapacidade permanente. 
Neste ultimo caso, a consolidação ·é tambem o ponto ele partida elo 

pagamento ela pensão. 
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Art. 5. º Applicam-se á reparação pecuniaria dos accidentes mais 
as seguintes regras : 

a) as indemnizações percebidas pera victima em virtude ele qual-
quer incapacidade não excluem nem reduzem as que forem devidas por 
motivo ele seu fallecimento; 

b) entende-se por salario ànnual 300 vezes o salario quotidiano 
ela victima na occasião elo accidente, desde que não tenha sido fixado 
em contracto ele trabalho. 

Tratando-se de aprendizes, entende-se que o seu salario quotidia,no 
não é inferior ao mais baixo ganho por um operaria adulto ela mesma 
categoria. Todavia, em caso ele incapacidade temporaria, a cliaria do 
aprendiz não excederá elo total ele seu salario; 

e) quando os beneficiarias ela viptima forem estrangeiros, só rece-
berão as indemnizações si residirem no territorio nacional por occasiã,o 
elo acciclente. 

A vi.ctima estrangeira ou os seus beneficiarias, quando deixarem ele 
residir no territorio nacional, receb erá, a titulo de indemnização, um 
capital correspondente ao triplo da renda annual que lhes fôr clevicfa; 

d) as indemnizações pecuniarias constituiclas em virtude desta lei 
são pagas na localidade ele resiclencia elo titular, as cliarias - semanai-
mente, e. as pensões - trimensalmente. 

Art. 6. º Os patrões podem exonerar-se elo pagamento elas pensões 
a que os obriga a presente lei, por um elos dous meios seJ,uintes: 

a) effectuanclo o seguro individual ou collectivo elos seus operarias 
em uma companhia de seguros devidamente autorizada a operar no 
ramo ele acciclentes no trabalho ; 

b) consti tuindo synclicatos ele garantia, a exemplo do que faculta 
o art. 3,º, lettra e, do decreto n. 1. 637, de 5 ele Janeiro ele 1907, que crêa 
synclicatos profissionaes e sociedades cooperativas. 

§ 1. º Em nenhum cjesses casos poderá o patrão descontar elo salariõ 
de seus op.erarios qualquer contribuição destinada ao pagamento do 
seguro ou elas quotas devidas ao synclicato. 

§ 2 . º O pq.trão cri..te se consiclerar habilitado a fazer face ás repara:-
ções impostas pela presente lei, por outra fórma que não as indicadas 
acima, deverá proval -o perante o Ministerio ela Fazenda, o qual exigirá 
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a constituição de um fundo de garantia, declarado insequestravel, para 
assegurar o pagamento das indemnizações, calculado segundo a impor-
tancia da industria e ele conformidade com as instrucções que forem 
emittidas. 

Art. 7. º O fornecimento de soccorros medicos e pharmaceuticos ou 
hospitalares e o pagamento da diaria -serão feitos -por um dos dous 
meios seguintes : 

a) inscripção dos operarios em uma sociedade ele soccorros mu-
tuos; 

b) um serviç.o de soccorros - meclicos e pharmaceuticos, ou hos-
pitalares, e pecuniarios - mantido pelo patrão, -com um fundo ele 
garantia, a exemplo elo que preceitúa o § 2º elo artigo anterior . 

§ 1 . º As sociedades ele soccorros mutuos ele que cogita a lettra a 
do art. 7º serão organizadas ele accôi'do com estatutos- typos, formulados 
pelo Poder Executivo, devendo assegurar aos seus membros, em caso 
ele molestia ou acci.dente, no trabalho ou fóra do mesmo, soccorros 
rnedicos e pharmaceuticos, ou hospitalares, e uma diaria, entrando 
o patrão com um terço ela quota correspondente aos serviços impostos 
pela presente lei. 

Quando a cli.aria paga pela ' sociedade fôr inferior á metade do 
sa_lario quotidiano da victima, o patrão pagará a clifferença. 

§ 2. º A caixa do serviço ele soccorros a que allucle a letti'a b rlo 
art. 7º será alimentada por uma contribuição patronal e outra descon-
tada elo salario elos operarios. 

Esta não excederá ele 2 _ % elo salario mensal. 
Aquella será igual á metade ela dos operarios. 
Art. 8.º Independente ela acção que resulta ela presente lei, a 

victima e seus representantes conservam 6ontra as pessoas civilri:lerite 
responsaveis pelo accidente, que não o patrão e seus empregados e 
prepostos, a foculcl~cle ele reclamar a reparação elo prejuizo soffrido, 
segundo o direito commum. 

A indemnização que lhes fôr confer ida' exonerará o patrão pro-
porcionalmente, até o limite ela indemnização prevista por - esta le i. 
A acção contra terceiros responsaveis. pócle ser exercida pelo patrão, 
depois que houver satisfeito a inclell(rnização imposta por esta lei, e 
si a victima e seus representantes não usarem desse direito . 
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TITULO II 

Art. 9.º Todo acciclente no trabalho que tenha obrigado a victima 
a au.sentar-se elo serviço eleve ser immecliatamente communicaclo á 
autoridade p0licial do logar, que se transportará ao local do acciclente 
e á residencia ela victima ou ao sitio em qu13 a mesma se encontrar, 
tomando as declarações desta, do patrão e das testemunhas, para lavrar 
O· respectivo auto, indicando o nome, a qualidade e a residencia elo 
patrão, o nome, a qualidade, a resiclencia e o salario ela victima, o logar 
preciso, . a hora e a natureza elo acciclente, as circumstancias em que 
se deu, a natureza elos ferimentos, os nomes e as resiclencias elas teste-
munhas e elos beneficiarios ela victima. 

Paragrapho unico. A victima óu qualquer ele seus representantes 
pócle tambem fazer a communicação a que se refere o art. 9º, dentro 
ele um mez, si se trata de incapacidade temporaria, de seis mezes, si se 
trata ele incapacidade permanente, ou ele mn anno, si se trata ele 
morte. 

Art. 10. No quinto dia, a contar elo acciclente, deve o patrão enviar 
á autoridade policial que tomou conhecimento elo facto prova ele que 
fez á victima o fornecimento ele soccorros meclicos e pharmacenticos, 
ou hospitalares, um attestaclo medico indicando o estado ela victima, 
as consequencias verificadas ou provaveis do acciclente, a época em que 
será possível conhecer-lhe o resultado definitivo, e declaração elo mocl~1 

como se aéha habilitado a fazer as reparações correspondentes ás conse-
quencias do accidente .. 

Art. 11. Nesse mesmo dia, a autoridade policial remetterá o inque-
rifo e esses documentos ao juízo competente, que, no caso de incapll-
cidacle temporaria, julgará em ultima instancia, mandando pagar as 
indemnizações de direito. 

· Paragrapho unico. Salvo em caso ele impossibilidade material devi-
damente provada, o summario eleve ser encerrado e o julgamento pro-
ferido no mais breve prazo possível, não excedente, no caso el e incapa-
cidade, ele dez dias a contar elo desastre. 

Art,. 12. No correr do tratamento, pócle o patrão indicar ao juiz 
um meclíco encarregado ele informar sobre o estaclo ela victi.ma e que 
a visitará em presença do medico assistente, avisado com dous dias ele 
antecedencia, por meio ele carta registrada. 
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Si o medico attestar qeu a victima se acha em estado de retomar 
o trabalho, e esta o contestar, poderá o patrão requerer um exame 
pericial, que eleve realizar-se dentro do prazo .de cinco dias. 

Verificado o carácter permanente ele . uma incapacidade, D juiz 
mandará pagar· as indemnizaçõ es de direito, sendo appellavel a sua 
sentença neste caso e no de morte. 

Paragrapbo unico. Nos exames p·ericiaes que forem ordena'dos, não 
poderá servir de perito pessoa ligada ao patrão da victima ou á empreza· 
ou sociedade em que o mesmo se houver ·exonerado elo cumprimento 
das obrig·ações impostas por esta lei . 

Art. 13. A acção para a cobrança das indemnizações prev,istas por 
esta lei prescreve dous annos depois ela morte ou ela cura da victima. 

Art. 111. Quando, depois de fixada a indemnização, a victima vier 
a fallecer em consequencia do acciclente, a incapacidade se aggravar, 
s·e attenuar, se r epetir ou clesapparecer, ou se verific~r no julgamento 
um erro de calculo, poderão os patrões e as victimas ou quem os repre-
sentar pedir a r evisão do julgamento que determinou as consequencias 
do desastre e fixou a indemnização correspondente. 

Paragrapho u nico. A acção de revisão prevista pela disposiçào 
acima prescreve dous annos depois ,do ultimo julgamento. 

Art. 15. O representante elo Ministerio Publico prestará assistencia 
judiciaria á viC:tih1a. 

Art. 16. A victima do acciclente e seus representantes gozaráo da 
reducção de metade das custas regimentaes, e a falta de pagamento das 
mesmas não cleterrninará •embaraços na marcha dos processos dessa 
natureza. 

TITULO ILI 

Art. 17. E' privilegiado o credito ela victima do accidente ou seus 
representantes, relativo ás despezas com medico, pharmacia e funeral, 

1 
assim como · ás indemnizações por incapacidade para o trabalho ou 
morte. 

Art. 18. As companhias de seguro, os syndicatos de garántia e as 
sociedades de soccorros mutuos ele que tratam os arts. 6º e 7° ·'Obri-
gam-se, para a satisfação desse privilegio, a: . . . . . . . . . . . ... ... . . . 

a) collocar-se sob a fiscalização immecliata e permanente elo 
JJ;staclo; 
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b) wnstituir um fundo especial de reserva, inalienavel e inamo-
vível~ d.estinaclo ao pagamento das pensões, ele accôrdo com as regras 
que forem estabel,eciclas por um regulamento que o Poder Executivo 
expedirá. 

Art. 19. As companhias de seguro que operarem sobre acciclenLes 
rio trabalho, bem como os syndicatos de garantia, cobrarão uma taxa 
variav,el, segundo um coefficiente de riscos estabelecido sobre bases 
scientificas, devendo ser revista periodicamente, e ficando reservada 
ás companhias e aos syndicatos a faculdade de a diminuir ou augment.ar 
tle 30 % do s·eu valor, em razão das condições particulares de explo-
ração das emprezas seguradas, e ,cJe a augmentar ele 60 %, quando as 
profissões que a industria comportar offerecerem riscos anormaes. 

Art. 20. Quando um patrão deixa de explorar uma industria, quer 
por morte, quer por fallencia, quei; por liquidação, quer por transfe-
rencia do estabelecimento, os capitaes representativos das pensCes 
devidas até essa data tornam-se exigíveis de pleno dil'eito, devendo 
esses capitaes ser trans:l'ericlos a uma companhia de seguros ou a um 
syndicato ele garantia, que fa1;á o S'Cl'viço da ' renda, em quanto o Governo 
Federal não crear um instituto para esse fim. 

Art. 21. O patrão ou os seus representantes podem ser exonerados 
ela obrigação imposta pelo art. 20, quando provarem: 

Que effectuaram o seguro contra accidentes no trabalho em uma 
companhia de seguros ou em um synd~cato de garantia; 

Que garantiram notoriamente as pensões devidas, empregando os 
capitaes representativos das mesmas pensões em títulos de renda que 
o Poder Executivo enumerará em um regulamento; 

Ou que, em caso ele transferencia do estabelecimento, o comprador 
assumiu as obrigações que para o vendedor decorrerem ela presente lei. 

TITULO IV 

' ' Art. 22. E' nulla de pleno direito qualquer convenção contraria á 
presente lei, tendente a evitar a sua applicação ou a alterar o modo 
ele sua applicação. 

Art. 23. São passiveis de multa os patrões que pagarem as contri-
buições devidas ás companhias de seguro ou aos synclicatos de garantia 
com o pro.dueto de descontos do salario dos seus operarias, bem como 



os que lhes impuzerem, directa ou indirectamente, que contractem por 
conta propria o seguro estabelecido por esta lei. 

Art. 24. O facto de se haverem os .operarios segurado contra os 
accidentes no trabalho ou de possuirem seguro de vida não exonera 
os patrões das obriga<;\Ões que lhes cabem por força da presente lei. 

Art. 25. Todos os patrões attingidos por esta lei ficam obrigados 
a af'fixal-a com os seus regulamentos em log·ar bem visível de suas 
fabricas, officinas, etc. 

Art. 26. Incorrerão na multa ele 50$ a 500$ os patrões que infrin-
girem as disposições desta lei. 

Art. 27. Esta lei entrará em vigor tres mezes após a sua regula-
mentação. 

Art. 28 . . Rev.ogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 25 de Julho de 1915. - Adolpho Gorda. 

Na sessão de 5 de Julho é approvado em 1 ª discussão, sem debate. 
E' enviado á Commissão de Legislação e Justiça. 

SESS.W DE 7 DE OUTUBRO 

Parecer da Com. A Commissão de Legislação ·e Justiça, tendo examinado cletidam.ente 
de L·egislação o projecto n. 5, de 1915, do Senado, sobre accideiites no trabalho, ê 

de parecer que seja approvaclo, pelos motivos que passa a expôr: 
O proj·ecto reflectindo os princípios da doutrina do risco profis-

sional, que constitue a ultima phase na evolução da responsabilidade 
pelos accidentes no trabalho, doutrina hoje vencedo'ra, e em que se 
têm inspirado as legislações de quasi todos os povos cultos do mundo, 
vem preencher uma lamentavel lacuna- existente em nossa legislação. 

"O emprego, diz Paulo Pie, cada vez mais commum, ele mac.hinis-
mos, t em tido por corollario a ins·eguranÇa crescente do trabalb:ador; 
clemasi.adas vezes tendo de utilizar e dominar forças ameaçadoras, o 
operario é victima de accidentes fortuitos que nada fazia prevêr. Sem 
duvida .o accidente, ás vezes, tem por causa inicial uma imprudencia 
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do operario. Mas a impruclencia do operarjo é · quasi fatal; vivendo no 
meio · do perigo, familiarizado com as rnachinas mais perigosas, elle 
acaba por perder a consciencia dos ris.cos que corte e por desprezal' 
as precauções necessarias; ora, a menor negligência pó de, em cortas 
industrias, occasionar a morto do um homem. 

A producção industrial expõe o trabalhador a certos riscos. A'quello · 
que recebe os proventos dessa producção, isto é, ao patrão, eleve incum-
bir o encargo do indemnizar a victima, caso se verifique o risco. A repa-
raçãçi de todos os acciclentes do que forem vi.cti.mas os operarios, no 
curso de seu trabalho, deve entrar nas despezas geraes 

0

Cla industria." 
E.is a essencia da doutri.na do risco profissional. 
Dispõe o pro ject,o que -os accidcntes de que forem victimas as 

p·essoas occupadas em executar os serviços enumerados no art. 2º, isto 
é: construcções, reparações e demolições ele qualquer natureza, civis 
ou navaes, como de p1' edios, pontes, estradas de ferro B de rodagem, 
linhas de tramways electricos, rêdes de esgoto, de illun1inação, telegra.-
phicas ·e telephonicas, etc., bem· como na conservação de ·todas essas 
0onstrucções; transportes por torra ou agua; carga ou descarga; e nos 
estabelecimentos industriaos e nos trabalhos agrícolas em que se em-
pregarem motores inanimados, estabelecimentos e trabalhos estes onde 
a lei abrangerá apenas o pessoal exposto aos perigos das machinas --
quando occorrerem no logar e em consequencia do trabalho, e Laos 
accidentes forem produzidos por uma causa exterior subita ou violenta, 
darão direito a uma reparação, por parte do patrão, exceptuados, 
apenas, os accidentes intencionaes e os que :forem causados por :força 
maior ou por Glelicto imputavel ou á victima ou a um extranho. Darão 
tambem direito a uma reparação os damnos que os operarios soffrerem 
na exploração das industrias que, por sua natureza, puderem occasionar 
enfermidades agudas ou intoxicações chronicas. 

De modo que, desde que não se trate de accidente intencional ou 
causado por força maior ou delictü e não ocorra no logai0 e em conse-
quencia .do trabalho, a reparação instituida pel-o projecto é obrigatoria 
e estende- se a todos os desastres que tiverem 1'ogar no trabalho . 

.quando o accidente fôr de pouca importancia e não interromper 
o trabalho do operario por mais de cinco dias ·o patrão dever-lhe-ha 
apenas .assistencia. medica. 
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E oomo a pequena industr ia não poderia supportar os encargos 
resultantes do projecto, a lei só poderá ter applicaçã.o aos que tl'.aba-
lhem em numero superior a cinco, por conta de outrem, salvo nas 
·industrias particularmente perigosas, em que será applicado, s·eja qual 
fôr o numero de operarias. 

A reparação consta ele .: soccorros medicos e pharmaceu ticos, ou 
hospitalização, á escolha da v ictima; .pagamento de uma di.aria; paga:... 
mento de uma pensão. A le·i só se applicará aos operarias e aprendizes 

· assalariados, cujo salario annual não exceder ele 2: !!00$, e aos qu·e 
perceberem mais elo que aquella quantia até a .concorrencia da mesma. 
Estabelece o proJecto as diversas normas a que obedecerá a reparação, 
conforme as consequencias elo accidente: a morte, uma incapacidade 
absoluta permanente para o trabaH1o, uma incapacidade parcial perma-
nente, ou uma incapacidade parcial temporaria. 

Em caso ele morte: .a viuva.apta para o trabalho receberá, por dez 
.an.nos, uma pensã-0 de 20 % do salario da victima; a inapta perceberá, 
·depois de esgotada essa renda, uma de 15 % vitalícia, não estando, 
_porém, o conjuge sobrevivente divorciado por sua culpa, nem volun~ 
tariamente separado. A.s segundas nupcias e .a má conducta suspende1n 
a pensão. 

Ds filhos da victima, ainda em caso de desastre mortal, receberão, 
até tô annos, uma pensão equ ivalente a 25 % do salario da mesú1a, 
si forem dous; a 35 % si forem tres; a 40 % si forem quatro ou niais. 
Existindo apenas um füho, a pensão será de 1.5 %. Si os filhos ficarem 
orphãos de pa'e e mãe as pensões se elevarão, respectivamente" a 3'5 %, 
!15 %, 60 % e 20 %, conforme forem os filhos, dous, tres, quatro o'l.1 
mais, ou apenas um. 

Sel'á considerado orphão ele pae e de mãe o menor que houver 
perd ido um dos progenitores victima do accidente, vivendo o oufro 
fóra do domicilio conjugal. Os menores que o accidente deixar orphãos 
de mãe, terão direito á pensão nos mesmos -cas·os e condições que os 
'demais. 

O marido da victima, porém, só gozará desse direito quando provar 
que o salari-0 da mesma era necessario á subsistencia da familia, e pelo 
'tttrnpo que -durar essa necessiclàde. 

A pensão aos orphãos de pae e mãe será vitalícia quando, por 
def.eito physico ou moral, forem incapazes para o trabalho. Ao cal;lo de 
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,dez annos, porém, será reduzida de um quarto. O progenitor sobre-
vivente que tiver hm filho nessas cvnclições poderá requerer que dous 
terços, no maximo, do capital necessario ao estabeleci~1ent,o da renda 
annual que lhe ,é attribuicla, sirvam pará constituir uma renda pagavel,, 
por :sua morte, ao :filho incapaz. 

Quando o conjuge sobrevivente ou os filhos ela victim,a não ·esgo-
tarem a quantidade maxima· elo salario annual que pócle ser distribuicla 
en'i pensões ( 60 % ) , os ascendentes, descendentes, irmãos ou quaesquer 
outras pessoas dependentes ela victima, isto é, a eujas necessidades· era 
·esta· quem principalmente .provia, beIJ-eficiarão em partes iguàes, e na 
orclein de preferencia em que se acham enumerados, do ' restante 
daquella quantia, até á concorrencia ele 60~ %,; não podendo a pQrçã~ de 
nenhum desses beneficiarios exceder da que couber . a cada . um elos 
fühos. 

No caso de incapacidade, 'si fôr absoluta, ·e permanente, a victüna 
receberá uma pensão vitalícia correspondent.e a 5.0 % do seu salario 
annual; quando tiver encargos de familia, e a 33 %, no caso contrario. 
O operaria . 'victima dessa ·especie de incapaci_clade, que füla cego, por 
exemplo, pócle requerer que dous terços, 110 maximo, do· capital neces~ 
sario ao estabelecimento clq renda annual, que ,lhe é attribuida, sirvam 
para constituir uma renda pagavel; por sua morte, .ao se\:l conjuge. 
Nesse caso, a renda da victíma será reduzida de accôrdo com a rectucçã9 
do capital. Essa disposição baseiase na consideração de que um homem 
completamente invalido, embora receba uma pensão, não tem recursos 
para acautelar a situação futura ele sua familia, a qual, morto o chefe, 
s·e verá em novas difficuldades. 

Em cas"O de incapacidade absoluta .ou temporaria, procede-se ct:nnq 
na hypothese anterior, emquanto durar a incapacidade.: 

Quando a incapacidade fôr parcial permanente, ª· victima receb'erá, 
si tiver encargos de famili.a, uma pensão vitalícia equivalente á metade 
da diminuição caüsada pelo accidente 110 seu salari.o; . e, no caso .. ccm~ 
traria, um terco dessa mesrna diminuição. 

Fór.a desses casos, o projecto considera a incapacidade· parcial t:em:-
poi"aria, tine dá á victima o direito ele receber metade do salari-0, , além 
do tratamento medico.' 

Os patrões podem exorie1'ar-se elo pagamento.;:das pensões, ou effe~ 
ctuanelo o seguro individhaI ou collectivo; clé):;eus. operarios, em uma 
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·companhia de seguros, devidamente autorizada a operar no ramo de 
accidentes nd trabalho, ou constituindo syndicatos de garantia. 

Mas, em ni;mhum desses casos podel'á o patrão descontar do salario 
de seus operarios qualque1'. contribuição destinada ao pagamento do 
seguro ou elas quotas devidas ao syndic.ato. O patrão que se consiâ.erar 
babilitado a fazer face ás reparnções impostas pelo projecto, por outra 
fórma ·que não as indicadas acima, deverá proval-o perante o Mini:;-
terio da Fazenda, o qual exigirá a constituição de um fundo de garantía; 
declarado insequestravel, para assegurar o pagamento das indemniza-
ções, calculado segundo a importancia da il!;dustria e de conformidade 
com as instrucç;ões que forerp emitticlas. 

O fornecimento de soccorros medicas e pharmaceuticos ou hospi-
talares e o pagamento da diaria serão feitos por um dos dous meios 
seguintes: pela inscripção dos operarios em uma sociedade de socco.rros 
mutuos organizada de accôrclo com o § 1 º do art. 7º, ou por um serviço 
mantido· pelo patrão com o fundo de g·arantia, sendo que, neste caso, 
a caixa de soccorros será alimentada por uma contribuição descontada 
do salario deis uperarios, não excedendo . a 2 % do sàiario mensal, e 
por uma contribuição patronal, igual á metade da dos operarios. 

Dispõe o projecto que, inclependentem~nte da acção resultante do 
que nelle se estatue, a victima e seus representantes conservam contr'a 
pessoas civilmente responsaveis pelo accidente, que não o patrão e 
seus empregados e preposfos, a .faculdade de reclamar a reparação do 
prejuízo soffrido, segundo o direito eommum. A indemnização que lhes 
fôr conferida exonerará o patrão proporcionalmente até o limite da 
indemnização prevista pela lei .especial, podendo a acção contra ter~ 
ceiros responsaveis ser exercida pelo patrão, depois que houver satis-
feito a indemnização imposta pela lei e si a victima e' seus represen-
tantes não usarem desse direito. 

Estabelece quaes as formalidades policiaes e judictarias que devem 
ser observadas no caso de accidente, o prazo ele dous annos para a. 
prescripção ela acção ele indemnização; determina que o rcprefümtante 
do Ministerio Publico prestará assistencia judiciaria á victima e que 
esta e seus representantes gozarão da reducção de metade elas custas 
regimentaes, não impedindo a falta ele pagamento das mesmas o pro-
seguimento do processo ; declara privilegiado o credito da victima ou 
seus representantes, relativo . ás despezas com medico, phaTmacia ou 
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f-unetaJ, assim como as indemnizações por incapacidade para trabaHio 
ou morte e dispõe que as companhias de seguros e os syndicatos de 
garantia .e as sociedades de soccorros mutuos elevem collocar- se sob a 
fiscalização immediata e permanente do Estado e constituir um fundo 
especial de reserva, inalienavel e inamovível, destinado ao pagamento 
das pensões, de accôrdo com as r·e:sras que forem estabelecidas, por 
um regulamento que o Poder Executivo expedi~á. 

Dispõe ainda que as companhias de seguro que operarem sobre 
accidentes no trabalho, bem como os syndicatos de garantia, cobrarão 
uma taxa varia:vel, seg·unclo um -coefficiente de riscos estabelecido sobre 
bases scientificas, devendo ser revista periodicamnte, e ficando reser-
vada ás companhias· e aos syndicatos a faculdade el e a elimiJmir ou 
augmentar dê 30 o/o do seu valor, .em razão das condições particulares 
de· ex.ploração das emprezas seguradas, e ele a augmentar de 60 %, 
quando as profissões que a industria comportar o:fferec-erem riscos 
anormaes, e que quando l[m patrão deixar de explorar uma industria, 
quer poT morte, quer por fallenci.a, quei' por liquidação, quer por 

' transferencia do estabelecimento, os capüaes representativos das pen-
sões devidas até essa data tornaT-se- hão exigíveis de pleno direito, 
devendo esses capitaes ser transferidos a uma companhia de seguros 
ou a um syndicato de garantia, que fará o serviço da renda, emquanto 
o Governo Federal não crea1"' Úm instituto para esse :fim. 

Eis as suas disposições principaes. 
Fundado nos principias de uma doutrina hoje vencedora, tendo 

em vista as legislações e a experiencia dos povos cultos e as circum-
stancias do nosso meio, o projecto te.m sido bem recebido pelos ·orgãos 
da opinião, porque vBm satisfazer uma necessidade publica. 

O Dr. Castro Menezes, assim concluiu um notavel artigo qne publi-
cou. no Jornal do Commerdo, de 3 do corrente, acerca do projecto: 

' ~'Não nos é possível, evidentemente, neste ligeiro commentario, 
reproduzir integralmente o excellente projeto de lei do Sr. Senador 
Adolpho Gordo. Assig·nalamos-lhe apenas os traços principaes, o bas-
tant,e para evidenciar a sua segurança de doutrina e o cuidado, a cm1-
tela, a prudencia com que o problema foi apanhado, traçado e resol-
vido em seus menor-es detalhes, á luz das legislações modernas, que 
já D r.esolveram e das nossas condições de adaptação, das nossas neces-
sidades e aspectos proprios, considerando -se o que já se achava patente 



-60-

no· pronunciamento da alta magistratura federal, o ql;J.e já vinl~a s~ndo 
reclamado pela nossa consci.encia juriclica, despertada a cada caso ele 
reparação ele damno por accidentes no trabalho. ü projecto do mustre 
representante paulista foi recebido com sympathia pelos dirigéntes; 
pelo Congresso, pelas classes a que elle mais directamente interessa. 
Devem estudai-o com a attenção merecida os nossos cultores elo çlireiLo, 
os nossos industriaes. Verão que não .ha ne!Ie o producto. ele um gesto 
de afogaelilho, mas o fructo amadurecido ele um estudo meticuloso e 
lucido, inspirado em sãos princípios doutrinarias, já sanccionados pela 
pratica. O projecto crystaliza, por assim dizer, o lastro jurídico que, 
nas demais legislações já se tornou classico, definitivo, consagrado. 
Virá, quando convertido em lei, satisfazer elo melh01' modo aos appellos 
de uma inelissoluvel lei excepcional que gere e regufo entre nós . as 
obrigações decorrentes .elo regímen elo risco profissional. Tanto o . inte-
resse elos patrões como o elos opúarios acham-se nesse projecto sabia~ 
mente encarados e tudo está aconselhando ao Congr esso que . lhe não 
retarde o andamento. 

E' realmente incomprehensiveJ como, ao em vez de praticarmos, 
com r elaç.ão aos acciclentes no trabalho, medidas que já constam de leis 
especiaes en'l toda a parte, t enhamo•s, até hoje, mantido, a esse respeito; , 
essa omissão, ficado presos á confusão e á rotina, com a mesma incon-
sciencia com que, por outro lado, nos temos atirado ás perniciosíssimas 
aventuras de um absurdo socia)ismo do Estado, fonte de tantos e tão 
incríveis desatinos, que bem caro temos pago, e qµe devemos a todo 
transe, r epr imir e condemnar, andando cóm mais juizo e sensatez, 
assim no interesse elo Thesouro e da normalização do trabalho nacio'-
nal, como no ela propria -ordem publica." 

Elaborado e justificado pelo Departamento _Estadual elo Ti;abalho, 
de S. Paulo, o projecto merece a approvação elo Congresso, afim ele 
ser convertido em lei. 

A Commissão ele Legislação e Justiça invoca, respeito.s?-mente, a 
attenção do ?enaclo para essa justifir,ação, que fica fazendo parte deste 
parecer. 

Sala das Commissões, 1 de Setembro de 1915. - Epitacio P,essóa, 
Presidente. - Adolpho Gordo, Relator. Raymiindo. de· M'ira:nda. ,--: 
A1·thiir. Lemos. 
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Justificação do , prnjecto pelo Departmnento Estaâual do 'l'm:balho 
de S. Paiüo . 

ACCIDENTES NO TRABALHO 

OS 'l'E11MOS DO PROBLEMA 

"ü problema ele regulamentação legal elos accidentes no trabalho, 
diz Paulo Pie eil1 seu recente livro Les assm"ances soc'iales, é incontes-
tavelmente o mais grave daquelles cuja solução se impõe ao legislador 
contemporaneo. o emprego .cada . vez mais commum de machinismos 
tem tido por . corollario a insegurança crescente do trabalhador;, dema-
siadas vezes, tendo de utilizar e dominar forças ameaçadoras, o oper-

. rariD é victima de accidentes fortuitos, que nacla fazia prevêr. 
Sem duvida, o accidente, ás vezes, tem por causa inicial uma irn-

prudencia do operario. Mas, a impruelencia do operaria é quasi fatal: 
vivendo no meio elo perigo, familiarizado com as machinas mais peri-
gosas, elle acaba por perder a consciencia dos riscos que corre e por 
desprezar as precauções necessarias; ora, a menor negligencia pó de, em 
certas industrias, occasiDnar a morte ele um homem! 

üutras vezes, ao contrario, a origem elo acciclente é uma falta elo 
patrão: mecanismo defeituoso, ausencia ele apparelhos protectores, não 
verificação ele uma caldeira, etc. Frequentemente porém, é diffici1 
repartir as responsabilidades, devido ás modificações sobrevinclas no 
estado elo loyal, em consequencia do proprio acciclente (explosão, por 
exemplD), Du ás reticencias ele testemunhas ( operarios com receio · de 
revelar o ·que sabem, tem\é)n:do ser despedidos). Tambem não é raro, no 
regimen do direüo commum, que os juizes, de inteira bôa fé, attribuam 
a um caso fortuito accidentes pelos · quaes, em bôa justi1;a, o patrã.o 
deveria ser declarado responsavel. 

Chamado a dar solução a esse angustioso problema, tem o legis-
lador contemporaneo um düplo dever a cumprir. Antes ele tudo, deverá 
impôr ao pa:trão, sob pena ele severas sancções, todo ·um conjuncto de 
medidas susceptiveis ele garantirem, na medida do possivel, a se·gu-
rança ela mão de obra. De .outra parte, incumbe-lhe assegurar ás vicLi-
mas de accidentes, infelizmente frequentíssimos apezar de todos ·os 
aperfeiçoamentos ·ela prevenção, uma indemnizaçã.o reparadora suffi -
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cie11te para pôr a victima, si ella sobrevive, ou sua familia, em caso 
. de accidente mortal, ao abrigo da miseria. Prevenir, todas as vezes 

que isso fôr possível, reparar, quando as medidas preventivas tiverem 
sido impotentes, tal será., pois, o duplo objectivo de uma legislação 
racional." 

O P ROBLEMA CONSinERADO NO BHASIL 

Prevenção 

Infelizmente, a prevenção dos aücidentes não tem constituído, entrf} 
nós, objecto de leis especiaes, que obriguem os inclustriaes a ter pela 
vida ele seus operarias o devido cuidado. 

No Estado ele S. Paulo, onde a estatística dos ·accidentes no trabal)lo 
é çuidadosa e minuciosamente feita ha tres annos, a prova dessa affir -
mação ·resalta dos algarismos com inoffuscavel evidencia. Aqui e em 
qualquer outro ponto do paiz onde seja intensa a viela fabril, verifi-
cam-se desastres no trabalho que podialn ser perfêitamente evitados, 
pela observancia de uma tal lei de segurança e pelo emprego dos appa-
relhos de protecção que a industria moderna ,possue. Em geral, os 
patrões que installam as suas fabricas de modo a evitar accident.es, 
fazem-no por escrupulo ou desejo de caprichar, sem que, dos resul-
tados de uma installação deficiente, lhes actvenham penas efficazes. 
E' verdade que a hygiene intervém para exigir que a13 officinas sejam 
amplas, o ar e a luz abundantes. Entretanto, as serras ci.rculares, as 
tupias, as machinas de furar e outros perigosos machinismos occa-
sionam a cada passo desgraças evi.taveis. N~o ha regulamentos espe-
.ciaes de ordem publica, que enumerem os trabalhos vedados aos menores 
ü especifiquem as precauções exigíveis nos serviços industriaes, algu-
mas das quacs são desprezadas, apezar de elemntares. Quando o:s 
tribunaes tomam conhecimen~o de um acciclente occor riclo no trabalho, 
o patrão a!lega . que a victima foi temeraria e transgredi1,i o regula-
mento da fabrica ou desobedeceu ás ordens do contra-mestre. Quem 
é, porém, que fez esse regulamento? O patrão. Em que é que se inspi-
raram as ordens do contra- mestre? Na sua vontade, no seu modo de 
vêr, no seu estado de espír ito, nas variações do· seu humor. Não ha 
regras a Que estejam sujeitos todos os patrões, não ha regulamentos 



communs ás, fabricas de cada industria, elaborados, não pelo proprie-
tario, do ponto de vista que mais convém aos seus interesses, mas 
pelo poder publico, do ponto de vista elos interesses ela collectividacle 
o da protecção aos desfavorecidos, Ca:da qual procede, até certo ponto, 
como bem lhe apraz, Têm-se visto até. industriaes que legislam sobre a 
edade de admissão dos operarias ao serviço, Não ha, _em summa regula-
mentação do trabalho, e essa ausencia ele medidas protectoras do tra -
balho explica as iniciativas audazes e os inhumanos abusos dos que se 
sobrepõem . á sociedade e, simples particulares, ditam leis aos seus 
subordinados. 

Não quer isto cliter que o operaria esteja totalmente des~mparado 
de providencias relati"vas á sua pessoa, ao seu trabalho. As precauções 
tendentes a evitar os damnos que o operarip pócle soffrer em serviço 
íêm-se restringi-elo, porém, demasiadamente, ao campo da hygiene. 
Ainda não consideramos corno deve ser considerada a ausencia ele medi-
das de segurança. Os tribunaes tornam conhecimento elo caso, quando 
se lhes-- propõem acções de indemnização, mas unicamente como ele-
mento de facto para ajuizarem do gráo de responsabilidade patronal 
e, embora toda gente reconheça que é um dever ele humanidade garantir 
a integridade elo operaria que trabalha entre rnachinismos perigosos, 
não existe, fófa elas ·acções ele indemnização, opportuniclacle para cor-
rigir os abusos, Punimol- os -depois que occasionam desgraças. 

UM DECRE'l'O DO GOVEH.NO PROVISORiü 

Temos, é verdade, dado .alguns passos quanto á prevenção elos acci-
dentes. Recordaremos, a titulo de exemplo, o decreto n . 1. 313, ele 17 
de Janeiro rele 1891, assignado peto Marechal Deodoro da Fonseca e 
por Cesario Alvim, e baseado na "conveniencia e necessi:clacle ele regu-
larizar o trabalho e as condições dos rn:enores empre ; aclos em avultado 
nume1•0 de fabricas existentes na Capital Federal, afim ele evi.tar que, 
com prejuízo pr·oprio e da prospericlade {'atura da Patr'ia, sejam sacri-
ficadas milhares de creanças." 

Destinada a vigorar sómente no Districto Federal, encerra essa lei 
providencias dignas ele mais largo campo de applicação, já pelo deseri-
volvimento industrial do Brasil, j:á pela sabedoria com que foram syn-
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thetizadas naquelle documen.to algumas normas que hoje em dia preoc-
cupam as mais adeantadas nações e os cerebros mais esclarecidos. 

Em primeiro logar, como providencia de maior aieance, a fiscali -
zação permanente elo trabalho. O decreto a institue em seu art. 1 º, limi-
tada, porém, aos estabelecimentos fa_bris em 1que trabalharem menores. 
]!;' incumbido dessa fiscalização um inspector geral, immediatamente 
subordinado ao Ministerio elo Interior, e com as seguintes attribuições: 

I ~ Velar pela rigorosa observancia das disposições do 
decreto, tendo para esse fim o direito ele livr e entrada em 
todos os estabelecimento"s fab1;is, officinas, laboratorios e de-
positas de manufacturas . da Capital Federal; II - visitar cada 
est.abelecimento ao ·menos uma vez por méz, podendo, quando 
entender conven.iente, requisitar do Ministerio do Interior a 
presença de um engenheiro ou de alguma autoridade sanitaria; 
III - apresentar; no mez de Janeiro, ao Ministro elo Interior, 
o relatorio elas occurrencias mais notaveis do anno anterior, 
relativamente ás condições dos menores, indicando as medidas 
que julgar convenientes para a realização efficaz da assis--.. 
tencia. Acompanharão o r 13latorio quadros estatísticos, em que 
se mencionem os estabelecimentos inspeccionados e, quanto 
aos menores, o nome, idade, nacionalidade propria e paterna, 
nota ele analphabeto ou não, e outros quaesquer esclareci-
mentos. 

Para tornar po:\siveis esses esclarecimentos, haverá em 
cada fabrica um livro aberto e rubricado pelo insp ector, para 
a matricula dos menores, no qual se escreverão as notas e 
dados inclividuaes de cada um e a data da admissão. 

Além ·ele instituir a fiscalização permanente, o decreto 
·fixa a · idade de admissão de menores ao trabalho fabril ( 12 
annos, "salvo a titulo de aprendizado, nas fabricas de tecidos, 
os que se acharem comprehendidos entre aquella idade e a 
de oito annos completos"); e re"gulamenta o horario ele tra·-
balho dos operar ias ele 12 a 15 anoos. Os do sexo re·minino 
de 12 a 15 e os do masculino de 12 a '14 não podem trabalhar 
por dia mais de sete horas não consecutivas, podendo os do 
sexo masculino de t4 a 15 trabalhar até 9 horas não conse-
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cutivas, e séndo de 4 horas no · rnaximo o trabalho continuo 
ele qualquer desses ni.enm:es ele 1.2 a 15 annos, ele llm e outro 
sexo. Dos admittidos ao aprendizado nas fabricas de tecidos, 
só poderão occupar-se d\Jrante tres horas os ele oito a 1.0 annos 
ele iclacle, e durante tres horas os ele 10 a 12 annos, devendo 
para ambas as classes ser o tempo ele trabalho interrompido, 
por meia .-hora no primeiro caso, e por uma hora no segundo. 
A todos elles é tambem prohibido trabalho entre as 6 horas 
da tarde e ás 6 da: manhã e, nos domingos e dias de festa naci 0-

nal, o repouso é para elles obrigatorio; não sendo permittidos 
siquer os serviços de limpeza. 

Aos menores não poderá ser commettida qualquer ·opera-
ção que, dada sua inexperiencia, os exponha a risco de vida, 
taes como: a limpeza e direcção ele machinas em movimento; 
o trabalho ao lado <ie volantes, rodas, en:;renagens, correias em 
acção; em summa, qualquer trabalho que exija da parte delles 
esforço excessivo. Não poderão os menores ser empregados em 
deposito de carvão vegetal ou animal, em qua-esquer manipu-
lações clirectas sobre fumo, petroleo, benzina, acidas corrosi-
vos, preparados ele chumbo, sulfureto ele carbono, phosphoros, 
nitro-glycerina, alg·odão-polvora, fulmi.nantes, polvora e ou-
tros mistéres prejudiciaes, a juizo do inspector. Outras dispo-
sições dizem respeito á hygiene dos estabelecimentos fabris: 
cubagem elo ar, ventilação, impermeabilização elo sólo, remo-
ção dos cletrictos·, -esgotamento das aguas servidas; emfim, 
observancia de todas as condições que convenha respeita,r no 
interesse ela hygierre. 

•Trata-se, como se vê, ele uma lei que visa principalmente. a pro-
tecçãó elos menores. A sua epigraphe é a seguinte: "Decreto n . 1. 313, 
de 17 ele Janeiro de 1891. Estabelece providencias para regularizar o 
trahalho dos menores empregados nas fabricas da Capital Federal." 
O considerando que precede refere-se exclusivamente aos menores. 
Para effectivar aquella protecção, para regularizar o trabalho elos me-
nores, consoante a expressão de que usa a lei, foi fixada a idade ele 
admissão, o trabalho foi • ]imitado quanto ao numero total de horas 
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e quanto ao numero de horas consecutivas; foi prohibido o trabalho 
nocturno, bem como nos domingos e feriados nacionacs; foram prohi-
biclos aos menores certos e determinados trabalhos, c·onsidcra:d.os peri-
gosos ou prejudiciacs, e, cm geral, todos quantos exijam excessivo . 
esforço; foi-lhes prohibida a admissão nos depositas de carvão vegetal 
ou animal. 

Umas meclülàs concernem ao tempo de trabalho.., e outras á quali-
dade do trabalho. Para as tornar effectivas, foi dado aos industriaes 
um prazo ele seis mezes. afim d'e adaptarem os seus estabelecimentos 
ao reg·imen do decreto, e creacla a inspecção permanente dos estabeleci-
ímentos fabris em que trabalharem menores, o que .equivale a dizer 
a. maioria das fabricas. 

Observemos que, si as medidas referentes á segurança e ao tempo 
ele trabalho só aproveitam aos menores, as demais, referentes rá 
bygiene, beneficiarão necessariamente tanto os menores quanto os 
adultos. Isto não tira ao decreto ri. 1 . 313, a sua feição de lei protectora 
quasi exclusivamente cio 'trabalho dos menores, e v,em comprovar o 
que accentuamos acima; quanto ao trabalho dos adultos, as nossas leis 
e regulamentos quasi que se limitam ao campo ela hygíene, deixando 
em plano secundaria a segurança. ' 

O REGULAMEN'l'O SANI'l'AR.10 DE S. PAULO 

O Hegulamento Sanitario de S. 'Paulo manda em seu .art. 146: "Nas 
installações dos machinismos, ter-se-ha em consideração que os mora- ~ 
dores proximos ·e os operarios fiquem .ao abrigo de qualquer accidente." · 
E' uma medida ele segurança. Pelo art. 173 do mesmo regulamento, aos 
menores de 10 a '.l2 annos, apenas são permittidos serviços leves. Isso, 
porém, não impede nem poderia totalmente impedir que a estatistica 
registre constanLes desastres ele que são victimas operarios ele 12 annos, 
quando occupaêlos em serviços que, a julgar pelas consequencias, abso -
lutamente não podem ser leves, uma vez que causaram graves ·clamnos. 
~l'ratando elas .:fabricas perigosas, o art. 71, que enumera os encargos 
elos inspectores sanitarios, dá-lhes a faculdade · de ordenarem apenas 
a remoção das mesmas. 
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REPARAÇÃO 

Quando a victima tem recursos, ou encontra um patrono que lhe 
sirva como ele socio na tentativa de uma aventurosa indemnização -
intenta uma acção para haver elo responsavel pelo accidente uma quan-
tia que, deduzida ª· parte do leão; ainda assim ás vezes representa 
v istoso peculio, capaz, não só ele a pôr a salvo da miseria, mas até 
de lhe permittir viela mais folgada que antes do sinistro. Grande parte, 
porém, das victimas deixa de recorrer aos tribunaes, por i _; norancia ou 
por falta de recursos, e não poucas aceitam compensações irrisorias 
- estratagema ele qi,rn lançarn mão ós mais praticas, para se eximirem 
totalmente ás possíveis consequencias da lide judicial. De um lado, 
pois, vemos indemnizações excessivas; de outro lado, injustiças clamo-
l'Osas. 

Frizando acima que só as acções ele indemnização proporcionam 
•opportunidacle ele corrigir os abus•os da falta ele cuidados pela vida do 
·operaria, nas fabricas, dissémos que esses abusos só eram punidos 
depois de haverem occasionaclo desgraças. Podemos accrescentar que, 
mesmo dep?is ele occcasionarem desgraças, deixamos não raro de os 
punir, em virtude ele circumstancias a que já nos referimos: a igno-
rancia e a falta de recursos, por parte da victima; a adopção de expe-
dientes protelatorios ou nullificaclores elos direi tos da victima, por 
parte dos responsaveis, Não demos, em summa, ao accidente no tra-
]Jalho a sua verdadeira impor'tancia. Reparamol-o, é verdade, até exage-
radamente, algumas vezes. Mas não reparamos sempre. Levamos em 
·conta o desprezo ele um patrão pela viela ele seu operaria, para calcular 
:a quantia de uma indemnização devida por acciclente no traibalh'o, em 
antes - por perdas e clamnos. Mas, como nem sempre se dá a repara- · 
-ção, nem todos evitam os accidentes. Em summa, as probabilidades ele 
uma acção de indemnização não constiJuem circumstancias ele facto 
que suppram leis de segurança. Não . basta augmentar essas probabili-
-clacles: cumpre instituir a reparação obrigatori-a. 

Alguns topico~ ele uma representàção elo Sr . clirector clh Departa-
mento Estadual do . Tr:abalho ao Sr. Secretario da Agricultura, Com-
mercio e Obras Publicas, ·descrevem com precisão o que se passa' rela-
tivamente aos soccorros e outras providencias que se tornam necessa-
rias depois de um desastre : 
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"A Assistencia Policial presta ás victimas de accidentes no trabalho 
os primeiros e não raro tambem ulteriores soccorros. Generalizou- se 
o habito de chamal-a, sempre que uma serra circular golpe~a a face 
de um operari-o ou que uma plaina mecanica lhe decepa as phalang·etas. 
E, chamada a assistencia, dão-se em geral os patrões por desobrigados 
de outra providencia qualquer. Assim, o operaria cuja capacidade pro-· 
fissional soffreu uma limitação na sécle e em consequencia elo tr.abalho, 
quem o .soccorre é, em via de regra, não aquelle ·que lhS contract'Ou 
os serviços, que lhe utiliza a citada capacidade, mas o Estado, por 
meio de um serviç·o publico. 

Atribuição de "prestar soccorros medicas urgentes nas vias publi-
cas a qualquer pessoa que clelles carecer" (e não - "necessitar''.) tem. 
sido equitativamente ampliada, a ponto ele constituir- se uma assis-
tencia ás victimas ele accidentes no trabalho occorridos em fabricas 
e officinas. Com iss10 lucram, e não poti°co, os industriaes, maximé, llOS 

casos de accidentes de pequena importancia, casos esses em que a 
medicação applicada á victima pelo facultativo que o Estado remunera 
é, na realidade, o unico soccorro prestado a quem s1offreu um desastre 
quando trabalhava por conta de um particular. 

Mas não são apenas esses os casos em que, por um usõ que tende 
~ inveterar-se, fica o patrã!o exonerado ele encargos a que naturalmente 
não se eximiria. Quando o estado dos feridos é grave, immecliatamente 
providencia a assistencia no sentido de os remover para a Santa Casa, 
onde se fazem as intervenções cirurgicas que porventura sejam neces-
sarias, se completa a cura das victimas, sem que isso acarrete para 
os patrões o minimo dispendio. De tal arte, exonerados ficam estes 
ele. mais qm grave e sobremaneira dispendioso encargo, qüal o trata-

.menta subsequente ao primeiro curativo, restando-lhe apenas o elo 
pagamento elo salario que os seus empregad'Os ganhariam si não hou-
vessem sido afastados elo trabalho. Esse pagamento, ha patrões que 
o fazem, sentindo-se substitui'elos por outrem na prestação de rele-
vantes soCC'orros. Empregam uma quantia que talvez não bastasse ao 
tratamento, que corre no Hospital ela Santa Casa ele\ Misericordia, por . 
conta da caridade pub.lica e elas subvenções do Thesouro. 

A, generosidade do Estado é, sob certos pontos de vista, salutar, 
porque, na falta de lei, só o sentimento de justiça poderia melhorar 
as condições do operariado. Mas, "indemnizada" a victi.ma por aquella 
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fórma, nada mais se julga o patrãio obrigado a fazer, nem se lhe póde 
exigir que o faya, em benefici.o ela mesma. 

Das tres obrigayões que, no regimen do risco profissional, decor-
rem elo acciclente - tratamento da victima, pa:;amento ele parte do 
salario, pensão - a primeira foi satisfeita como indiquei, a segunda 
é ás vezes cumprida pelo dobro ou pelo triplo, e a terceira fica á mar-
gem. Epiloga-se a historia do accidente, fecha-se o balanyo, com um 
deficit ás vezes irreparavel na capacidade de trabalho ela victima. 

Manda a verdade dizer que a situayão das victimas ele acciclentes 
no trabalho, com.quanto em geral ainda seja a que ficou rapidamente 
exposta, vae sendo ·alterada para melhor, aqui e alli. grayas á bôa 
vontade de alguns patrões - fabricantes e constructores. Não são poucos 
os operarios segurados contra accidentes no trabalho." 

Essa é ele facto a situayão, e cremos que não só em S. Paulo, mas 
tambem em todas as cidades inclustriaes do paiz. Quando muito, pos-
suimos o .seguro contra accidentes no trabalho, explorado por mais de 
uma companhia, sem a adopyão, por parte do Governo, de imprescin-
díveis cautelas, seguro voluntario e irisufficiente: o industrial o pratica 
se quizer . e .ª ·companhia seguradora é quem estipula o quantum das 
inclemnizayões e o modo elo pagamento. Tambem existem sociedades ele 
soccorros mutuos,. subvencionadas ou não pelos patrões, e que se pro-
põem fornecer tratamento medico, pequenas diarias, etc., em caso de 
necessidade, mas a formayão dessas uteis sociedades está entregue 
á iniciativa de uns e á bôa vontade ele outros. 

ALVI'l'RES RELAJIVOS Á REPARAÇÃO DOS AOCIDENTES 

Quanto á reparayão dos acciclentes, ' tem surgido mais ele um alvitre 
Na citada representayão ao Sr. Secretario ela Agricultura, Commercio 
e <Obras Publicas, aproposito ela inclemnizayão concedida a um operario 
victima de desastre nas obras de saneamento de Santos, propll.nha o 
S1;. Director do Departamento Estadual elo Trabalho o seguro elos ope-
rarios elo Estado contra acciclentes no trabalho, · e lembrava a conve.:.. 
niencia de se fazer o mesmo com os da Municipalidade, a exemplo 
do que já praticam alguns inclustriaes e constructores, até que 
uma lei federal désse ao problema do accidente no trabalho a solu9ão 
que está a exi3ir a crescente importancia industrial do paiz . 

• 

• 
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Commentando essa representação, observou uma folha paulistana 
( 1) que, "embor.a o nosso Direito, jungido ainda á tradição do Direito 
Romano, não acceite para a concessão das indemnizações a doutrina 
d.o risco, já victoriosa em relação aos accidentes no trabalho em quasi 
todos os paizes civilizados, para alguns casos, como, por exemplo, ·os 
de desastres em estradas de ferro, já se vae admittindo que existe sem~ 
pre a presumpção de culpa, a qual, como todas as . presumpções coin-
muns, póde ser destruída por prova em contrario". E accrescentava: 
"Dentro mesmo da doutrina .da culpa, acceita pelo noss10 Direito, muitos 
accidentes - e varios dos enumerados no documento que estamos com-
menta:o.do se acham nesse numero - . estão nas C'Ondições de ser inde-
mnizados. Deixam de o ser, em geral, ou pela ignorancia das victimas, 
o que é raro, ou pela falta de meios para sustentar demandas, o que. 
é mais frequente. Ora, o Estado tem n·as mãos um recurso decísivo 
para facilitar aos operarios a :defesa de seus direitos: - é supprimir 
ou reduzir á metade as custas em processos dessa natureza, ou,, conser-
vando as custas embora reduzidas, determinar que os feitos não sejam 
embaraçados na sua marcha pela falta de pagarnento ci'ellas, e, si não 
teme ser acoimado de socialista, crear um patronato do tra)Jalho, á 

·semelhança do Patronato Agrícola." ' 
Accrescentava ainda o articulista que nenhuma dessas providencias 

constitue novidade : as duas primeiras j.á são adoptaclas nos processos 
civis em que ha orphãos interess·ados e nos processos crimes em 
que a justiça publica decahe. Quanto á ultima, o Patronato elo· Tra-
balho, já se tentou, na Gamara dos Deputados do Estado de S. P·aulo, 
traduzil-a em lei. (2) 

(1) O Estado de S. Paiilo, de 8 de Outubro de 1913. 
(12) Referia-se o articulista ao seguinte iproiecto de lei, apresentado pelo 

•Sr. Salles Junior á Camara de .S. Paulo, em 11 de Setembro de 1912: 
"O qongresso Legislativo do Estado de S. Paulo decr·eta : 
Art. 1 . 0 Ao Patronato Agricola, com a denominação de Patronato do Traba-

lho, competem as seguintes attribuições, além das que lhe foram co!lferidas na 
lei n. 1. 299 A, de 27 de Dezembro de 1911. 

Art. 2. 0 O Patronato intervirá preventivamente nas questões de trabalho, 
afim de conciliar divergencias e estabelecer a.ccôrdos . entre os interessados. 

Art. 3 . o No cas.o de se frustarem os accôrdos intentados,·· o Patronato pro-
·~overá uma decisão arbitral sobre o litígio, mediante acquiescencia ·das partes . 

• 
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Segundo o pensamerüo do edit:orial acima citado, o Patronato Agri-

cola, assim transformado em Patronato . do Trabalho, prestaria assis-
tencia judiciaria ás victimas de accidentes no trabalho, impossibili-
tadas de recorrerem aos tribunáes, para fazer valer os seus direitos 
a uma indemnização. 

Seria uma providencia util, incontestavelmente. O probleli1a conti-
nuaria, porém, sem solugão definitiva, efficaz. Continuaria a ser neces-
sario, para haver a indemnfaagão, provar a culpa ou o dólo do patrilo. 
Nos casos em _que se vae adrrfittindo a presumpgão da culpa, continuaria 
o patrão a poder destruil-·a por prova em contrario. Assim, esse -recurso 
facultado pelo Estado ao operarto, para def~sa de seus direitos, seria 
decisivo apenas para o equiparar -aos demais pretendentes -á indemni-
zagão, ·so_çcorrendo~lhe a ignorancia e remediando-lhe a falta de 
recursos, quando ignorancia õu falta de recursos o obrigasse a 
abster-se de pleitear os seus direitos. A reparagão elo accidente apenas 
seria mais, provavel. A assistencia judiciaria é um pormenor da questão 
do accidente no trabalho - pormenor que tivemos na devida conta, de 
accôrdô com a lei franceza de 9 de Abril de 1898. 

VAN'l'AGENS E BENEFICIOS .. 
Questão de alto j nteresse, objecto de leis de interesse publico em 

nagões da mais elevada cultura, a regulamentagão dos accidentes no 

Art, 4. 0 A decisão será proferida por dous arbitr o.s, respectivaRrnnte indl-
caclos por cada uma -das partes. 

Pax-agrápho unice. Si divergirem nas conclusões, os arbitros escolhidos deve-
rão designar o terceiro desempatador. 

Art. 5. 0 Para os effeito·s do artigo antecedente, considerarri-se como partes 
légitimas os syndicatos 1Jrofissionaes. 

Art. 6. 0 O laudo arbitral não respei_tará os abusos de direito, que se conti-
verem nos contractos de · trabalho. 

Paragrapho unice. Âebuso de direito é a de.sproporção evidente entre as pres-
tações que a;; partes reciprocamente se promettem. 

Art . 7 . 0 O Patronato velará pela fiel observancia das disposições do decreto 
federal n. 1. 313, de 1891 ( *), relativas ao trabalho de menores nas fabricas. 

Art. 8. 0 Revogam-se as disposições em contrario. \_ 

o 
( *) V. pags. 8-1·1 : Um Decreto do GoVA"'"'r Do·nvisorio. 

• • 

ti 
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trabalho deve ser-feita em harmonia com as normas vigentes nos paizes 
mais adeantados. Só assim será plenamente efficaz; só assim corres-
ponderá ás exigencias da nossa posição industrial. Uma lei dessa natu-
reza que se não equiparasse, pelos principias expres,sos e pelas garan-
tias offerecidas, ao que de mais justo e mais .pratico se tem feito no 
mundo e possa ser applicado ao nosso meio, ao que de mais exequivel 
,e producente se tem ensaiado nas velhas nações industriaes, cuja 
experiencia podemos aproveitai', não exerceria influencia sensivel em 
nosso favor, não activaria o nosso progresso, nem documentaria a nossa 
bôa vontade. Esta é uma lei que deve corresponder ao momento, acon-
selhada como é por circumstancias exteriores, objectivas, depois de ter· 
sido propugnada, na ess"encia, pelos tratadistas e pelos cathedraticos; 
uma lei que deve ser viva e applicavel com precisão e com ·presteza. 
Cumpre, interessa-nos alcançar o p@nto em que já se acham quasi 
todos os paizes do mundo, no tocante a uma vanta:;em hoje quasi que 
universalmente offerecida. ao trabalhador: a reparação dgs accidentes 

' no trabalho . Acceleremo-nos, pois, concedamos-lhe tambem essa van-
ta:em, tanto quanto possível, como é offerecida alhrn1es, e façamol-a 
prompta, insophismavel e segura. 

Vimos o que temos feito em m,ateria de prevenção e reparação de 
accidentes no trabalho. Grandes são os defeitos do actual estado de 
cousas e graves os pTejuiws que dahi nos advêm. 

INCONVENIENTES DA SITUAÇ;\O ACTUAL 

De facto, a nossa qualidade de importadores ele braços colloca-nos 
em posição excepcional, cleante dos paizes de origem dos emigrantes 
que nos procuram. Precisamos de offerecer aos trabalhadores todas as 
seguranças passiveis. Quanto maiores forem essas, mais lucra1;e-
mos nós. 

Está provaçlo que o trabalhador emigra para o paiz que lhe offe-
r ece em mais alto gráo algumas ou todas as seguintes vantag·ens : salario 
elevado, subsistencia facil, justiça segura. Hoje, a segurança nas fabri-
cas e a reparação elos accidentes são exigencias que fizeram a conquista 
de todos os espíritos . e se inscreveram em quasi todas as legislações. 
Para a justiça ser completa, tem de 'abranger os accidentes no trabalho, 
que já constituem objecto de leis especiaes por toda a parte. A ausencia 

. , 
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'dessas leis no Brasil tem uma dupla e interessante consequencia: favo-
rece sing·ularmente. capitaes estrangeiros que, fóra daqui, arcariam corn. 
as responsabilidades da reparação obrigatoria dos accidentes, estatuida 
em leis de ordem publica; e, ao mesmo tempo, grangeia-nos aprecia-
ções pouco lisonjeiras sobre · a nossa bôa vontáde e a:s vantagens que 
offerecemos a quem deseje trabalhar em nosso paiz. Já privilegiámos 
o salario do trabalhador agrícola, mediante as leis n. 1.150, de 5 ele 
'Janeiro de 1904 e n. 1.607, de 29 de Dezembro de 1906. Cercar ele 
:garantia:s o trabalho do operaria industrial é proseguir nQ caminho 
.encetado, em beneficio do paiz e elo seu nome. 

A S.OLUÇ.:\O DO PROBLEMA 

Paiavras elo Sr. Pedro Lessa 

Na sessão ele 3 de. Dez embro ele 1913, do Supl'emo Tribunal Federal, 
quando se julgava uma . questão de damno civil em que era parte a 
União, ·di-sse o Sr. Ministro Pedro Lessa que todos osº que fundam uma 
fabrica, que a exploram, têm obrigação ele a cercar de cuidados para 
garantir a vida, a saucle e a integridade physica dos operarias. Compete 
ao director ou áquelle que a installa cercar os trabalhadores ele todas 
as garantias, para que não soffram elamnos. 

Eis ahi a prevenção do accidente; erigida em obrigação natural 
.cio patrão, oriunda elo proprio respeito que merece a vida elo seme-
1bante. Si a ponte destinada ao transito publico deve resistir á carga 
que se lhe prevê, a? installação elos machinismos de urna fabrica deve 
vfferecer garantias taes, que ponham o operaria a salvo de qualquer 
accidente. 

' E' o que exprime o regulamento sanitario de S. Paulo, quando 
-estatue no seu art. 164 que "nas installações elos machinismos se terá 
em consideração que os moradores proximos e os operarias fiquem ao 
abrigo de" qualquer accidente ". 

A DOUTRINA DA RESPONSABILIDAD'E CONTRAC'l'UAL 

Antes de introduzido em F1·ança o principio do risco profissional, 
sur _iu · alli uma theoria, propugnada entre outros pelo eminente Planiol, 

.. 
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constituinclo uma reacção doutrinal contra a jurisprudencia, e que 
chegou a ser a:cloptada na Belgica, - a doutrina da responsabilida:de-
contractual, baseada em uma obrigação implicita do patrão para com 
o operaria, doutrina bastante parecida com o principio expresso no. 
regulamento sanitario de S. Paulo _e nas palavras do Sr. Ministro Pedro. 
Lessa. 

Em França, prevalecia até então a responsabilidade delictual, 
baseada em uma falta do patrão ou de seus prepostos (art. 1. 382 do· 
Codigo Civil). Algumas sentenças até recusavam imputar ao patrão. 
a responsabilidade por um accidente devido a defeitos de mecanismo,. 
quando o patrão os ignorava, prevalecendo, entreta:g.to, nesse caso, ª' 
jurisprudencia que, sem deíxar de prender a responsabilidade ao; 
art. 1. 382 do Codigo Civil, fazia o patrão responder por aquelles defei-
to ~, ainda quando os desconhecesse. Além disso, no julgamento dos. 
pedidos ele indemnização, entendia-se que era o patrão obrigado li . 
levar em contar a inexperiencia e a eclade elos operarias, antes de lh es. 

· distribuir os trabalhos. Como se sabe, a nossa actual situação pouco; 
differe dessa. 

Surgiu então a theoria, a que acima nos referimos, ela responsab i-
lidade contractual. O patrão, segu11-clo essa tlrnoria, era "devedor de-
segurançà" e, de accôrdo com a formula de Sainctelette e Suzuet, "obri-
gado a restituir o operaria a si mesmo, valido como o recebeu"; "si 
o patpão 

1 
não restítue o operaria são e salvo, falta ás suas obrigações, 

pslo que deve reparação, salvo quando prova que nenhuma falta lhe· 
é imputavel ". No regimen ela responsabilidade delictual .á victima 
incumbia provar a falta elo patrão; no regimeh ela responsabilidade con-
tractual, ao contrario, cabe ao patrão, si quer expnerar- se de encar'gos,. 
produzir a prova directa ou da falta do operaria. 

A TH.EORIA DA RESPONSABILIDADE LEGAL 

A' doutrina ela r esponsabilidade contractual segue-se, na evolução· 
do Direito Francez para adopção do risco profissional, .a theoria da 
responsabilidade legal, baseada no artigo 1. 384 do Codi:: o ·Civil. Essa 
theoria foi rapidamente acolhida por uma fracção notavel ela doutrina:. 
e da jurisprudencia. 
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O art. 1 . 384, não é uma simples applica~ão do art. 1. 382; na reali-
dade, procede de ponto muito differente. Não visa, como o art. 1. 382, 
uma responsabilidade suhjectiva, tendo por causa uma falta imputavel 
a tal ou a tal individuo; considera, ao contrario, um facto material, 
objectivo - o facto de um prejuizo causado por uma cousa inani-
mada, e declara o proprietario dessa cousa responsavel <fe pleno direito, 
ex-leae, pelo damno que causou o objecto inanimado de sua pro-
priedade. 

UM CRJ•rmuo OBJEC'l'IVO 

Nessa transposição dos motivos de julgar, do terreno subjectivo 
para o terreno objectivo, existe a nosso vêr uma certa paridade entre 
o que fez o Direito Penal e o que se praticou em França no tocante 
aos accidentes no trabalho . 

A nova phase da evolução do Direito Penal, encetada pelos esforços 
dos criminalistas da escola italiana, deu em resnltado tornai-o mais 
objectivo. O que deve ser julgado é um facto material que perturbou 
a orde"in social, e eleve ser julgado de modo que a sociedade retire da 
punição, ou antes da reparação, a maior soirnna possível de beneficies, 
sem os excessivos rigores de inuteis penas infamantes ou afflictivas, 
e sem perigosas complacencias sentimentaes. ·A ·pena deve se.r ade-
quada e efficaz, bem como obedecer ao criterio da utilidade social. 
O mesmo, em se tratando de um accidente no trabalho: - não se 
cuida de punição, e sim ele reparação. Não ha propriamente indemniza-
ção, que é oscillante e variavel, arbitrada pelo pretendente e reduzida 
pelos tribunaes: ha reparação, sem excessos de generosidade, pois, 

. assim como o crime não deve ser causa ele systematica degradação, 
que annullaria as possibilidades ele regenerar o .criminoso, assim 
tambem não deve o acciclente no trabalho constituir fonte de lucro, 
permittinclo subitamente o ascenso. á riqueza, por exigencias mercan-
tilizacloras da situação, á victima de um accidente ou a seus hercleircs. 
A doutrina do risco profissional não. é, portanto, mais do . que uma 1 

fórma elo meio termo inclefectivelmente procurado onde quer que 
existam dous interesses legitimas a attender ou um direito a satisfazer, 
sem detrimento ele interesses alheios. A expressão - risco profissional 
- indicando qu o accidente ha de ser considerado ccimo originario de 
um risco da profissão, leva a: duas consequencias: por um lado. a 
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reparação de um damno d'êssa natureza não se deve elevar ás prGpor-
ções de uma fortuna, como certas indemnizações; por outro lado, não 
deve estar sujeita a contingencias: deve ser inevitavel - deve ser 
pag·a em todos ·os casos. A expressão - risco profissional - lembra 
tambem que, sendo o accidente uma consequencia dos riscos do tra-
balho, não ha ' propriamente r esponsaveis, na maioria dos casos. E, é 
por isso que a doutrina e a legislação afastaram a noção de respon-
sabilidade, substituindo-a pela do risco, do mesmo modo como certos 
criminalistas afastaram a noção de livre arbit1'io. Ha, de mais, uma 
correlação evidente entre a observação expressa por Paulo Pie, quando 

' affirma que "a imprudencia· do operario é quasi fatal" , pois, "vivendo 
no meio do perigo, familiarizado com os mais perigosos mecanismos, 
acaba por perder a consciencia dos ri.scos que corre e por desprezar 

, as precáuções necessar ias ", e as theorias cl'â Sociologia Criminal, con-
siderando o homem, não em abstracto, mas como um ser sujeito ás 
leis da hereditariedade e ás circumstancias do meio e da educação. De 
um lado, o homem predisposto á violencia ou ao estratagema, ao crime 
ele sangue ou ao crime contra a propriedade; ele' outro lado, o operario 
predisposto ao acciclente. Predisposto, por imprudencia, por temeri-
dade, innata ou adquirida, mas, com,a disse admiravelmente Cheysson, 
cl eante {!a Sociedade de Economia Social, "predisposto pelas circum-
stancias elo trabalho e pelo estado mental que produzem''. "E' ·muito 
facil, quando se discute, theoricamente, encontrar faltas. . . Por qae é 
que tal operaria tocou em uma barra incandescente? Por que é que 
tal outro saltou do trem em movimento? ... " A affoiteza constituo, 
não raro, uma qualidade apreciada nos operarios de élite; e sem 
a qual é quasi impossível ou pouco r emunerador exercer certos mis-
téres inclustriaes. "Para responder áqu ellas 9uestões, dizia Cheysson, 
seria preciso collocarmo-nos na confusão, entre as circumstancias do 
traba.lho e no estado mental que essa confusão gera; ha momentos 
em que somos arrastados, máo grado os conselhos ela pruclencia. E' 
quando o . soldado se expõe á morte, tentando um assalto. Neste caso, 
o soldado é um heróe e, si sobrevive, nós o condecoramos. Não se 
trata ele reclamar· uma condecoração para os operarios imprudentes, 
mas que, ao menos, se lhes conceda .indulgencia para aquellas impru-
dencias que confinam com o heroísmo". Lembramo-nos as palavras elo 
Sr. Ministro Oliveira Rib eiro, na sessão elo Supremo Tribunal ele 3 
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de Dezembro de 1913: Não posso comprehender que o Estado (tra-
tava-se de um accidente, occorrido ·na Villa Militar "Deodoro", de 
propriedade da União), reforme um soldado que, prestando-lhe ser-
viço, ao entrar em fogo, perdeu um braço, e mande um opera.rio que 
se mutilou em suas officinas, estender a mão á caridade publica. 
O soldado, fardado, é um homem igual ao que não veste farda alguma. 
Não é justo que este saia para a rua pedindo esmola, e aquelle vá 
para um asylo percebendo vencimentos perpetuos." 

Tinha.mos acompanhàclo a evolução elo direito francez até á aclo -
pção da th eoria ela responsabilidade legal e vimos que essa theoria 
objectivou . o problema e fez o patrão responsavel, ex-leae, de plerro 
direi.to, pelo damno que causou o objecto inanimado de sua propriedade. 
A idéa ele falta é substituída nessa doutrina pela de risco · creado. \. 
O· patrão responde pelo accidente, não porque esteja em fal ta, mas 
porque o objecto de sua propriedade creou o risco. Responde, pois, 
mesmo que o acciclente provenha de lim caso fortuito, o que é .um 
grande ;passo á frente no caminho da reparação dos accidentr-s, pois, 
segund'o ,as estatisticas de varios paizes, citadas no relatorio Ricard, 
75 % i:Ios accidentes no trabalho provêm de casos fortuitos. A victima 1 
só não tem direito a indemnizaç,ão quando o accidente provém de 
sua propr_ia culpa ou ele força maior, isto é, de umà causa exterior 
ou irresistivel (raio, terremoto, inundação, etc.) . 

A theoria da responsabilidade legal nasce no periodo que precede 
immf'diatainente a lei de 9 ele Abril de 1898 serve .~e transição entre 
as doutrinas antigas, mais ou menos abandonadas, baseadas na falta, 
delictual ou contractual, e a thebri.a elo risco. O mesmo Paulo Pie, 
de quem tomámos essá affirmação, tamb'em affirma, entretanto, que, 
até ás vesperas da lei 1898, a maioria das sentenças se apoiava no 
conceito tradicional da responsabilidade delictual, isto é, baseada em 
uma falta, quer do patrão, quer de seus prepostos. 

Expuzemos acima a theoria da responsabilidade contractual, se-
gundo a ··"qual o patrão é considerado como "devedor ele segurança" 1 
e notámos o que havia de semelhante entre esse principio e a opinião 
expressa pelo Sr. Pedro Lessa, no 'Supremo Tribunal ·Federal. A theori-a 
ela responsabilidade le ~ al, elo risco creado, segundo a qual o patrão 
responde pelo clamno que a sua ma.china causou, tambem póde sei: 
enunciada, na essencia, com palavras de um ju~isconsulto patrio, e, 
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no fundo, é tão velha c01no o Direito. Ouçamos o que disse o Sr. Amaro 
Cavalcanti, na mesma sessão do Supremo Tribunal Federal, ele que 
nos. temos occupado: "O menor, por exemplo, não tem culpa do seu 

1 procedimento em relação á propriedade alheia, mas os seus paes res-
pondem pelo mal que elle causa; os animaes tambem não têm culpa 
mas os seus proprietarios não se poderão eximir á responsabilidade 
pivil d~ clamno que elles causarem. E' o cit imputat elo Direito Romano." 

Outras expressões frisantes elo mesmo jurisconsulto: "Todo clanrno 
suppõe um agente e uma lesão ' ao direito alheio; essa lesão só se 
compensa pela indemnização. Assim sendo, a doutrina melhor é a 
da casualiclacle, e não a ela culpabiliclacle." 

Como vimos, no correr destes apontamentos, ha entre nós . juizes 
que, attenclendo aos deveres natm,aes ele todo aquelle que contracta o 
t.rabalho alheio para com o que· presta esse trabalho, propugnam 
com energia, nos casos occorrentes, dentro da legislação em vigor, 
a reparação dos clamnos soffridos por accidente no trabalho. E' a 
juríspruclencia exercendo · o seu papel ele força evolutiva, ele vivifica-
dora do Direito, amoldando o texto escripto ao factb, modelando a 
Justiça pela viela, objectívando os julgamentos, documentando-se para. 
emíttir os sena votos, e applicancJo, a lei, não cegamente, mas ele modo 
a tornal-a um instrumento pratico de reparação satisfactoria.' e in-
cfüínclo no restab,elecimento da ordem juriclica o restabelecimento de 
todas as relações perturbadas pelo facto inicial sujeito ao seu julga-
mento. Attenclern, talvez, os que assim procedem, ás verdades ele 
observaçião lucidamente expostas pelo Sr. Salles Junior, no cliscmrso 
que sustentou o seu projecto de intervençião prevent~va e conciliatoria 
do Estado nas questões ele trabalho: "E' certo que, no actual regímen 
de liberdácle illimitada de contractar, o operariado se deve presumir 
voluntariamente obrigado ás exigencias elos patrões. Mas é preciso 
considerar que essa liberdade de contractar obedece. ao determinismo 
das concliçiões sociaes ela vida, constringe-se sob a pressãó das mais 
urgentes necessidades pessoaes, chega até a annullar-se objectivamente, 
deante de ineluctaveis imposições da naturez·a. Procurando resisLr, 
quanto possível, ao embate de invencíveis exigencias de vida e con~ 
servação, o operaria não raro cede ás exigencias do capitalismo, com 

• sacrificio do direito natural e das liberdades funclamentaes. Pócle-se 
asseverar que, em todos esses casos, o contracto de trabalho contém 
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intrinsecamente o vicio ori.)nario, a nullidade insupprivel da coacção 
de vontade: E' esta a representação typica da theoria do abuso de 
direito, que se encontra em alguns codigos modernos, por exen;tplo 
no allemão e no suisso, doutrina nova a que, não ha rimito tempo, 
se referiu um jurisconsulto brasileiro, o Sr. Alfredo · V;alladão, em 
magistral artigo, publicado no Jornal elo cci'mrnercio, onde lembrou 
a necessidade de se ·adoptar no projecto do nosso Codigo Civil o prin-
cipio do abuso· de Direito, substitutivo do Direito ele abuso e da liber-
dade illímitada nas 'estipulações contractuaes. A contingencias seme-
lhantes ha de, necessariamente, conduzir-nos a prosperidade indus-
trial, que torna cada vez mais rudes, mais asperas, menos humanas as 
-0onclições do proletariado." 

Mas a propria doutrina elo risco profissional já foi expressamerite 
defendida no seio elo Supremo Tribunal Federal por um Ministro, o 
.Sr. Enéas Galvão, para quem "esse novo systema traduz um pensa-
mento ele Justiça, ele protecção indispensavel ás classes oper~rias, em 
tudo que diz respelto aos accidenles no trabalho, em certa ordem 
de industNas ou ele explora.ções." 

Na sessão elo Supremo Tribunal F ederal de 13 ele Dezembro de 
1913, dando provimento a uma appellação interposta em uma acção 
de indemnização ele 100 :000$ pela morte ele um empregado ele estrada 
de ferro, o Sr. Guimarães Natal, Relator elo feito, produziu os seguintes 
considerandos : ( 

"A sentença recorrida absolveu a appellacla do pedido na 
acção, sob o fundamento ele que, não consagr~nclo o Direito 
r;atrio o accidente no trabalho como fonte de obrigações para 
eniprezas industriaes, e assent~nclo-se na culpa ·a responsa-
bilidade pelo clamno, ela prova dos autos se verificava ·que 
a morte elo filho do appellante foi devida á sua propria impru-
d,encia, tomando, com infracção do re:,ulamento da estrada de 
ferro, o comboio em movimento ; 

Em suas razões, o ·appellante allega, como principal argu-
mento, em favor da procedencia do· recurso, que ·não represen-

. tanclo a theoria do risco senão uma phase ela evolução da r es-
ponsabilidade do dono ela cousa pelo damno que ena causa a 
ouúem, na ausencia de textos expressos das nossas leis, o juiz 
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deveria ter recorrido ao Direito dos povos cultos, como sub-
sidiaria, applicando-o á especie; 

Mas o principio de Direito e de Moral que predomina 
toda a the.oria ela responsabilidade pelo damno causado, . é· o 
ela culpa em suas clivernas modalidades, e a elo clono ela cous·a 
que a outrem prejudica, se não filia a outro principio; 

A responsabilidade por accidante no trahalho, cons~i

tuindo uma derogação elo principio geral da culpa, não póde 
ser applicacla pelo juiz senão depois de consagrada em lei, 
porque é uma nova fonte de obrigações, que só a le_i póde 
crear e a que, sem lei expressa, ninguem -se poderá considerar 
sujeito, em virtude do principio estabelecido no art. 72, § 1º, 
da Constituição Federal; 

Nas proprias nações cultas, cujo Direito invocou o appel-
lante como subsidiaria a applicar-se á especie, não foi a 
jú.risprudencia que o consagrou, mas leis expressas, e é o 
proprio 'appellante que implicitamente o . reco;nhece, enume-
rando a fls. 78 essas leis ; 

Tendo a França erigido em fonte de obrigações o acci-
' dente no trabalho, por lei de 1898, levantaram-se duvidas 

sobre si a enumeração el as industrias, feita pela lei e ás· quaes 
deveria ser ella applicacl a, era limitativa ou simplesmente 
enumera tiva, e Soudat opinou que era limitativa, porque .dero-
gava o Direito commum (Sonda!, Tratado de Responsabili-
dade Civil, tomo 2º, pagina '7 40, n. 1 . !;91) , parecendo que a 
sua opinião foi a que prevaleceu na jurispruclencia! pois que 
as ampliações do principio a outras industrias e estab eleci-
mentos foram fei tas successivamente pelas leis especiaes de 
1899, 1902, 1905, 1906 e 1907; 

Assim, si na culta França, não obstante consagrado em lei, 
para certas e determinadas industrias, o principio ela respon-
sabilidade por acicclente no trabalho, recorreu-se á inter-
venção do Poder Legislativo para estender a sua applicação 
ás industrias não enumeradas, muito bem decidiu a sentença 
appellada, r ecusando-se a applical-o, por não haver na nossa 
legislação um só t exto que expressamente o consagre." 
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De accôrdo com esses considerandos, foi negado provimento á 
appellação, e confirmada a sentença appellada, por seus juridicos fun-
damentos. 

Esse accórdão é a primeira manifestação collectiva da mais ele-
vada corporação jBdiciaria do paiz sobre o principio fundamental em 
que a;ssenta o nosso projecto. Vemos alli que se trata de uma nova 
fonte de obrigações, que só a lei póde crear e á qual ninguem se 
poderá considerar sujeito sem que uma lei expressamente a consagre. 
Nas proprias nac;ões cultas, cujo Direito foi invocado c'omo subsidiaria 
na especie, fizeram-se leis especiaes para o assumpto. E' o que a ,,expe-
riencia nos aconselha a imitar desde já. 

A º'l'UEORIA DO RISCO PROFISSIONAL 

"A producção industrial expõe o trabalhador a certos riscos. 
A'quelle que recolhe os proventos dessa producção, isto é, ao patrão, 
deve incmpbir o encargo de indemnizar a victima caso se verifique 
o risco." 

Assim exprime Paulo Pie, em uma fórmula clara e breve, a essencia 
da theoria do risco profissional. Ou, por outros termos, ainda mais 
precisos: 

"A reparação de todos os accidentes de que forem victimas os 
operarias no curso ele seu trabalho deve ent7,ar nas despezas gemes 
da industria." 

Como diz Cheysson, "o risco profissional vencerá todos os obsta-
culos que se. lhe antepuzerem ao surto fulminante, tanto é verdade que 
elle corresponde a uma necessidade universalmente sentida e como a 
uma intimação da consciencia" humana." 

DOU'l'RINA VENCEDORA 

Um tratadista de reconhecida autoridade, que é em França um dos 
paladinos da tlrnoria do risco profissional, assignala uma evolução con-
vergente das leis, no sentido da admissão daquella doutrina. Um movi-
mento irresistivel, diz o emerito professor, arrasta os parlamentos polo 
caminho que a Allemanha traçou. 
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Na Allemanha, a substituiçãd d.a responsabilidade patronal pelo 
risco profissional e pelo se_uro obrigatorio data de 188/i. A lei impe-
rial de 6 de Julho desse mmo ,foi completada pelas leis de 21 ele Maio 
ele 1885, 15 de Março e 5 de Maio de 1886, 11 e 13 ele Julho de 1887. 
Todas essas leis se acham coordenadas e revistas na lei de 30 de Julho 
de 1900, incluída no Codig,o Federal de Seguros Operarias (Beichsver-
sicherimgsordnung), promul.g.aclo em 19 de Julho de 191:1. "Ha quinze 
annos, as leis que não derogavam o Direito commum, quanto á res-
ponsabilidade patronal, eram a maioria. Hoj e ( 1913) , ao contrario, 
essas leis constituem excepções." A maioria dos Estados abraço1J o ,, . 
principio do risco. Assim procederam, além ela Allemanha, a Austt1a, 
11. Finlandia, a Hollanda; a Italia, o Luxemburgo, a Noruega, li Rumania, 
a Servia, a Suissa, a Belgica, a França, a Suecia, a Inglaterra, a Dina-
marca, a Russia. Em 23 de Novembro ele 1911, o 'Governo Portuguez 
apresentou á Gamara um projecto, analogo á lei russa, e que se tornou 
na lei ele 24 de Julho de 1913, 

Os Estados que ainda prendem a responsabilidade patronal ao 
principio tradic ional ela culpa, provada ou presumida, " são apenas, na · 
Europa, a Bulgaria e a Grecia, e, fóra da Europa, os Estados Unidos, 
algumas republicas ela America elo Sul e o Japão. 

Na Grecia, entretanto, segundo a lei ele 20 ele 'Dezembro de 1901, 
os operarias empreg·ados nas minas e nos estabelecimentos metallur-
gicos têm direito, em caso de acciclente, a uma indemnização, f orfai-
taire, cujo pagamento incumbe, parte a uma cai:x;a elos mi;neiros, 
alimentada por um desconto ele 1 ;% sobre o proclucto dos estabeleci-
mentos sujeitos e por alguns outros recursos accessorios . 

Disposições analoga·s fi 0 uram ·na lei bulgara, pelo que concerne 
a:os operarias das minas e elas manufacturas do Estado. 

o 
NOS rnSTADOS UNIDOS 

Como dizem De\vTavin e LecarpenLier, "a responsabilidade patro-
nal em caso ele accidente no trabalho outr'ora confundida com a res-
ponsabilidade civil propriamente d.ita, tendo desde alguns annos . a 
separar-se da mesma,. em todos os paizes industriaes elo mundo, para 
se organizar em um sentido mais favoravel aos interesses dos traba-
lhadores. Essa evolução, já consumada no fim elo seculo passado na 
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Allemanha e na F.rança, está apenas acabando de se realizar na Ingla-
terra, e, nos Estados Unidos, ainda se conserva na phase rudimentar. 
E' que o seu ponto cie partida não foi o mesmo na esphera do Direito 
anglo-saxão e na que se acha submettida á influencia do Direito 

. e 

Romano . O contencioso dos accidentes profissionaes constituiu-se de 
um modo distincto, no Reino Unido, no anno d.e 1850, mas, até 1880, 
esse regímen especial, aliás puramente jurisprudencial, estava longe 
de per.mittir um tratamento privilegiado em favor dos operarios: ao 
contrario, collocava- os em uma situação jurídica inferior á .dos tercei-
ros do Direito commum. Esse systema, hoje aibrogado, ainda subsiste, 
entretanto, com .mod·a.lidades um pouco differentes, em quasi todos OS 

Estados da Federação Americana, onde fôra introduzido por imitação 
da pratica britannica, mas com alguns anno&. de atrazo." 

Entretanto, nos Estados Unidos, a evolução das leis para a adopção 
do principio do risco profissional tem-se accentuado ha alguns annos. 
Ha apenas 10 annos, a jurisprudencia americana ainda se inspirava 
no conceito tradicional da responsabilidade delictual; aggravada por 
singulares' restricç.ões. A' victima incumbia provai· a culpa do patrão. 
O resultado da praxe era tornar mais ou menos illusoria a responsa-
bilidade patronal. Uma longa série de arestos da justiça americana, 
sug : eridos pela antiga "common law", ha muito abandonada na Ingfa-
terra, considerava razões para não deferir o pedido de inclemniz·ação 

· a acceitação tacita dos riscos, a falta profissional do operario, o facto 
ele ser o Mcidente imputavel a um companheiro elo operario ("fellow 
servant "), a situação era iclentica á do Canadá, e pelas mesmas razões, 
que se resumem na cópia da legislação ingleza. Uma . nova oampahha 
elas "Trade Unions" levou dezesete Estaidos da União Americana a legis-
larem especialmente sobre os accidentes no tr-abalho. As leis ele l\fal)sa-
chusetts, Ohio, Dakota, California, Philippinas limitam-se a precisar 
a responsabilidade do patrão, a fazer desapparecerem certas restricções 
da jurisprudencia manifestamente iníquas e a determinar a taxa c~as 

indemnizações pará cada natureza de aooidentes. Duas leis recentes, a do 
Montana, sobre os acciclentes occorridos nas minas (1909), e a ele Nova 
York (24 ele Maio e 25 Junho de '1900), sobre os accidentes occorridos em 
certo numero de profissões reputadas perigosas, enumeradas no texto, 
proclamam sob reservas o risco profissional. Nos termos da lei de Nova 
York, manifestamente inspirada no acto inglez de 1897, a victima 011, 
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em caso de morte, os seus representantes podem reclamar as indemni-
zações previstas, todas as vezes que o incidente provier, quer da negli-
gencia do patrão ou de seus agentes, quer de um risco inherente á 
profissão. Todavia, se o accidente é imputavel a uma falta inescusavel 
çla victima, fica o patrão exonerado de toda e qualquer responsabi-
lidade. O acto federal .de 1,907 sobre os accidentes occorridos nas em-
prezas internacionaes de transporte por estrada de ferro, consagra o 
principio da responsabilidade ela companhia, deixando ao jury a. facul-
dade de, em caso de negligencia da victima, reduzir a indemnização . 
Essa lei aggrava sing·ularmente a restricção estaibelecida por exemplo 
peloa lei franceza na se3unda alinea de seu art. 20, pela qual o tribunal 
tem direito, quando se prova que ·o accidente é devido a uma falta 
inescusavel da victima, a reduzir a indemnizaç?,o. As leis de Montana 
e Nova York são uma balisa no caminho ' que couduz logicamente á 
admissão franca do risco profissional. A Federação Americana do Tra-
balho moveu energica campanha para conseguir esse result·ado. Certas 
camaras legislativas, especialmente a do Illinois, têm recebido proje- · 
ctos de leis tendentes á officialização do seguro contra •accidentes, e 
póde-se dizer desde já que está proximo o exitQ< desse -movimento 
preparado e sustentado pela opiniã? publica. 

NO CANADÁ 

A província de Ontario, no Canadá, possue uma lei denominada 
"Lei de Compensação aos Operarias", approvada em 1 de Maio do 
anno corrente, e que aguardava apenas, para entrar em vigor, a fixa-
ção da respectiva data por uma proclamação do Governador. Eis qual 
foi a interessante genese dessa lei. Em Junho de 1910, o Governo encar-
regou o magistrado William Ralph Meredith de effectuar pesquizas 

1 

sobre "as !e.is relativas á obrigação dos patrões ("employeurs") de dar 
aos seus empregados uma compensação pelos ferimentos recebidos no 
desempenho de suas funcções" e tambem sobre gráo d.e efficacia que 
essas leis tenham manifestado em sua applicação . . Em Ahril de 1913, 
apresentou um relatorio summario e em 31 de Outubro do mesmo anno 
reforçou as razões que o tinham levado a .aconselhar a adopção de um 
projecto de lei contido no primitivo relataria . Informou então que, 
aberto um inquerito entre opera.rios e patrões, estes concordaram com 
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;aquelles nos dous importantes pontos que se seguem: 1 - a lei de 
Ontario é absolutamente insufficiente, nas condições em que q,lli se 
·exploram actualmente as industrias, para fornecer uma justa compen-
sação aos que trabalham nessas industrias, quando no exercicio de 
sua profissão recebem perimentO's ou contrahem molestiaJs profis-
sionaes; 2 - sob uma lei justa, os riscos provenientes dessas causas 
deveriam ser considerados como riscos elas incliistrias e a compensação 
deve!'ia ser paga pelas industrias. Os patrões apenas divergiram dos 
-operarias quanto á inclusão das molestias profissionaes entre Of? factos 
.que devem dar applicação ao regimen decorrente ela acceitação desta 
ultima proposição, a qual, como se vê, enuncia o mesmo pensamento 
.expressfi> por Paulo Pie ·em sua fórmula citada linhas atrás. A nova 
lei cliffere essencialmente da legislação até então em vigor na provín-
cia ele Ontario no tocante á compensação a que alluclimos. A antiga 
lei, hoje abrogacla, seguia as gTancles linhas ela lei britannjca de 1880 
sobre a responsabilidade elos patrões com algumas modificações. 

Até a aclopção da lei ele 1880, os operarios inglezes, para obter 
uma cor'~pensação claquella natureza, recorriam ao Direito commum, 
D qual só estabelecia a compensação no caso ele negligenba pessoal por 
parte elo patrão. Segundo o Direito commum, uma elas condições do · 
-contracto ele trabalho é assumir o servidor os riscos inherentes ao 
seu emprego (doutrina correntemente denominada do "risco assumido") . 
Nesses riscos incluem-se os que decorrem do trabalho em commum, 
isto é, o operaria victima de um accidente occasionaclo por um seu 
·Companheiro de trabalho, não tem direito a uma reparação, a cargo 
do patrão. E' a doutrina "do emprego commun: ", a qual foi affirm:ida 
na causa celebre Priestley-Fovvler. Essa causa era um pedido de inde-
mnizaç.ão baseado na negligencia de um companheiro de trabalho. 
Recusando a indemnização, affirmaram os juízes que "um servidor, 
quando se obri,' a a servir a um patrão, assume todos os riscos orcli-
narios do serviço, comprehendido o r i-sco ele nêgligencia ela parte de 
um companheiro de trabalho". Essa doutrina:, a que se deu o nome 
acima referido ganhou vulto e, por muitos anJ].os, "foi um obstaculo 
aos esforços dos operarias para obterem uma compensação adequada 
por ferimentos recebidos no curso ele seu emprego". Essa doutrina é, 
segundo o magistrado a quem o Governo ele Ontario commetteu o 
ilncargo de estudar o plano ele uma lei ele compensação, - "uma exce-
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pção á regra geral de que o patrão é responsavel pelos actos dos seus 
servidores emquanto ~lles executam o seu trabalho". "Com razão -
accrescenta o Sr. Meredith - tal doutrina foi muitas vezes declarada. 
injusta e iníqua". "O raciocínio sobre o qual essa excepção foi baseada 
na causa Priestley-Fowler não se recomenda ao meu juízo como satis-
factorio, e duvido que chegassemos á mesma conclusão si a questã.o, 
fosse aventada hoje pela primeira vez. A causa foi decidida em uma 
occasião na qual se tinham sobre os direitos e deveres . do patrão e do 
empre3ado idéas muito differentes das que hoje oorrem"; uma época 
pouco affastada daquella em que uma lei do livro dos estatutos impe-
riaes declarava offensa criminosa, capaz ele dar lagar a prisão o facto· 
de "operarias manufactureiros ou outros" concertarem-se para _o fim 
ele obter um augmento de salarios para si 'mesmos ou para quem quer 
que fosse, ou ainda uma diminuição ou mudança elas suas horas -Ordi-
narias ou tempo ele trabalho ". 

A injustiça dessa doutrina foi reconhecida pelo parlamento impe-
rial e pela Gamara Legislativa da província· ele Ontario, .mediante a 
adopção de leis sobre a responsabilidade dos patrões, m'as em um gráo 
ainda muito limitado. 

A lei britannica ele 1880, sobre a qual foi modelada em grancle-
parte a anti ga lei ele Ontario, comquanto não abolisse inteiramente a. 
doutrina elo "emprego em comrnum", assegurava a sua abolição pratica 
em certo numero ele casos especiaes, a saber: quando o accidente era 
devido a um defeito nos instrumentos de trabalho ou nas machinas, 
pelo qual fosse responsavel o patrão ou qualquer pessoa cujas ordens 
os op erarias ,fossem obr igados a cúmprir, por occasião elo accidente; 
o acto ele qualquer companheiro de trabalho effectuaclo em obecliencia. 
a alguma regra ou instrucção inopportuna, ou defeituosa do patrão-
'ou do seu delegad(); e a negligencia -ele qualquer preposto encarregado 
elos signaes ou do governo ele uma locomotiva, em um caminho de-
ferro. 

A nova lei ele Ontario é uma inversão completa elo principio esta-
belecido na antiga lei. Ao passo que, nesta, a doutrina elo "emprego 
em commum;' era consagrada, ao menos dentro de um certo limite, e 
era preciso provar a negligencia ela parte elo patrão, pessoalmente, 
ou ela parte daquelles de seus prepostos ou empregados incumbidos 
ele um serviço de vigilancia, na lei nova o patrão é considerado res-
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:ponsavel em todos os casos de accidente nas occupações a que a lei 
applica. As unicas excepções são as seguintes: o caso em que o acci-
dente não torna o operario incapaz de, por um período de ao menos 
sete dias, ganhar todo o seu salario no trabalho a que se entregava, 
e o caso em que o acciclente eleve ser attribuido unicamente a impru-
dencia grave e voluntaria elo operario. Neste ultimo caso, porém, a lei 
ainda pócle ser applicavel, si o acciclente determina uma incapacidade 
séria para o trabalho, ou a morte, circumstancias nas quaes o .openri.o 
ou os seus descendentes têm direito a uma indemnização, a uma com-
pensaçãó. 

Outra regra do direito commum_ que sujeitava o operario a injus-
tiças era a da negligencia contribuitoria. Segundo essa regra, succeclia 
que, embora provasse a negligencia do patrão, o operario não estava 
apto a receber uma compensação, si se verificava que tambem elle 
era culpado da chamada "negligencia contribuitoria", concorrendo com 
a do patr:ão para dar logar ao acciclente. Nesse caso, o patrão não era 
considerado responsavel. A injustiça dessa regra está nisto : acontece 
ás veies1, q~e o patrão é culpado ela mais grosseira negligencia e o 

· operario de uma levíssima negligencia contribuitoria; pois bem: ainda 
nesse caso, o patrão não é considerado culpado, isto é, esta levíssima 
negligencia contribuitoria isentou o patrão daquella grosseira negli-

. gencia, que foi a causa principal do accidente. O proj ecto de lei elo 
Sr. Mederith, abolia essa injustiça. 

Offerecem grande interesse as palavras finaes ·elo r.elatorio que 
acompanha o projecto elo magistrado canadense: 

"Nestes tempos ele mal-estar social e industrial, afigura-se-me 
da maior importancia para a collectivielade que toda e qualquer injus-
tiça verificada contra esta ou aquella classe, e resultante de leis más 
ou injustas, clesappareça pela adopção ele uma le3islação reparadora, 
e não duvido que o paiz cuja legislação discernir e fizer desapparecer 
a· injµstiça, gozará, e com razão, elo beneficio da , paz industrial e da 
isenção elo mal-estar social. As meias medidas, que attenuam, mas não 
fazem elesapparecer a injustiça, elevem, a meu vêr, ser evitadas. Todos 
reconhecem que a lei actual inflinge uma injustiça ao operario. Elle 
padeceu muito tempo essa injustiça, e seria, a meu vêr, um graye 
eáo deixar que as questões relativas ao alcance e á natureza da leg·is-
fação reparado1'a que se propõe fossem encaradas, não pelo prisma 
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da justiça devida ao operaria, mas pelo dos méros palliativos, ou 
impedir que a legislação adapte uma medida tendente á prestação 
daquella inteira justiça, pelo infundado temor ele um desastre que 
affectasse as industrias ela provincia, em consequencia ela pratica clessí> 
medida." 

NA AMEHICA DO SUL 

No Perú, a lei de 20 ele Janeiro de 19l'.l faz o patrão responsavel 
pelos acciclentes ele que forem victimas seus operarios e emp1'egados, 
na sécle e em consequencias elo trabalho. 

Na Argentina, já foram apreciados dous projectos ele lei _ sobre 
essa materia: um assignaclo pelos Srs. Alfredo L. Palacios, Juan B. Justo. 
e M. Laurencena; o outro, pelos Srs. Rogelio Araya, D. del Valle, Lui& 
J. Roca, · Francisco G. Valclez, José Luís Cantilo, Benjamin' Avalos,. 
Ernesto H. Celesia e M. T. ele Alvear. 

O primeiro, que consta apenas de dezoito artig·os, declara os pa~ 
trões obrigados a indemnizarem seus operarios e empregados quando 
victimas de accidentes no trabalho, tornando-os tambem responsaveis 
pelos clamnos que possam estes soffoer a serviço ele industrias que, por 
sua natureza, determinem enfermidades agudas ou intoxicações ehro-
nicas, exceptuaclos os casos em que o acciclente Jôr intencionalmente 
cau_saclo pela victima. A reparação elos accidentes consta, em caso de 
morte, de ·uma renda vitalícia assegurada ao conju :: e sobreV,ivente,. 
a qual só as segundas nupcias suspendem, e de rendas temporarias 
para os orphãos, até 1.6 annos; em caso de incapacidade permanente, 
ele rendas variaveis segundo a mesma é parcial ou absolula; em caso· 
de incapacidade tempóraria, de rendas pelo tempo que a mesma durar,. 
tudo mais ou menos conforme a lei franceza de 9 ele Abril de 1898'. 
Os patrões deverão seg·urar os seus operarios e empregados em com-' 
panhias que operem sobre o ramo ele acciclentes no trabalho ou nm 
sociedades organizadas pelos mesmos patrões, desde que umas e outras 
preencham certas condições. 

O sr.guúdo projecto estende-se por 62 artigos. Co111eça por decla-
rar obrigatorio o seguro contra accidentes, os quae" dPvcrilo ser ;::i;to:; 

m,;; c.01.npanhiaf autorizadas pelo Poder Executivo m.; ,rn Calxa Nacio-
nal elo Seguros de Operarios, que o mesmo Poder organizará. Especí-'-
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' fica rnirmciosa111ente as ind~;nnizações que cabem aos oy,erar1us mn 

cada <'"pede de accidentes, '~st:lbelece regras pratica; para o proces~o 
referente á materia, e adopta um certo numero de garantias tendentes 
a p1~1· te Yiclima ·1 s0 Ivo da ir:.~oh'r·ncia eventnal elo patrão. A lei appli-
(;hl'-~t'-h a tão ·"i1.1ente nos (•f't.R! · l'iecimento~ comrnerri.aes e industr.iae;; 
em que trabalharem mais de dous operarios ou empregados, e nas ex-
plorações florestaes ou agricoias em que se fizer uso de motores inani-
mado!:'. . As indemnizações estendem-se nã.o só aos damnos causados por 
acciclentes no trabalho, m.as tambem ás enfermidades profissionaes. 

O "Boletin del Departamento Nacional ele! Traba.io ", ela Republica 
Argentina, publicou em seu numero correspondente ao mez de Julho ele 
1914 a lei n. 9.085, ele 18 de Junho ele 1913, que tem a seguinte epi-
graphe: "Indemnización por accidentes ele! trabajo a los obreros de 
las reparticiones nacionales'.'. As suas disposições essenciaes são as 
seguintes: 

Fica o Poder Executivo aut"orizado a indemnizar as familias dos 
operarios falleciclos e 0s feridos no accidente occorrido em 23 do cor-
rente na~1 officinas do Ministerio elas Obras Publicas, de accôrclo com 
a seguinte tabella: 

I . Em . caso de morte: mil vezes o ultimo salario diario, até um 
maxi mo de seis mil pesos nacionaes . 

11. Em caso ele inhabilitação permanente total: a mesma indemni -
zação que para o caso de morte. 

III. Em caso ele inhabilitação permanente parcial: urna indemni-
zaqão peoporcional ao gráo ela incapacidade e que será abonada da se-
guinte forma : 

ôO ºIº, pela perda total elo braço direito ou da mão direita; 
50 '!º pela perda total elo braço direito ou ela mão esquerda; 
50 °1° pela perda total ele urna perna ou de um pé; 
2G '[ºpela perda total de um só olho; 
1t:5 °: 0 pela perda total do pollegar da mão direita; 
16 "lº pela perda total do pollegar ela mão esquerda; 
i!f 0 j 0 pela perda total do indicador da mão direita; 
12 º[º pela perda total do indicador da mão esquerda; 
1.2 ºIº pela perda total elo mínimo da mão direita; 
H• º1º pela perda total elo minimo da mão esquerda; 
8 ºIº pela perda total do médio ou annular da mão direita; 
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6 ºIº pela perda total do médio 011 annular da mão esquerda; 
5 ºlº .pela perda total do pollegar do pé; 
'.) ºIº pela perda total de qualquer outro dedO do pé . 

"Queda facultado el Poder Ejecutivo, para hacer entrega a las 
familias de las victimas de las indemnizaciones determinadas en esta 
Jey,, por simple via administrativa." 

(l art. 4º da lei manda conceder á viuva· e filhos do ajudante prin-
cipal ela direcção ele obras byclraulicas, morto no acciclente a que se 
refere o art. 1 º, um auxilio ele 25. 000 (vinte e cinco mí!) pesos em 
moecia nacional. 

O "Boletin ele la Oficina dei Trabajo", elo Chile, publicou em seu 
numero c01Te8pondente ao primeiro semestre de 1913, um projecto 
de lei sobre indemnizações por accidentes no trabalho, firmado pelos 
nove seguintes Srs. Deputados: Manoel Rivas Vicufía, Alejandro Hu-
neeus, Romualclo Silva B . Veas, H. A.ranciba Lazo, S. Toru Lorca, 
Enrique O. Barbosa, L. Enrique Campillo e Fanor Paredes . Ess'·l 
projecto consagra claramente em seu art . 1º a doutrina do risco pro-
fissional, servindo-se de uma formula clara e que nã:o deixa duvidru 
quanto á intenção do legislador, que é innegavelmente a de adoptar em 
toda a sua pureza aquelle principio,, tal como o incluíram. nas respe-
ctivas legislações os paizes mais adiantados do mundo. Exceptuando 
.dos benefícios elo novo regímen as victimas ele acciclentes devidos á 
força maior, a um clelicto produzido intencionalmente, acceita o proje-
cto a regra de que nesses casos a prova incumbe ao patrão. O. ,art . 2º 
define o , que se deve entender por patrão e por. accidente, para os ef-
feitos ela lei . O art. 3º enumera as· industrias em que esta se applica . 
O 4°, e 5º e o 6°, ·bem como os seguintes até ao 10, inclusive, fazem 
as devidas clistincções entre as diversas naturezas de .acciclentes, fi-
xam as obrigações dos patrões em cada caso, etc. Os dous artigos que 
se seguem concernem ao modo como podem os patrões cumprir as 
obriga.ç»ôes que lhes são impostas pela lei. Os u.ltimos referem-se ao 
processo. Ao todo, 19 artigos . 

.Acabamos ele ver que a America tem já recebido em gráo notavel 
a influencia elas legisla<iÕes que, i1a Euro.pa, consagraram o principio 
do ri~co profissional . Os Estados . Unidos, o Canadá, o Per:ú e a Ar-
gentina possuem leis que, tota.l ou parcialmente, e:z;primem essa dou-
t r ina e constituem seguro indice para a ver.ificação ela mediqa em 

I 
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que se acham disseminadas no continente americano as icléas. mo-
<;lernas respeitantes á formal consagração ele providencias le-
gislativas que, assegurando aos operarias uma justa reparação por 
qualquer limitação que a sua capacidade ele trabalho possa soffrer, 
contrituirão tambem, como judiciosamente ponderou o magistrado en-
carrE'gado pelo Governo canadense de estudar o assumpto, para a ef-
ficaz consolidação da paz industrial, nos paizes mais sujeitos ás fu-
nestas consequencias que advem da quebra dessa preciosa paz. 

"O principio tradicional da responsabilidade baseada na idéa _de 
culpa está presentemente conclemnado : abandonou-a a maior parte 
das legislações posibvas; alguns Estados limitaram-se a applicar a 
theoria do risco a certas categorias ele trabalhadores inclustriaes ; os 
Estados retardatarios, porém, apressam-se a abraçar o novo sys-
tema. ·· 

"?\f..io é excessivo affirmar que nos achamos em presença ele um 
direito commum europeu, solidamente estabelecido·, e que cedo poderá 
tornar-se um direito europeu-americano, talvez mesmo um, direito 
mumli al ~ " 

A segúir vamos e>::aminar as principaes objecções que se tem feito 
contra a innovação contida no principio do risco profissional, valen-
do-nos para isso das palavras dos ~spiritos desapaixonados que est,_1-
daram o assumpto . 

PRJNCIPAES OB.JECÇÕES 

O. - ) "E' perigoso legislar. especialmente para às operarias . 
Primeiramente as leis de excepção devem ser evita.elas o mais possiVel. 
Demais, uma lei especial sobre a qnestão ·elo riscô profissional apre-
sento.ria o pernicfoso ·inconveniente de demonstrar qiie a icléa de· falta 
é e:nacta em aeral, exc -epto para os op erari~s wnicamente." - Bou-
VIER. 

R . - O risco profissional baseado exclusivamente na responsabi-
lidade legal é insufficiente; não permitte indemnizar o operaria victi-
ma de um acciclente causado por sua propria culpa, por mais leve que 
ella se,ja. 

'!'ornada objectiva a responsabilidade independentemente de qual-
quer icléa de falta patronal, era indispensavel que os industriaes pu~ 
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dessegi calcular exactamente a importancia dos encargos que lhes im-
punha o risco profissional, que passava a fazer parte ele suas despezaR 
geraes. 

(l legislador era, pois, obrigado a intervir para substituir . o arbi-
trio do ,juiz, por uma tarifa legal das indemnizações corres-
pondentes a cada natureza ele acciclente, tarifa susceptivel ele servi.r 
ele ba~e solida ao seguro . 

.1\ admissão:_ elo risco tem por corollario logico e necessario a insti-
tuição de um syst.ema de seguro obrigatorio ou de qualquer outra ga-
rantia rquivalente. Um systema dessa ordem não póde ser introduzi-
do na ;:>rati.ca senão por lei, e essa lei pócle deixar ele ser especial, de-
vendo o salario ser a base de todo seguro operaria. (O seguro dos via-
jantee contra os tiscos elo transporte, por exemplo, supposto que a sua 
generalização seja desejavel, deveria estabelecer - se em bases çomple-
tamenle diversas). 

' 
Interesse elos opemr·fos - Não basta que a lei commetta a indem-

nização ao patrão; é precizo tambem que garanta o op~rario contra a 
insolvabil.iclacle elo patrão, e ponha á disposição elo operario um pro-
cesso simples, expedito e gratuito para a satisfação de seu direito. 

]1111 virtucle . da lei dos gr andes numeras, a grande industria póde, 
sem aggravaç.ão excessiva de suas clespezas geraes, fazer face aos no-
vos encargos que lhe impõe o risco profissional. 

Qu:mto á pequena industria, esses encargos não lhe serão ruino-
sos, uma vez estabelec.ido o seguro obrigat?rio, de preferencia 'sob a 
fórma ele mutualidade patronal entre patrões ele uma mesma .' pro-
fissão. 

Tal é precisamente o principio em que repousam as legislações 
allemã de J881t e austriaca de 1887, assim como a maioria elas leis re--
cente& que se inspiraram naquellas (noruegueza ele 1894, italiana e 
dinamarqueza ele 1898, hollandeza e sueca ele 1901, belga ele 1903, ser-
via ele 1910, suissa ele :1911, bem como a elo Luxemburgo ele 1902 e a 
ela Rumania de 1912). 

Só as leis ingleza de 1897-1906 e hespanhola ele 1901 se limitam 
a consagrar o principio elo risco profissional . 

O systema francez ele 1898, modificado em 1899, torna o seguro 
quasi obrigatorio de facto. 
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O princ1p10 do seguro obrigatorio em materia de accidentEi, foi 
proclamado em uma série de congressos internacionaes . 

/ Respostas de Paulo Pie ás objecções ele Yves Guyot, porta-voz dos 
economistas liberaes. 

O. -- ) O seçruro obrigatorio acoroçoai·ia a incuria ou a impru-
dencia. Guyot cita as est.atisti.cas allemãs que accusam uma progres-
são nrnHo senivsel do numero ele acciclentes declarados. Por mil ope-
rarias segurad0s, havia em 1887 23 ºIº ele acci.clentes; em 1898, 37,90 ºIº . 
Os accic.!entes mortaes tinham-se mantido em torno da mesma porcen-
tagem, 0,70 º[": a progressão é devida unicamente aos accidentes que 
ca:usaram incapacidade para o trabalho, permanente ou temporaria, 
mas superior a 90 dias (progressão, 165 º[º) e, sobretudo, aos .acciden-
tes leves, produzindo incapacidade temporaria por m.enos ele 90 dias 
(progressão, 225 º!ºl . 

R . - ) Nada menos demonstrado do que a realidade do augmento . 
dos accidentes devi dos á impruclencia . Se augmentam os algarismos 
absolutos,

11 
isso vem, de um lado, elo crescimento elo numero ele opera-

rias, consequencia elo progresso industrial ela Allemanha, e, de outro 
lado, elo facto de hoje serem declarados os acciclentes mais insignifi-
cantes, devidos ás severas penalidades que pesam sobre os contraven-
tores. 

O facto de permanecer estacionaria o numero de acciclentes mor-
taes, emquanto as industrias se desenvolvem, equivale a uma diminui-
ção, lleviclo á melhoria dos meios preventivos . (A porcentagem oscilla 
em torno ele 0,70 por mil segurados . Continúa a leve progressão ac-
cusacla pelas estatísticas - 8. 928 casos mortaes em 1905, 9 .141 em 
1906 -- correspondente ao augmento do numero ele . segurados, 
20.2"7.5:12 em t905, 20.727.213 em 1906. Na França até o numero 
abso!uto elos casos mortaes tem decrescido: 1. 735 em 1900 - não com-
prehendidas as estradas ele ferro e as minas; J.650 em 1910). 

As incapacidades permanentes absolutas diminuem pela mesma 
causa :1Cima indicada (melhoria elos meios preventivos); e essa dimi-
nuição tem por corollario um augmento correspondente elas incapaci .. 
'clacles permanentes parciaes, talvez mesmo elas incapacidades tempo-
rarias . Graças aos melhores cuidados prodigalizados desde o principio 
á victima, muitos accidentes que outr'ora talvez acarretassem incapa -
cidade permanente caus,?-m apenas uma incapacidade temporaria. 
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O. - ) Os encargos geraes elo seguro obrigatorio ci·esceriam pro-
porcionalrne-nte ao nu.mero dos acciclentes e imporiam á industria des-
pezas cada vez mais pesadas. 

n. -- ) Nilo é exacto que as despezas cresçam sempre. :Foram 
consideraveis durante o periodo ele organização; mas, á meclida qui> 
augmentava o numero de operarios segurados, dim!llula a por1Jenta-
gem cl::.ts clespezas, e parece que na Allemanha se chegou hoje a uma 
média, pouco mais ou menos, constante, oscillanclo em torno ele 1,30 ºI" 
do salario. Haverá quem diga sériamente que esse leve augmento das · 
despezas geraes (que, na industria allemã inteira, representa em 191_0 
uma somma total de 1M milhões de marcos, para o numero formida-
vel cie i4 milhões ele segurados) constitua para essa industria um en-
cargo esmagador?. Não, pois, o farelo global dos seguros obrigator10s 
(accidentes, molestias, velhice-invalidez), não parece até agora ter 
difficulLaclo sens.ivelmente o progresso ela industria allemã, -nem cli-
minuido a sua capaciclarle de concilrrencia no mercado mundial. Ha 
dous annos (escripto em 1913), entretanto, uma parte da industria al-
lemã queixava-se ele ser "hamlicapée" pela progressão cios encargos 
globaes elo seguro (os encargos sociaes representam actualmente ele 
tres a seis por cento do salario, conforme as industrias). Mas essa af-
f'irmaç:'to é contestada pelos econo~istas rrtais autorizados e, em todo 
o caso, as criticas formuladas não visam de nenhum modo o seguro-
acciclonte, mas, antes, o seguro-molestia e o seguro-invalidez. Demais, 
a ·recente crise allemã foi sobretudo uma crise de super-producção, 
complicada com uma crise monetaria. Não ·parece, pois, que deva ser 
imputada ao regímen elos seguros sociaes. (Pie manda consultar Herk-
ner e, Pobre seguros-molestia e invalidez, Bellom) . ( 1) . 

(1) A''S observções de Paulo !Pie, acorescentem-se as seguintes: 
"Ao . passo que uns pretendem que o verdadeiro estalão do progresso 

ae um povo é o progresso da sua proclucção economica· e elo seu comme,.cio 
e que as leis operarias não fazeon sinão entravar e paralisar esse pro-
g..-esso, crêem outros que eBsas 1 leis são indispensave~s para assegurar aos 
·operairios condições de v ida toleraveis, tanto sob o ponto de vista phy· 
~ico quanto 1sob o moral, defender em suas pBssoas e dignidade humana e 
manter no paiz uma população sadia e vigorosa de ci'daclãos respeitaveis. 
Inclinamo-nos para esta segunda opinião, principalmente porque os par-
que os partida.rios da primeira não provara;tn ainda 6 que avançam. Não 
pre~endemos que uma lei tendente a · melhoirar as condições do trabalho 
deva ser approvada em 'qualquer ca1so, não sómente pelo' interesse em 
que se inspira; ·seria até 1'aciJimo demonstrar que tal ou tal lei operaria, 
franceza .ou estrangeira, é mal 1concebida, ~nopipo.-tunai ou m.esmo radi· 
calmente contiraria aos interesses dos operarios que e!la pretend·e defend•er, 
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Explica-se a faculdade conferida a cada Estado ele legislar livre-
mente sobre essa ma teria: "Dez Estados por si sós produzem sete ou 
oito decimos de toda a proclucção americana; são os ele Nova York, 
Pensylvania, Illinois, Massachusetts, Ohio, New Jersey, Connecücut, 
Missouri, Michigan, Indiana, Wisconsin; isto é, os Estados ele Nor-
désfo e alguns Estados do New vVest entre os Alleghanys e os grandes 
lagos''. Matlricio Dewm,rin e Jorge Lecarpentier, "A protecção legal 
aos trabalhadores nos Estados Unidos'', Introclucção, pags. 7 e 8. 

O. -- ) Theorfoamente, o segiiro obr·igatorio dever·ia siipprimir 
todos os lii'igi1JS, graças d substituição do a1'bitrio do juiz pelo "fo1·-
fait" legal. Praticamente, ao contrario, os processos tornaram-se mais 
nmner os os, hom.Je na Allemanha, em 1890, 3. 800 l'itigios e 9. 000 
appellações (algarismos redondos), por 300 . 000 accidentes declarados, 
cerca de 75. OOD dos qiiaes deviam dar liigm' á indemnização. (Em 1900 
o mm1ero ele declarações elevou-se a 45'4. 341 - por 18. 246. 000 se-
guracloB - e o numero ele accidentes que deram lugar á indemnizaçã0 
a 10'7 . 654 ~ Essa enorme differença entre os accidentes declarados e. 
os que deram lugar á indemnização explica-se pelo facto de a corpo-
ração allemã não dever a indemnização senão pelos acc identes que 
acarretam uma incapacidade de trabalho por mais ele treze semanas 
e a partir do fim ela decima terceira, ficando as despezas de molestia 
ou de soccorros durante treze semanas a cargo das caixas de seguro 
contra enfermídacle). 

ll . ~ ) 38 mil processos por tresentos mil accidentes declarados, 
isto é, um processo por dez declarações. Note-se que esses processos 
nenhuma clespeza trazem ao operaria; demais, a maioria refere-se, não 
ao . principio da indemnização, mas á taxa, á capacidade de trabalho 
conservada. 

Mesmo essa proporção climinuio sensivelmente, não só na Alle-
I'nanha, mas tambem na França., apezar elos esforços ele certos agen-

mas está hoje 1J'rovado qu uma legislação 01Jeraria muHo desenvolvida não 
difficulta os progressos da producção. 

Ninguem pensa em negar o desenvolvimento economico dos Estados 
Unidos e, entretanto, a leg·islação operaria não cessa de se desenvolver 
naquelle paiz. . . A!li, cada Estado legisla livremente sobre esse assum-
pto. Em alguns, não existe uma lei operaria sequer; em outros, a legislação 
operaria é tão completa quanto na França, na Inglate,rra ou na Allemanha. 
Em regora ·g-€o:al. a leg-i1S,lac::ão operaria é tanio mais adeantada quantc 
''!HLior productor é o Estado. " 
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tes cl0 negocios, para provocar contestações. Eis com effei.to os algrt-
. rismos mais recentes ela estatística franceza: 466. 094 acciclentes de-

clarados, 30.266 sentenças interlocutorias e finaes proferi.elas em 1910, 
isto e, apenas um processo por 15 declarações. 

Não sómente é imixacto ·que a experiencia allemã. constitua uma 
bancarrota, como affirmou Guyot, em 1897, no Congresso ele Bruxel-
las, mas tamhem o seu successo é hoje tão evidente que ninguern, em 
presell!;a elos resultados obtidos, pensa sequer em cliscutíl-a, tanto na 
Allemanha como nos demais paizes. 

Na sessiío de 23 de Outubro é encerrada, sem debate, a 2" discus-
são. Na sessão de 25 de Ou.tubro é approvaclo o projecto. 

Sfü.~SX.O DE 28 DE OUTUBRO 
' REPAHAÇ.:\o As VICTIMAS 1.m AOCIDENTES 

3" discussão do pro,jcct:o do Senado n. 5, de '.l915, regulando a res-
ponsabilidade elos patrões e a repai~ação aos operarios victimas de ac-
cidentes no trabalho . 

O Sr. Adolpho Gordo: - Sr . .Presidente, pedi a palavra para ler 
as emendas que a Cornmissão ele Justiça e Legislação :formulou a di-
versos dispositivos elo projecto e remettel-as ~ Mesa. 

O art. 2º do proj ecto está assim concebido : 
"Art . 2. º Esta lei só se applica aos operarios e aprendizes assala-

riado~ cujo salario annual não exceder de 2: 400$; e aos que perceberem 
mais elo que aquella quantia, até á concorrencia da mesma, devendo os 
beneficiarios trabalhar em numero superior a cinco, por conta de ou-
trem, nos seguintes serviços: construcções, reparações e demolições. de 
qualquer natureza, civis ou navaes, como ele preclios, pontes, estradas 
de .ferr0 e de rodagem, li.nhas de tra.mways electricos, rêdes ele esgo-
tos, d'" illuminaç.ão, tele~Tapb icas e telephonicas, etc., bem como na 
conservação ele todas essas construcções; transportes por . terra ou 
agua; carga ou descarga; e nos estabelecimentos industriaes e nos tra-
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· balhoi:, agricolas em que se empregarem motores inanimados, estabele-
cimentos de trabalho estes onde a lei abrangerá apenas o pessoal ex-
posto aos peógos das machinas." 

A emenrla diz o seguinte: 
"Supprímam-se as. palavras: "em numero superior a , cinco" . 
O art. 12, 3" parte, está concebido nos seguintes termos: 
"Verificado o caracter permanente ele uma incapacidade, o JUIZ 

mandará pagar as indemnizações de direito, sendo appellavel a sua 
sentença neste càso e no de morte." 

A Commiss~o propõe o seguinte substitutivo: 
"No caso de morte ou verificado o caracter permanente de uma 

incapacidade, o juiz mandará pagar as indemnizações de dir.eito, ca-
bendo de sua sentença appellação com effeito devolutivo sómente." 

Ao art. 27, que diz: "Esta lei entrará em vigor tres mezes após a 
sua _ representaçã.o ", a Commissão propõe a seguinte emenda: "Esta 
lei enLrará em vigor depois ele expedido o respectivo regulamento, que· 
o Governo organizará no prazo de quatro mezes" . 

Vôm rf: Mesa, são lidas e postas em discussão as seguintes emen-
das: 

Ao art. 2º, principio : supprimam-se as palavras: em numero su-
perior a cinco . 

Ao art. 2º, § 1 º: supprima-se . 
Ao art. 2º, § 2º: converta-se em paragrapho unico. 
Ao art. 12, 3" parte: Substitua-se pelo seguinte: 
"No caso ele morte ou verificado o caracter permanente ele uma 

incapacidade, o juiz mandará pagar as indemnizações ele direito, ca-
bendo de sua sentença appellação com effeito devolutivo sómente . " 

Ao art . 27 . Substitua-se pelo seguinte: 
"Esta lei entrará em vigor tres mezes depois de expedido o respe-

ctivo I"'lgulamento, que o Governo organizará dentro elo prazo ele qua-
tro mezes." 

Sala das Cop1missões, 28 de Outubro ele 1915. - Epitacio Pessoa, 
Presidente. -- Adolpho Gordo. - Arth1á Lemos . - Raymundo ele 
Miranda . 

O Sr. Jpão Luiz Alves não vem propriamente discutir o projecto 
ora em debate, que cpnsubstancia, incontestavelmente, a melhor dou-
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trina a respeito do interessantis.simo problema social, os accidentes no 
trabalho; assumpto. que o Congresso tem procurado, por vezes, resol-
ver, niio tendo até hoje conseguido organizar uma lei que satisfaça aos 
melhores principias de direito em torno cless.a questão. 

Coube çi,o seu distincto collega Senador por S. Paulo a iniciaÚva 
ele trazer, com as modificações que a sua intelligencia e a da Commis-
são ele Legislação e Justiça entenderam conveniente, ao conhecimento 
elo Senado o belllssimo trabalho organizado pela Repartição de Tra-
balhos do Estado de S. Paulo. 

A leitura da exposição de motivos daquelle trabalho, publicado com ' 
o parecer, e o parecer da honrada Commissão elo Senado justificando 
ampla e plenamente o projecto e as emendas, ora apresentadas pela 
honrada Commissão de Justiça e Legislação, satisfazem algumas das 
objecç.'íes que o orarlor. particularmente, havia opposto ao trabalho 
apresentado. Ha, porém, i10 projecto disposições qlie entenqem com o 

·interesse do Thesouro Nacional,. disposições que não podem, está cer-
to, ckixar de serein acceitas, vist.o romo não fazem mais do que esten-
der os princípios de direitos rtilativos á industria privada, ás indus-
trias elo Estado . 

Evidentemente, não pócle pretender a União privilegio ele legislar 
para as industrias privadas, furtando aos mesmos princípios ele di-
reito a industria elo Estado. 

Ji:m todo caso, como isto pócle importar sérias modificações na le-
gislação actual, como póde envolver graves modificações nas despezas 
publicaP. e determinar a necessidade ele ser consignada verba àrçamen-
taria, só por isso pediria ao Senado que tambem fosse ouvida a Com-
missão ele Finanças, n'os termos elo requerimento que vai mandar á 
Mesa, no ponto unico em que ella pócle ser ouvida, porque no tocante · 
á que~tão de direito já foi affecto o projecto a uma commiesão compe-
tente. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e JlOSto em discussão o seg·uinte re,-
querirnento : 

Requeiro que a Commissão de Finanças sr;ija ouvida sobre o pro-
jecto elo Senado n. 5, de 1.915, com a possível urgencia. 

Sala das Sessões, 28 ele Outubro ele 1915. - João Luiz Alves. 

O Sr. Adol-pho Gordo: - Sr. Presidente, pedi a palavra para-de-
clarar a V. Ex. e ao Senado que a Commissão de Legislação e Justiça 
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·está de pleno accôrdo com o requerimento que acaba de ser formulado 
pelo J' onrado Senador pelo Espirito Santo. 

:5;' approvado o r~querimento. 

O Sr. Presidente: - Fica suspensa a discussão do projecto para 
ser ouvida a Commissão ·de Finanças a respeito. 

SESSÃO DE 2 DE DEZEMBRO 

A Commissã.o ele Finanças, mandada ouvir, cm virtude ele requeri- Parecer da Com. 
de Finanças 

monto do proprio Ilelator deste parecer, sobre o projecto n . 5, deste 
anno, que regula a responsabilidade dos patrões nos accidentes ele tra-
balho de seus operarios, restringir-se-ha a dizer sobre a parte do pro-
jecto que diz com os encargos do Thesouro Publico por elle previs-
tos . 

o assi;impto do projecto - dos mais interessantes e difficeis ~ no 
que eutende com o seu aspecto jurídico e social, já foi estudado pela 
Commissão de Justiç,a e Legislação. 

Neste particular não cabe a esta Commissão dar seu parecer, se-
não - quando verifique que o caso affecta as finanç,as publicas. 

Por esse motivo, não entra ella no estudo da opportunidade, so-
cial e economica dos institutos creados pelo projecto, embora reconhe-
ça que elle consubstancia os melhores principi·os de direito industrial 
adoptarlo pelos povos cultos. 

Se lhe fosse licito, faria a Commissão as suas reservas sobre 
muitos dispositivos, que podem crear embaraços ao desenvolvimento 
cconomico de um paiz novo, assoberbado por crises de toda a especíe, 
com 0 .. seus orgã.os ele producção agricola e manufactureira atPophia-
clos e qui:: ficarão sobrecarregados com os onus que o projecto, ernbm;a 
attenclanclo as melhores prescripç,ões elo direito moderno, lhe \r(~'m 

crear. 
Limitar-se-ha, pois, a dizer' sobre a parte do projecto que entende 

com os interesses da União, nas suas relações com os seus operarios. 
Certo, não poderia a Commissão pretender para a União um re-

gímen diverso do que decretasse para os demais patrões ou empreza-
ríÓs de serviç,os industriaes. 
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Ntista ma teria ella .iá fez mai-s do que as emprezas par ticulares: 
abona salario nos dias feriados, concede licença com par Le elo salario, 
dá aposentacloria, assegura permanencia em certas condições, etc. 

Assim, pois, a disposição do § 2º du arL. 2º do pro jecto comporta 
uma restricção. 

Não ha como juslifi car os onus 'por ella impos tos, quando, em vir -. 
tude de lei, o op erario da Nação tenha direito á li cença para tratamen--

. to el e saucle, tenha tratamento hospitalar forne cido .pelo Governo, goze 
de aposentadoria por invalidez, legue montepio á sua familia, etc. 

"'Por esse motivo propõe a Commissão a segui nte emenda aclditiva: 
Ao art. 2º § 2º., accrescente-se: 

' Not; casos dos §§ 2º, 3°, !iº e 5º do arL . liº, a disposição elo 
§ 2º elo art. 2º não se applicará aos op erar ios da União, elos EsLaclos e 
elos municipios que tenham direito, conforme a hypothese, á aposenta-
doria, á li cença remunerada ou ao tratamento hospital ar ;pago pelos 
cofres publi cos, na :forma elas leis que regulam os r espectivos servi-
ços. 

3ala.,_ das Commissões, 30 de Novembro de 191fi ~ - F . . Gl'/1ce1"iv, 
Presidente, com restricções. - João Liâz Alves, Relator. - Frar;-
cisco Sú.. - Victorino Montefro, cçim restricções. - Alc'indo GiiClnaba-
m , com restricções. ~ L. de Bulhões, com restricções . - Ei·ico Coe-
lho. 

Na sessão de 4 de Dezembro é approvado o projecto emendado, sem 
debate, em 3ª discussão. 

SESSÃO DE 6 DE DEZE MBRO 

Redacção final do projecto do Senado n. 5, de 1915, regulando a res-
ponsabilidade dos patrões e a · r0paração aos operari as victirnas de 
accidentes no trabaUw 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. . º Os accidentes de que forem victimf:LS as pessoas occupadas 
prov1soria ou permanentemente, em executar os sei'viços enumer li:clos 
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no art. 2º, quando .occorrerem no lugar e em consequenéia do · Lrabalho, 
darão direito a uma reparação a cargo exclusivo elo pattã.o, exceptua.·-
dos apenas os accidentes intencionaes e os que for:om causados por for -
ça maior ou por delicto, imputavel, quer á victima, quer a um extra- · 
nho . • 

§ 1. º Os acciclentes a que seº refere esta lei são os produzi elos por 
uma causa exterior subita ou violenta; que lesam o corpo humano ou 
lhe determinam a morte. 

!'ambem clarão lugar á applicrn}ão da lei os clamnos que os opera--
rios soffrerem na exploração das industrias que, por sua natureza, 
pudert:m occasionar enfermidades agudas ou intoxicações cbronicas '. 

·§ 2 . º .:\_ reparaçi\o consta de: soccorros mcdtcos e pharmaceuticos, 
ou ho.~pitalização, ú escolha da victima; pagamento ele uma cliaria; pa-
gamento de uma pensão. 

Art. 2 . º Esta lei só se applica aos operarios e aprendizes assala-
dados cu,io salario annnal não exceder ele 2: !100$, e aos que percebe-
rem mais cio que' aqüeila quantia, até. á concurrencia da mesma, deycn-
clo os beneficiarios trabalbar por conta ele outrem, nos tieguintes ser-
viços: construcções, reparações e demolições ele qualquer natureza, ci -
vis ou navaes, como ele prc~dios, .pontes, estra_elas ele ferro e ele roda-
gem, linhas ele tram.'wa1;s electricos, récles de esgotos, ele illuminação, 
telegrnphicas e telephonicas, etc., bem como na conservação de todas 
essas construcções, transportes por terra ou agua; carga ou descarga; 
e nos estabeleci.mentas inclustriaes e nos trabalhos agricolas em qull 

. se empregarem motores inanimados, est.abelecimentos e trabalhos es-
tes onde a lei abrangerá apenas o pessoal· exposto aos perigos elas ma-
chinas. 

~ 1. º As disposições da presente lei obrigam á União, aos Estados 
e ás .ilfonicipalidades, em todas as obras; construcções ou serviços que 
executem por administração, nas fabricas e estabelecimentos· Ru )n-
dustr ias que mantenham, tudo segundo as mesmas .condições estabele-
cidas para os particulares. 

, § 2. 0 · Nos casos elos paragraphos 2º, . 3º, 4º e 5º do art. 4º, a cli!$.pO-
sição do paragrapho anterior não se app licará aos operarias da Uni[o, 
dos Estados e elos municipios que tenham direito, conforme a· hypo·-
t'hese, á aposentadoria, á .licença remunerada ou ao tratamento hospi-

.. 
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talar pago pelos oofrns publicos, na fórma das leii5 que regulam os.res-
pectivos serviços. .. 

Ad. 3. º Para os operarias que se acharem. fóra das condições em1-
merallaR no art. 2º, fica jnstituiclo o seguro facultativo contra os acci-
clentes no trabalho, regulado pelas disposições desta lei que lhe forem 
applicavei::;. 

Art. 4. º A reparação obedecerá ás normas seguintes, segundo a 
gravicíade das consequencias do accidente, conf~rme f9rem ellas: a 
morte, uma incapacidade absoluta permanente para o trabalho, uma 
incapacidade absoluta temporaria, uma incapacidade parcial · perma-
nente ou .uma incapacidade parcial tempo1'aria. 

§ 1. º Em caso ele morte, a reparação p~ctmiaria attingirá até 60 ºIº 
elo salario annual da victima, distribuid9s pela fórtna especificada nes-
te paragrapho. 

e:) A' viuva ' apta para o trabalho receberá, por dez annos, uma 
pensão de 20 "iº daquelle salario. 

A. viuva inapta para o trabalho perceberá, depois de esgotada essa 
renda, uma de 1'5 º\º, vifalicia, quando se não verificarem os factos pre-
vistos na lettra h deste paragrapho. 

b J Os filhos da victirna recebe,rão, até 16 annos, uma pensão equi-
valenLe a 25 ºlº do salario, se forem dous; a 35 ºIº, se forem tres; a 
40 ºIº, se forem quatro ou mais. Existindo apenas um filho, a pensão 
será de 15 ºIº. 

i:>G os :filhos ficarem orpbfws de pai e de mãi, as pensões ,se eleva-
rão, respectivamente, a ·35 ºIº, lt5 º\º, 60 °j 0

• e 20 º\º, conforme fo1~efu ds 
filhos, dous, tres, quatro ou mais; ou apenas um. 

Será corisiderado orphão de pai e de mãi o menor que houver per-
dido um elos progenitores, victima elo acciclente, vivendo o outro ·rói'a 
do domicilio conjugal. 

e) Os menores que o accidente deixar orphãos de mãi terão direito 
á pensão nos mesmos casos e condições que os demais. 

ü mariclo da victima ele um acciclente, porém, só gôzará desse 'di-
reito quando provar qne o salario ela victima era necessario á subsis-
tencia da familia, e pelo tempo que durar essa necessidade. 

!)) A renda dos orphãos de pai e mãi será vitaiicia quando, por 
. defeito physico ou moral, forem incapazes para o tr abalho . :Ao cabo 
de dez anno.s, porém, será reduzida . de um quai'tó. 
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(; prog'enitor sobrevivente que tiver um filho nessas condições po-
derá usar, em favo r do mesmo, da faculdade que a lettra a do § 2º con-
feré ao operaria victima de uma incapacidad e absolu~a permaú.ente, 
em fa\'or elo sem conjuge. 

e) Caso o progenitor ou responsavel pelos menores beneficiarios 
não seja pessoa idonea, póde o juiz designar quem lhe faça as vezes 
para a percepção e administração elas rendas. 

f 1 Quando o conjuge sobrevivente ou os filhos da victirna não es-
gotarem a quantidade rnaxirna elo salario annual que póde ser distri-
buida r~tn pensões, os ascendcmtes, descendentes, irmãos ou quaesquer 
outras pessoas dependentes da victima, isto é, a cujas necessidades era 
ésta quem principalmente provia, beneficiarão em partes iguaes e na 
ordem · de prcferencia em que se acham enumerados nesta lettra, dores-
tante -daqnélla quantia, até á concurroncia do 60 ºIº; não podendo a 
porção ele nenhum desses bene:ficiarios exceder ela que couber' a cadci, 
um dos filhos. 

g) 6 . ;p-atrã.o pagará tambem as clesp ezus i'unerarias,· que ficam 
arbitradas em 100$000. 

h) Nilo tem direito á pensão o conjuge divorciado pDr sua culpa 
ou voluntariamente separado. 

As segundas nupcias e a má conducta suspendem a pensão . 
§ 2. º Em caso ele incapacidade absoluta permanente, a victirna 

receberá uma pensão vitalicia correspondente a 50 ºIº i:lo seu salario 
o:nnual, quando tiver encargos ele familia, e a 33 '[º, no caso "ºntra-
l'io. 

(/,J O operaria victima ele uma incapaci.clade absoluta permanente 
pócle requerer que dous terços, no maximo, elo· capital necessario ao 
estabélecímento ela rencla annual que lhe é attribtlida, siL'vam pa l':l co1Í-
stitufr urna renda pagavel, poi.· sua mpde, ao setl conjuge. 

·Nessé caso_. a renda ela victinÍa será reduzida, de accôrdo com a re-
dL1cção elo capital. 

§ 3 .·~ Em easo de íncapaqitlade áb.soluta teMiporarfâ·.' ob8crva!'.'se a 
lettra a elo paragrapho. anterior, emquanto durar a incapacidade . · · ·; 
· ·•· ··:-i 11:'0 J:i:rn· ·cmso ·de incapaci'tlacle ·parcial· permanente, a· victima re-

ce.bét·á; se.' tiver encargos ele· fairlilia, urna i)ensãü· vitalícia equivalente 
á metade da diminuição causada pelo àccidente no seu salada, e_, "no 
c'.iÚ:itr r;~mfrario; pm forço· dessa mes1:11a diminuição . 
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a) A diminuição causada pelo accident!'l no salario da victima 
será calculada segundo a reducção so:t'frtd:i, er;1 sua capacidade de tra--
balho. 

§ 5. º Em caso de incapacidade parcial temporaria, a victüna re-
c·ebeeá. uma diaria de metade do salario, até que possa reassumir o seu 
antigo lugar e em quanto não se precizar o caracter da incapacidade. 

a) Quando a incapac{dacle para o trabalho durar mais de quatro 
porém menos de. dez dias, a diaria será devida a partir do quinto 
dia. 

Quando a incapacidade durar mais de dez dias, a diaria será de-
vida desde o momento do accidente. · 

b) Quando a incapacidade parcial temporaria durar mais de seis 
mezes, a victima deixará, findo esse prazo, de receber a diaria de me-
tade do salario, passando a receber, se tiver encargos de familia, me-
tade da reducção causada pelo accii:lente no salario, e,- IJ.O caso contra-
rio, um terço dessa mesma reclucção. 

e) Em todo caso, o patrão é obrigado á prestação de soccorros me-
dicas e pharmaceuticos ou, sendo necessario, ho_spitala1~ es, desde o mo-
mento da occurrencia do accidente. 

No caso em que, por falta de medico ou pharmacia, não se pud01' 
prestar á vfotima a devida assistencia, o patrão fa1'á transportal-:a, s(i 
o estado da mesma o permittir, ao lugar mais proximo ei11 que fôr pos.., 
sivel 0 tratamento. 

N5o permittindo o estado da victima o transporte, o patrão prnvi-
denciará para que á mesma não falte a devida assistencia. 

d) A consolidação dos ferimentos põe termo á diaria. 
Entende-se que os ferimentos se consolidam, ou no dia da cura 

completa, on no clia em que o operaria é definitívament.R attingiclo p01-... 
um11 in.capaciclacle permanente. 

NeRte ultimo caso, a consolidação é ta~'nbem o ponto de partida elo 
pagamento da pensão. 

Art. 5. º Applicam-se á reparação pecuniaria dos accidente$ 'mais 
as seguintes regras: 

a) as indemnizações percebidas pela victima em virtude de qual-
quer incapaciclacle não excluem nem reduzem as que forem ele.vidas 
por motivo de seu fallecimento; 

b) entende-se por salario annual · 300 vezes o salario quotidiano 
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da victima na occasião do accidente, desde que não tenha sido fixado 
em contracto ele trabalho. 

Tratando-se ele aprenclizes, entende-se que o seu salario quotidiano 
não é inferior ao mais baixo ganho por um operaria adulto da mesma 
categoria. Todavia, cm casei ele incapacidade temporaria, a diaria do 
aprendiz não excederá do total ele seu salario; 

e) quando os beneficiarios d,?- victima :forem extrangeiros, só re-
ceber[w as inclemnizaç.ões se residirem no territorio nacional por occa-
sião do accidente .. 

A victima extrangeira ou os seus beneficiarias, quando deixarem 
de resi.dir no territorio nacional, .receberá, a titulo de indemnização, 
um capital correspondente ao triplo da renda arinual que lhes fôr 
devid::i : 

e( as indemnizações pecuniarias constituídas em virtude desta lei 
são pagas na localidade de resiclencia elo ti tu lar, as cliarias _:_ sema-
nalmente, , e as pensões - trimestralmente. 

Arl. q. º Os patrões podem exonerar- se do pagamento das pensões · 
a c.ue o;; obriga_ a presente lei, por uni elos dous meios segui:ites: 

a) effectuanclo o seguro individual ou collectivo elos seus opera-
rios em 1,lIDa companhia ele segurqs cleviclamentê àutorizada a operar, 
no ramo de accidentes no trabalho; 

b) !}OJ1$titutndo syndicatos ele garantia, a exemplo elo que faculta 
o art. 3º, lettra a, do decreto n. 1.637, de 5 de Janeiro de 1907, que 
crêa syndicatos profissionaes e sociedades cooperativas. 

§ 1. º Em nenhum desses casos poderá o patrão descontar do sa-
lario de seus operarios qualquer contribuição destinada ao pagamento 
do seguro ou das quotas devidas ao syndicato . 

§ 2. º O patrão que se considerar habilitado. a fazer , face· ás repa-
rações impostas pela presente lei, por outra fórma que não as indi--
cadas acima, deverá provai-o perante o Ministerio da Fazenda, o qual 
e;xigira a constituição de um fundo ele garantia, declarado inseques-
travel, para assegurar o pagamento elas indemnizações, calculado se-
gundo a impurtm1cia da industria e de conforinidade com as instrn-
cções que forem emittidas. 

Art. 7. 9 O fornecimento de socóorros 1nedicos e pharmaceuticos 
ou hospitalares e o pagamento d~ diaria serão feitos por um dos dous 
meiop segu.intes : 
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1,,,) inscripção dos operarias em uma sociedade ele soccorros mu-
tuas; 

ú) um serviço ele soecorros - medicos e pharmaceuticos, ou .hos·-
pitala.r0s, .e pecuniarios - mantido pelo patrão, com um fundo çle ga-
rantia, a exemplo do que preceitúa o o§ 2º do artigo anterior . 

§ 1. º .As sociedê]1cles ele soccori'os mutuos ele que cogita a lett.rn a 
elo art. 7° serão org:i.nizad ail de accôrdo com estatutos-typos, formu-
laclos pelo Poder ExecutiYo, clevenclo assegurar aos seus membros, em 
caso do molestia oli acciclente, no trabalho ou fóra do mesmo, soccor-
ros medicos e plrnrrnacouticos, ou hospitalares, e uma cliaria, entran-
do o patrão com um terço da quota correspondente aos serviços im-
postos pela presente lei. 

Quando a diaria paga pela sociedade fôr inferior á metade do sa-
Jario quotidiano da victima, o patrão pagará a differença .. 

§ 2. º A caixa do serviço de soccorros a que allude a lettra b . do 
art. 7º será alimentada por uma confribuição patronàl e outra des-
contada do salario dos operarias. 

Esta' não excederá de 2 ºIº do salario mensal. 
Aquella será igual á metade da dos operarias . 

' Art. 8. º Independente da acção que resulta da presente lei, a vi-
elimêl. e seus representantes conservam contra as pesSOC\S civilmente 

0 

respon,,aveis pelo accidcnte, que não o patrão e seus empregados e pre-
postos, a faculdade de reclamar a reparação do prejuizo soffridci, 'Se-
gundo o direito commum. 

A indemnização que lhes fôr conferida exonerará o patrão propor-
cionalmente, ati o limite da indemnização prevista por esta lei. A 
acçrlo eontra terceiros responsaveis pócle ser exerc.ida pelo patrão, de.:: 
poi~ que houver satisfeito a indemnização imposta por esta lei, e se 
a victirna e seus representantes não usaren1 desse cliÍ'eitó '· 

TITULO II 

Art. 9. º 'I'odo aiccidente no trabalho que tenha obr igado a victima 
a aú~<mtar-se elo serviço deve ser immecliata1nei'ite' c'ümmunicado á atr-
toridade policial do lugar, que se transportará ao local cio accidente e 
á residcncia da victima ou ao sitio em que a mesma se e;ncontrar, to-
mando as declarações cle'Sta, do patrão e das testemunhas, para lavrar 

.. 
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o respectivo auto, indicando o nome, a qualídadg e a residencia do· pa-
tão, o nome, a qualidade, a residencia e o salario da víctima, o luga~· 
precizo, a hora e a natureza do accidente, as circumstancias em que 
se deu, a natur eza dos ferimentos, os nomes e as resiclencius das teste-
rni.:nha:,; e .dos beneficiarias ela victima. . ) 

l)a1"agrapho unico . A victima ou qualquer de seus representantes 
p.'1dc fambem Jazer a communicação a que se refere o art .' 9º, dentro 
ele um mez, se E<G trata de incapacidade temporaria, de seis mezes, se 
se trata ele incapacidade permanente, ou ele um aúno, se se trata de 
morte . 

ArL. 10. No quinto dia a contar do accidente, eleve o patrão en-
viar á autoridade policial que tomou conhecimento ctb facto prova de 
qua fez á victirna o fornecimento de soccorros ,meclicós e pharmaceu-
tico'l, L'U hospitalares, um· attestado medico indicando [o estado da vi-
ctima, a,; consequencias verificadas ou provaveis do accidente, a .épo-
ca em quo oorá possível conhecer- lhe o resultado definitivo, e declara-
çã•J elo mbdo como se acha habilitado a fazer as reparações corrcspon-
d1'1 tcs ás conscquencias do accidentc. 

', 1; 

Art. 1.l . Ncs;:;c mesmo dia, a autoridade policial remetterá a· in-
qurrito e esses documentos ao juízo competente, que, no caso ele in-
capacidade temporaria, julgará cm ultima instancia, mandando pag::n· 
as inclernniz:1çiíes de direito. 

Parag:~apbo unico. Salvo em caso ele impossibilirladc:i material d0-
vidamente provada, o surnmario deve ser encerrado e o julgamento pro-
ferido no mais J:.nwe prazo passivei, nã.o excedente, no caso ele incapa .. 
cidade, ele dez dias a contai' do desastre. 

Art. 12. fü, correr do tratamento, póde o patrão incliear l:l.º juiz 
um mecli.co encarregado ele informar sàbre o estado da victima e que a. 
visitará em presen0a do medico assistente, avisado cóm dous di.as de 
antecccl1-:1teia, per meio de carta registrada . 

. Se o medico attestar que a victima: se acha em .e~taclo ele r<::tom<1r 
o trabalho, e esta o contestar, poderá o patrão requerer nín êxarwi pe-
ricial, C!'le deve realizàr-se dentro do prazo ele cinco dias. 

• , 1 . • I 

No r:asci' de uiorte ou verifi.caclo o caracter permaneii.Le de uma fri ~ 

capariclacle, o juiz mandará pagar as indemnizlcções ele direito, i:mben-
clo. de' :súa ~:Cnt;., rii;a app'.ellação com' effoito devolutivo sóinênte .' · · · 

Paragrapbo unico . . Nós exarries pei'iciaes qüe forem ófrleuidos, 
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não poderá servir de perito pessoa "ligada ao patrão da victima ou à 
emprP.Za ou ~11cir·dadc em que o mesmo «e houve< exonerado do r5nrr'c- · 
prime.nfo das C·bt"gações impostas por est::t lei. 

Art. 13. A &rção para a cobrança das inclemniza~~ôes previst;i-, por 
C·;ta lei_ prescreve dous annos depois ela morte ou da cura ela vlctima . . 

Art. H. Q;.~ando, depois de 'fixada a indemnização, a victin;1 vier 
a fallec:er cm t:on.~equencia elo accidente; a incapac:iclade se ag·:,;1'avar-, 
se attenL1 a1', se n'petir ou clesapparecer, ou se verit'ic:ê<1· no julgaJt1ento 
um erro ele calculo, poderão os patrões e as victimas ou quem os re-
presentar pedir a revisão elo julgamento que determinou as consequen-
cias elo desasti·e e fixou a indemnização correspondel1tr . . 

Paragrapho \mico . A acção ·de rev'is1ío previ ;t.i pela di6nos1(i'.l 
ac'irna prescreYe d:JUs annos depois do ultimo julgamento . 

. Art . J ~'. O representante do ministerio publico prestará assisten-
c.ia j11rlil:.iaria ú , victima . 

. Art. 1 ô . A victima do accidente e seus representantes gozarão · da 
reduci:·.fio de metade das custas regimentaes, e a falta de pagamento das 
mesrrrns não dr:nerminará embaraços na marcha dos processos dessa na-
tureza . 

TITULO III 

Al't. 17 . E' privilegiado o credito da victiina do accidente ou seus 
repreí'entantes, relativo ás de.spezas com medico , pbarmacia e fune-
ral, asBim como ás indPmnizações por incapacidade para o traball10 ou 

' . 
mortr>. 

Art. 18. As companhias de seguro, os synclicatos de garantia e 
as sociedades ele soccorros mutuos ele que tratam os arts. 6º e 7º obri -
gam-so, para a satisfação desse privi·legio, a: 

a' eollocar.-se sob a fiscalização irnmecl ia ta e permanente do Es·-
tado, 

11) constituir um · fundo especial ele reserva, inalienavel e inamo~ 
vivei, destinado ao pagamento elas pensões, de accôrdo com as regras 
que forem estabelecidas por um regulamento que o Poder Executivo 
expedirá. 

Art . . 19. As companhias de seguro que operarem sobre acciden-
les no trabalho, bem como os syrÍdicat~s ,de gara~üia, cobrarão uma 



taxa variavcl, segundo um coefficiente de riscos estabelecido sob1:e ba~ 

se~, scrnntificas, devendo ser revista periodicamente, e ficando reserva-
da ás compaµhias e aos syndicatos a faculdade . ele a diminuir ou au-
gmentar de _30 º!º elo 1seu valor, em razão das condições particulares 
de exploração das emprezas seguradas, e de a augmenta1' de 60 º[º . 
quando as profissões que a industria comportar offerecerem riscos 
anormaes. 

Arl. 20. Quando um patrão deixa de explorar uma industria 
quer ' por morte, quer por fallencia; quer por liquidação~, q~er por 
transfer encia do estabelecimento, os capitaes representativos das pen-
sões devidas até essa data tornam-se exigiveis de pleno direito, de-
vendo esses capitaes ser transferidos a uma companhia de seguros ou 
a um syndicato ele garantia, que fará o ~erviço da renda, emquanto o 
Governo Federal não crear um instituto para esse fim . 

Art.. 21. O patrão ou os seus representaµtes podem ser exo.nera-
dos da obrigação imposta pejo art . 2o, quando pi'ovarem: 

Qmi effectuararh o seguro contra accidentes no trabalho em uma 
cohipanhi~ de seguros ou em um syndicato de garantia; 

Que garantiram notoriamente ais pensões devidas, e1Ílpregando os 
capitaes representativos das mesn'l.as pensões em tituleis de renda que 
o Podor Executivo enume1'ará em um regula1rtento; 

Ou que, em caso de transferencia elo estabelecimento o compra-
dor asrnmio as obrigaçõés que para o vendedor decorreren1 da pre-
sente lei . 

TITULO IV 

Art. 22 . E' nulla de pleno direito qualquer convenção contraria á 
presente lei, tendente a evit.ar a sua applicação ou a alterar o modo 
de sua applicação. 

Art. 23. São passiveis de multa os patrões que pagarem as con-
tribuicões devidas ás companhias de seguro ou aos syndicatos de v.·-· 

.. ' . 
rantia com o prôducto ele descontos do salario dos seus operarias, bem 
como os que lhes impuzerem, directa ou indirectamente, que contra-
tem vor conta própria o seguro estabelecido por esta lei. 

Art . 24. O fabto de se haverem os operarias segurado contra o;; 
accidentes no trabalho ou de possuirem seguro de vida não exonera 
os patrões das obrigações que lhes cabem po1' força da presente lei. 
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Art. 25. Todos os patrões attingiclos por esta ler ficam obrigados, 
a affixal -a com os seus regulamentos em lugar bem . visível .d.e sua::> 
fabricas, officinas, etc. 

Art. 26. Incorrerã.o na multa de 50$000 a 500$000 os .. patrões que 
infringirem .as disposições desta lei. 

Art. 27. Esta lei entrará em vigor tres mezes depois ele expedido 
o resp0ctivo regulamento, que o Governo organizará dentro elo pra~. 

de quatro mezes. 
Art. 28. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala elas Commissões, 6 ele Dezembro de 1915. - Antonio de 

Soiiza. - Ribefro Gonçalves . 

· E~ approvacla a redacção final na sessí'i,o ele 6 ele D.ezembr.o e ern 
7 é enviado á Gamara dos -Deputados . 

. (. 

w ,;; •• 
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SESS.10 DE ·20 DE DE?;EMBilO (1.915) 

Regula a ?'esponsn.biliclacle dos patrõ.es e a repa?·ação aos operar'ios vi-
ctünas .de accidentew no trabalho; com parecei· da Commissão de 
Iust'iça; · j'avoravel ao projecto do Senado 

J L'c<ta-se de um p1rnjecto que cogita dos accidentes no trabalhn, Parecer da Com. 
provendo sobre as reparações devidas á victima e reg·ulando o exer- de Constituição 

cic io desse direito bem .como a execução das ·obrigações correlatas ·. 
Elaborado pe.lo Departamento .Estacloal do Trabalho, importante 

s_ecçãc ela Secretaria da Agricultura, Commercio e Obras Publicas do 
Estado de S. Paulo, está justificado, na exposição que preced eu . . á sua 
apresentação no Senado_, com as j_ncliciosas _ponderações que se se~·uem 

e que bastam para demonstrar a conveniencia de sua aclopção: 
''A nossri, qualidade ele importadores de braços colloca-no~ em po-

F.içilo ':lxcepcional, diante elos paizes de origem dos immigrantes qur 
no.~ procuram. Precizamos de offerecer aos trabalhadores todas as 
seg·u;·aiwaQ posf:iveis. Quanto maiores for.em .essas, mais lucr:are-
rnn~; nôs. 

Ef,tà prov;i,Jo que o trabalhador emigra para o paiz que lhe of-
ferer;e em mais alto gráo algumas ou todas as ·seguintes vantagens: 

! . .. 

salarir; elevado, subsistencia facil, justiça segura Hoje, a segurança_ nas 
fabricas e a reparação nas fabricas e a reparação elos acciclentes são 
·exigrncias que fizeram a conquista ele todos os espiritos e .se inscre-
veram em quasi todas as legisl.ações. Para a justiça ser completa, tem 
de 'abranger os àccidentes no trabalho, que já constituem obJecto de 
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leis especiaes por toda a parte. A ausencia dessas leis no Brasil tem 
uma dupla e interessante consequencia: favorece sing•ularmenle ca-
pitaes axtrangeiros que, f'óra daqui, arcariam com as responsabilidades .. 
da .reparação obrigatoria elos acciclentes, estatuicla em leis de ordem 
publica; e ao mesmo tempo, grangeia-nos apreciações pouco lisonjei-
ras sobre a nossa voa vont;;i,cle e as vantagens que of'ferecemos a quem 
deseje trabalhar em 'ncisso paiz. Já privilegiamos o salario elo traba'-
lhaclor agrícola, mediante as leis n. 1. 150, de 5 ele Janeiro ele 1904 e 
n. J.. 607; ele 29 de Dezembro ele 1906. Oei'car de garanti.as o trabalho 
do operaria industrial é proseguir no cáminho encetado, em beneficio 
elo paiz e elo seu nome." 

Baseado na cloütrina elo "risco profissional", actua1mente vjctorio-
sa nas legislações ele quasi todos os povos cultos em contraposição ao 
Principio ela '' eesponsabilidade patronal", o projecto ao mesmo . tempo 
que representa urna necessidade social, repara a injustiça com qt\e 
tem sido considerada entre nós a classe operaria, na lamentavel inse-
gurar,ça ein que vive, quando compete ao poder publico o dever de 
protegei-o como um dos maiores fact.ores do nosso ' progresso e ri-
queza .. 

Ajustam-se ao caso as convincentes palavras de Belisario J. Mon-
teiro, á pags. 80 e 86 de seus .Estu.dfos Sodales: 

"Sou particlario ela intervenção do Estado no contracto de traba-
lho, comtantü. que esta intervenção seja no sentido de protecção. · Ha 
differença entre o tr abalho e as outras cousas que se compram e ven-
dem. O trabalho vendido é inseparavel ela pessoa do operario. 

O patrão trata de dispôr de toda a parte utili.zavel da existencia 
do trabalhador, pois lhe toma as principaes horas de sua viela, deter-
mina o posto em que o mesmo deve trabalhar, expondo sua saude em 
locae:; anti-hygienieos ou perigosos, arriscando e debilitando o seu 
physico pelas condições em que o obriga a realizai-o." 

"Toda legislação social deverá ser inspirada na idéa de que se os 
patrões defendem mui justamente sua propriedade e seus capitaes, 
os operarias defendem sua sande, sua viela e a de suas familias. 1str4' 
ê mais importante que aquillo ." 

Em coneordancia com essas idéas, escreve Adrien Sachet, ci.tan-
do J osserand : 

"Apphcada á nossa materia de accidentes industriaes, isto é, ao 

I 
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contra0to de trabalho, esta theoria vem a ser a que se acham com-
mummcmte o "risco profissional".. Conforá1e a observação elo Sr. Sa-

. léilles, é pelo facto do chefe da exploração aproveiLa1· ela Jioa sorte, 
que a lei o sobrecarrega com as desventuras, os riscos da industria, da 
profissi'í.o. O risco profissional, é, pois, a base da obrigação que pesa 
sobre o industrial, sobre o ·emprezario: que é. o individuo que reune 
em Lorno de si outras actividacles, o individuo que cerca-se ele opera-
rios e de machinas, que crêa um organismo cujo funccionamento não 
se verificará sem attrietos, poclenclo causar damnos, exr)epção Jeita dei 
qualquer falta a cargo c1.0 quem o ·dirige. Estes damnos, estes ac.eiden-
tes inevita?veis que clfü1 origem aos riscos inberentes á empreza, qri c só 
tôm como causa o clesenvolvimento, em um sentido licito da act.ividacle 
humana, constituem precisamente. cm seu conjunto o risco profiss,io-
nal. E a quem, poi s, cleveria caber a responsabilidade eles te risco, se-
não áqnelle no interesse cio qual funcciona o organ.ismo por elle pro-
prio creaclo ?" 

Eis a justificação doutrinaria do Projccto. 
Uonvém agorà estudai-o em suas disposições principacs e nos de-

talhes das providencias que estabelece. Para isso, basta transcrever 
o resumo ele sua materia, acompanhado elas apreciações ·feitas pelo 
illustre Senador Adolpho Gordo, no brilhante parecer que emittio · so-
bre o assumpto e que tanto contribui o para illustrar a 0 elaboração que 
teve o projccto no Senado. 

Eis o que disse o operoso representante elo Estado ele S. P~ulo: 

"Dispõe o projecto que os acciclentcs de que forem victimas as 
pessoas occupadas em executar os serviços enumerados no art . 2º. 
isto é: construcções, reparações e demolições "de qualquer natureza, 
civis ou navaes, como ele predios, pontes, estradas de ferro e de roda-
gem, linhas de tramways electricos, rêdcs de esgoto, de illuminação, 
telcgraphicas e telephonicas, etc. ; bem como na çonscrvação de to-
das essas construcções, transportes por terra ou ag·ua, carga ou des-
carga ; e nos estabelecimentos inclustriaes . e nos trabalhos agrícolas em 
que se empregàrem ITIOtores inanimados, estabelecimentos e trabalhos 
estes onde a lei abrangerá apenas o pessoal exposto aos perigos das 
machinas -- quando offerecerem no lugar e em consequencia do tro.--
balho, e taes accidentes forem produzidos por . nma causa exterior su-
bita ou violenta, darão direito a uma reparação, por parte do patrão, 
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exceptnadas, apenas, os accidentes int(jncionaes e os que forem causa--
dos por força maior ou por delicto imputavel ou _á victima ou a um 
extranho. Darão tambern direito a uma reparação os damnos que os 
operarias soffrercm na exploração elas industrias que, por sua natu-
reza, pude.rern occasionar enfermiclacles agudas ou intoxicações c)u'o -
nicas. 

De modo que, clesde que rião se trate ele acciclente intencional ou 
causado po1· força maior óu delicto e não occorra no lugar e em con-
sequen:cia do trabalho, a reparação instituida pelo projecto é obri'ga-
Loria e estrmcle-se a todos os desastres· que tiverem lugar no traba-. ~ 

llto. 
' ' ~ 

()uanclo o acciclente fôr ele pouca imporLancia e nuo inLenompm· .) 
lraballto elo operm·io por mais ele cinco clias, o patrão d cver-llrn~lrn 

apenas assistencia medica. 
E como a pequena industria não poderia supportar ·os encargos 

resultantes do projecto, a lei só poderá ter applicação aos que traba-
lhem em numero superi'or a cinco, por conta de outrem, salvo nas in-
dustrias particularmente perigosas, em· que será ªJ:?Plicado, seja qual 
fôr o numero de operarios. 
. . A reparação . consta de: soccorros medicas 'e pharmaceuticos, ou 

hospitalização, á escolha da victi'ma; pagamento de uma diaria; paga-
mento de uma pensão. A lei só se applicará aos operarios e apren~ 
dlzes assalari"aclos, cu,io salario annual não exceder de 2: !100$000, e 
aos que perceherem mais do que aquella quantia, ·até a concurroncia 
ela mesma. Estabelece o projecto as diversas normas a que obecleeerá 
a rilparação, .conforme as consequencias do acciclente: · a morte, uma 
incapacidade absoluta permanente para o trabalho, uma incapacidade 
parcial permanente, ou uma incapacidade parcial temporaria. 

,Em easo ele morte: a viuva apta para o trabalho recebení., por ti) 

'1nnos, 1ima pensão ele 20 º\º elo salario ela victima; a inapta perceberá. 
clepo1b ele esgotada essa renda, uma de 1.5 º\º vitalicia, não esLarnk, 
porém, o conjugo sobrevivente clivorciaclo por sua culpa, nem volun-
tariamente separad?. As segundas nupcias e a má conducta suspendem 
a pensão. 

Os Jilhos ela victima, ainda em caso de desastre mortal, receberão, 
até 1.6 annos, uma· pensão equivalente a 25 ºIº do salario ela mesma, se 
forem _dous; a 35 º\º se forem tres; a !10 ºIº se forem quatro ou mais. 
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Existindo apenas um filho, a pensão será de 15 ºlº. Se os fi1hos fica-
rem orphãos de pai e de mãi, asi pensõcs se elevarão, respectivamente; 
a 35 º[º, 45 º[º, 60 º!º e 20 º[º, conforme forem os filhos, dous, tres, 
quatro ou mais, ou ape11as um. 

Será considerado orphão ele pai e ele mãi o menor que houver per-
dido um dos progenitores victima elo acciclcnte vivendo o outro fóra 
do dc!11ieilio con,iugal. 

us menores que o acciclente deixar orphãos ele mãi, terão direito 
á pensão nos mesmos casos e condições que os demais. 

O marido da victima, porém, só gozará desse direito quando pro-
var que o salario da mesma era necessario á subsistencia ela familia, 
.e· pelo tempo que durar essa necessidade . 

A pensão aos orphãos de pai e ele mãi será vitalícia quando, por 
defeito physico ou iporal, forem incapazes para o trabalho. Ao cabo 
de dez annos, porém, será 'reduzida ele um quarto. O progenitor so-
brevivente que tiver um filho nessas concli~,ões pod erá requerer qu~ 
dous · terços, no maximo, do capital necessario ao estabelecimento ela 
renda 'lnnual que Ih e é attrilmicla sirvam para constituir uma r enda 
pagavcl, por sua morte, ao J'ilho incapaz. 

Quando o conjugo sobrevivente ou. os filhos da victima ·não esgo-
tarem a quantidade maxima elo salario annual que pócle ser distri-
buída. cm pensões (60 ºlº), os ascendentes, descendentes, irmãos ou 
.quaesc;li er outras pessoas dependentes da victima, isto é, a cujas ncces-
.sidades era esta quem principalmente provia, beneficiarão em partes 
iguacs, e na ordem ele pref'crencia cm que se acham enumerados, do 
restante daquella quantia, até á concurrcncia ele 60 por cento, não po-
dendo a porção de nenhum desses beneficiarias exceder da que cou-
ber a cada um elos filb os. 

No caso de incapacidade, se fôr absoluta e permanente, a victima 
receberá uma pensão vitalícia correspondente a 50 por cento do seu sa-
lal'io a~nual, quando tiver encargos de familia, e a ·33 por cento, no 
cas0 contrario . O operaria victima dessa especie de incapacidade, que 
fica cego, por exemplo, pócle requerer que dous terços, no maximo, elo 
-0ap ital nccessario ao estabelecimento ela renda annual, que lhe é · at-
tribuicla, sirvam para constituir uma renda pagavel, por sua morte, ao 
seú conjugo. · Nesse cas0, a renda ela victima será reduzida de accôrclü 
com :i, rcducção elo capital. Essa disposição baseia- se na considei·ação 
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de que um homem completamente invalido, embora receba uma pen-
são, :r.ão tem recursos para acautelar a situação futura de sua fami ~ 

lia, a qual, morto o chefe, se verá em novas difficuldades. 
Em caso ele incapacidade absoluta temporaria, procede-se. como 

na hypothese anterior, emquanto durar a incapacidade . 
Quando a incapacidade fôr parcial permanente, a victima recebe-

r á, se tiver encargos ele familia, uma pensão vitalicia equivalente á 
metado ela diminuição causada pelo acciclente no seu salario, e, no 
caso contrario, um terço dessa mesma diminuição . 

Fóra desses casos, o projecto considera a incapacidade parci:il 
temporaria, que dá á victima o direito ele, receber metade do salario, 
além do tratamento medico. Os patrões podem exonerar-:-se do- paga-
mente das pensões, ou effectuanclo o seguro individual ou collectivo 
de ,seus operarias, em uma companhia de seguros, devidamente auto~ 
rizacla a operar no ramo ele accidentes no trabalho, ou constituindo 
syndicatos de garantia . 

Mas, em nenhum desse:; casos poderá o patrão ~escontar do sa-
la-.rio de seus operarias qualquer contribuição destinada ao pagamento 
elo seguro ou das quotas devidas ao syncliaato. O patrão que se con-
siderbr habilitado a fazer face ás 'reparações impostas pelo projecto, 
por outra fórma que não as indicadas acima, deverá provai-o perante 
o Ministerio da Fazenda, o qual exigirá a constituição de um fundo d•3' 
garantia, declarado insequestravel, para assegurar o pagamento elas. 
indemnizações, calculado segundo a importancia ela industria e ele con-
formidade com as instrucções que forem emittidas. 

O fornecimento de soccorros meclicos e pharmaceuticos ou hospi-
talares e o pagamento da diaria serão feito s por um dos dous meio~ 
seguintes: pela inscripção dos operarias em uma sociedade de soccor-
ros mutuas organizada · de accôrdo com o § 1º do art. 7º, ou por mn 
serviço mantido pelo patrã.o com o fundo de garantia, sendo que. neste 

:PJ' caso, a caixa ele soccorros será alimentada por üma contribuição de>J-
contacla do salario dos operarias, .não excedendo a 2 ºIº do salario men-
sal, e por uma contribuição patronal, igual á metade da dos opE'ra-
rios. 

Di~põe o projecto que, independentemente da acção resultante. , l:i-
que nelle se estatue, a victima e seus representantes conservam con-· 
tra pessoas civilmente responsaveis pio acciclente, que não o patrão '"' 
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seus empreg:i,dos e preposto::;, a faculdade de reclamar a reparação 
do prejuizo soffrido, segundo o direito commum. A indemnização que 
lhes fôr conferida exonerará o patrão proporcionalmente até o limile 
da indemnização prevista pela lei especial, podendo a acção contra ter-
ceiros responsaveis ser exerc.ida pelo patrão, depois que houver sa-
tisfeito a indemnização imposta pela lei e se u victima e seus repre-
sentantes não usarem desse direito. 

Estabelece quaes as formalidades pôliciaes e judiciarias que de-
vem ser observadas no caso ele acciclente, o prazo ele dous annos para 
a prescripção da acção de indemnização ; determina que o represen-
tante do ministerio publico prestará assistencia judiciaria á victima e 
que esta e seus representantes gozarão ela reduBção ele metade ela!> 
custae regimentaes, não impedindo a falta ele pagamento das mes-
mas o proseguimento do processo; declara privilegiado o credito da 
victirna ou seus representantes, r elativo ás despezas com medico, phar--
macia ou funeral, assim como as indemnizações por incapacidade para 
trabal·bo ou morte e· dispõe que as companhias ele seguros e os syn-
clicatos de garantia e as sociedades de soccorros mutuas elevem col-
locar--se sob a fiseallzaçã.o immecliata e permanente elo Estado e con.., 
stituir um fundo especial de reserva, inalienavel e inamovivel, desti-
nado ao pagamento das pensões ele accôrdo com as regras que forem 
estabelecidatS por um. regülamento que o Poder Executivo expe-
clirá. 

Dispõe ainda que as companhias ele seguro que operarem sobre 
accide11tes no trabalho, bem corno os syndicato'l ele garantia cobrarão 
uma taxa variavel, segundo um coefficiente ele tres riscos estabeleci-
do sobre bases scientificas, devendo ser revista periodicamente, e fi-
cando reservada ás companhias e aos synclicatos a faculdade ele a di-
minuir ou augmentar ele 30 por cent~ do seu valor, em razão das con-
i:lições particulares ele exploração tias emprezas seguradas, e de a au-
gmentar ele 60 por cento, quando as profissões _que a industria com·· 
portar ·afferec,r,rem riscos anormaes 0 que quando um patrão deixar 
de explorar uma industria, quer por morte, quer por fall encia, quer 
por liquidação, qu2r por transforencia do estabelecimento, os capi-
taes r epresentativos das pensões devidas até essa data tornar-se-hão 
exigiveis de pleno direito, devendo esses capitaes ser transferidos a 
uma companhia ele seguros ou a um synclicato ele garantia, que fará 
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o serviço da renda, ernquanto o Governo Federal não cr~ar um insti-
tuto para esse fim." 

O projecto dispõe ainda, previdente e logicamente, que é nulla 
de pleno direito qualquer convenção contraria. ás suas prescripções, 
tendente a evitar a sua applicação, ou a .alterar o modo ele sua exe- . 
cuçãc; torna passiveis de multa, de 50$000 a 500$000, pela infracção 
de quMsquer de suas disposições, os patrões que derem causa á mes·-
ma ncfracção, em cujo ·numero especifica, prohibitivamente, para 
maior garantia dos oprirarios, o desconl0 de seus salario,; para paga-
mento elas contril:)uições devidas ás companhias de seguro, ou o fact.D 
ele se lhes impôr, clirecta 0\1 indirectamente, que contractem por 'conta 
propria os 1seguros estabeleci.elos em seu favor; e, finalmente, pres-
crevR que o facto de se haverem os operarios segurado contra os acci-
dentes no trabalho , ou de possuírem seguro ele viela, não exonera os 
patrões elas obrigações que lhes estão traçadas na lei. 

Cumpre ainda assignalar que, do projecto primitivo, o Senado 
adoptando a lei italiana, deixou de approvar o § 1 º do ,art. 2º, que es-
tendia a applicação da lei ás industrias particularmente perigosas, 
fosse c1ual fosse o numero dos operarios, preferindo estabelecer que 
esse numero, em qualquer caso, se'ja superior a cínco, como está fi-
xado no art , 2º; e, em paragraph o aclditivo ao mesmo artigo, exclui o 
equitl".tivarnente dos favores ela lei, para que nã.o os colhesse em du-
plicata, os operarios ela União, elos Estados e elos municipios, que te-
,nham direito , conforme a hypothese, . á aposentadoria, á licença remu-
nerada ou ao tratamento hospitalar, pago pelos cofres publicos e que 
sáo equivalentes aos benefícios que recebem, por effeito da lei, nos 
casos ele incapacidade absoluta permanente ou temporaria, ou de in-
capacidade parcial, tambem permanente ou temporaria, previstos nos 
§'§ 2º a 5º do art. 4º. 

Attendendo a essas considerações, a Commissão ele Constituição e 
Jhstiçr tem a honra ele aconselhar a aclopção elo projecto, em todas 
as suas disposições que merecem plena approvação, suggerindo apenas 
que deve preceder ao ad .. 1 º, encimando o mesmo projecto, a expres-
são ''titulo 1 º", no intuito de regularizar a ordem da numeração dada 
aos o .tf.rob tih1lo3, t: cuj!I. falta, de certo, represent& uma simples 
omissão elo impresso. 

Sala das Commissões. '18 ele Dezembro ele 19J5 . - Cunha Ma-
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chadu, Pr-esidénte. - Maximiano de Figiieiredo, Relator . . - FelisbeLlo 
Freire. - G·nmer·dndo Ribàs, com restricções, - Caldas Filho. --
Arnol.pho Azevedo. - Mellu Franco, com todas as restricções constan-
tes ele seu parecer sobre o tempo ele trabalho elos operarias. ( *) 

SESSAO DE 13 DE OUTUBRO (1917) 

Estabelece o maximo do trabalho para os qpera-rios, determina as con-
diç13es do salario e dá oiitras providencias; com substitnti.1;0 dn .. 
Commissão de Justiça ao projecto n. L1 A, ele 1912 

A Commissão de Constituição e Justiça, tendo em vista a indicação 
do Deputado Maurici-o ele Lacerda, apresentada na sessão de 17 de 
Maio do corrente armo; para ser formulado um projecto de Codigo 
do Trabalho; e consi.derando que é urgente e ela maior conveniencia 
social procurar solução para o problema operaTio, estabelecendo dis-
posições protectoras ela •situação economica do operariado e garanti-
doras elo direito dos patrões; mas, considerando que, sem termos ainda 
legi.:llação àdequada, susceptivel ele consolidação, tão util reforma 
precisa ser. feita prudentei11enté, sem radicalismos e largos - surtos, 
restricta ao trabalho propriamente operaria, prevenindo os riscos 
delle resultantes, e provendo sobre a devida reparação; resolve, coor-
denando varias disposições dos projectos ns. 101, 119, 125, 135, 136 e 
137, de 1917, elo n~esmo Deputado Mauricio de Lacerda, do substitutivo 
ao projecto n. Li A, de 1912, elo Deputado João Pernetta, dos projectos 
ns. 169, de 1904, do ex-Deputado Medeiros e Albuquerc1ue, n. 273, c!e 
f908, do ex-Deputado Graccho Cardoso, e acloptando, apenas com algu-
mas alterações, o de n. 273, cíe 1915, vindo do. Senado, submetter ao 
conhecimento ela Gamara dos Deputados o seguinte substitutivo ao 
referido proj.ecto n. 4 A, de 1912, ora em 2ª discussão, para base ela 

( •) Nada mais •consta da ",Synopse" -dos trabalhos da -Camara dos Deputa-
dos. Vide pagina 100, redacção final do projecto do Seria do. 
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qeliberação do Cong-resso Nacional, reservando-se o direito de apre-
sentar ao mesmo substitutivo .as modificações que forem suggeridas 
no .debate e aconselhadas em mais amplio estudo: 

TITULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1. º A presente lei re2ula, em todo o territorio da Republica, 
o regimen do trabalho industrial, com os limites e excepções que esta,_ 
belece. 

' Art. 2 . º São comprehendidos em suas disposições os operarias 
em geral, occupados em qualquer industria, a serviço de outrem, q't1e 
a explore habitualmente, por conta propria ou de terceiro: 

Art. 3. º Incluem-se em suas disposições os operarios da União, 
Estado ou municipio. 1 

TITULO II 

DO CON'l'RACTO DE TRABALHO 

Art. 5. º Contracto de trabalho, nos termos da presente lei, é o 
convenio pelo qual uma pessoa se obriga a trabalhar sob a autoridade, 
direcção e vi3ilancia de um chefe de empreza ou patrão, mediante 
uma remuneração, diaria, semanal, ou quinzenal, paga por este, cal-
culada em proporção ao tempo empregado, á quantidade, qualidade 
e valor da obra ou serviço, ou sob quaesquer outras bases, não prohi-
bidas por lei. / 

1 Art. 6. º O contracto ele trabalho pócle ser celebrado por 1 odas as 
pessoas capazes. 

Presumem-se capazes, não só para fazei-o como para demandar 
a sua execução : 

§ 1. º O menor, desde que attinja a 16 annos , independentemente 
ele consentimento de seus representantes legaes. 

' § 2. º A mulher, independente ele autorização do marido. 
Art. 7. º A capacidade presumida ela mulher não obsta que o 

marido impeça ou ,interrompa o exercicio desse direito, quando o tra-
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balho lhe possa prejudicar a saude, ou offenda ao seu conceito e bôa 
fama. 

§ 1. º Occorrendo ·qualquer desses motivos, a capacidade presumida 
elo menor pócle soffrer igual restricção por parte de seus represen-
tantes legaes. 

§ 2 . º O juiz em ambos os casos, ouvidos os interessados, resolverá 
de plano a reclamação, concedendo aggravo para o super ior legitimo. 

Art. 8. º O menor, de menos ele 10 armos, não pócle ser aclmittido 
a trabalho algum. 

Art. 9.º Entre 10 e 15 annos, pócle o menor ~er aclmittido a trabalho, 
por tempo que não exceda de seis ho;·as por dia, não consecutivas, 
em serviços moderados, que não lhe prejudiquem a sande, ou emba-
racem a instrucção escolar, mediante consentimento de seus repre-
sentantes legaes. 

Paragrapho unico. O consentimento, quando clene2aclo, ou ele cliffi-
cil , obtenção, ·pó de ser suppriclo judicialmente. 

Art. 10. O menor, nos termos do artigo anterior, só poderá ser 
admittido a trabalho exhibindo attestado medico de capacidade physica 
e certificado de frequencia ant~rior em escola primaria. 

§ 1. º Em caso de falta do certificado, a admissão só será permittida 
mediante a condição ele effectiva frequencia ria escola, durante o tempo 
elo trabalho, até · a terminação do respectivo curso escolar. 

§ 2. º A disposição elo paragrapho anterior é applicayel ao menor 
analphabeto que, na data da presente lei, já estiver empregado em 
qualquer trabalho. 

Art. 11. O contracto de trabalho deve c.onter: 
1 º, o tempo de duração do trabalho, o qual não poderá exceder de 

quatro annos; 
2º, a designação detalhada da obra ou serviço; 
3º, a declaração do logar onde o trabalho dr.va ser executado; 
4º, o salar io ajustado, com especificação elo tempo e modo dé 

pagamento. 
Art. 12. No caso de omissão de termo, presume-se feito o contra0to 

por prazo indefinido. 
Art. 13. Tendo prazo o contracto, e continuando as partes a exe-

cutal-o após o termo ajustado, presume-se que o renovaram 1por tempo 
indefinido, sal".º convenção em contrario. 
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Art. 14. Sendo indefinido o tempo do contracto, qualquer das partes 
póde dai-o por terminado, prevenindo a outra parte com antecedencia 
de oi to dias. 

Ai,t. 15. Não constando do contracto a designação da obra ou ser-
viço, presume-se que o trabalho contractaclo é o que a pessoa está 
habilitada a fazer e habituada commummente a executar. 

Art. 16. Na falta ele designação dó logar onde o trabalho d·eva ser 
executado, a pessoa não póde ser obrigada ·a prestai-o em local qua 

·diste mais de quatro kilometros daquelle em que residir. 
Art. 17. A importancia do salario será estipulada livremente. 
ParagTapho unico. Em falta de estipulação, prevalece o ' disposto 

no art. 27. 
Art. 1.8. O tr.abalho deve ser prestado pessoalmente, salvo si a 

substituição do op era.rio fôr permittida pelo respectivo cqntracto, ou 
por consentimento expresso do patrão. 

Paragrapho unico. Em um e em outro caso, vigorarão as condições 
que for.em estabelecidas, entendendo- se, em falta de convenção, que 
ao substituto correspondem os direi:tos e as responsabilidades elo sub-

@ 

sti tuido. 
Arf 19. O operario é obrig-ac10: 
1 º, a submetter-se á autoridade e direcção do patrão, ou ele seu 

representante, em tudo quanto clisse1~ respeito ao objecto e bôa ordem 
do serviço; 

2º, a abster -se ele tudo quanto possa pôr em perigo sua propria 
se ~urança, a de seus companheiros, ou ele terceiros, assim como a dos 
estabelecimentos onde exercitar o trabalho ; 

3º, a guardar, escrupulosament'e, os segredos de fabricação dos 
productos, para cuja confecção concorra, directa ou indirectamenLe; 

4º, a restituir ao patrão, em bom estado, os instrumentos ele tra-
balho que lhe forem confiados, bem como os materiaes não utilizados 
na obra,, não respondendo, porém, pelas deteriorações resultantes do 
uso normal desses objectos, nem pelas que forem causadas por caso 
fortuito ou força maior; 

5º, a trabalhar, nos casos ele perigo imm.inente, ou de accidente, 
por um tempo maior elo que o convencionado para o dia normal de 
trabalho, tendo direito, nestes . casos, a augmento ele salario. 
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Art. 20. O patrão é obrigado: 
1 º, a observar, cumprir, e fazer cumprir, estrictamente, na instal-

lação e funccionamento de seus estabelecimentos, fabricas ou officinas, 
os preceitos legaes que forem estabelecidos sobre segurança, hygiene 
e salubridade; 

2º, a adaptar todas as medidas adequadas que forem decretadas, 
não só para prevenir acciclentes, como para prestar ás victimas os pl'l-
meiros soccorros e auxílios necessarios; 

3º, a pagar, pontualmente, ao operaria o salario convencionado 
no conti~acto; 

!1°, a proporcionar ao operaria, opportunamente, os instrumentos 
e materiaes necessarios para execução elo trabal}10; 

5º, a cumprir em tudo o regulamento a que estiver sujeito. 
Art. 21. Patrão e operaria respondem pelos prejuizos que recipro-

camente se causarem. 
Art. 22. O salario será pago em moeda corrente ela Republica, sem'.o 

prohibido o uso ele notas, bilhetes, fichas, ou vales, com o intuito ele 
corresponderem á mesma moeda. 

Art. 23 . O pagamento eleve ·ser feito no prazo estipulado no respe-
ctivo contracto, o qual, entretanto, não poderá exceder ele 15 dias. 

Paragrapho unico. Em falta ele contracto, ou em caso ele omissão, 
o pagamento será feito por semana. 

Art. 24.~ O salario devido ao operaria não pócle soffrer compen-
s.ação, desconto ou reducção, directa ou inclirectamente, por acto exc.Ju-
sivo elo patrão. · 

Art. 25 . E' prohibicla qualquer €st ipulação que obrig·ue o operaria 
a applicar o seu salario, total ou parcialmente, em estabelecim011tos 
ou lo : ares préviamente designados pelo patrão. 

Art. 26. Todos os estabelecimentos inclustriaes terão uni regula-
mento a que ficam sujeitos o patrão e o operaria, durante a prestação 
elos serviços, contendo, além ele outras clecla1' ações, as seguintes: 

1 º, o valor maximo e o valor mínimo do salario para cada classe 
de operaria, com especificação elo modo ele pagamento; 

2º, dia, logar e hora elo pagamento; 
3º, hora ele entrada e sabida dos operarias e .os períodos ele des-

canso, durante o dia, ou semana. 

li 
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Paragrapho unico. Esse regulamento será affixado em lagar bem 
visível do estabelecimento, para o qual fôr elaborado, sendo um exem-
plar delle remettido á repartição competente, onde ficará archivado. 

Art. 27. Na àusencia de contracto, os direitos e obrigações elos 
respectivos patrões e operarias serão regidos por esse regulamento, 
e, na falta ou omissão clelle, pelos usos locaes. 

Art. 28. São nullos os contractos de trabalhos: 
1 º, qu"e limitarem, ou impedirem, em clamno de qualquer elas partes, 

o exercício de seus direitos naturaes, civis ou políticos, provenientes 
da lei; 

2º, que importarem para o operaria renuncia ou abandono das 
indemnizações a que tenha direito, quer por disposição da presente 
lei, quer por inexecução elo contracto, ou por ser despedido sem causa 
justificada; 

3º, que incluírem para o operaria a obrig·ação de trabalho exclu-
sivame:ite gratuito. 

Art. 29. Termina o contracto de trabalho : 
1 º, pela expiração do respectivo prazo; 
2º, pela conclusão do serviço para o qual fôra ajustado; 
3º, ·por mutuo consentimento; 
4º, pela vontade de uma elas partes, quando se não tem n x;àC!o 

o termo, ou que existe justo motivo de rompimento; 1 
5º, . pela verificação elas condições previstas no respectivo instru-

mento; 
. 6º, pela morte do operaria; 
7º, por força maior. 
Art. 30. O patrão póde romper o c0ntracto, sem aviso, occorrenao 

qualquer das seguintes causas, consideradas justas; 
1 º, quando fôr enganado pelo operaria com documento.s falsos; 

# 
2º, quando o operaria commettel' acto deshonesto ou injuria grave 

para com ell e, sua familia, ou o pessoal do estabelecimento onde tra-
balhar; 

3º, quando o operaria causar, intencionalmente, qualquer prejuizo 
material, durante a execução do trabalho; 

4º, quando o operaria divulgar os segredos da fabricação; 
5º, quando o operaria comprorrietter, por imprudencia, a segurança 

do estabelecimento ou do trabalho ; 
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6º, quando, em geral, o operaria faltar gravemente ás suas obri-
gações, á disciplina da fabrica e á execução do contracto. 

Art. 31. O operaria póde romper o contracto, sem aviso, occorrenclo 
qualquer elas seguintes causas, consideradas justas : 

1 º, quando o patrão ou seu representante praticar com elle, ou 
sua familia, qualquer acto deshonesto ou injuria grave; 

2º, quando o patrão lhe cause, intencionalmente, qualquer pre-
juízo material, durante a execução elo trabalho; 

3º, quando, no decurso elo serviço, a sua saucle ou segurança ficar 
exposta a perigGs que não podia prevêr no momento ele ajustai' o 
contracto; 

4º, quando, em geral, o patrão faltar gravemente ás obrigações 
i'elativas á execução do contracto. 

Art. 32. Rôto o contracto com justa causa, não ha lagar a inde-
mnização alguma; em caso contrario, a parte prejudicada tem direito 
a resarcir ela outra perdas e clamnos. 

Art. 33. E' vedado aos estrangeil'os o contrato ele trabalho, que 
tenha por objecto serviço ou obra que envolva segredo de Estado, 
salvo casos t echnicos especiaes, temporariamente, a juizo da autoridade 
competente. 

Art. 34. Não póde o patrão, em caso algum, reter a ferramenta do 
operaria. 

TITUJ .... O III 

DO DIA DE 'l'RABALHO 

Art. 35. O trabalho effectivo não poderá durar mais de oito 
horas por dia, não consecutivas, devendo sempre a seis dias contínuos 
de trabalho succeder um dia de descanÇ>o. 

Art. 36. Salvo convenção em contrario, é o domin::o o dia da 
semana destinado a descanso . . 

Art. 37. O menor, entre 10 e 15 annos, não poderá trabalhar mais 
de seis horas por dia, não consecutivas, com ihtervallo de uma hora 
para descanso. 

Paragrapho unico. Em caso algum, porém, lhe será permittido 
qualquer serviço : 

a) êxtraordinario; 
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b) nocturno: 
e) nocivo á saude. 
Art. 38. Para ·os effeitos do dia normal do trabalho, é considerado 

adulto o menor ele mais de 15 annos. 
Art. 39. O menor, até 15 annos, poderá receber o seu salario, si 

não houver opposição de seus representantes J egacs; havendo, o patrão 
deposital-o-ha á disposição do juiz competente. 

§ 1. º Attinginclo a 16 annos, pócle o menor clispôr livremente elo 
product·o de seu trabalho. 

§ 2. º ·A disposição elo paragrapho anterior é applicavel á mulher 
casada. 

Art. 40 . O trabalho ela mulher operaria poderá ser de oito horas 
por dia, não continuo, com o intervallo de urna hora, no rninirno, para 
descanso. 

Paragrapho unico. Não lhe será perrnittido o trabalho nocturno 
industrial. 

Art. 41. Para os effeitos ela presente lei, computa- se como trabalho 
effectivo todo o tempo em que a pessoa que tem de' prestal-o se apre-
sente para executal-o, no lagar e hora ajustados, e ahi permaneça, á 
disposição elo patr ão, ou de seu , representante. 

Paragrapho unico. Não se computa, porém, no dia normal ele tra-
balho o tempo reservado ao descanso cliario. 

Art. 42. O trabalho nas minas de 0ombustivel não excederá de 
seis hora:s por dia, devendo ter o intervallo de uma hora, pelo menos. 

Art. 43. E' expressamente prohibiclo o trabalho nocturno s11b-
terraneo. 

,4\rt. 44. O trabalho é nocturno quando se reaUza entre o sol posto 
e sol nado. 

Art. 45. As disposições dos artigos anteriores não impedem que os 
pafrões pos"Sam prolongar em seus estabelecimentos o expedient0 elo 
trabalho por maior tempo que o. fixado como horario legal, uma vez 
que os operarias sejam substituidos sem excedei-o. 

Art. 46. O tempo do trabalho quotidiano só poderá ser excedido 
em · caso de força maior, perigo, ou accidente, ou quando não puder 
o trabalho ser interrompido sem prejuizo de ordem geral, ou irrerne-
diavel para o patrão. 
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Paragrapho unico. O trabalho extraordinario, porém, não poderá 
exceder de mais de um terço do horario legal. 

Art. 47. De 15 a 25 dias, antes ela época presumivel do parto, até 
25 dias depois do hvramento, póde a mulher operaria licenciar-se elo 
trabalho, mediante aviso ao patrão, sem · perda do ·lugar que estiver 
occupanclo, com direito a um terço elo salario, no priÍneiro perioclo, 
e á metade, no se _ undo. 

§ 1. º Esses prazos poderão ser pl"orogados pelo patrão, mediante 
attestado medico,. sendo facultativo, nas prorogações concedidas, o paga-
mento do salario supra es tabelecido. 

§ 2 . º No periodo de lactancia, tem direito a mulli.er a um quarto 
de hora, durante o trabalho, até tres vezes por dia, par'.t a amamen-
tação do filho , sem prejuizo do descánso ordinario. 

Art. 48. São considerados como de clescanço extraordinario os cl1as 
d . 

1 de Maio e 7 ele Setembro . 
Art. 49. Não se comprehenclem na limitação elo horario estab elecido 

nesta lei as industrias ruraes, a pecuaria e a agricultura, e, em geral, 
todo trabalho que não puder ser interr'Ülnpiclo sem prejuizo immediato 
ou geral. 

Art. 50. O Poder Executivo, dentro elos limites estabelecidos na 
presente lei, r egulamentará os descanços obrigatorios que correspon-.,. . . 
clam quotidianamente a cada serviço, conciliando, quanto possivel, os 
interesses dos operarias e os elo patrão. 

Art. 5L Os patrões que aclmittirem a trabalho op eraria por maior 
numero ele horas elo que as que constituirem o dia normal ele trabalho 
pagarão a multa prevista no art. 101, e os operarias, a equivalente ao 
salario correspondente ao excesso de trabalho, até um mez, no maximo. 

Art. 52. Para os effeitos previstos no artigo anterior, deverá o 
operaria, antes de admittido ao trabalho, declarar ao patrão, por 
escripto, se trabalha ou não em outro estabelecimento. 

§ 1 . . º Não sabendo o operaria escrever, essa declaração poderá 
ser firmada por duas testemunhas. 

§ 2. º A falta dessa declaração não exime ela multa o operaria ou 
patrão. 

Art. 53. Os contractos ele trabalho, como essas declarações, são 
is.entos ele sello. 
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TITULO IV 
/ 

DOS ACCIDENTEF:l DO 'fHABALHO 

Art. 54. Os accidentes de que forem victimas as pessoas occupadas, 
provisoria ou 'permanentemente, na e]!:ecução de qualquer dos serviços 
enumerados no artigo seguinte, quando occorrerem na· occasião e ''m 
consequencia do trabalho, darão direito a urna reparação, a cargo 
exclusivo do patrão, exceptuados apenas os accidentes intencionaes 
e os que forem causados por força maior, ou por delicto, imputavel 
quer á vicüma, quer a um extranho. 

Paragrapho unico. Dão logar a essa reparação: 
1 º, os accidentes produzidos por um'a causa exter ior subi ta ou vio -

lenta, que lesam o corpo humano, ou lhe determ.inam a inorte; 
2º, os darnnos que os operarios soffrerern na exploração das indus-

trias Que, por sua natureza, puclereú1 occasionar enfermidades a _ udas, 
ou intoxicações chronicas. 

Art. 55. Têm direito a essa r eparação os operarios e aprendizes 
assalariados, cujo salario annual não exceder ele 2: 400$, uma vez que 
trabalhem por conta ele outrem 'nos seguintes serviços: construcções, 
reparações e demolições de qualquer natureza, civis ou navaes, como 
de predios, pontes , estradas de fer1' 0 e ele rodagem, linhas de tramways 
electricos, rêdes ele es ~ o tos, de illuminação, telegraphicas, telephonicas, 
etc.; bem como na conservação ele todas essas construcções, transportes 
por terra ou agua, carga ou descarga; e nos estabelecimentos indus-
triaes e nos trabalhos agrícolas em que se empregarem motores inani-
mados, esfabelecimentos e trabalhos estes onde a lei abrangrá apenas 
o pessoal exposto aos perigos elas machinas. 

Paragrapho unico. A indemnização não poderá ser calculada tendo 
por base quantia superior a 2: 400$ annuaes, embora o salario ela 
victima exceda a esta quantia. 

Art. 56. Igual obrigação assiste á União, aos Estados, e ás lVIuni-
cipaliclades, em todas as obras, construcções ou serviços que executem 
por administração, nas fabricas e estabelecimentos ou industrias que 
mantenham, tudo segundo as mesmas condições estabelecidas para os 
particulares. 

§ 1. º Não t,ozarão desse beneficio . os operarios da União, dos 
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Estados, e dos Municipios, que tenham direitos, conforme a hypothese, 
á aposentaêloria, á licença remunerada, ou ao tratamento hospitalar, 
pagos pelos cofres publicos, na fórma elas leis que regulam os respe-
ctivos serviços, ficando, porém, entendido que, em taes casos, os seus 
direitos deverão ser em tudo equiparados aos dos particulares, nos ter-
mos da presente lei. 

§ 2: 0 A União, os Estados e ,os Municipios poderão exonerar-se dessa 
obrigação nos te'rmos elos arts, 7'1 e 73 ela presente leL 

ArL. 57, A reparação· obedecerá ás normas seguintes, segundo a 
rrraviclacle elas consequencias elo acciclente: a morte; uma incapacidade 
absoluta permanente para o trabalho; uma incapacidade absoluta, tem-
poraria; uma incapaciclacle parcial, permanente; ou uma incapacidade 
parcial, t emporaria, 

Art . 58. Em caso ele morte, a reparação pecuniaria consistirá r·m 
uma somma igual ao salario ele tres anos ela victima, e será paga, de 
Uma vez, ao conjuge sobrevivente e aos herdeiros necessarios, com 
direito, estes e aquelle, a partes iguaes. 

§ 1 . º Deixando a victima conjuge sómente, a indemnização será 
reduzida a uma somma igual ao salario ele dous annos . 

§ 2. º A mesma proporção será observada, si a victima deixar her -
deiros sómente. 

§ 3. º A ql)ota do conjuge divorciado por sua culpa, ou volunta-
riamente separado, accrescerá á elos herdeiros ela victima. 

§ 4. º Em falta ele conjuge e ele herdeiros necessarios, si a victima 
ç'.eixar pessoµ.s ele sua familia, a cuja subsistencia provia, receberfLO. 
estas somma igual ao salario ele um anno. 

§ 5. º A parte elos herdeiros menores poderá ser·converhcla em titu-
los garantidos, inalienaveis até a maioridade. 

§ 6. º O patrão pagará mais, no dia do acciclente, as cles·pazas fune-
rarias, que ficam arbitradas em 100$000. 

Art. 59. Em caso ·de incapacidade abso luta, permanente, a victima 
receberá uma pensão vitaÚcia, correspondente a 50 % do seu salario 
annual, quando tiver encarg·os ele familia ; e 33 %, no caso contrario. 

§ '.L. º O operario, yictima ele uma incapacidade absoluta, perma-
nente, pócle requerer que dous terços, no maximo, do capital necessilrio 
ao estabelecimento ela renda annual que lhe é attribuicla, sirvam para 
constituir uma renda pagavel por sua morte ao seu conjuge ou herdei-



- 130-

ros. Neste caso, a 1·enda ela victima 'ficará r eduzida proporcionalmente 
ao capital. 

§ 2·. º Entende-se permanente a incapacidade absoluta que durar 
mais de um anno. 

Art. 60. Em caso ele incapacidade absoluta, temporaria, observar-
se-ha o disposto no artigo anterior, emquanto durar a incapacidade. 

Art. 61. Em caso de incapacidacle parcial, permanente, a victima 
receberá, si tiver encargos ele familia, uma peI).são vitalicia equivalente 
á metade da diminuição causada pelo acciclente no seu salario, e, em 
caso contrario, um terço dessa mesma diminuição. 

Paragrapho unico. A diminuição causada pelo accidente no salario 
da victima será caJculacla segundo a reducção soffrida em sua capaci-
dade ele trabalho. 

Art. 62. · Em caso ele incapacidade parcial temporaria, a victima 
receberá uma diaria de metade do salario, até que possa reassumir 
o seu antigo lagar e emquanto não se precizar o caracter ela incapa-
cidade. 

§ ·1. º Quando a incapacidade para o trabalho durar mai.s de quatro, 
porém, menos de dei dias, a cliaria será devida a partir do quinto dia. 

§ 2. º Quando a incapacidade durar mais de dez dias, a diaria ser·á 
devida desde o momento do accidente. 

§ 3. º Quano a incapacidade parcial lemporaria durar mais ele seis 
mezes, a victima deixará, findo esse prazo, ele receber a cliaria ele me-
tade elo sa.lario, passando a receber, si tiver encargos de familia, metade 
da reducção causada pelo accidente no salario, e, no caso contrario, 
um terço dessa mesma reclucção, até 200 dias, a contar elo quinto dia 
do accidente. 

Art. 63. Em todos os casos, o patrão é obrigado á prestação de 
soccorros medicas e pharmaceuticos, ou, sendo necessarios, hospita-
lares, desde o momento elo accidente. 

Art. 64. Quando, por falta de medico ou pharrnacia, o patrão não 
puder prestar· á viotima immediata assistencia, fará, entretanto, trans-
portai-a, si o estado da mesma o permittir, ao lagar mais proxirno c>m 
que fôr passive! o tratamento. 

Paragrapho unico. Não permittindo o estado da victima o trans-
porte, o patrão providenciará para quP. á mesma não falte a devida as-
sistencia. 
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ArL 65. A consolidação dos ferimentos põe termo á diaria . 
~ :l . º Entende-se que os ferimentos se consolidam, ou no dia da 

cura completa, ou no dia em que o operario é definitivamente attin-
gido por uma incapacidade permanente. 

§ 2. º Neste ultimo caso, a consolidação é tambem o ponto ele par·-
ticla elo pagamento da pensão. 

Arl. 66 . As ir~demnizações percebidas pela victima em virtude 
ele qualquer incapacidade não excluem nem reduzem as que for em de-
vidas por motivo de seu fallecimento. 

Art. 67. Entende-se por salario annual 300 vezes o salario quo-
tidiarn da victima na occasião do accidente, desde que o contrario não 
tenha c;ido :fixado em contracto de trabalho. 

Art. 68. · Tratando-se de aprendizes, entende-se que o seu salario 
quotidiano não é inferior ao ll1enor salarío de um operario adulto, ela 
mesma categoria. T

0

odavia, em caso de incapacidade temporaria, ::t 

cliaria iio aprendiz não excederá elo total ele seu sa.larío . 
Ar l . 69. Quando os beneficiarios ela victima florem extrangeiros, 

só receberão as indemnizações se residirem no territorio nacional po1· 
occasião do accidente . 

Pa.ragrapho unico. A victima extrangeira ou os seus beneficía-
rios, nos casos dos arts. 59 e 61 , quando deixarem ele residir no ter-
ritorio nacional, receberão, a titulo ele indemnização, um capital cor-
respondente~ ao triplo ela renda annual que lhes fôr devida, ficando 
remid::> a obrigaç~o do patrão. 

Art. 70. As indemnizações pecuniarias constituídas em virtude 
desta lei serão pagas no lugar do estabelecimento em que occorreu o 
.acciclente: as diarias, semanalmente; e as pensões trimestralmente. 

Art. 7 'l . Os patrões podem exonerar-se elos pagamentos a que os 
obriga a ·presente lei, assumindo obrigações identicas, por um elos 
·dous meios seguintes: 

1 º, effectuando o seguro individual ou coHecUvo cios seus opera-
rias, em uma companhia de seguros devidamente autorizada 0 operar 
no ramo ele accidentes no trabalho ; 

2º, constituindo syndicatos ele garantia, a exemplo elo ,que faculta 
o art. 3'', lettra e, elo decreto n. 'l. 637, de 5 ele Janeiro ele 1907, que 
crfü1 synd'lcatos profissionaes e sôciedacles cooperativas . 

Paragrapbo unico. Em nenhum desses casos poderá o patrão eles-
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contar do salario ele seus operarias qualquer contribuição destinada 
ao pagamento do seguro, ou das quotas devidas ao syndicato. 

Art. 72. O patrão que se considerar habilitado a fazer face ás 
reparações impostas pela presente lei, por outra fórma que não a,s 
por ella estabelecidas, deverá provai-o perante o IVIinister io da Fazen-
da, o qual exigirá a constituição e o deposito no Thesouro de um fun-
do de garantia, cleclaraclo insequestravel, para as$egurar o pagamento 
das irccl.emnizações, calculado segundo a importancia da industria, e ele 
conformidade com as instrucções que forem emittidas . 

Paragrapbo unieo. Esse fundo póde consistir ein dinheiro, ou em 
valores equivalentes, taes como apoiices ela divida publica da União, 
e outros ti tu los publicas garantidos, hypotbeca de immoveis, etc. , 
etc . , c'om as clausulas ele segurança que forem precisas. 

Art. 73. O fornecimento de soccorros medicas e pharmaceuticos, 
ou hospitalares será feito p,or indicação elo patrão. 

Paragrapho unico. O pagamento desses encargos e ele qualquer 
diaria poderá ser effectuaclo por um elos seguintes meios: 

1 º, inscripção elos operarias em uma sociedade ele so~corros 
mutuos; 

2º, um serviço ele soccorros - meclieos e pharmaeeutieos, ou 
llospitaleres e pecuniarios - mantido pelo patrão, eom um fundo de 
garantia, a exemplo elo que preceituam o artigo anterior e seu para-
grapho unico. 

i)º, o seguro individual ou coll eetivo dos operarias, nos termos 
elo art. 71, § 1º. 

Art. 7 4. As sociedades ele soeeorros mutuos serão organizadas ele 
aecôrdo eom estatutos-typos, formulados pelo Poder Executivo, de-
vendo assegurar aos seus membros, em caso de molestia ou, aecidente 
no trabalho, ou fóra do mesmo, soccorros medieos e pharmaeeuticos 
ou hospitalares, e uma diaria, entrando o patrão eom um terço da 
quota correspondente aos serviços impostos pela presente lei. 

Paragrapho unico. Quando a diaria paga pela sociedade fôr infe-
rior á metade do salario quotidiano da victima, o patrão pagará a 
differença. 

Art. 75. A caixa do serviço de soccorros a que allude o art. 73 
será alimentada por uma contribuição patronal e outra descontada 
do salario elos operarias. 
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Esta não excederá de 2 % do salario mensal. 
Aquell~ será igual á metade da dos operarias. 
Art. 76. Indep endente da acção que resulta da presente lei, a 

victima e seus representantes conservam eontra as pessoas civilmente 
responsaveis pelo a0cidente, que não o patrão e seus empregados e 
prepostos, a faculdade de reclamar a reparação do prejuizo soffriclo, 
segundo o direito commum. 

Paragrapho unt,co. A indemnização que lhes fôr conferida exone-
rará o patrão proporcionalmente, até o limite da indemnização pre-
vista por esta lei. A acção contra terceiros r esponsaveis pócle ser exer-
cida pelo patrão, depois que houver satisfeito a indemnização imposta 
por esta lei, si a victima e seus representantes não usarem desse 
direito. 

Art. 77. O facto de se haverem os operar ias Begurado contra os 
accidentes no trabalho, ou ele possuirem seguro de viela, não exonera 
os patrões das obrigações que lhes cabem por força da presente lei. 

Art. 77. Todo accidente no trabalho, que cause á victima incom-
modo de saude que a obrigue a sus-pender o serviço e clelle ausen-
tar-se, deve ·ser immediatamente communicado á autoridade policial 
elo lagar, que se transportará ao local do accidente e á r es iclencia da 
victima, ou ao sitio em que a mesma se encontrar, tomando as decla-
rações desta.,. do patrão e elas testemunhas, para lavrar o respectivo 
auto, indicando o nome, a qualidade e a resiclencia ·do patrão, o nome, 
a qualidade, a residencia e o salario ela victima, o logar preeiso, a 

. hora e a natureza do acciclente, as circumstancias em que se deu, a 
natureza elos ferimentos, · os nomes e as resiclencias elas testemunhas 
e dos beneficiarias da victima. 

Paragrapho unico. Qualquer interessado poderá tambem fazer 
essa communicação, dentro ele um mez, si se tratar de incapacidade 
temporaria; 'ele seis mezes, si se tratar ele incapacidade permanente; 
e de um anno, em caso de morte. 

Art. 79. No quinto dia, a contai.' do accidente, eleve o patrão enviar 
á autoridade policial, que tomou conhecimento do facto, prova de que 
fez á victima o fornecimento de soccorros medicas e pharmaceuticos, 
ou hospitalares; um attestado medico, indicando o estado da victima. 
as consequencias verificadas ou provaveis do accicleBt e, a época em 
que será possivel conhecer-lhe o resultado definitivo; e declaração elo 
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modo como se acha habilitado a fazer as reparações correspondentes 
ás consequencias do accidente. 

Art. 80. Nesse mesmo dia, a autoridade policial remetterá o in-
querito e esses documentos ao juiz o competente, que, no caso · .de inca-
pacidade temporaria, julgará sem recurso, ordenando o pagamento das. 
indemnizações ele direito. 

/. 
Paragrapho unico. O summario deve ser encerrado e o julgamento 

proferido no mais breve prazo possível, não excedente, no caso de 
íncapaciclade, ele 12 dias, a contar do accidente. 

Art. Si. Durante o tratamento póde o patrão re·querer a verifi~ 

cação do estado de sande da victima, nomeando o juiz um medico · para 
fazer o necessario exame, que será realizado em presença do. medico 
assistente, préviamente avisado. 

§ ·1. º Si o medico nomeado attestar que a victima ·se. acha em 
estado de retomar o trabalho e esta o contestar, poderá o patrão reque~ 
rer um exame pericial, que eleve realizar-se dentro do prazo de cinco 
dias, com as formalidades legaes. 

§ 2. º Verificado o caracte_r permanente ele uma incapacidade, o 
juiz conclemnará o patrão a pagar as indemnizações ele direito . 

§ 3 . º Neste caso e no ele morte, a sentença será appellavel,. 
Art. 82. Nos exames periciaes que forem ordenados, não poderá 

servir de perito pessoa ligada ao patrão da victima, ou á empreza 
ou sociedade em que o mesmo se houver exonerado do cumprimento 
das obrigações estabelecidas nesta lei. 

Art. 83. Quando, depois ele fixada a indemnização, a victima vier 
a fallecer em consequencia elo acciclente, a íncapacidacle se aggravar, 
sé attenuar, se repetir, ou clesapparecer, ou se verificar, no julga-
mento, um erro substancial ele c.alculo; poclerãn os patrões, as victimas, 
ou seus representantes, pedir a revisão elo julg·amento, que determinou 
as consequ.encias do accidente e fixou a indemnização correspondente. 

Art. 84. O representante elo Ministerio Publico prestará sempre 
assistencia judiciaria á victima. 

Art. 85. A victima do acciclente e o patrão, ou seus represen-
tantes, gozarão ela reclucção ele metade elas custas regimentaes, · que 
serão cotadas para serem afinal pagas pelo vencido, não podendo ·a 
falta ele prornpto pagamento das mesmas retardar a maroha dos respe-
ctivos processos. 
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Art. 86. E' privilegiado o credito da victima elo accidente, ou 
de ·seus representantes, relativo ás clespezas com m edico, pharmacia e 
funeral, e ás indemnizações por . incapacidade para o trabalho ou 
por morte . 

. Art. 87. As companhias .ele segui~os, os ·syncl:icatos ele garantia e as 
sociedades ele soccorros mutuas,, de que tratam os arts. 73 e 74, 
obrigam-se, para a satisfação· desse privilegio: 

1 º, a collocar- se sob a fiscalização immecliata e permanente do 
Estado; 

2º, a constituir um fundo especial ele reserva, inalienavel e inamo-
vivel, destinado ao pagamento . das pensões, ele accôrclo .com as regTas 
que forem estabelecidas em regulamento, que o Poder Executivo expe-
dirá. 

Ar't. 88. As companhias. de seguros que operarem sobre acciclentes 
no trabalho, bem como os syndicatos de g·arantia, cobrarão uma taxa 
variavel, segundo um coefficiente ele riscos .estabelecido . sobre bases 
scientificas, devendo . ser revista periodicament e, e ficariclo reservada 
ás companhias e aos synclicatos a faculdade de a diminuir ou augmen-
tar ele 30 % elo seu valor, em razão das condições particulares ele 
exploração das emprezas seguradas, e ele a augmentar de 60 % .quando 
as profissões; que a industria comportar, offerecerem riscos anormaes. 

Art. 89 . .. São passiveis ele multa os patrões que pagarem ás com-
panhias de ·seguro, ou aos synclicatos ele garantia, com o producto ele 
descontos ele salario de seus operarios, bem como os que lhes impu-
zerem, directa ou inclirectamente, que contractem por conta propria e 
seguro estabelecido por esta lei. 

Art. 90. · Quando um patrão deixa ele explorar uma industria, quer 
por morte, quer por fallencia, quer por liquidação, ou transferencia 
do respectivo estabelecimento, os capitaes representativos das pensões 
devidas até essa data tornam-se exigíveis de pleno dirento, devendo 
es'Ses ca·pitaes ser transferidos a uma companhia el e seguro, ou a um 
syndicato de garantia, que fará o serviço da renda, emquanto o Governo 
Federal não crear um instituto para esse fim. 

Art. 91. Os patrões ou seus representantes podem ser exonerados 
da obrigação constante elo artigo anterioi>, provando : 

1 º, ·que effectuaram o seguro contra accidentes no trabalho em uma 
cofnpanhia ele seguros iclonea, ou em um synclicato ele garantia; 
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2º, que garantiram, com segurança, as pensões devidas, empre-
gando os capitaes representativos das mesmas pensões em titulas de 
renda que o Poder Executivo enumerará em regulamento; 

3º, que, em caso de transferencia do estabelecimento, o comprador 
assumiu todas as obrigações que para o vendedor decorrer em da pre-
sente lei. 

TITULO V 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 92. Os conflictos sobre trabal-ho de orde~ con ectiva, serão 
prevenidos, ou resolvidos, ·por meio de conciliação ou arbitragem. 

Art. 93. Fica o Governo autorizado a entrar em ' accôrdo com 
os governos dos Estados e do Districto Federal para serem organi-
zados, nesta Capital, e nas dos Estados da Republica, conselhos de con-
ciliação e tribunaes de arbitramento, constituído cada um por seis 
membros, sendo tres operarias e tres patrões, ou seus respectivos 
representantes, sob a presidencia do Ministro da Agricultura oú do 
Prefeito Federal, neste Districto, ou do Secretario do Departamento 
do Trabalho, nos Estados, com competencia par a tomarem conheci.:.. 
mento e resolverem sobre as reclamações e conflictos de ordem col-
lectiva entre operarias e patrões, sob as se.guintes bases : 

1 º, será facultativa a constituição desse tribunal e conselho; 
2º, o presidente de um e outro terá voto de desempate, em todas 

as deliberações; 
3º, suas convocações e. resoluções serão publicadas, gratuitamente 

no Dim'io Officia.l do Districto Federal, ou dos Estados, e, quando não 
cumpridas, darão logar a multas, applicaveis a todos que intervierem 
no contracto de trabalho collectivo; 

!1º, só poderão tomar parte em suas deliberações associações com 
personalidade civil. 

Art. 94. Fica creado o Patronato do Trabalho, sob a direcção ela 
secção competente do Ministerio da Agricultura, e autorizado o 
Governo a regulamentar a sua constituição e funccionamento, tornando 
obrigatoria, nos estabelecimentos fabris de qualquer natureza; por 
parecer de uma junta technica, que instituirá, a applicação de àppa -
relhos de protecção indispensaveis a cada industria, prescrevendo as 
regras de hygiene industrial a serem observadas ness.es estabelecimen-



-137-

tos; e, em summa, provendo, ele modo efficaz sobre a inspecção e -fisca-
lização ele todos os serviços e centros de trabalho, nos termos desta lei. 

Art. 95. E' privilegiado o credito proveniente ele salario, quando 
não presêripto. 

Art. 96. O salario não poderá ser penhorado, ou emb.argado, sinão 
na quarta parte ele seu valor, salvo o caso elo art. 51. 

A1't. 97. As pensões e indemniza1ões previstas nesta lei serão 
inalienaveis e insusceptiveis ele execução. 
- Art. 98. E' nulla de pleno direito 'qualquer convenção contraria 

á presente lei, tendente a evitar a sua applic.ação, ou a alterar o modo 
de sua execução. 

Art. 99. A presente lei não exclue o procedimento criminal, nos 
casos previstos em direito commum. 

Art. 100. Todos os patrões attingidos por esta lei são obrigados a 
affixal-a, com os .respectivos regulamentos, em logar bem visível de 
suas fabricas, officinas ou esta~elecimentos . 

Art. 101. Incorrerão na multa ele 100$ a 500$ os patrões que infrin-
girem qualquer disposição desta lei. 

Art. 102. Em caso ele reincidencia, as multas poderão ser elevadas 
ao dobro. 

Art. 103. As multas contra os patrões e operarios, não pagas no 
prazo, serão cobradas executivamente, revertendo o seu producto i:;m 
beneficio elo. serviço ele inspecção e fiscalização ele que fôr encarre-. . . 
gado o Patronato do Trabalho, de preferencia o que disser respeito 
á manutenção de escolas para operarios menores. 

Art. 104. Todas as acções que se originarem ela presente lei serão 
processadas perante a justiça commum, guardadas as prescripções ela 
respectiva lei ele organização judiciaria. 

Art. 105. Essas acções serão summarias, e prescreverão ele accôrdo 
com as disposições elo Codigo Civil. 

TITULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAES 

Art. 106. Esta l.ei entrará em vigor immecliatamente, não obstante 
o disposto nos arts. 50, 87, § 2º; 91, § 2º; 93 e 94, devendo ser regul11.-
mentacla até seis mezes depois ele officialmente publicada. 
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Art. 107. Revogam-se as disposições em ' contrario. 
Sala das Commissões, 11 de Outubro de 1917. - Cimha Machado·, 

Presidente. - Maximiano de F'igiieiredo, Relator. -Mello Franco, man-
tenho o parecer que offereci ao projecto n. 4 A, de 1912. - Passos 
ele Miranda Filho, .nos termos das ·considerações preliminares. - Gon-
çaZ:ves ilfoia, com restricções. - José Gonçalves, com restricções, espe-
cialmente quanto ao Titulo III. 

INDICAÇ.Ã.O N. 2 DE 17 DE MAIO DE 1917, A QUE SE REFERE O PARECER 

Indicação M. La- Indico que a Commissão de Constituição e Justiça, 'lY!odificando 
cerda 

os textos ela legislação patria sobre o trabalho, formule um projecto 
de Codigo de Trabalho. 

Sala das Sessões, 17 ele Maio de 1917. - iliaii1·icio de Lacerda. 

SESSXO DE JS DE OUTUBRO (1917) 

Segunda discussão do ,p1•ojecto n. 284, de 1917, estabelecendo o ,maximo 
elo trabalho para os operarias, cletei·minando as condições do salario 
e dando outras prov·idencias; com. substitutivo da Commissão ele' 
ltlstiça ao · projecto n . 4 A, ele '1912 (vide vrojecto n. 4 A, de 
1912) . 

Entra em discussão o art. 1 º . 

. O Sr. Augusto de Lima ( *) - Sr. Presidente, pretendo occupar 
a tribuna apenas o tempo indispensavel para fazer um ligeiro reparo, 
não sobre o projecto el e lei attinente ao trabalho em geral, mas sobre . 
a disposição de um al'tigo que me chamou a attenção e que ele certo 

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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merecBrá da Gamara a devida meditação, afim de s.e. evitar que a lei 
projectada - longe de produzir os resultados que della se esperam 
para a regulamentação do trabalho, para a protecção aos operarias, 
para o desenvolvimento das industrias - traga resultados contrapro-
ducentes, vindo a empecer a actividade industrial elo paiz, a tolher 
a liberdade elo trabalho, e, o que é peor, infringir preceitos ela Const.i-
tuição e até ele humanidade. Refiro-me á clispo.sição elo art. 43, que 
dispõe .ser expressamente prohibiclo o trabalho nocturno subterraneo. 

Açreclito que não entrou, de certo, nos intuitos da nobre Corn-
missão que elaborou este projecto, abranger na zona das restricções 
impostas por esta lei, industrias que exigem trabalho continuo, sob 
pena de se paralysarem machinismos, ' perder-se a propo1·ção elas 
forças mecanicas em acção para o desenvolvimento dos diversos mis-
téres elas mesmas industrias. 

Lembrarei que em relação á exploração subterranea das minas 
é necessaria essa continuidade; porque, em primeiro lagar, na mina 
não ha dia nem noite·; no subterraneo, o operaria trabalha com a luz 
artificial elas lampaclas, com os meios existentes de illuminação; a 
luz elo sol é perfoitamente inclifferente ao trabalho. 

Parece que a Commissão teve o intuito ele proteg·er hygienica-
mente a vista dos operarias e impedir, por outro lado, ·que elles per-
dessem noites• de somno, por estarem empregados no trabalho . . 

O SR. SEB" sTrÃo MASCARENHAS: - Ahi o trabalho é de poucas 
horas; é feito por t'urmas. 

O SR. 1\.UGUSTO DE LIMA: - Si o fim da Commissão foi, no que 
concerne á hygiene, poupar a vista elos operarias aos malefícios que 
lhes pudesse causar a luz artificial, esse .escopo não tem razão de ser, 
desde que na mina, seja dia, seja noite, se trabalha com illurninação 
artificial. 

Quanto á economia elas forças individua·es, despendidas 11:1~. horas 
nocturnas de trabalho, tambem não ha razão de ser, vi.sto como nas 
fabricas, nos estabelecimentos industriaes e, especialmente, no trabalho 
elas rninas, ha turmas escalonadas, para, dentro de certo período de 
horas do dia, trabalharem, sendo que a vigília .e o somno se distribuem 
igualmente pelos que trabalham, ·de modo que o trabalhador elo dia 
clol'me durante a nojte, e 'o desta durante o dia. 
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Não me pareceu, portanto, devesse passar sem o meu reparo esse 
artigo do projecto e, se não apresento emenda, é porque sei que diversos 
collegas já têm emendas redigidas a esse e a outros artigos. 

A ponderação que ora faço não envolve, nem mesmo ligeirame_nte, 
uma censura á medida em debate, que, sei, fôra elaborada por homens 
ele tocla a competencia, por espíritos todos formados, tanto na edu-
cação jurídica, como na. observação social e inspirados pelos intuitos 
patrioticos de proteger o trabalho nacional e ao mesmo tempo . o pa-
lronato. 

Penso, entretanto, que essa disposição destôa dos sabias preceitos 
que, em outros artigos do pr?jecto, que se pretende converter 13m lei, 
vêm ex9"rados. 

Limito-me, por hoje, a estas simples observações, _se;uro de que 
a Gamara, em tempo, quando apresentadas forem as _emendas, tomará 
em consideração as lig·eiras reflexões que acabo ele fazer . (i1faito bem; 
rniiito bern.) 

O Sr. Presidente: - Continúa a discussão do art. 4º do projecto 
n. 284, de 1917, estabelecendo o maximo do trabalho para os operarias, 
determinando as condições do salario e dando outras providencias. 

O Sr. Passos de Miranda: - Sr. Presidente, não preciso enca-
r ecer a importancia do projecto cuja discussão V. Ex. acaba de annun-
ciar. Versa elle sobre assumpto em que a complexidade e a difficul -
dade da materia trouxeram, no seio da Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça, copiosas divergencias, de maior ou menor vulto. 
As considerações ·prelimin;ares que o antecedem dispensam-me de 
commentario demorado do.s varias pontos de vista que foram trocadc·s 
na Commissão sobre idéas, alvitres e proposituras que se devia enfei-
xar em um corpo de disposições relativas ao trábalho nacional. 

Honra seja, porém, pela maneira por que se conduziu e peio pro-
jecto que offereceu o provecto Relator, o Sr. Maximiano de Figuei-
redo, talento abalizado, jurista emerito (apoiadosQ, que nós toclos, nesta 
Casa, estamos avesados a admirar. 

O SR. Auouwro DE LIMA: - Espírito operosíssimo. 
O SR. PAssos DE MIRANDA : - Sem eml:iargo, houve quem, dentro 
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d,~ sua obscuridade, no seio da Commissão, opinasse por um projecto 
mais sóbrio e mais aclstricto ás exigencias actuaes do nosso meio. 

Hei para mim que em relação ao projecto em debate foi creaclo 
um meio artificial. O nosso, no que respeita á questão social, é, na 
realidade, incipiente e não está imperiosamente necessitado elas medi-
das complexas e diversas que são consignadas em tal projecto. 

Nesta convicção, peço á Gamara, como pedi á Commissão, licença 
para dizer que só acceito essa legisfação operaria que apenas se refira 
aos accidentes ele trabalho, ao trabalho elas mulheres, ele menore!'\ e 
ao repouso semanal. Votadas essas simples bases, clariamos ao tempo, 
juiz indefectivel dos homens e das instituições, a sua acção lenta, ele 
modo que elle viesse a apontar ás legislaturas que se seguissem o que 
ele necessario e definitivo devesse_ ser fe ito no futuro. Receianclo das 
ficções juridicas e elo dogmatismo legislativo, duramente condemnados 
pela sua inutilidade pratica, eu preferiria uma leg·islação mais ligeira 
e mais ductil, crL-le, · longe de bitolar, quasi forçando, a liberdade, a 
reciprocidade e a equivalencia elas obrigações e elos serviços, facul -
tasse o desenvolvimento natural dos interesses e das forças industriaes 

~ ' e economicas do paiz, e permittisse, pelas lições ela exper iencia e 
dentro ele um certo prazo, a manifestação real ou, como diria Jean 
Gruet, a manifestação de vida de üma legislação operaria (apoiados) · 
espontaneame;p.te elaborada pelo costume e pela jurispruclencia, casa-
dos neste mistér em beneficio dos phenomenos e elas solicitudes que o 
mundo operario nos viesse offerecenclo. 

Nestes justos limites, pretendo apresentar emendas ao projecto 
no terceiro turnó. Não fallando sobre elle agora, provo que não trago, 
nem no. intento nem na vontade, o empenho de embaraçar qualquer 
movimento, bom ou precipitado, que a Camara queira ter a respeito, 
mas sim o desejo ele manifestar as idéas de pruclencia conservadora, 
que sempre me orientaram em todas as deliberações a tomar no Par-
lamento. (Alui'to beni; miiito bem.) 

Encerrados successivamente em 2" discussão .o art. 1 º e, sem ele- Enc. da discussão 

b<'.lte, os arts. 2º, 3º, 4º e 5º do projecto n. 4 A, de 1912 (vide projecto 
n. 284, de 1917), ficando adiada a votação. 
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SESSÃO DE 25 DE ourru:Emo 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos o su)Jstitutivo da 
Commissão ele Constituição e Justiça. 

Approvado o referido art. '1º elo substitutivo da Commissão de 
Constituição e Justiça. 

O Sr. Presidente: - - Vou submetter a votos o art. 2º do referido 
substitutivo. 

O Sr. Mauricio de Lacerda ( *) (par·a encaminhar a votação) :. 
Sr. Presidente, preciso fazer uma declaração na votação êleste projecto, 
dado como inspirado por ul11a indicação que. fiz á Commissão de Consti-
tuição e Justiça. 

A approvação, no segundo turno, a- todo elle, como está, absolu-
tamente não representa concordancia minha no todo ou em algumas 
de suas partes, com as medidas qu(} contém. Apenas para accelerar a 
sua marcha, deixei passar a segunda discussão, como deixo passar a 
.votação sem encaminhar, sem deslindar uma por \ ;ma ele suas ma-
terias. 

Reservo-me o direito de modificar o projecto em terceira cli.s-
cussão e offerecer ao mesmo substitutivo integral e, no encaminha-
mento, fazel-o, numero por numero, artigo por artig·o, usando para 
isso do recurso que, para o caso, o Regimento :faculta, que é solicitar · 
da Mesa semelhante medida. 

Abro mão, portanto, nesta votação, de qualquer apreciação a reE:-
peito. Só desejo que o projecto caminhe e caminhe depressa .. (Muito 
bem; muito bem.) 

Approvados successivamente os arts. 2º a '107 elo, referido sub-
stitutivo da Commissão ele Constituição e Justiça ao projecto n. 284, 
de 1917, ficando prejudicado o projecto primitivo n. li A, de 1912. 

O Sr. Presidente: - O substitutivo vae ser redigido para a 3' dis-
cussão. 
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SESSÃO DE 30 DE OUTUBRO 

fl.edacção para 3" discussão do siibstitutivo ao projecto n. 4 A, de 1912, 
regnlando, em todo o territorio da Repnblica, o ?'egimen do traba-
lho industrial, com os limites e excepções qiie estabelece 

O Congresso Nacional decreta: 

TITULO I 

· DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 'l. º A presente lei regula, em todo o territorio ela Republica, 
o regímen do trabalho industrial, com os limites e excepçõ es que 
estabelece. 

Art. 2. º São comprehendidos em suas disposições os operarias em 
geral, Dccupados em qualquer industria, a serviço de outrem, que a 
explore habitualmente, por conta própria ou de terceiro. 

Art. 3. º Incluem- se em suas disposições os operarias da União, 
Estado ou município. 

Art. 4 / A,.presente lei não comprehende as demais locações e os· 
contractos de empreitada, que continuam regidos, conforme a sua natu-
reza, pelas disposições do Codigo Civil ou elo Cocligo Commercial. 

TITULO II 

DO CONTRAC'l'O DE TRABALHO 

Ad. 5. º Contracto ele trabalho, nos termos da presente lei , é o 
Donvenio pelo qual uma pessoa se obriga a trabalhar sob a autoridade, 
direcção e vigilancia de um chefe de empreza ou patrão, mediante uma 
remuneração, diaria, semanal, ou quinzenal, paga por este, calculada 
em pr oporção ao tempo empregado, 'á quantidacle, qualidade e valor 
da obra ou serviço ou sob quaesquer outras bases, não prohibidas 
por lei. 
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Art. 6. º O contracto de trabalho pócle sur celebrado por tod;i,s as 
pessoas capazes. 

Presumem-se capazes, não só para fazei-o como para demandar a 
sua execução : 

§ 1. º O menor, desde que attinja a 16 annos, indepenclentem,ente 
ele consentimento de 'seus representantes legaes. 

§ 2. º A mulher, independeÍlte de autorização do marido. 
Art. 7 . º A capacidade presumida da mulher não obsta que o marido 

impeça ou interrompa o exercicio desse direito, quando o trabalho lhe 
possa prejudicar a saude, ou offenda ao seu conceito e bôa fama. 

§ 1 . º Occorrendo qualquer desses motivos, a capacidade presumida 
do menor póde soffrer igual restricção por parte ele seus represen-
tantes legaes. 

§ 2. º O juiz, em ambos os casos, ouvidos os interessados, resolverá 
de plano a reclamação, concedendo aggravo para o superior legitimo. 

Art. 8. º O menor, de menos de 10 annos, não póde ser admitticlo 
a trabalho algum. 

Art. 9 . º Entre 10 e 15 annos, póde o menor ser admittido a tra-
balho, por tempo que ·não exceda de seis horas por dia, não consecutivas, 
em serviços moderados, que 'IlãG> · lhe prejudiquem a saude, ou emba-
racem a instrucção escolar, mediante consentimento de seus represen-
tantes legaes. 

Paragrapho unjco. O consentimento, quando denegado, Óu de dif-
ficil obtenção, póde ser supprido judicialmente. 

Art. 10. O menor, nos termos do , artigo anterior, só poderá ser 
aclmitticlo a trabalho, exhibinclo attestado medico de capacidade physica 
e certificado de frequencia anterior ~m escola primari'a. 

§ 1 . º Em caso ele falta elo certificado, a admissão só será per-
mittida mediante a condição de effectiva frequencia na escola, durailte 
o' tempo elo trabalho, até a terminação elo respectivo curs~ escolar. 

§ 2. º A disposição do paragrapl10' anterior é applicavel ao menor 
analphabeto que, na data da presente lei, já estiver empregado em 
qualquer trabalho. 

Art. i 1. O contracto ele trabalho eleve conter: 
1 º, o tempo de duração do trabalho, o qual não poderá exceder de 

quatro annos; 
2º, a designação detalhada ela obra ou serviço; 
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3º, a decl3:ração do lagar onde o trabalho deva ser executado; 
4º, o salario ajustado, com especiflaação do tempo e modo ele pa-

gamento. 
Art. 12. No caso ele omissão ele termo, presume-se feito o contracto 

por prazo indefinido. 
Art. 13. Tendo prazo o contracto, e continuando as partes a exe-

cutai-o após o termo ajustado, presume-se que o renovaram por tempo 
indefinido, salvo convenção em contrario. 

Art. 14. Sendo indefinido o tempo do contracto, qualquer elas par-
tes póde dai-o .por terminado, prevenindo a outra parte com antece-
dencia de oito dias . 

Art. '15. Não constando do contracto a designação da obra ou ser-
viço, presume-se que o trabalho contractado é o que a pessoa está 
habilitada a fazer e habituada commummente a executar. 

Art. 16. Na falta de designação do Jogar onde o trabalho deva ser 
executado, a pessoa não póde ser obrigada a prestai-o em local que 
diste mais de quatro kilometros daquelle em que residir. 

Art. 17. A iÍnportancia do salario será estipulada livremente. 
Paragrapho unico. Ein falta de estipulação, prevalece o disposto 

no art. 27. 
Art. 18. O trabalho deve ser prestado pessoa1B1ente, salvo si a sub-

stituição elo OP.erario fôr permittida pelo respectivo contracto, ou por 
consentimento expresso do patrão. 

Paragrapho unico. Em um e outro caso, vigorarão as condições 
que forem estabelecidas, entendendo-se, em falta ele convenção, que 
ao substituto correspondem os direitos e as responsabilidades elo sub-
stituido. 

Art. 19. O operaria é obri 0 ado : 
1 º, a submetter-se á autoridade e direcção do patrão, ou de seu 

representante, em tudo quanto disser respeito ao O'b jecto e bôa ordem 
do serviço ; 

2º, a abster-se de tudo quanto possa pôr em perigo sua propria 
segurança, a de seus companheiros, ou de tercefros, assim como a dos 
estabelecimentos onde exercitar o trabalho; 

3º, a guardar, escrupulosamente, os segredos de fabricação dos 
productos, para cuja confecção concorra, directa ou indirectamente; 

4º, a restituir ao patrão, em bom estado, os instrumentos de tra-
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nalho que lhe forem confiados, bem como os materiaes não utilizados 
na obra, não respondendo, porém, pelas deteriorações resultantes elo 
uso normal desses obj ectos, nem pelas que forem causadas por caso for-
tuito ou força maior; 

5º, a trabalhar, nos casos ele perigo imminente, ou de accidente, 
por um tempo maior elo que o convencionado para o dia normal de 
trabalho, tendo direito, nestes casós, a augmento de salario. 

Art. 20. O patrão é obrigado: 
'1 º, a observar, cumprir, e fazer cumprir, estrictamente, na instal -

lação e funccionamento de seus estabeleci~entos, fabric~s ou officinas, 
os preceitos legaes que forem estabelecidos sobre segli.rança, hygi ene 
e ~alubriclade; 

2º, a acloptar todas as medidas adequadas que forem decretadas, 
não só para prevenir accidentes, como para prestar ás victimas os 
primeiros soccorros e auxi!'ios necessarios; 

3º, a pagar, pontualmente, ao operario o salario convencionado nu 
contrncto; 

4º, a proporcionar ao operaria, opportunamente, os instrumentos 
e materiaes necessarios para execução do trabalho; 

5º, a cumprir em tudo o regulamento a que estiver sujeito. 
Art. 21. Patrão e 0operario respondem pelos prejuízos que recipro-

camente se causarem. 
Art. 22. O salario será pago em moeda corrente da Hepublica, 

sendo prohibido o uso de notas, bilhetes, fichas ou vales .com o intuito 
ele corresponderem á mesma moeda. 

Art. 23. O pagamento eleve ser feito no prazo estipulado no respe-
ctiv"o contracto, o .qual, entretanto, não poderá exceder de 15 dias. 

Paragrapho unico. Em falta ele contracto, ou em caso ele omissão, 
o pagamento será feito por semana. 

Art. 24. O salario devido ao operaria não póde soffrer comp en-
sação, desconto ou reclucção, directa ou inclirectamente, por acto 
exclusivo do patrão. 

Art. 25. E' prohibida qualquer estipulação que obrigue o operario 
a app licar o seu salario, total ou parcialmente, em estabeleciln.entos 
ou lagares 'Préviamente designados pelo patrão. 

Art. 2ô. Todos os estabelecimentos industriaes terão um regula-
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mento a que ficam sujeitos o patrão e o operario, durante a prest.1,·?.o 
dos serviços, contendo, além de outras declarações, as seguintes: 

1 º, o valor maximo e o valor mínimo do salario para cada classe 
de operario, com especificação do modo de pagamento; · 

2º, dia, logar e J10ra ele pagamento; 
3º, hora ele entrada e sahida elos operarios e os períodos de des-

canso, _durante o dia, ou semana. 
Baragrapho unico., Esse regulamento será a:ffixado em logar bem 

visível elo estabelecimento, para o qual fôr elaborado, sendo um exem-
plar clelle remettido á repartição competente, onde ficai:á archivado. 

Art. 27. Na ausencia ele contracto, ós direi.tos e obrigações elos res -
pectivos patrões e operarias serão regidos por esse regulamento, e, 
na falta ou oinissão delle, pelos usos locaes; 

Art. 28. São nullos os contractos ele trabalhos: 
1 º, que limitarem, ou imp edirem, em clamno ele qualquer elas 

partes, o exerci.cio ele seus direitos naturaes, civis ou políticos, prove-
nientes da lei; 

2º, que importarem para o operario renuncia ou abandono elas 
incleninizações a que tenha direito, quer por disposição ela presente 
lei, quer por inexecução elo contracto, ou por ser despedido sem causa 
justificada; 

3º, que ir,Jcluirem para o operario a obrigação de trabalho exclu-
sivamente gratuito. 

Art. 29. Termina o contracto de trabalho: 
1 º, pela expiração elo respectivo prazo; 
2º, pela conclusão ele serviço para o .qual fõra ajustado; 
3º, por mutuo consentimento; 
4º, pela vontade ele uma das partes, cruando se não tem fixado o 

termo, ou que existe justo motivo de rompimento; 
5º, pela verificação das condiçõ es previstas no respectivo instru-

nwnto; 
6º, pela morte do operario; 
7º, por força maior. 
Art. 30. O patrão pócle romper o contracto, s·em aviso, occorrendo 

qualquer elas seguintes causas, consideradas justas: 
1 º, qÚando fôr enganado pelo operario com documentos falsos; 
2º, quando o operaria commetter acto deshonesto ou injuria grave 
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para com elle, sua familia, ou o pessoal do estabelecimento onde tra-
balhar; 

3º, quando o operaria causar, intencionalmente, qualquer prejuizG 
material, durante a execução do trabalho; 

4º, quando o operaria divulgar os segredos da fabricação; 
5º, quando o operaria comprometter, por imprudencia, a segu-

rança do estabelecimento ou do trabalho; 
6º, quando, em geral, o ·operaria faltar gravemente ás suas " obri-

gações, á disciplina da fabrica e á execução do contracto. 
Art. 31. O operario póde romper o contracto, sem aviso, occorrendo 

qualquer das seguintes ca1rnas, consideradas justas : 
1 º, quando o patrão ou seu representante praticar com elle, ou 

sua familia, qualquer acto eles honesto ou injuria grave; 
2º, quando o patrão lhe cause, intencionalmente, qualquer prejuizo· 

material durante a execução do trabalho; 
3º, quando, no decurso do serviço, a sua sande ou segurança ficar 

exposta a perigos que não podia prevê.r no momento de ajustar o .con-
tracto; 

4º, quando, em geral, o patrão faltar gravemente ás obrigações.· 
relativas á execução do contracto. 

Art. 32. Rôto o contracto com justa causa, não ha logar a indemni-
zação alguma; em caso contrario, a parte prejudicada tem direito a 
resarcir da outra perdas e damnos. 

Art. 33. E' vedado aos estrangeiros o contracto ele trabalho, que 
tenha por objecto serviço ou obra que envolva segredo de E·stado, 
salvo casos technicos especiaes, temporariamente, a juízo da autori-
dade competente. 

Art. 34. Não póde o patrão, em caso algum, reter a ferramenta. 
do operario. 

TITULO III 

DO DIA DE TRABALHO 

Art. 35. O trabalho effectivo não poderá durar mais de oito horas. 
por dia, não consecutivas, devendo sempre a seis dias contínuos ci8' 
trabalho succeder um dia de descanso. 
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Ar:t. 36. Salvo convenção em contrario, é o domingo o dia da se-

mana destinado a descanso. 
Art. 37. O menor, entre 10 e 15 annos, não poderá trabalhar mais 

de seis horas por dia, nãb consecutivas, com intervallo de uma hora 
para descanso. 

Paragrapho unico. Em caso algum, porém, lhe será permittido 
qualquer serviço: 

a) extraordi~io; 

b) nocturno; 
e) nocivo á sauele. 
Art. 38. Para os effeitos do dia normal do trabalho, é considerado 

adulto o menor ele m·ais ele 15 annos. 
Art. 39. O menor, até 15 annos, poderá receber o seu salario, si não 

houver opposição ele seus representantes legaes; · havendo, o patrão 
elepositál-o-ha á disposição do juiz competente. 

§ 1. º Attingindo a 16 annos, póele o menor dispôr livremente do 
proclucto ele seu trabalho. 

§ 2 . º A disposição elo paragrapho anterior é app!icavel á mulher 
casada. 

Art. 40. O trabalho ela mulher operaria poder·á ser de oito horas 
por dia, não~continuo, com o intervallo, de uma hora, no mínimo, para 
descanso. 

Paragrapho unico. Não lhe será permittido o trabalho nocturno 
industrial. 

Art. 41. Para os effeitos da presente lei, computa-se como trabalho 
effectivo todo o_ tempo em que a pessoa •que tem de prestal-o se apre -
sente para executai-o, no · 10 ·· ar e hora ajustados, e ahi permaneça, 
á disposição do patrão, ou de seu representante. 

Paragrapho unico. Não . se computa, porém, no dia normal de tra-
balho o tempo reservado ao descanso diario . 

Art. 42. o· trabalho nas minas de combustível não excederá de 
seis horas por dia, devendo ter o intervallo de uma hora pelo menos. 

Art. 43. E' expressamente prohibido o trabalho nôcturno subte:r--
raneo. 

Art. 44. O trabalho é nocturno quando -se realiza: entre o sol posto 
e o sol nado. 

.. 
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Art. 45 . As disposições dos artigos anteriores não impedem que 
os patrões possam prolongar em seus estabelecimentos o expediente do 
trabalho por maior tempo que o fixado como horario legal, urna vez 
que os operarias sejam substituidos sem excedei-o. 

Art. 46. O tempo do trabalho quotidiano só poderá ser excedido 
em caso de força maior, perigo, ou aocidente, ou quando não puder o 
trabalho ser interrompido sem prejuízo de ordem geral, Du irremediavel 
para: D patrão. 

Paragrapho unico . O trabalho extraordinario, porém, não poderá 
exceder de mais de um terço do horario legal. 

Art. 47. De 15 a 25 dias, antes da época presumível do parto, até 
25 dias depois do livramento, póde a mulher operaria licenciar-se do 
trabalho, mediante aviso ao patrão, sem perda do Jogar que estiver 
occupando, com direito a um terço do salario, no primeiro periodo, 
e á. metade, no segundo. 

§ 1 . º Esses prazos poderão ser prorogados pelo patrão, mediante 
attestado medicD, sendo facultativo, nas · prorog_ações concedidas, o 
pagamento do salario supra es1\abelecido . 

§ 2. º No periodo ele lactanciá, tem direito a mulher a .um quarto 
de hora, durante o trabalho, até tres vezes por dia, para a amamen-
tação do filho, sem prejuízo do descanso orclinario. 

Art. 48. São considerados como ele descanso extraordinario os dias 
1 de Maio e 7 ele Setembro . 

. Art. 49. Não se comprehenclem na lünitação do horario estabele-
cido nesta lei as industr ias ruraes, a pecuaria e a agricultura, e, ém 
geral, todo trabalho que não puder ser· interrompido sem prejuizo 

· immediato ou geral. 
Art. 50. O Poder Executivo, dentro dos limites estabelecidos na 

presente lei, regulamentará os descansos· obrigatorios que· correspon-
dam quotidianamente a cada serviço, conciliando, quanto possivel, os 
interesses dos operarias e os do patrão. 

Art. 51. Os patrões que admittirem a trabalho operaria por maior 
numero de horas do •que as qu.e constituírem o dia normal de· trabalho 
pagarão a multq, prevista no art. 101, e os operarias, a equivalente 
ao salario correspondente ao excesso de trabalho, até um mez, no 
maximo. 

.. 



-151-'-

Art. 52. Para os effeitos previstos no artigo anterior, deverá o 
operaria, antes ele aclmitticlo ao trabalho, declarar ao patrão, por escri-
pto, se trabalha ou não em outro estabelecimento. 

§ 1. º Não sabendo o operaria escrever, essa clerilaração poderá ser 
firmada por duas testemunhas. 

§ 2 . º A falta dessa declaração não exime · da multa o operaria ou 
patrão. 

Art. 53. Os contractos ele trabalho, como essas declarações, são 
isentos ele sello. 

TITULO IV 

.ios ACCIDEN'l'ES DO 'l'H.ABALHO 

Art. 54. Os accidentes ele que forem victimas as pessoas occupadas, . 
provisoria ou permanentemente, na execução de qualquer elos ser-
viços enumerados no artig·o seguinte, quando occorrerêm na occasião 
e em consequencia elo trabalho, clarão direito a uma reparação, a cargo 
e:xdusivo do patrão, except;uàclos apenas os acciclentes intencionaes 
e os que forem causa~os por força maior, ou por clelicto, imputavel 
quer á victirna, quer a um extranho. 

P,aragrapho unico. Dão lagar a essa reparação: 
1 º, acci~entes produzidos por uma causa exterior subi ta ou vio-

lenta, que lesarp o corpo humano, ou lhe determinam a morte; 
2º, os damnos que os operar ias soffrerem na exploração das indue-

trias que, por sua natureza, puderem occasionar enfermidades agudas, 
ou intoxicações chronicas. 

Art. 55. Têm direito a essa reparação os operarias e aprendizes 
assalariados, cuj.a salario annual não exceder de 2 : 400$, uma vez que 
trabalhem por conta ele outrem nos seguintes serviçüs: construcções, 
reparações e demolições ele qualquer . . natureza, civis ou navaes, como 
de precli?S, pontes, estradas. ele ferro e ele rodagem, li.nhas de tram-
ways electricos, rêdes de esgotos, ele illuminação, telegraphicas e telr.-
pho_nicas etc.; bem como na conservação ele. todas essas construcções, 
transportes por terra ou agua, carga ou descarga; e nos estabelecl-
mentos industriaes e nos trabalhos agrícolas em que se empregarem 
motores inanimados, estabelecimentos e trabalbos estes onde a lei 
abrangera apenas o pessoal exposta aos perigos das machinas. 
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Paragrapho unico. A indemnização não poderá ser calculada tendo 
por base quantia superior a 2 :400$ annuaes embora o salario da vi-
ctima exceda a esta quantia. 

Art. 56. Igual · obrigação assiste á União, aos Estados, e ás Muni-
cipalidades, em todas as obras, construcções ou serviços que executem 
por administração, nas fabricas e estabelecimentos ou industrias que 
mantenham, tudo segundo as mesmas condições estabelecidas para qs 
particulares. 

·§ 1. º Não gozarão desse beneficio os operarias da União, dos 
Estados e dos Municipios, que tenham direito, conforme a hypothese, 
á aposentadoria, á licença remunerada, ou ao tratamento hospitalar, 
pagos pelos cofres publicas, na fórma das leis que regulam os respe-
ctivos serviços, ficando, porém, entendido ·que, em taes casos, os seus 
direitos deverão ser em tudo equiparados aos dos particulares nos 
termos da presente lei. 

§ 8. º A União, os Estados e os lVIunicipios poderão exonerar-se 
dessa obrigação nos termos dos arts . 71 e 73 da presente lei. 

Art. 57. A reparação obedecerá ás normas seguintes . segundo a 
gravidade das consequencias elo ac_cidente: a morte; uma incapacidade 
absoluta permanente para o trabalho; uma incapacidade absoluta, 
temporaria; uma incapacidade parcial, permanente; ou uma incapa-
cidade parcial, temporaria. 

Art. 58. Em caso de morte, a reparação p~cuniaria consistirá em 
uma somma igual ao salario de tres annos da victima, e será paga, de 
uma vez, ao conjugo sobrevivente e· aos hetdeiros necessarios, com 
direito estes e a:quelle, a partes iguaes. 

§ 1 . º Deixando a victima conjuge sómente, a indemnização ' será 
reduzida a uma somma igual ao salario de dous annos. 

§ 2. º A mesma proporção será observada, si a victima deixar her-
deiros sómente. 

§ 3. º A quota do -conjuge cliv·orciado por sua culp a, ou volunta-
riamente separado, accrescerá á dos herdeiros da victima. 

§ 4. º Em falta de conjug'e e de herdeiros necessarios, si a victima 
deixar pessoas de sua familia, a cuja subsist encia provia, receberão 
estas somma igual ao salario ·de um anno. 

§ 5. º A parte dos herdeiros menores poderá ser convertida em 
titulas garantidos, inalienaveis até a maioridade. 
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§ 6. º O patrão pagará mais, no dia do accidente, as despezas fune.-
rarias, que ficam arbitradas em 100$000. 

Art. 59. Em caso de incapacidade absoluta, permanente, a victima 
rsceberá uma psnsão vitalicia, correspondente a 50 % do seu salario 
.annual, quando tiver encargos ds familia; e 33 %, no caso contrario. 

·§ 1. º O operar ia, victima de uma incapacidade absoluta, psrma-
n ente, póclé rsquerer que dous tsrços, no maximo, elo capital nsces-
sario ao sstabelecimento da renda annual qus lhe é attribuida, sirvam 
para constituir uma renda pagavel por sua morte ao seu conjuge ou 
lrnrdeiros. Neste caso, a renda ela victima ficará reduzida proporcional-
mente ao capital. 

§ 2. º Entende-se permanente a incapacidade absoluta que durar 
mais els um anno. 

\ 
Art. 60. Em caso ele incapacidade absoluta, temporaria, observar-

se-ha o disposto no artigo anterior, emquanto durar a incapacidade. 
Art. 61. Em caso ele incapacidade parcial, permanente, a victima 

receberá, si tiver encar~os de · familia, uma pensão vitalicia equiva-
valente á metade da diminuição causada pelo accidente no seu salario, 
e, em caso contrario, um terço dessa mesma diminuição. 

Paragrapho unico. A diminuição causada pelo acciclente no salario 
da victima será calculada segundo a reclucção soffricla em sua capa-
cidade ele tn tbalho. 

Art. 62. Em caso de incapacidade parcial temporaria, a victima 
r eceberá uma cliaria de metade elo salario, até que possa rsassumir 
o seu antigo lagar e emquanto não se precizar o caracter ela incapa-
cidade. 

§ 1 . º Quando a ii.±capaciclade para o trabalho durar mais-dé quatro, 
porém menos ele dez dias, a cliaria será devida a partir do· quinto dia. 

§ 2 . º Quando a incapacidade durar mais ele dez dias, a diaria será 
devida desde o momento do accidente. 

§ 3 . º Quando a incapacidade parcial temporaúa durar mais ele 
ssis mezes, a victima deixará, findo esse prazo, ele receber a cltaria 
clG metade elo salario, passando a rsceber, si tivsr sncargos ele familia, 
rLBtacle ela reclucção causada pslo acciclente no salario, e, no caso 
contrario, um terço dessa mesma reducção,' até 200 dias, a contar dr> 
quinto dia elo accidente. 

J 
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Art. 63. Em todos os casos, o patrão é obrigado á prestação de 
soccorros medicos e pharmaceuticos, ou, sendo necessarios, hospitc1-
lares, desde o momento do .acciclente. 

Art. 64. Quando, por falta ele medico ou pharmacia, o patrãü não 
puder prestar á victima immediata assistencia, fará, entretanto, trans-
portial - a, si o estado ela mesma o permittir ao logar mais proximo em 
que fôr possível o tratamento. 

P.arag-rapho unico. Não permittindo o estado ela victima o trans-
porte, o patrão providenciará para que á mesma não falte a devida. 
assistencia. 

Art. 65. A consolidação elos ferimentos põe termo á cliaria. 
§ 1.: º Entende-se que os ferimentos se consolidam, ou no dia ela 

cura completa ou no dia em que o operaria é definitivamente attin-
giqo por uma incapacidade permanente. , 

§· 2. º Neste ultimo caso, a consolidação é tambem o ponto ele par-
tida do pagamento ela pensão. 

Art. 66. As indemnizações percebidas pela victima em virtude de 
qualquer incapacidade não excluem nem reduzem as que forem devi-
das por motivo de seu fallecimento. 

Art. 67. Entende-se por salario annual 300 vezes o salario quoti -
diano da victima na occasião elo accidente, desde que o contracto não 
tenha sido fixado em contracto ele trabalho . . 

Art. 68. Tratando-se ele aprendizes, entende- se que o seu sialario· 
quotidiano não é inferior ao menor salario ele um operaria adulto, da 
mesma categoria. Todavia, em caso de incapacidade temporaria, a 
diaria do aprendiz não excederá elo total ele seu salario. 

Art. 69. Quando os beneficiarias ela victima forem estrangeiro<>, ' 
só receberão as indemnizações si residirem no territorio nacional por 
occasião elo acciclente. 

Paragrapho unico. A vietima estrangeil'a ou os seus beneficiarias. 
nos casos elos arts. 59 e 61, quando deixarem ele residir· no territürio· 
nacional, receherão, a titulo ele indemnização, um capital cbrrespan-
dente ao triplo ela renda annual que lhes fôr devida, ficando remida 
3 obrigação do patrão. 

Art. 70. As indemnizações pecuniaria8 constituídas em virtude 
desta lei . serão pa~as no 1'ogar elo estabelecimento em que occorreu o 
accidente: as cliarias, semanalmente; e as pensões, trimensalmente. 
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Art. 71. Os patrões podem exonerar- se dos pagamentos 1a que os 
obriga a presente lei, ·assmi1inclo obrigações identicas, por um dos 
dous meios seguintes : 

1 º, effectuando o seguro incliviclual ou collectivo elos seus opera-
rias em uma companhia ele seguros devidamente autorizada a operar 
no ramo de accidentes no trabalho ;, 

2º, co11stituinclo synclicatos ele garantia, a exemplo elo que faculta· 
o art. 3º, lettria e, elo decreto n. 1. 637, ele 5 el e Janeiro ele 1907, crue 
crêa synclicatos prof'issionaes e sociedades cooperativas. 

Paragrapho unico . Em nenhum desses casos poderá o patrão des-
contar elo salario ele seus operarias qualquer contribuição clesti.nada 
ao pagamento elo seguro, ou das quotas devidas ao syndicato. 

Art. 72. O patrão que se considerar habilitado a fazer face ás 
reparações impostas pela presente lei, por outra fórma que não as 
por ella estab elec iclas, deverá proval- o perante o Ministerio ela Fa-
zenda, o qual exigirá a constituição e o deposito no Thesouro de nm 
fundo ele garantia, declarado insequestravel, para assegurar o paga-
mento elas indemnizações, calculado se:;unclo .a. importm1cia da indus-
tria, e ele conformidade com as instrucções que forem emitticlas. 

Paragrapho unico. Esse fundo pócle consistir em dinheiro , ou r,m 
valores equivalentes, taes como apoiices ela divida pública ela Unifo, 
e outros títulos publicas garantidos, hypotheca ele imoveis, etc., etc., 
cõm . as clau~sulas de segurança que forem precisas. 

Art. 73. O fornecimento de soccorros medicas e pharmaceuticos , 
ou hospital.ares, será fe ito poe indicação elo patrão. 

Paragrapho unico. O pagamento desses encargos e de qualquer 
cliaria poderá ser effectuado por um elos seguintes meios: 

1 º, inscripção dos op erarias em uma sociedade de soccorros 
mutuos: 

2º, um serviço ele soccorros - meclicos e pharmaceuticos, ou ho:; ·-
pitalares e pecuniarios - mantido pelo patrão, com ll.111 fundo de 
garantia, a exemplo elo que preceituam o artigo anterior e seu parn~ 
grapho unico. · 

3º, o seguro individual ou collectivo elos op era.rios, nos termos elo 
ar t. 71, § 1º. · · 

Art. 7 4. As sociedades de soccorros mutuos serão organizadas de 
accôrclo com estatutos-typos, formulados pelo Poder Executivo, devenJo 
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assegurar aos seus membros, em caso de molestia ou accidente no tra-
balho, ou fóra do mesmo, soccorros medicos e pharmaceuticos ou hos-
pitialares, e uma diaria, entrando o patrão com um terço d,a. quota 
correspondente aos serviços impostos pela presente lei . 

Paragrapho unico. Quando a diaria pa3a pela sociedade fôr infe-
rior á metade do salario quotidiano da victima, o patrão pagará a 
differença. 

Esta não excederá de 2 % do salario mensaL 
Aquella será igual á metade . da dos operarios. 
Art. 76. Independente da acção que resulta da presente lei, a 

victima e seus representantes conservam contra as pessoas civilmente 
responsaveis pelo accidente, que não o patrão e seus empregados e 
prepostos, a faculdade de reclamar a reparação do prejuizo soffrido, 
segundo o direito commum. 

Paragrapho unico. A indemnização que lhes fôr conferida exone-
rará o patrão proporcionalmente, até o limite da indemnização pre-
vista por esta lei. A acção contra terceiros resp,onsaveis póde ser 
exercida pelo patrão, depois que houver satisfeito a indemnização 
imposta por esta lei, si a victima e seus representantes não usarem 
desse direi to . 

. ArL 77 . O facto de se haverem os operarios segurado contra os 
accidentes no trabalho, ou de possuirem seguro de vida, não exonera 
os patrões das obrigações que lhes cabem por força da presente lei. 

Art. 78. Todo aecidente no trabalho, que cause á victima incom-
modo de sande que a obri; ue a suspender o serviço e delle ausentar-se, 
deve se; immediatamente communicado á autoridade policial do logar, 
que se transportará ao loc:al do accidente e á residencia da victima, 
ou ao sitio em que a mesma se encontrar, tomando as declaraões desta:· 
do patrão e elas testemunhas, para lavrar o respectivo auto, indicando 
o nome, a qualidade e a resiclencia do patrão, o nome, a qualid;:i,cle, 
a residencia e o salario da victima, o logar preciso, a hora e a natu-
reza do accidente, as circumstancias em que se deu, a natureza dos 
ferimentos, os nomes e .as residencias das testemunhas e elos benefi~ 
ciarios da victima. 

Paragrapho unico. Qualquer interessado poderá tambem fazer essa 
comunicação, dentro de um mez, si se tratar de incapacidade tempo-
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raria; de seis mezes; si se tratar de incapacidade permanente; e de 
um anno, em caso de morte. 

Art. 79. No quinto dia, a contar do accidente, deve o patrã? enviar 
á autoridade policial, que tomou conhecimento do facto, prova de que 
fez á . victima o fo necimento de soccorros medicos e pharmaceuticos, 
ou hospita'.ares; um attestado medico, indicando o estado da victima, 
as consequencias verificadas ou provaveis do accidente, a época em 
que será possível conhecer-lhe o resultado definitivo; e declaração do 
modo como se acha habilitado a fazer as reparações correspondentes 
ás consequencias do accidente. 

Art. 80. Nesse mesmo dia, a autoridade policial remetterá o inque-
rito e esses documentos ao juízo competente, que, no caso .de incapa-
cidade temporaria, jul2ará sem recurso, ordenando o pagamento das 
indemnizações de direito. 

Par"agrapho unico. O summario deve ser encerrado e o julgamento 
proferido no mais breve prazo possível, não excedente, no caso de 
incapacidade, de 12 dias, a contar do accidente. 

Art. 81 . Durante o tratamento, póde o patrão requerer a verifi-
cação do estado de sande da victima, nomeando o juiz um medico 
para fazer o necessario exame, que será r ealizado em presença do 
medico assistente, préviamente avisado .. 

§ 1. º Si o medico nomeado attestar que a victima se acha em 
estado de retomar o trabalho e esta o contestar, poderá o patrão reque-
rer um exame pericial, que deve realizar-se dentro do prazo de cinco 
ôias, com as formalidades legaes . 

. § 2 . º Verificado o caracter permanente de uma incapacipade, o 
juiz condemnará o patrão a pagar as indemnizações de direito . 

§ 3 . º Neste caso e no de morte, a i:1 entença será appellavel. 
Art. 82. Nos exames periciaes que forem ordenados, não poderá 

servir de perito pessoa ligada ao patrão da victima, ou á empreza ou 
sociedade em que o mesmo SE\ houver exonerado do cumprimento das 
obrigações estabelecidas nesta lei. 

Art. 83. Quando, depois de fixada a indemnização, a victima vier 
a fallecer em consequencia elo accidente, a incapacidade se aggravar, 
se attenuar, se repetir, ou clesapparecer, ou se verificar, no julgamento, 
um erro substancial de calculo poderão os patrões as victimas ou 
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seus representantes, pedir a revisão do julgamento, que determinou 
as consequencias do accidente e fixou a indemnização correspondent e. 

Art. 84. O representante do Ministerio Publico prestará sempre 
ass1stencia judiciaria á victima. 

Art. 85. A victima elo . accidente e o patrão, ou seus representantes, 
gozarão da reclucção ele metade elas custas regirnentaes, que serão 
cotadas para serem afinal pagas pelo vencido, não poclericlo a falta 
ele prompto pagamento das mesmas retardar a marcha elos respectivos 
proce:ssos. 

Art. 86. E' privile__;iaclo o credito ela victima elo acciclente, ou de 
seus representantes, relativo ás clespezas com medico, pharmacia e 
funeral, e ás indemnizações por incapacidade para o trabalho_ ou poe 
morte. 

Art. 87. As companhias de seguros, os syndicatos de garantia e 
as sociedades de soccorros mutuos, de que tratam os arts. 7.3 e 7 4, 
obrigam-se, para a satisfação desse privilegio: 

1 º, a collocar- se sob a fiscalização immecliata e permanente do 
Estado; 

2º, a constituir um fundo especial de reserva, inalienavel e inamo-
vível, destinado ao pagamento das pensões, de accôrdo com ·as regras 
que forem estabelecidas em regulamento, que o Poder Executivo ex-
pedirá. 

Art. 88. As companhias de seguros que operarem sobre acci.dentes 
no trabalho, bem como os syndicatos ele garantia, cobrarão uma taxa 
variavel, segundo um coefficiente de riscos estabelecido sobre bases 
scientificas, devendo ser revista periodicamente, e ficando reservada 
ás companhias e aos synclicatos a faculdade de a diminuir ou augmen-
tar de 30 % do seu valor, em razão das condições particulares de 
exploração das emprezas seguradas, e de a augmentar de 60 %, quando 
as profissões, que a industria comportar, offerecerem riscos anormaes. 

Art. 89. São passiveis ele multa os patrões que pagarem ás corn.-
panhias ele seguro, ou aos synclicatos de garantia, com o proclucto ele 
descontos ele sa!ario ele seus operarias, bem como os que lhes impu-
zerem, directa ou indirectamente, que contratem por conta propria o 
seguro estabelecido por esta lei. 

Art. 90. Quando um patrão deixa ele explorar uma industria, q:rnr 
por morte, quer por fallencia, quer por liquidação, ou transferencia 
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do respectivo estabelecimento, os capitaes representativos das pensões 
devidas até essa data tornam-se exigiveis ele pleno direito, devendo 
esses capitaes ser transferidos a uma companhia ele seguro, ou à um 
syndicato ele garantia, que fará o serviço da renda, emquanto o Governo 
Federal não crear um instituto para esse fim. 

Art. 91. Os patrões ou seus representantes podem ser exonerados 
da obrigação constante do artigo· anterior, provando: 

1 º, que effectuaram o seguro 0.ontra acciclentes no trabalho em uma 
companhia ele seguros, iclonea, ou em um syndicato de garantia; 

2º, que garantiram, com segurança, as pensões devidas empre-
gando os capitaes representativos das mesmas pensões em titulas de 
renda que o Poder Executivo enumerará em regulamento; • 

3º, que, em caso de transferencia elo estabelecimento, o comprador 
assumiu todas as obrig·ações que para o vendedor decorrerem da pre-
sente lei. 

TITULO V 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 92. Os conflictos sobre trabalho, de ordern collectiva, serão 
prevenidos, ~ºu resolvidos, por meio ele concil iação ou arbitra3em. 

Art. 93. Fica o Governo autorizado a entrar em accqrclo com os 
Governos dos Estados e do Districto Federal para serem organizados, 
nesta Capital, e nas dos Estados da Republica, conselhos de conciliação 
e 'tribunaes de arbitramento, constitui-do cada um por seis membroi;, 
sendo tres operarias e tres patrões, ou seus respectivos representantes, 
sob a presidencia do Ministro da Agricultura ou do Prefeito Federal, 
neste Districto, ou do Secretario do Departamento do Trabalho, nos 
Estados, com competencia para tomarem· conhecimento e resolverem 
sobre as reclamações e conflictos de ordem collectiva entre operarias 
e patrões, sob as seguintes bases: 

1 º, será facultativa a constituição desse tribunal e conselho; · 
2º, o presidente ele um e outro terá voto de desempate, em todas 

as deliberações; 
3º, suas convocações e resoluções serão publicadas, gratuitamente 

no Diario Official clq Districto Federal, ou dos Estados, e, quando não 
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cumpridas, darãio lagar a multas, applicaveis a todos que intervierem 
no contracto de. trabalho collectivo; 

'4º, só poderão tomar parte em suas deliberações associações com 
personalidade civil. ; 

Art. 94. Fica creado o Patronato do Trabalho, sob a direcção da 
secção competente do Ministei'io d.a Agricultura, e autorizando o Go-
verno a regulamentar a sua constituição e funccionamento, tornando 
obrigatoria, nos estabelecimentos fabris de qualquer natureza, por 
parecer de uma junta technica, que instituirá a applicação de appare-
lhos de protecção indispensaveis a -cada industria, prescrevendo as 
regras de hygierie industrial a serem observadas nesses estabeleci-
mentos; e, em summa, provendo, de modo efficaz, sobre a inspecção 
e 'fiscalização de todos os serviços e centros de trabalho, nos termos 
desta lei. 

Art. 95. E' privilegiado o credito proveniente de salario, quando 
não prescripto. 

Art. 96. O salario não poderá ser penhorado, ou embargaclo, sin'ão 
na quarta parte de seu valor, salvo0 o caso do art. 51. 

Art. 97. As pensões e indemnizações previstas nesta lei serão 
inalienaveis e insuceptiveis de execução. 

Art. 98. E' nulla de pleno direito qualquer convenção contraria 
á presente lei, tendente a evitar a sua applicação, ou a alterar o modo 
de sua execução. 

Art. 99. A presente lei não exclue o procedimento criminal nos 
casos previstos em direito commum. 

Art. 100. Todos os patrões attingidos por esta lei são obrigados a 
affixal-a. com os respectivos regulamentos em . lo;ar bem visivel de 
suas fabricas, officinas ou estabelecimentos. 

Art. 101. Incorrerão na multa de 100$ a 500$ os patrões que infrin-
girem qualquer disposição desta lei. 

.Art. 102. Em caso de reincidencia, as multas poderão ser elevadas 
ao dobro. 

Art. 103. As multas contra os patrões e operarias, não pagas no 
prazo, serão cobradas executivamente, revertendo o seu producto rm 
beneficio do servi110 de inspecção e fiscalização de que fôr encarregado 
o Patronato do Trabalho, de preferencia o que disser respeito á manu-
tenção de escolas para operarias menores. 
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Art. 164. Todas as acções que se originarem da presente lei serão 
i;rocessadas perante a justiça commum, guardadas as prescripções da 
respectiva lei de organização judiciaria. 

Art. 105. Essas acções serão summarias, e prescreverão de accôrdo 
cÓi~-:t as disposições do Codigo Civil. 

TITULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAES 

Art. 106. Esta lei entrará em vigor immediatamente, não obstante 
o •disposto nos arts, 50, 87, § 2º; 91, § 2º; 93 e 94 devendo ser regula-
mentada até seis mezes depois de officialmente publicada. 

Art. 107. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 29 de Outubro de 1917. - Cunha Machaclo , 

Presidente. - Maximiano ele Figueireclo, Relator. - MeUo Franco. -
Celso Bayma. - Gonçalves Maia. - Arnolpho Azevedo. - Pruclente 
de Moraes. 

SESSÃO DE 23 DE JULHO (1918) 

O Sr. Camillo Prates ( *) - Sr. Presidente, é natural que a 
Camara, depois de ter ouvido o notavel e substancioso discurso pro-
ferido pelo illustre Deputado pelo Districto Federal, a proposito do 
projecto sobre a alimentação publica, não esteja disposta a attender 
a minha palavra sem brilho e desautorizada (não apoiados) . Isto, po-
rém, não .impede que eu venha expender da tribuna algumas consi-

' derações, que me foram suggeridas pela leitura do projecto, ora em 
discussão. ( *) 

Antes de qualquer outra consideração, Sr. Presidente, relevem-me 
V. Ex. e a Gamara a minha ousadia em fazer objecções a um projecto, 
que se acha amparado com a assignatura de collegas nossos da maior 
autoridade no assumpto, 1que merecem e têm merecido muito justa-
rr:ente o respeito desta Casa. Entretanto, a leitura rapida do projecto 

( •) ·Este projecto, sem andamento desde 30 de Outubro de 1917, !oi col-
locado na Ordem do dia a r equerimento do Sr. Nicanor Nascimento. 

\ 

3" discussão 
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despertou-me de tal modo a admiração ante algumas das suas dispo-
sições, que eu não poderia absolutamente, sem faltar a um dever de 
consciencia, deixa1' de vir á tribuna, rogando á illustrada Commissão 
me desculpe si uma ou outra vez a critica, que fizer, puder melindral-a, 
certa ele que não é outro o meu intuito, sinão pedir esclarecimentf0s 
ii competencia dos ~11eus illustres collegas e á Gamara a sua attenç~o 
para aquillo que varnos votar. 

Em g·eral, Sr. Presidente, tocl o o syst ema do projecto se resente 
de um defeito que salta á vista desde que se attente para elle. Ha por 
parte da Commissão . subscriptora elo projecto uma tal ·©u qual hesi-
tação ou antes uma h esitação caracter izada no encarar o assumpto. 
Quando eu tiver ensejo de discutir detalhadamente estas disposições, 
quando t iver de minucl.entemente analysal-as, .a Gamara verá 1que 
tenho razão nacruillo que acabo áe affirmar. 

Escusado é encarai'. a importancia do assumpto sobre que a Gamara 
vae delib erar. Teremos, ao votar es ta lei, el e r egular o t rabalho em 
toda a União. 

O SR. DEODATO MAIA: - E' talvez esse um dos assurnptos mais 
importantes ele que se tem tratado aiqui. 

O Sn. CAMILLO PHA'l'ES : - Sabemos qual a differença profunda 
que l1a entre as diversas regiões elo paiz. 

O SR. Es'rAcro COIMBRA :, - Apoiado. 
O SR. GAMILLO PrtA'J'ES: - Sab emos que o clesequilibr io economico 

é muito sensível entre as diversas zonas elo Brasil. Não é extranho 
á Camara; Sr. Presidente, que a vida no sul elo paiz differe extraor-
dinariamente da vicl.a no norte ; que as crnnclições de tr abalho em uma 
e outra r eg'ião são inteiramente differentes e que, portanto, legislar 
sobre tal assumpto, estabelecendo regTas geraes para que o trabalho 
seja regulado no sul, como no norte e no centro elo Brasil, é materia 
clifficil, para a qual cumpre 'á Gamara ter a maxima attenção, sob 
pena de, em vez ele organizar, desorganizar o trabalho por tocla a 
parte. 

O Sn. RAUL ALVES: ~ Apoiado. Não são legisladores daqui qu e 
poderão corresponder á espectativa de populações clistantes, si as des-
conhecerem. 

O Sn. GAMILLO PnATES: - Sr. Presidente, nã.o é de hoje que se 
nota a facilidade com que legislamos, sem attender ao meio em que a 
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lei deve ser applicacla .. Muitas vezes legislamos tendo em vista sómente 
a5 . impressões que nos produzem a Capital da Hepublica e as cidades 

.mais cultas e acleantaclas do paiz. Em consequencia dessa desattenção 
a tactores de maxirrta importancia é que as leis não produzem resul-
tado ou, si produzem, este é opposto ao desejado. 

o SR. HODRIGUrnS MACHADO : - Ou são ínexequiveis. 
O SR. ÜAMILLO PRA'rEs: - Quanto á ,organizaç.ão elo trabalho, 

001110 a todas as relações so~iaes e politicas, costumamos legislar deste 
mesmo modo. 

Não sei, Sr. Presidente, si é o desc·aso pelo estudo destes factores, 
si é a nossa tal -ou qual inclolencia em abordar os assumptos ; o focto 
é que muitas leis sahem daqui e não podem ser executadas em todo 
0 territorio brasileiro'. 

Penso que deste ·'defeito se resente o proj ecto. Sr. Presidente, 
V. Ex. vê, por exemplo, no projecto (e é oMasião ele demonstrar á 
Gamara a maneira hesitante pela qual foi encarac~ o assumpto) dispo-
sições como a do art. 113, que diz: "E' expressamente prohibido o 
trabalho nocturno subterraneo ." 

Quer dizer: o projecto expressa ·e taxativamente· prohibe que o 
operaria trabalhe á noite em logar subterraneo, isto é, em galerias. 

Por essa disposição parece seria prohibido o . trabalho nocturno 
nas minas de.,. qualquer natureza; desde que estas minas só pudessem 
ser exploradas em gàlerias, como são .as ele carvR.o, ouro e outras. 

Ora, Sr. Presidente, esta prohibição Ímportaria quasi na extincção 
do trabalho das minas, porque occasiões ha em que o serviço nocturno ,' 
dentro elas minas ou nas galerias, é o unico meio de se salvarem estas 
proprias minas, sob pena de ruirem em consequencia de accidentes, 
que poderiam ser pr evenidos dessa fó rma. 

Não devemos nos assustar, entretanto, porque, depois de ter o 
projecto estabelecido no art. 43 a pro hibição do trabalho noctm ,10 
subterraneo, diz nb art. 1,5 : 

"Ar
1
t. 45. As disposições dos artigos anteriores não impedem que 

-Os patrões possam prolongar em seus estabelecimentos o expediente 
do ~rabalho por maior tempo que o fixado como horai'io legal, urr:a 
vez que os operarias sejam substituiclos sem excedel-o." 

Sr. Presidente, deixo já de lado a redacção do artig·o que no meu 
hmmlde conceito está pessima. 

' 
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Vê V. Ex. que; no art. 45, o projecto revoga o que o art. !13 havia 
expressamente estatuido. 

O art. L15 cliz que os patrões podem entrar em accôrdo com .1s 
operarios para que estes façam o seu trabalho em hora diversa e[,> · 

horario legal, uma vez ·que os operarias sejam substituiclos sem exce-
cl el-o. 

"Sem excccleJ'.-o" penso eu se r eferir ao .horario legal; não obstaLle, 
a expressão estar ambígua no proj ecto . 

Chamo a atlenção ela Gamara para o defeito ele redacção. qHe,. 
neste caso, t em grande valor. O proj ecto parece fazer clistincção entre 
trabalho e expediente ele trabalho e permitte a prorogação cleste. 

Não sei fazer a, clifferenciação entre uma e outra expressão. 
Sr. Presidente, em todas as legislações, pr incipalmente em uma 

legislação como esta, que deve ser lida e entendida pelos operarios, 
porque é para ellrs que ella é feita, toda a clareza é pouca. 

Não. elevemos aclmittir expressões, que sejam obscuras. ou cuja 
interpretação oHereçam amphibiologias. A clareza elas leis é uma 
regra ele le )slar, ·mas aqui, neste caso, se torna muito mais exigente 
essa obrigação, visto tratar - se ele uma lei ·que eleve ser lida, inter pre-
tada e conhec ida por todos os operarias. Entretanto, V. Ex., Sr. Presi-
dente, encontra esta expressão, para" a qual chamo a attenção ela 
Ca+nara: "Proro.gar o expediente ele tràbalho." 

Não sei si é a mesma cousa que prorogar trabalho. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: __: Até em fabrica não ha expediente 

de trabalho. Expediente ele trabalho é o exercício nas secretarias do 
serviço publico. 

O SR. CAMTLLO PRA'l'ES: - Sr. Presidente, a :camara já viu que 
o projecto foi formulado com hesitação notavel. Não houve por JJ,arte 
do seu autor linhas determinadas, certas, dentro das quaes elle tivesse 
ele escrever as si.las diversas disposições ele tal modo que sahisse daqui 
uma lei, podendo reg·ular o trabalho em todo o paiz. Ao mesmo tempo. 
que se dispõe que o trabalho nocturno é prohibido, permitte-se esse 
trabalho, ·embora sob a denominação de expediente de trabalho. 

·o SR. NTCANOR DO NASCIMEN'l'O: - E tem um outro mal, de granel~ 
gravidade. Como V. Ex. sabe, todas as coclificaç.ões são subsequentes 
á 18gislação orclinar ia que se faz esporadicamente para providenciar 
sobre cada assumpto especial ; só depois que essas legislações esparsas 
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estão feitas, verifícadas pela observação, pela experiencia e pela 
pratica, é que se póde chegar a uma codificação; de modo que este 
projecto, que ahi está, precisa soffrer inevitaveln1ente a separação de 
suas partes, 'para que o Congresso vote cada uma ele per si. 

O SRR. DEODATO MAIA: - Não .se podem fazr.r taes saltos em Direito. 
O SR. CAMILLO PRATES: - Sr. Presidente, de hontem para hoj e 

foi que pude lêr perfunctoriamente este projecLo, e as minhas obser-
vações resaltam da primeira leitura. Penso qu8 a Gamara terá tido a 
mesma impressão que eu. 

O projecto, Sr. Presidente, crêa direito novo , sem, entretanto, 
diz er que o faz. 

' E' indispensavel que suas disposições sejam el e tal modo estu -
dadas que não se vão, em vez de afastar, crear conflictos frequentes 
entre patrões e opera.rios. 

O SR. DEODATO MAIA: - A r espeito desse assumpto ha disposição 
r.ova ele direito civil. 

O SR. CAMILLO PRATES: - Era o que eu ia dizflr. Em relação 
às indemnizações, feitas, por exemplo, pelos patrões aos operarios, 
em caso ele acciclentes, ha direi.to novo creaclo pelo projecto, quand o 
já existe direito estabelecido no Codigo Civil. E esse direito novo 
não se diz que seja ou não em contraposição ás disposições elo Cocligo 
Civil, que .re ula a materia. Ao contrario, deixam-se no projecto as 
diversas disposições, como que instituindo direito novo posteriormente 
ao Codigo Civil. 

Quanto á permissão para o trabalho de mulheres casadas e de 
menores, as disposições são ele tal ordem, qu e, si não fosse o receio 
de ser excessivo, eu as qualificaria de absurdas, evidentemente inex-
0quiveis entre nós e, ás vezes, mesmo estabelecendo para os menores 
i1npossibilidacle ela sua educação por inter1hedio elos paes ou repr eser..-
Gante3 Jegaes. 

Outr~s vezes, Sr. Pres idente, o projecto que, ao que parece, qu iz 
proteger os operarios, é absolutamente hostil aos mesmos. 

Nelle se encontram dispos.ições restrictivas para os operarios, e 
·não se encontram dessas disposições e restricções em .relação aos pa-
trões, quando estes se acham em situação analoga á elos primeiros. 

Ass im, por exemplo, no art. 54 se diz: 
"Os acciclentes ele que forem victimas as pessoas, occupadas, pro-

-
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visoria ou permanentemente, na execução de qualquer dos serviços 
enumerados no artigo seguinte, quando occorrerem na occasião e em 
consequencia do trab·alho, darão direito a uma reparação, a cargo 
exclusivo do patrão." 

A Gamara preste attenção : 
"exceptuados apenas os accidentes intencionaes e os que fo.rem 

causados por força maior, ou por delicto, imputavel quer á victima, 
quer a um extranho". 

De tal maneira que o operaria que, victima de um aécidente de 
trabalho, vae discutir com o patrão, para ter direito á compensação; 
deverá apurar si teve ou não .a intenção de soffrer esse accidente. Não 
ha nada mais sibyllino e de mais difficil verificação. Tem de discutir 
a interição, e ainda mais, si esse accidente foi determinado por força 
maior. Que vem a ser força maior? 

Digamos, o [risú, nas minas de carvão, as intoxicações resul-
tantes da explQração das minas, devem ser considerados força maior·? 

Que chamamos força maior? Como um operaria ha de discutir 
com o patrão o que seja força maior, se nós, legisladores, não a pode-
mos determinar, definir no momento em que fazemos a lei? 

O SR. DEODATO MAIA: - O projecto cogita de arbitragem .. . 
O SR. CAMILLO PRATES: - Não cogita. 

·O SR. DEODATO MAIA: - O que ora se discute é o substitutivo. 
O SR. CAMILLO PRA'l'ES: - E' o substitutivo. Como acabei de dizer, 

li o projecto rapidamente esta manhã, porque, Sr . Presidente, entend.i 
que _ leis dessa magnitude não podem passar na Gamara clespercebi-
clamente. 

Sei bem que sou dos menos competentes para vir á tribuna . .. 
VARIOS SRs. DEPUTADOS: - Não apoiado . 
.Q SR. -CAMILLO PRA'l'ES - . .. mas q\,l8ria ao menos fosse daclo o • 

grito de alarma, para que os Srs. Deputados vejam o peri=o a que 
se expõem, votando um projecto dessa natureza, sem um exame sério. 

VARIOS SRs. DEPU'l'ADOS: ,...- Apoiado. Muito bem! 
O SR. CAMILLO PRATES: - Chamo a attenção da Camara para outro 

ponto do projecto, que acho profundamente iníquo. E' o art. 55 e seu 
paragrapho unico, que dispõ em: 

"Têm direito a essa reparação os operarias e aprendizes assala-
riados, cujo salario annual não exceder ele 2 : 400$, uma vez que tra-
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balhem por conta de outrem nos seguintes serviços: construcções, 
reparações e demolições de qualquer natureza, civis ou navaes, corno 
de predios, pontes, estradas de ferro e de rodagem, linhas de tram-
ways electricos, rêcles de esgotos, de illuminação, telegTaphicas e tele-
phonicas, etc.; bem como na conservação de todas essas construcções, 
transportes por terra ou agua, . carga ou descarga; e nos es,tabeleci-
mentos industriaes e nos trabalhos agricolas em que se empregarem 
motores inanimados, estabelecimentos e trabalhos estes onde a lei 
abrangerá apenas o pessoal exposto aos perigos das machinas. 

Paragrapho unico. A indemnização não poderá ser .calculada tenc'.o 
por base quantia superior a 2: 400$ annuaes, embora o salario ·ela 
victima exceda a esta quantia." 

Não se pócle le. ~ islar de modo mais hostil a o operaria . 
o SR. NICANQH. NASCIMENTO : - E' a gléba. 
o SH.. CAMILLO PH.A'l'ES: - Todos nós sabemos que ha gradações 

dos operarias nas industrias que ell es praticam. Ha o operario com-
mum, vulgar, 6 jornaleiro, digamos assim; mas h,a tambem o operaria 
graduado, dirigente, technico , que não póde ser tratado da mesma 
maneira que os outTos. 

E' evidente que estes homens pertencem a classe diversa; t êm 
tratamento diverso tambem; e não se podem nivelar, quando são inde-. ' 
mnizaclo~ por acciclente de trabalho, com os operarios que ganham · 
menor salario, que têm outros liabitos ele vida. A capacidade technica 
.c]aquell'e.s é mais completa, é superior á d estes. 

Entretanto, pela lei, reduzirem"os todos os operarios á mesn1a 
situação, marcando-lhes, para base ela indemnização, 2: 400$ annuaes. 
A sua condição é perfeitamente differente. 

O SH.. JOSÉ BAH.H.E1'0: - O valor economico é até clifferente. 
O SH.. CAMILLO PH.ATES: - O proj ecto deve ser organizado do ponto 

ue vista economico ela producção do operario, que se inutiliza. Mas, 
"tem essa disposição, que não trep ido em qualificar ele iniqua. 

Outra disposição, Sr. Presidente, para a qual chamo a attenção 
da Gamara é a elo art. 61, que é a seguinte: 

"Em caso de incapacidade parcial, permanente, a victima rece-
berá, si tiver encargos ele familia, uma pensão vitalícia equivalente 
á metade da diminuição causada pelo accidente no seu salario, e, em 
caso contrario, um terço dessa climinuicão." 
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Segundo este artigo o operaria, desde que seja victima ele um 
accidente ele trabalho, e .não fique completamente inutilizado, sinão 
apenas parcialmente, receberá metade ela diminuição que soffreu pelo 
&cciclente, si tiver familia, e um terço, si não a tiver. Pergunto eu, 
porém: si esse operaria não está inutilizado completamente, e si ainda 
é capaz ele produzir, elle deverá receber não só a metade ela diminuição 
que soffreu no seu salario, mas aquillo que representar a remune-
ração elo seu trabalho? Porque elle tem ainda uma parte procluctiva. 
Não sei si me fiz bem comprehender. O operaria se inutiliza, mas 
:1.ão de todo; continúa a produzir, mas só· produz metade elo que pro-
duziria, si estivesse são. O patrão é obrigad? a indemnizai-o da metade 
daquillo crue o operaria perde pelo accidente elo trabalho; mas a lei 
não diz claramente si o operaria recebe o preço daquillo que ainda 
pr oduz. Como se justifica isso? E' uma omissão, que creio dever ser 
remediada. 

Outra disposição, Sr. Presidente, é essa, que não sei se obedece 
a uma tendencia nossa, elo espirita brasileiro, talvez pela excessiva 
bondade ele coração, em favorecer os estraff eiros, ·em detrimento dos 
nacionaes. E' um wiso nosso, manifestado em diversas leis, que aqui 
votamos, e, principalmente, nas leis ele colonização e irnmigração. 
Legislamos, em geral, dando ao estrangeiro todas as vantagens e aban-
donando completamente o brasileiro, que reputamos incapaz. 

O SR. SIMÕES LOPES: - A's vezes, expulsando o brasileiro. V. JBx. 
sabe que, no serviço ele colonização, o brasileiro representava 10. %. 
Ultimamente foi que essa porcctentag()m se elevou. 

O SH. CAMILLO PHA'l'ES : - J33' o opposto do jacobinismo. Somos 
jacobinos para os nacionaes, para os brasileiros. 

o SR. DORVAL PORTO: - E' jacobinismo inverso. 
O SR. CAMILLO PRA'l'ES: - V. Ex. vê que essa disposição do projecto 

é mais uma manifestação do nosso espírito ele idolatria pelo estran-
geiro. Diz o § 1 º elo art.. 69: 

"A victima estrangeira Ou os seus beneficiarias, nos e.asas dos 
arts. 59 e 61, quando deixarem de res idir no territorio nacional, rece-
berão, a titulo de indemnização, um capital correspondente ao triplo 
da renda annual que lhes fôr devida! ficando remida a obrigação do 
patrão." 
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E' o caso de alg·uem desejar ser estrang·eiro, toda a vez que fôr 
victima de accidentes. A disposição é de tal · ordem, que o operaria 
estrangeiro poderá exigir do patrão, em consequencia della, urna remu-
Jleração equivalente ao càpital, capaz de produzir em juro aquillo que 
elle deveria receber como salario, isto é, o estrang·eiro teria de r eceber 
o capital que produzisse juro igual a 7 :200$, por exemplo, ou tres 
.annos a 2 :!100$000. 

Não sei onde se foi buscar semelhante disposição. E' uma hosti-
lidade declarada ao operaria nacional. E, por fallar nelle, é tempo 
de se ·dizer que somos injustos com os operarias nacionaes, somos 
profundamente injustos. Não ha muito li o parecer de um funccionario 
do Departamento elo Trabalho, ele S. Paulo, que foi incumbido de 
estudar um instituto á mar s em elo Parahyba. Esse parecer é . um attes-
tado o mais eloquente, positivo e incontestavel ela capacidade elo na-
cional para o trabalho, desde que seja bem alimentado, bem vestido, 
bem pago, e educado ele maneira a se afastarem delle todos os vicios, 
que tanto prejudicam o homem. 

Foi o que succedeu com os trap istas. e Estes tomaram cerca de 
500 trabalhadores nacionaes, vestiram-n'os bem, pagaram-.lhes bem, 
deram-lhês habitações hygienicas e, no fim de algum tempo, dec;a-
raram ao funccionario paulista que não conheciam no estrangeiro ope-
rarios qu~ excedam ao brasileiro, não só em esforço, como em ~ntelli

gencia. 
Diz-se, entretanto, que o trabalhador nacional não tem o valür 

economico do estrangeiro! 
E' uma injustiça clamorosa fe~ta á nossa gente. 
o SR. RODRIGUES MACHADO: - Aliás, é nosso habito dizer que t ,1Jo 

que é nosso não presta. 
O SR. CAMILLO PHATES: - Sr. Presidente, muitas outras disposi-

ções do projecto merecem exame mais attento da Gamara. 
Em relação aos menores, a lei prohibir ia que os menores ele 1.0 

annos trabalhassem, determinando que os de 10 a 15 annos pudessem 
:rabalhar por tempo limitado, com interrupção de serviço. Estalielece 
:.1ma especie de maioridade nova, porque o menor, segundo dispõe o 
pro jecto, pódc receber dir cctamente o safado ele seus patrões. 

Ellcs têm, pelo projecto, o exercicio de direitos que a nossa legis-
•lação não lhes reconhece. Em n:?.nhuma parte da nossa legislação se 
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reconhece essa maioridade aos individuas de 16 armos ele idade, como 
o proj ecto autoriza. 

Assim tambem em relação ás mulheres casaclas; de modo que o 
projecto vae crear uma feição nova para a familia cio operaria, que 
fica .em conclições juriclicas diversas elas dos clemais brasileiros. 

O SR. D.EODA'l'O MAIA: - Revoga o Cocligo Civil. 
O SR. CAMILLO PRA'rEs : - A mulher casacla com operaria tem 

direi tos que não são qonfericlos a outras mulheres .brasileiras; e o·& 
menores ficam com faculdades juriclicas que não . são concedidas a. 
outros menores. 

Pócle-se assim revolucionar a constituição ela familia, como faz. 
o proj ecto, a titulo de beneficiar ao operariado? E' uma . pergunta 
que a Gamara precisa examinar púa responder. 

O Codigo Civil já regula o contracto ele locaçfo de serviços, clanau-
lhe fórma. 

O projecto crêa uma nova f'órma ele conti'actus. 
O SR. DEODATO MAIA: - Diz-se que são .contractos siii generis. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL: - Estão regulacl~·s pelo Codigo Civil 

até com muiLa amplitude. 
O SR. CAMILLO PRATES: ____.., Nota ainda, Sr. Presidente, que o pro-

jecto, não obstante conter diversas disposições coercitiv8-s de direitos, 
não .estabelece sancção alguma; vagamente institue a multa de 100$ 
a 500$ aos patrões que infringirem· dispositivos ela lei, mas não c:iz 
quei:n a applica e quem a cobra; sómente lhe dá eles tino, sem deter-
minar a autoridade para árrecadal-a. 

8r. Presidente, o projecto cle'clara que não são sujeitos ás clispo-
' sições desta lei ós operarias ruraes, quer agricolas, quer pastoris, el e 

tal modo que as rel'ações entre patrões e operarias desta natureza 
ficam reg·uladas pela legislação anteri9r . Seria talvez conveniente se 
examinasse mais ele perto essa face do problema. Não· sei por que 
hã.o de ser e:x;cluiclos das medidas protectoras que a Gamara poasa 
decretar para os operarias os rur~es, agricolas ou paistoris. Elles são 
tambem operarias, trabalhadores. E' verdade que ha no projecto pro-
funda ant inomia entre l OS seus proprios termos, porque no começo 
declara que a lei. regulará o trabalho de todas as industrias para depoi& 
.exceptuar i;ts industrias pecuaria e agricola. 

/ 
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O Sn. DEODATO MAIA: - O projecto parece que se r efere aos ope-
. rarios das fabricas.' 

O SR. CAMILJ,,o PHA'rEs: - O projecto não diz isto. O c1ue elle diz 
é o seguinte: 

"Art. 2 . º São comprehenclidos em suas disposições os 
-opúarios em geral, occupados em qualquer industria, a ser-
vi.ço de outrem, que a explore habitualmente, por conta pro-
pria ou ele terceiro ." 

E' uma disposição generica, comprehencle todos os operarias e 
todas as industrias. O artigo subseqüente, depois, faz a excepção elos 
empregados ruraes. Pergunto, neste proj ecto estão comprehencliclos, 
por exemplo, os operarias que trabalham na Amazonia? 

O SR. J;)OHVAL PonTo: - Absolutamente, não. 
o SR. CAMILLO PRATES: - Sr. Presidente, conhecemos, pela leitura 

0 observação elos viajantes, que a sorte elo operaria na Amazonia é a 
mais precaria. 

O SR. EPHIGENIO SALLES : - Precarissima. 
O SR. CAMILLO PnATES: - S.i não faaltam á verdade aquelles que 

relatam viagens por aqu ellas paragens, na Amazonia existe quasi mra 
especie ele ~scraviclão, instituicla pelos sering·ueiros contra os opera.rios, 
contra o trabalhador. 

O SH. DoHVAL PORTO: - Não é bem verdade; o que ha no Am::i -
zonas é um condicionamento do trabalho, lodo á parte, singular. 

O patrão explora durante um anno inte.iro o seringai, cuja pro-
clucção elle só pócle collocar, no fim elo anno, nas praç.as ele ManáJ)s 
e ele Belém, ele modo que, no correr elo anno, qualquer pagamento 
ha ele ser feito em natureza. Eis 'ahi porque o nobre Deputado, ha 
pouco, disse bem que essa lei não estatue regras para todo o trabalho 
nacional. 

O Sn. CAMILLO PHATES: ~ Sim, porque o systema ele trabalho é 
muito diverso enf todas as regiões. 

Em relação ao trabalhador ela Amazonia, estou informado de que 
se dá este facto: em geral, o trabalhador que se dirige áquellas 7.onas 
é homem que vae elo nordeste do Brasil, urgido pelas condições meteo-
rologicas. 
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Che.:,a á Amazonia ... 
O SR. DORVAL PORTO: - E' o heroico sert;anej'o do nordestE. 
O SR. CAMILLO PRATES ~ ... sem recursos de especie alguma. 

Começa por contrahir um emprestimo com o patrão ... 
O SR. EPHIGENIO mg SAf:LES: - Desde o primeiro dia do contracto 

se escraviza. 
O SR. CAl'vtILW PHA'.rES - ... e fica desde logo, pela obrigação Je 

pagar, escravizado ao patrão. 
Depois, o ser ing·ueiro vae continuando a abastecer o t1' abalhad0r 

que está no deserto, absolutamente abandonado, entregue a si e ao 
seu patrão, e que não tem sequer meios de transporte para sahir do 
poder daquelle a quem alugou os seus serviços. 

8em poder retirar-se, sem poder solver a divida que eontrahiu, 
fica, por conseguinte, annos a fio, escravizado a-o p·atrão, que se tornoll 
seu credor e que não o deixa sahir. 

O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - E ás vezes até o vende a outro serm-
gueiro, passa-o a este pela divida. 

O SR. CAMiLLO PRA'rEs: ~Veja V. Ex., Sr. ·Presiclente, a que con-
dições e-stá r eduzido esse trabalhador, e se merece ou não a attenção 
do legislador brasileiro. São homens que faz em a nossa riqueza e que, 
entretanto, vivem quasi como servos da gléba nessa região riquissima 
da . Amazonia. 

Como se poderão regularizar as relações juüclicas entre patrões 
e trabalhadores , nos seringaes '? 

Reconneço que o problema é clifficil , porque, si quizermos com-
' pellir o patrão e deixar de applicar este regimen, si estabelecermo,; 

condições mais ou menos severas para cumprimento dessa obrigação 
que lhe impuzermos, succederá talvez que os seringueiros não queiram 
mais collocar trabalhadores que afinal abi encontram, na extracção 
da gomma elastica, o unico e ultimo recurso para viverem; mas, por 
outro lado, não podemos assistir indifferentes á esc1'avidão daquella 
gente, tanto mais quanto se trata de homens escorraç.ados de sua terra, 
por accidentes meteorologicos lamentabilissimos. 

Pediria, Sr. Presidente, á illustrada ;Commissão de Justiça atten-
tasse neste ponto e, em sua sabedoria, encontrasse a re: ra que, si 
não resolvesse definitivamente essa situação, pelo mnos a tornasse 
mais humana do que é até este momento. 
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O SR. DEODATO MAIA: - Seria cqnveniente, para maior clareza do 
proj0cto, abri.r titulas: "Mulheres, menores nas fabricas, etc." Assim, 
englobadamente, torna-se confuso. 

' O SR. RODRIGUES MACHADO: - O projecto é maximali·sta, cahotico. 
O SR. CAMILLO PRATES: - Chamo a attenção da Gamara para uma 

cutr a disposição. 
UM SR. DEPUTADO: - O projecto resente-se da falta de uma dou-

trina. 
O SR. CAMILLO PRATES: - Não ha duvida; h·a como que uma 

hesitação na escolha do systema de leis que possa regular o trabalho. 
Isto produziu a insegurança, mesmo deante da nos·sa falta de habito 
de tratar destas questões; e dahi resultam os diversos defoitos do 
projecto. 

Apresento ainda á Gamara outra disposição que reputo malefica: 
a que prohibe a existencia de armazens . junto ás fabricas ou estabele-
cim0ntos industriaes de qualquer natureza. Realmente, Sr. Presidente, 
ha patrões cleshumanos que exploram o serviço elo operaria, obrigado 
n snpprir-se nos armazens elo estab elecimento em que trabalha e que 
é escorchado pelos altos preços exorbitantes; mas, por outro lado, 
desde que o pagamento aos operarias, segundo o projecto, é institui{lü 
semanalmente, ou no fim ele quinze dias, si elle não tiver o recurso 
elo armazem .°do patrão, para prover sua subsistencia, ficará sem ter _ 
onde ou como se alimentar. 

E' prohibiclo ao patrão pagar em vale ou cousa equivalente. Pelo 
projecto, o patrão só póde pagar em moeda nacional, · e não de outro 
modo; mas o pagamento é feito no fim de cada cruinzena ou semana, 
de accôrdo com as condições estabelecidas entre patrões e operarias. 
Si ao patrão é prohibido ter junto ao estabelecimento um armazem, 
o operaria ficará sem ter onde adquirir o genero alimentício para a 
sua suhsistencia e a de sua familia . 

O pa; amento feito nestas condições não garante aos retalhistas ; 
o pagamento feito pelos operarias será tão retardado, que convirá ao 
r etalhista vender a prazo. O que se devia fazer, Sr. Presidente, era 
i'egular is·so, de modo que ao patrão não foss e dado explorar o ope-
raria na venda por preço excessivo, e ... 

UM SR. DEPUTADO: - Fiscalização. 
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O SR. CAMILLO PRA'rES ~ ... para que não se désse a exploração 
pelo patrão ... 

o SH. NICANOR NASCIMEN'TO: - A fiscalização redunda logo em 
sociedade elo fiscal com o patrão. V. Ex. se lembra de que tivemos aqui 
uma estrada ele ferro, cujo fiscal, depois ele fazer a medição, orçando 
por cerca ele trinta mil contos, passou a ser o director ela estrada. 

O SH. CAMILLO PHATES: - V. Ex. talvez não ignore que eu tenho· 
35 annos ele viela publica. Estou muito habituado a vêr todas essas 
chagas que passam cleante ele mim lastimando que talvez seja impos-
sível curai-as! Mas alguma cousa havemos ele fazer. E, si não confiar-
mos na fiscalização cio poder publico, neste caso não legislemos, porque 
tambem a applicação ela lei pócle ser fràudada por lodo aquelle incum-
bido ele executal-·a. 

O SR. NicANOR NASCIMEN'l'O: - O estado. ele desconfiança seme-
lhante deu ·em resultado a Russia. 

O SR. RODRIGUES 'MACHADO: - Devemos empregar esforços para 
não chegarmos ao estado ela Russia. 

O Sn. CAMILLO PHA'l'ES: - Sr. Presidente. V. Ex. vae v8r uma 
outra prova ela hesitação que, como fallei no principio elo meu discurso. 
se nota no projecto. 

Diz o art. 26, que passo a lêr : 
"Art. 26. Todos os estabelecimentos inclustriaes terão um regula-

mento a que ficam suj.eitos o patrão, e o operaria, durante a prestação 
dos serviços, contendo, além ele outras declarações, a·s seguintes : 

1 º, o valor maximo e o valor minimo do salario para cada clasRe ' 
de operaria, com especificação elo mo elo ele pagamento; 

~·. dia, logar e hora do pagamento; 
3º, hora ele entrada e sahicla dos operarias e os perioclos de des-

carno, durante o dia, ou semana. 
Pa'ragrapho uni.co. Esse re.: ulamento será a:ffixado em logar bem 

visivel do estabelecimento, para o qual f'ôr elaborado, sendo um exem-
plar delle remetticlo á repartição competente, onde ficará archivado " 

Por esta disposição do projecto, parece que o legislador faz 1queP-
tão absoluta ela existencia deste regulamento e seu cumprimento. Elle 
o julgou uma peça indispensavel na entrozagem elas relações juriclicas 
entra os operarias e patrões. E o projecto no art. 27, depois deste esta-
tuto, tão positivo e taxativo. declara: 
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"Art. 27. Na ausencia de contracto, os direitos e obrigações dos 
respectivos patrões e operarias serão regidos por esse regulamento, 
e, na falta ou omissão delle, pelos usos locaes." 

Dest'arte vemos primeiro a necessidade de regulamento, da sua 
observancia, e depois se declara que, na falta de regulamento, vigo-
rarão os usos locaes, que, parece, havia o intuito ele afastar ele todo 
pela exigéncia do reg·ulamento. 

Vê a Gamara que o projecto foi feito sem attender á ·harmonia 
das suas proprias disposições entre si. 

Encontrei até senões de linguagem - e neste momento me valho 
de um precedente, a;qui hontem estabelcido· pelo nobre Deputado pelo 
Districto Federal, quando di.scutiu o projec;to do Commissariado da 
Alimentação. A Gamara deve estar lembrada de que S. J~x. desceu á 
analyse grammatical do projecto. Nã:o me darei a essas minucias. Como. 
porém, se trata ele feitura ele lei e como a teclrnica da lei é essencial 
para que possa ser cumprida e executada, pergunto á Gamara que 
significa, por exemplo, esta disposição - "a consolidação dos feri -
mentos põe termo á diaria". 

Que é consolidação de ferimento? Trata-se de ferimento procluzirio 
por accidentes de trabalho. 

Não é erro ele imprensa, nem ele composição, porque, immediata-
mente depois,~ se diz, quando os ferimentos se consolidam: 

"§ 1. º Entende-se que os ferimentos se consolidam, ou no dia ela 
cura completa, ou no dia em que o operaria é definitivamente attin-
gielo por uma incapacidade permanente." 

Assim, a expressão •aiqui empregada, ele ferimento, não é por errc, 
de composição ou ele cópia . . 

A expressão es tá consagrada e repetida no artigo po.sterior. 
Conheço a consolidação de fracturas de oBsos, mas de ferimen-

tos, não 
Deste modo os patrões ficariam cleante de tal dispositivo, com 

a liberdade de suspender ou não a remuneração aos operarias, alle·-
gando que estavam com seus ferimentos consolidados. 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que houve exaggerado descuido na recla-
cção deste projecto, não só quanto ás suas clisposíçõr.·s substanciaes, 
como na sua terminologia. 
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A technica da lei é defeituosissirna e, ás vezes, sem significação 
determinada. 

Sr. Presidente, não quero mais fatigar a a,ttenção dos collegas ... 
o SR. NICANOR NASCIMEN'l'O: - Ao contrario; V. Ex. está illus-

tl'ando o debate, com muita vantagem para nós. (Apoiados.) 
Já declarei que fi z urna leitura rapida elo projecto, mas os defeitos 

se apresentam tão salientes, que não foi necessario grande meditação 
para clescobril-os e trazei-os ao conhe2imento ela Gamara, que, estou 
certo, ha de examinal~o com o interesse que elle eleve despertar em 
todos nós, principalmente nesta ,quadra em qu~ se a _ itam por to:ía 
a parte as questões relativas aos operarias, cujos interesses precisam 
ser protegidos ele verdade_, e não com disposições, como estas, que 
acabo de analysar. (Milito bem; imiito bem. O 01'ador é cump1'imen-
tado.) 

'3ESSÃ0 DE 24 DE JULHO 

O Sr. Bento de Miranda (movimento de attenção) : - O projecto 
de Gocligo de Trabalho, ora submetticlo á consideração ela Gamara, em 
te~c eiro turno, representa, talvez, a tentativa mais séria ela legislação 
brasileira, no sentido ele abordar a questão social. 

E' o caso, certamente, ele nos felicitarmos; nem se comprehencle 
que a democracia mais liberal pelas suas instituições, em alguns dos 
seus dispositivos constitucionaes, un.ica no mundo, se tenha conser-
vado até agora, a bem dizer, indifferente ao magno problema. ao caso · 
temeroso que agita nos seus fundamentos a sociedade moderna. 

Até então , tudo o que se t em conseguido no nosso paiz, em. favor 
elo proletariado, tem consistido em ·algumas vanta .. ens concedidas ao 
operariado official aqui da C'apital Federal, favores que representam 
a meu vêr, antes uma inversão do probl ema; em vez de tentar fazer 
do operaria um funccionario publico, a solução elo problema social 
exigé qu e se transforme todo o cidadão em operario. 

Tal é o escôpo elas mais adiantadas doutrinas socialistas e colle-
ctivistas, fal o preconiza o Positivismo, tal é a tendencia de todo o 
ensino primaria nos paizes cultos, sobretudo na grande democracia 
norte-americana. 
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:p;ntretanto, Sr. Presidente, sou dos .que pensam que qualquer que 
seja o problema a abordar e resolver . por legisladores conscientes, por 
govérnos realmente á altura das circumstancias e das situações que 
os cleJrontem, nunca elevem uns e o:utros perder ele vista as peculiari-
dades do meio em que estão a actuar, meio physico, meio economico, 
meio social. 

O SR. SIMÕES LOPES: - Isso é essencial. 
O SR. BENTO DE MrnANDA: - Sou dos que pensam que é de neces-

sielacle momentosa auscultar os interesses presente do meio em que 
se vae actuar, e verificar si as medidas que se tem em vista levar a 
effeito não serão prematuras, não serão inopportunas ou possivelmente 
contraproducentes. 

O SR. SIMÕES LOPES: - E no proj ecto muit.as dellas o são. 
O SR. BEN'ro DE MIRANDA: - A tanto não sou levado. 
Para legislar ·sobre o proletariado ou apreciar a sua situação na 

sociecl.ade moderna faz-se mistér não esquecer o ponto ele vista histo-
rico e tradicional, o )llOdo como surgiu o 1 º estado, o. seu lento evoluir 
atravez dos seculos até attingir o ponto culminante, de onde domina 
a sociedade occiclental nos nossos tempos, ameaçando revolvei-a nos 
seus fundamentos. 

Uma vez .abandonado este ponto de vista, uma vez esquecido que 
cada povo, mesmo os mais novos, encerra na sua curta ou longa his-
toria, com poucos hiatos e excepções, toda a lenta evolução do tra·-
J: alho humano atravez dos seculos, é muito faci l ele cambar para a .. 
demagogia e· o artificialismo. 

Nas f-'rimitivas e rudimentares sociedades o trabalho e1~a indistin-
ctamente exercido por todos os membros ela tribu, como ainda se poderá 
encontrar exemplos frisantes entre os mais broncos e atrazados selvi-
colas brasileiros. 

Pouco a pouco se foi estabelecendo uma separação nos mistéres, 
que se iniciou pela clistincção elo trab'alho destinado ao homem do 
destinado á mulher; e nessa rudime11.tar distincção elo trabalho domes-
tíco vamoa encontrar a origem das castas e das profissões, que drcor-
rem ela divisão elo trabalho, base essencial do progTesso humano. 

A' pr0p0rção que a tribu, a ag lomeração humana, a horda vae 
se eleva.nela em cultura, ao espirita dos que estão reunidos, em lusa 
pei'enne contra o meio hostil e selvagem, contra os grandes carnivoros 
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e os reptis peçonhentos e contra, sobretudo, o homem ele outras tril;ms 
e agglomerações, vae se impondo a noção ele governo que, segundo a 
concepço ele Nietzsche em Zarathursla decorre ela volição de potencia 
e leva tanto o· mais forte como o mais fraco a se unirem em agrupa-
mentos, em que o mais forte commancla e en.1 que o mais fraco obedece. 
Esta tendencia ao agrupamento apresenta-se ao individuo como uma 
condição de força, ficando sujeito ao :facil anni quilamento aquelle que 
se conservar isolado. 

A noção ele governo resultou, portanto, primitivamente ela diffe-
renciação, de uma especie de privilegio claquelle que melhor reunia 
as qualidades ele concluctor elos companheiros á defesa victoriosa ela 
Lribu contra os inimigos externos. 

A' proporção g_ue a ag lomeração humana vae aug·1úmtanclo ele 
numero e melhorando as eoncli.ções ela existencia pela descoberta do 
uso do ' fogo, ela fa.bricação elos utensílios, , ela domesticação dos animaes, 
mais se foi estabelecendo a d.ivisão elo trabalho profissional. 

Esta divisão ainda mais se aceentúa com o advento elos saeerclotos, 
dos guerreiros, elos pequenos cbefes e em épi;icas mais recentes do 
mercador ou negociante. 

A população se vae assim dividindo sm castas e classes : uns clodi-
cados á guerra, e outros ás preoccupa.'ções rnysticas; as mulheres aos 
afazeres domesticos, as classes in:feri.ores aos trabalhos ela agricultura, 
ao trato dos animaes domesticos, á caça e á pesca. 

A industria mais importante .. era então a guerra e ella começou 
a fornecer á agricultura e aos rnistéres inferiores o escrávo que ia 
l"'abalhar ao lado do aggregado e cio assalariado livre. 

A sscraviclão rspressntou nessa. occasião um gTancle progresso 
sobre os barbaras proeossos primitivos em qüe o inirni :: o aprisionado 
era morto sem quartel B as mais das vezes devorado pelo vencedor. 

Em uma nova etapa ela evo lução lembraram-se eis che:fes guer-
::-eiros ele aproveitar o trnballw' manual elo prisioneiro, obrigando-o 
., realizar os trabalhos mais nu:tcs, mais asquerosos e segundo elles 
mais clespresiveis. 

A. escravidão surgiu snlão, a principio com um cunho- de parte 
integrante da familia, degenerando mais tarde e em certos regimt:ns 
E' m u,rn feroz aproveitamento eeonom.i'co ou sumptuario do trabalho. 
humano, sem consideração pela viela elos .explorados. 
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Assim succedeu, em diversas épocas, com o monstruoso despcrdicio 
de vidas nas theogonias pharaonicas do Egypto para as construcções 
elas pyramides, nas explorações elas minas, na civilização carthag·ineza 
ou romana, nas doutrinações incas ou aztécas da America ·para as suas 
construcções cyclopicas ou em épocas recentes com o eito nas planta-
lações ela America do Nor.te e elo Sul. 

A divisão em castas accentua-se quando o sacerdocio atting.~ a 
culminancia foi'mando hierarchias em que se encontram profissões 
mais altas e mais baixas, em que existe uma verdadeira divfaão do 
trabalho . 

Sclmioller affirma que as profissões liberaes, em gTande parte 
têm a sua origem nas instituições e nas tradições do antigD sacerdocio. 

Herbert Spencer sustenta que a fé da multidão na força ou appa-
rencia sobrenatural elo sacerdote é, no mais baixo gráo de cultura, 
um meio inclispensavel para grupar uma pr imeira vez as forças da 
sociedade. 

i . 
Exemplo rrotavel desta verdade enunciada pelo eminente philo-

s0pho é o que nos 'mostra a nossa propria historia com o extraordinario 
<!Sc·endente alcançado sobre o selvicola brasi leiro pelo jesuita e demais 
ordens religiosas. 

Na idade média logo após e durante o desmoronamento do mundo, 
l'Omauo, quando a Europa mergulhou durante seculos na mais san-
grenta anârcbia, diz - nos Taine, nas paginas incomparaveis das suas 
Or'i,gines ele la FTance Conteinpom'ine, que era tal a insegurança que 
reinava pol' toda a parte, que o misero villão fo i levado, pelo instineto 
ele conservação a trocar a sua liberdade individual pcb relativa garan-
tia da existencia que lhe fornecia o recolher- se ao abrigo dos fossos, 
muros ·e palissadas do castello feudal, quando da approximação dn 
inimigo. 

Deste estado de cousas surgiu o servo da gléba ·que veiu ' acom-
panhando as instituições medievaes, ·com a sua accentuada diYiSF.i1J da 
população em castas e classes, até que a mão forte de alguns chefes, 
verdadeiros, reis nommaes, foi formando os primeiros delineamentos 
'elas grandes patrias actuae.s. 

Datam desses tempos, Sr. Presi·clente, as primeiras org:inizaç,'íes 
dos arli:fices e Dperarios em corporações, com uma disciplina su1:-
oeneTis, l.lffi verclacleiro noviciado, que clava aos associados privi l e~·ios 
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e garaµtias, assegurando-lhes a existencia e ô que é mais, garantindo-
lhes o accesso. 

Estas corporações, que cqnLinham no seu seio patrões, operarios 
e aprendizes, formam por assim dizer o embryão elas cooperativas 
moclernas ·qmi, a meu vêr, fornecem a solµção transitoria do problema 
social; preparando a evolução ela propriedade individual para a pro-
priedade collectiva, já grandemente facilitada na sociedacle moderna, 
pelo preclominio, na grande industria manufactureira, agrícola ou 
extractiva, da sociedade anonyma por acções, em que o burguez capi-
talista ,ou rentier é apenas proprietario ele um pedaço ele papel. 

Relativamente, a situação elo artífice medieval, 'membro das juran-
des et maitrises, era superior á elo operaria moderno, pela 1:.arant.ia 
lfUe lhe forneciam os privilegios ela sua corporação e pela probabilidade 
de elevar-se, ele aprendiz a operario e de operaria a mestre. 

A organização elas patrias européas modernas, sob o pulso forte 
el e alguns reis ener,;icos e clarividentes, trouxe uma relativa tranquil-
li.clacle e segurança para a viela; o estado de guerra, ele permanente 
que era, passou a ser a ·excepção, além de que era ella exercida por 
exercitos profissionaes ou mercenarios, póc!e 'haver um rdlativo bem 
estar, e a accumulação ela riqueza, o desenvolvimento da agricultura, 
n aproveitamento de muitos territorios baldios e malsãos foram leva-
dos a effeito lenta mas seguramente. 

Sob ·esse influxo benefico foi se verificando um augmento continuo 
2 ininterrupto da população. 

As corpora~õ es cercadas e defendidas pelüs muros intransponíveis 
elas suas limitações e privilegias, .não puderam comportar milhares e 
milhares de indivieluos que, em vão procuravam occupação e que foram 
tornando cada vez mais precaria a vida dos centros populosos, pal'a 
onde, aléfr1 ela propria, acorria o excesso ela população dos campos. 

Depois .da éra elas grancles navegações e descobertas geo~raphicas, 
as populações européas começa.ram a ter um largo escoadouro para 
as novas terras a povoar e explorar; mas o grande facto culminante 
que ia revolucionar o mundo economico e ;:mçar as bases da assem-
hrosa industria mod0rna e c·.om ella fazer cresc er e avolumar-se o pró-· 
blema social, foi incontestavelmente a machina de vapor que, deeele 
os fins elo seculo XVII ensaiava os primeiros passos nas minas cte 
carvão da Inglaterra. 
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Assim, Sr. Presi,dente, o surto continuo da população, a acçã.o 
,da nova technica com a - machina de vapor, o a1:lgmento em grande 
escala do volume do numeraria com a descoberta da America e as 
conquistas da libe,rdade individual, proclamadas pela rev,olução fran-
ceza, dando completamente por terra com as corporações de artífices 
.. "ºm o pequeno industrial, são a causa essencial ela actual situaça1;, 
do proletariado e vão fazendo levantar-se cada vez mais temeroso e 
avassalador o problema social. 

Os encyclopedistas, Sr. Presidente, os homens que prégaram e 
delinearam a revolução, muitos delles profundos mathematicos, habi·-
tuados aos prazeres logicos da abstracção, adaptaram para a :Jolução 
do ,problema social os mesmos processos por que os astronomos, geo-
metras e mecanicos contornam as difficuldades dos seus problemas. 

F.ez-se abstracção da sociedade, tal qual ella se achava constituída 
no final do seculo XVIII, com as suas camadas sobrepostas, as diffe-
renças profundas de cultura, de bem estar e de concepção do mundo 
social, e creou-se um typo médio humano para o qual foram decretados 
direitos e os deveres e para, o qual tambem se decretou a liberdade, 
igualdade e fraternidade. 

Ora, a verdade dos factos, á luz dos ensinamentos da hü;toria, 
mostra á evidencia que a liberdade, para as ,nações como para os 
indivíduos, não é attributo que se outorgue; mas é 'benesse que se con-
é;uista; parà as nações, a ferr9 e a fogo contra inimigos internos e 
externos, pelo sacrifício e o trabalho continuo dos indivíduos que as 
compõem; para os individuas por uma luta continua e sem treguas 
sobre si mesmo e contra o meio em que vivem: contra os máas instin-
ctos, as paixões e os vícios, para alcançar o uso mais completo das suas 
faculdades; contra o meio, 'para, pelo trabalho, , conseguir a abastança 
e a independencia, 

Quanto á igualdade, verifica-se que o progresso humano é feito 
justamente pela desigualdade, pela differenciação ; que crêa o estimulo 
e accentua a competencia individual, 

Isso se póde verificar tanto nas agglomerações humanas, como nos 
sêres cujos organismos são tanto mais complicaa-o:s quanto mais per-
feitos , ' 

A fraternidade é uma conquista lenta e continua da civilizai;ião e 
sobretudo do christianismo. 
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O que se vcrificHt na natureza, em todos os reinos, é ª'quillo a que 
os ínglezes chamam o stn1,gglc for l'ife, é. a luta pela vida sem tregoas; 
é a sociedadé, a civilização que estabelecem o auxilio pela existencia, 
co1n a manutenção da ordem, a punição elos malfeitores e a distribuição 
~la ,)ustiça. \ . 

·o problema social, portanto, apresentou-se mais temeroso ainda 
·clr,pois que a revolução pretendeu resolvei-o, por meio ele processos 
poli ticos, decretando os ·direitos, não elo homem real que a sociedade 
apresentava, mas desse homem médio abstr~cto que a ima _ii;i.ação dos 
revolucionarias delineou. 

Pr9clamou a igualclacle, aboliu os privilegias ele nascimento; mas 
conservou a propriedade individual, sobretudo da terra, segundo a 
estreita e dura concepção romana, elo j'Us iitendi et àbiitencli re S'Ua. , . 
e abandonou aos seus proprios recursos a grande massa elo quarto 
estado, p a desigual luta pela existencia, 

E' claro, Sr, Pr esidente, que o pensamento moderno, caracterizado 
principalmente pelo alto senso da justiça, não , deve aclmittir a garantia 
absoluta ela propriedade individual, sem por outro lado reconhecer ao 
.Estasto a obrigação r estricta e o dever inilluclivel d e protecção, auxilio 
e assistcncia á grande massa que se apresenta tão fraca e clesarnparaeta 
clllante elo egoísmo e da cupid ez ela minoria qu e possue a terra, os 
instrumentos de tr::tbalho e o capital, 

Gomo vimos, Sr, Pres.iclente, houve um tempo em que o operaria, 
o artifi.ce, no seio ela corporação da sua especialidade, era até c.erto 
ponto um ser privile0 iaelo e ,garantido pelo monopolio ele que real-
mente gozava a confraria. 

Mais tarde ainda, depois ela dissolução elas suas cmporaçõos, mi 
regímen ela pequena industria el e atelier e elo pequeno industrial, a sur, 
situação ainda não era ele completa servidão e depenclencia. 

O patrão e sua familia trabalhavam com suas propr ias mãos, auxi-
liados pelos seus üperarios e ,aprendizes.' 

l\o correr elos t empos o aprendiz tornava.-se operario e ·0- operaria 
mestre ou mesmo pequeno industrial, Todos os processos ele producção 
~ e r eal.izavam sob o tecto elo manufactureiro, gozando operarias e 
'lprenclizes juntos o fructo . elo seu trabalho, 

Com um limitado numero ele operarios e a iwoclucção em pequena 
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escala, supprindo as necessidades pouco exigentes da cü~cumviz inhança, 
a sup erproducção era, a bem dizer, impossivel. 

A's mais elas vezes o patrão era ao mesmo tempo um proprie-
tario terhtorial e quando ming·uavam as encommenclas e o chefe o 
julgava necessario, suspendia o trabalho e com sua familia e o sAu 
pessoal lavrava a terra .e produzia c.ereaes para o seu consumo, até 
que apparecessem de novo as encommenclas. 

A profunda transformação industrial foi principalmente oon;;e-
quencia ela machina ele vapor, e ela nova t echnica, ela substituição em 
grande do trabalho manual pelo trabalho mecanico, que levou a espe-
cialização e a divisão elo trabalho aos ultimos limites. 

O operario, em geral, tornou- se ap enas o guia ela machina outil 
que r ealiza todas as mil operações até o acabamento elo artigo. O prin-
cipal instrumento ele proclucção deixou portanto de ser o trabalhador 
adulto; e para guiar a mac.hina, a ferramenta, o tear, o ouro, etc., basta 
o trabalho menos intenso e mais mal remunerado e cl ahi r esu ltou o 
emprego das mulheres e crianças. 

A divisão elo trabalho levado assim aos ultimos li.mües, acompanha 
paÍ'allelamente os progressos ela t echnica e a formação elos grandes 
capitaes, realizado pela concentração ele enormes massas de pequenas 
contribuições, nas formidaveis sociedades anonymas. 

O emprego . desses aperfeiçoados mecanismos na industr ia mo - . 
derna, levando a especialização manual elo operario a, um limite ex-
tren'lo,- ao mesmo tempo que eleva ao maximo a ef'ficiencia do trabalho 
e o rendimento economico nas explorações inelustriaes, ainda mais 
colloca esta massa ele homens, p.oliticarnente livr es, na dep enclenci a 
1õconomica elos qu e a exploram. 

O operario deixa ele ser um artífice, é um factor anonymo qu e 
entra com uma op eração minuscnla no acabamento do obj ecto . 

· Esta clepenclencja economica elo opera-r io, que se manifesta solJre-
tuclo nos momentos ele depressão elos mercados, fom entou um antago -
nismo na-rante entre empregados e patrões que torna a s itua~.ão por 
vezes intolers,vel. 

Tornara- se então fr isante o mallogro ele resolver o problema social 
com urna solução politica; e a igualdade proclamada pelos direitos elo 

·1 homem, manifestara-se realmente neste temeroso co'nflicto ele classe, 
. com a mais iniqua dcrn closigualclades, por isso que a wn'Lc m;:Lis forl0 
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economicamente estava em condições ele clictar a lei ao proletario que 
precisa trabalhar para viver. 

Esta infedoridade ainda mais se manifiestava pela mais clamorosa 
injustiça, quando o infortun1o, arrancando ao proletario as forças phy-
sicas por meio da doença, elos accidentes, da invalidez ou da velhice, 
atirava:..o irremessivelmente na miseria, abandonando-o a si mesmo. 

Deste conjuncto de considerações nasceu a necessidade premente 
para as nações cultas de cogitarem dos meios de amparar o proleta-
riado contra as ·consequencias dessa completa dominação do ca·pita-
lismo. 

A lei ordinaria era completamente falha; foi necessario então re-
correr a urna· legislação especial - e aos meios indirectos com que a 
sociedade moderna pretende adiar a solução do temeroso problema que 
a assoberba. 

Aliás, Sr. ?-residente, são conhecidas desde tempos immemoriaes, 
desde a antiguidade mais remota, em Athenas e em Roma, as tenta-
tivas de assistencia aos desamparados, sobretudo em Roma. 

Em Roma, cujas autoridades se empenham e'm fornecer pão barato 
e muitas vezes 'alimentar mesmo a sua população indigente. Foi prin-
cipalmente o Christianismo, com os seus sentimentos piedosos que des-
envolveu em alta escala a distribuição ela escmola, reservando a autori-

" -~ 1 
dade ecclesiastica um terço ou 'mais das suas rendas para a assistencia 
aos necessitiados.• 

A reforma protestante mais tarde proclamou ·a systematização 
desta assistencia pelo Estado e pela Communa; seguida pouco depois 
pelos paizes catholicos, -que começaram a adoptar esse ponto de vista 
germanico reformista. 

A causa lüstorica dessa assistencia ü6tá na concepção christã do 
mundo, e como causa economica o systema de producção mo-derna, a 
_causa philosophica vai firmar-se em muitos principias mais ou menos 
verdadeiros : o Estado não póde assegurar direito de propriedade, a 
coRstituição actual hierarchica da sociedade, sem por _outro lado garan-
tir urna renda minima aos pobres, auxiliando-lhes a existencia, livran-
do-os da extrema miseria. 

Para assegurar essa assistencia, sem :fazer recahir o peso total d.a 
respo.nsabilid-ade 'Sobre o cDntdbuinte, a sociedade moclern11 org-anizcu 
sobré principias sci-enti.fíc.os, baseados nas estatisticas e tabellas e no 
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\ calculo das probabilidades, a instituição do se"'uro cóntra a morte, 
'(lontra os accidentes, contra a doença, a velhice, a falta de traba-
i·ho, etc. 

O segm·o, tal qual está estabelecido, torna mais supportaveis as 
de'sgraÇas inevitaveis: a morte dos paes, elos sustentacu;os dà familia, 
perde economicamente a sua crueldade. 

O seguro acoroçôa a economia, o trabalho, a previdencia; traz a 
tranquillidade e a confiança no futuro, tanto no lar da familia, con10 . 
no escrip to rio elo homem de negocios emprehendeclor. 

\ 

"O hom em feliz contrilrne para mitigar o infortunio elo infeliz." 
E' imprescindiv·el, entretanto, ·que o Estado acompanhe carinhosa-

rnente a organizaÇão dessas instituições, fiscalize as bases em que 
assentam, concorra com a sua quota para aquelles que tenham incon-
testavel cli.reito á sua contribuição, de modo. a dar plena confiança ao 
publico na solvabilidade dessas emprezas e assegure, justamente, aos 
que mais durarem, a percepção, por si ou pelos seus descendentes , 
elo premio ou da pensão a que tiverem feito jús. 

E' incontestavel, Sr. Presidente, que neste assumpto tomou' a dean-
teira, a todas as outras grandes nações, o Imperio da Allemanha, en-
trando certamente nos s,euiS plano·s de politica aggressiva, o amorteci-
mento das reivindicações socialistas pela organização modelar da' 
assisfoncia ao• proletariado. 

Affirmam os allemães que a legislação social é independente da 
" constituição dos Estadps; é inclispensavel, quer nas Monarchias, quer 

nas Republicas, ·e para exemplo citam o facto da sua preeminencia 
no assumpto. 

Para o nosso caso particular, Sr. Presidente, eu preferiria que. 
Bm vez de um Cocligo ele Trabalho, como' o que está em debate, nós 
diseutissenms e votassemos um projeeto sobre os accidentes de traba-
lho ; mas, sobretudo, Sr. Presidente, habilitassernos o Governo com os 
meios e autorizações necessarias para a fundação das "Caixas de sen1ro 
contra ·a do·ença", que é, a meu vêr, a parte mais interessante e essen-
ci al, por ora, do problema operado entre nós. 

Para provar que a. · questão mais s'éria e mais importante para 
a pobreza proletaria é a lethalidade, basta que lancemos um rapirlo 
golpe de vista sobre os dados que nos são fornecidos pelàs estatísticas 
tia n1aiov organfznç.ão industrial do mundo/' que é a .A.llen1arilia. 
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Ella já é atrazada de 20 armos; mas, em · todo caso, illustra per- . 
feitamente a affirmação que avançaimos. 

Nas profissões perigosas ha annualmente para mo opE)rarios um 
a dous accidentes serias, e para o conjuncto nas profissões ele-
vam-se a 0,85 % ; emquanto .que nesse mesmo anno de 1899 registra-
ram-se 38 % el e casos de doenças: As doenças são, porlanto, quarenta 
e uma vezes mais frequentes que os accklentes graves. 

E.stes algarismos mostram perfeitame·nte, Sr. Presidente, que · a 
nossa primeira preoccupação deve ser mitigar o infortunio dos pobres 
pela doença, sobretudo em nosso paiz, tropical, e em certas e conhe-
cidas regiões, pela sua insalubriclacle; mas, por outro lado, elles mos-
tram fambem com que crueldade inexoravel e com que regularidade 
fàtal o trabalho faz victimas nos nossos dias e na época das grandes 
industrias. 

No nosso paiz, attendendo á sua fraca população indust6al, sem 
possuirmos estatisticas que illustrem o assumpto, póde-se quasi affir-
mar que a munificencia privada, auxiliada pelos patrões, s eria capaz 
ele provêr aos casos de assistencia nos acc identes industriaes graves. 

En tre nós, Sr. Presiclerite, só ha cltrns categorias ele accidentes, si 
perrnittirern a sua classificação corno tal, mas isso nas .industrias agrí-
co la e extract iva, que merecem a mais séria attenção do Governo, na 
defesa da viqa dos nossos patrícios; entretanto, pelo espirita ele imi-
tação que lavra intensamente em toda a nossa le:;islação, não mere-
ceram as honras da inclusão no capitulo respectivo : são os devidos 
á mordeduras de cobras e reptis venenosos e aos accessos gravíssimos 
do irnpaluclismo. 

Corno em quasi tudo o mais, a deficiencía de estatísticas .nestes 
assumptos é absoluta. Em todo o caso, estudando alguns .dados infor-
mativos que lhe têm vindo ás mãos, o nosso benemerito especialista 
dó Instituto de But.antan, o Dr. Vital Bras il chega á affirmação el e 
que as perdas ele vida ou a invalidez, devidas a mordeduras de ser-
pentes, elevam-se a perto de 20 m il casos annuaes.-

A minha observação propria. leva-me a concordar com· a affir-
,mação do illustre scientista paulista, pelos casos continuas de ampn-
la!;ão ele membros inutilizados por morclecluras de cobras venenosas, 
na Santa Casa de Belém do Pará'., e ainda mais p.ela multiplicidade de 

\ 
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taes a()cidentes nos campos de Marajá~ de que tenho pleno conheci-
mento. 

Quanto ao ·paludismo no valle do Amazonas e no ele todos os nossos 
grandes rios, são bem ()onhe()idos os seus terriveis e destruidores 
effeitos. 

' Bem sei, Sr. Presidente, .que é muito controvertida a in()lusão dos 
casos de a()cidentes graves causados pela enfermidade na ()athegoria 
de accidentes .susceptiveis de ()Ompensações; mas, tarnbem é muito 
()Onheciaa a dis()ussão que em torno do assumpto se tem levantado, 

,propugnando muitos a ne()essidade de re()onhe()er certos ()asos de enfer-
midade, como na cathegoria el e acciclentes, e ahi devem ser incluiclos 
os accessos quasi· fulminantes, nas infecções gravissimas, causada;s pelo 
hernatosoario de Laveran. 

O SR. SouzA CASTRO: - Assim nas molestias profissionaes. 
O SR. BENTO DE MIRANDA: - Eis,' Sr .. Presidente, as considerações 

que me levaraim a apresentar o substitutivo ao final elo art. 55, in-
cl1ünclo as duas modalidades ele accidentes que mais victimas e inva-
lidez fazem ao na.sso paiz. 

Passemos agora, Sr. Presidente, a estudar a parte do projecto que 
r;c refere propriamente, ao segur o contra os acc identes. 

E' incontestavel qu e, neste, corno em outros assumptos, a Allema-
nha esteve iia frente do movimento. 

A legislação allemã sobre o seguro contra os accidentes , tem o seu 
pon1;o de partida na lei de 7 de Junho de '1871 , sobre a r esponsabilidade . 

' Depois de muitos accicl entes nas minas em que pereceram numerosos 
1:Jpcrarios, os liberaes propuzcram no Reichstas·, augmentar a re3pon-
sabi:i.clade elos e111pr eiteiros. A lei allemão declarou responsavel por 
to do o clanmo, a menos ele prova ele força maior ou cul1)a da vicLima, 
as fabri cas, mi nas, pedreiras, estradas ele l"erro, etc; o que co rrespondeu 
-:\ instituição da nova theoria elo risco profissional. 

Bismarck concebeu a idéa de substituir toda a responsabiliclacle 
de direito privado por uma reforma de direito publico, um seguro 
tornado obrigatorio, por uma vasta instituiç.ão subvenciona.ela pelo 
lmperio. Succecleram-se tres projectos em 1881, 1882 e 1884 .. 

A subvenção e o estabelecimento imperial cahiram. Os liberaes 
qner iam rleixar estas vo,ntagens ás companhias particulares. 
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Chegou-se a um accôrdo para organizar o seguro por meio de 
gTancles associações profissionaes dos empreiteiros. Transferiram-se os 
pequ enos acciclentes, que reclamavam menos de tres mezes ele trato.-
menlo, pai·a as caixas contra a doença, não se exigiu cotização aos 
operarias, e substituiu-se a subvenção do Imp erio por unia garantia 
da so lvabi lidade das associações profissionaes. 

Cada uma destas associações devia ser tão vasta quanto passivei, 
,para poder supportar mais facilmen.te os grandes riscos, a todas as 
vicissitudes, a todos os accidentes, mesmo os devidos ·ao puro acaso. 
Impunha-se a divisão elas explorações por profissões, pois os riscos 
variam muito de uma profissão a outra. 

Em 1898 as despezas relativas aos acciclentes oscillaram entre 
1 mk.,26 e 26mk.,78 por 1.00Ómk. de salario. 

Em 188.7 estendeu-se o seguro, até então restricto ao acciclente 
industrial, a novas profissões, particularmente á exploração agrícola 
e. florestal, e de 1894 a 1900 discutiu-se a incorporação do commercio, 
elos officios e da domesticidade. 

Para assegurar o funccionamento real do serviço de indemnizações 
entregou-se a um .g-rancle numero de associações profissionaes, em 
p.rupos por profissões, congregando as mesmas profissões. de todo o 
Imperio, depois cios Estados e das Communas. Todo o serviço fica 
entregue a um numeroso pessoal e complicadissimo mecanismo admi-
nistrativo. comprehendendo directorios locaes, peritos que viajam para 
verificar os accidentes, etc., etc., fi scalizar os serviços, ·etc. 

Os operarias foram apenas admittidos no exame dos accidentes 
e nas pr8scripções exigidas para evitai-os. 

O inqueri to americano na exposição ele S . .Luiz ( 1904), fez um 
methodico apanhado sobre a organização allemã da assistencia ao pro -
letariado. 

A prevenção dos accidentes occupa uma larga parte na organi-
zação da assistencia e na efficiencia dos remedias, não pÚdenclo de 
vista 0 axioma "de que é melhor prevenir OS accidentes do CJUe inde-
mniial-os, e qne a pensão compensadora do accidentc járnais poderá 
preenflher a lacuna do p·ae fallecido na familia, nem offerecer á ·pessoa 
mu l.i l::ida a plena compensação pela falta elos membros avariados. 

Sr .. Prcs.idcnLo, fo i atLendcndo au complicado mecanismo que exige 
a instituição das pensões e que mesmo na Allemanha, apezar da sua 



maravilhosa organização, encontra difficuldades na applicação, que 
entendi substituir no art. 58 o regimen instituído das pensões, por 
um regimen provisorio, pelo _prazo de tres annos, até que tenha ~ido 
org·aniz·ada a "Caixa Nacional de Seguros contra accidentes", e que os 
patrões, na seriação conveniente, de accôrdo com a modalidade dos 
riscos, se tenham organizado em "Syndicato de Garantia". 

Assim termina o relatorio da commissão de inquerito da Expo-
sição de S. Luiz, sobre a "Instituição Social de Se3uro Allemão": 

"A questão .de saber qual o systema que eleve ser preferido para 
o. wbertura dos encargos tem s~do até agora muito controvertida. Um 
systema . . em absoluto reputado o melhor, não existe, pois esta prefe-
rencia depende do objectivo co!limado. 

Na Allemanha, que foi a iniciadora da legislação do seguro opera1'io, 
é natural que, por experiencia, adoptassem a cobertura das requisições 
annuaes. 

Por este meio seriam evitados fones e considoraveis encarg·os 
10.obre a proclucção interna da Nação, com que não se achavam onc-
t·ados outros paizes competidores no mercado mundial. 

As demais nações que foram depois seguindo a corrente das icléas 
novas sobre .a assis.tenc·ia ao proletariado não precisaram mais tactear 
nesta circumstancia e ficaram habilitadas a preferir o systema ela 
entrada, àe uma só vez, do capital, o que, do ponto ele vista tochnico 
oa política . elo seguro, é incontestavelmente mais correcto . 

A or.ganização ele uma tarifa util e pratica para entrada de capital 
irá topar com difficulclades intransponíveis, si tomarmos em consi-
deração a experiencia adquirida em longos annos de observação, quanto 
ao numero, especie e custo dos accidentes nos clifferentes generos de 
trabalho." 

Abordemos agora, Sr. Presidente, a outra importante :face do 
assumpto que nos preoccupa e que mais directamente se prende ao 
a'.mag·o ela questão social e sobre a qual ainda existe muita contro-
versia: 

Com effeito, si todo o mundo está de accôrdo na necessidade inelu-
ctavel de provêr o Estado, por meio de uma legislação especial, :í 
assistencia ao proletario que adoece ou se Invalida ou morre no t.ra-
balho, nem todos concol'darn com a intervenção no contracto e.ntre o 
patrã.o e o operario, para a imposição de um numero fixo de horas 
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de trabalho; e, si bem que o dia de oito horas figure no programma 
do socialismo ou do syndicalismo .contemporaneo, não se póde affirmar 
que, conservada a actual ·Organização burgueza da sociedade, a tota-
lidade elo pr oletariado esteja com ella ele accórclo; a menos que não 
lhe sej a garantido um salario minimo e movei ele accórclo com o preço 
da vicia em cacla situayão particular. 

Desde que a org·anização politica ela sociedade ainda mantém na 
sua plenitude o direito individual da pr opriedade, quer sobre a terra" 
quer sobre os ins trumentos elo trabalho e ela producção, o preç,o de 
todas as utilidades virá fatalmente accresciclo de uma percentagem que 
não p$cle ser desprezada no estudo ela questão que nos preoccupa. 

E aqui, Sr. Presidente, nesta temerosa encruzilhada da larga via 
ele evplução e do pr0igresso humano, é que se vêm chocar as duas 
grandes e volumosas correntes antagonicas em que se bifurca a socie-
dade contemporanea, e, caracterizadas, uma, pela propriedade scim 

1 

trabalho, a outra pelo trabalho sem propriedade''. 
Estudemos rapidamente, Sr. Presidente, as affirmaÇ1ões mais u11 

voga, nos dous campos oppostos, para della tirarmos a directriz ela 
nossa le)slação elo trabalho, sem jáma1s perder de vista as condições 
cio meio physico, social e mental em que ella vae ·produzir os seus 
effeitos. 

"A clistincção de classe, diz um economista notavel, é mais nitida 
no Estado que tem a sua origem na dominação de raças mais pode-
rosas sobre r aças mais fracas. 

Existe uma sáie de ordem necessaria, correspondendo a cada gráo 
r.lo clesenvolv.imento intellectual e economi.co, e esta seriayão vai mu-
dando á proporção ela mudança ele opinião emittida sobre a natureza 
tios serviços prestados á socieclacle e os seus resultados . 

Durante longos espaços de tempo manteve aqui o primeil'o logar 
o sacerdote, alli o guerreiro; algures é uma nobreza ele funccionarios ;• 
mais tarde é a classe dos grandes proprietarios territoriaes; por sua 
vez, em outros tempos e outros lagares. são os fortes commerciantes, 
os gTandes banqueiros e os poderosos inclustriaes que conservam o 
peimeiro plano. 

Acompanhando estes perioclos, nós podemos ir encaixando as cliffe-
1·cn lcs phases ela evolução, l en~a mas seg·ura, elo nosso .. proprio pai:i: 
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e poderemos collocal- o, clivid.inclo - o em regiões, nos differentes gráos 
evolutivop da clasaificação citada. 

Eu já o disse aqui, Sr. Presidente, e ag·ora o affirmo de novo, que, 
de um modo ,_era!, no momento actual da nossa evolução, o nosso paiz 
pócle ser considerado como governado realmente por uma "nobre:la 
d~ funccionaríos ", uma aristocracia burocratica que na H.epublica suc-
cedeu á aristocracia territorial. 

J1jsta "aristocraia burocratica" tem conseguido até agora para si 
e para os seus as mais pin~ ues vantagens e se tem cercado das mais 
vantajosas garantias que lhes asseguram, inclemissibilidade, gordos eR-
tip endios, licenças com vencimentos, um minimo ridiculo de horas de 
trabalho, aposentadoria ·com pingues vencimentos, elevadas pensões 
para as familias ele politicos, jornalistas, homens ele lettras, etc. 

A lucta el e classe, entre nós, não poderá apresentar as crueklacles 
e asperezas com que se manifesta nos paizes elo Velho Mundo. Não 

. é verclacleiramente travada, sinão em pequena escala, entre ricos e 
pobres, pois não· existe uma poderosa plutocracia; mas, entre a buro-
cracia que nos governa, que não é rica, mas vive como ri-ca, e a grande 
massa ela popu lação brasileira, que é positivamente pobre. 

Os clevaclissimos impostos indirectos e clirectos ela União e QS 

t;;rn;_.;·goractos impostos de exportação elos Estados e elas Municipalidades, 
tornam ooses Lres poderes da H.epublica associados com grande;,; percen-
tagens concomiltantemente do procluctor e elo consumidor. 

A solução provis.aria elo problema social entre nós deveria con-
sistir, portanto, na sua prímeira etapa, em uma mais equitati-1a distri-
buição ela colheita obtida pelo Estado, abanclonanclo á nos;;a aristo-
cracia burocratica de uma parte elos seus proventos em favor do 
proletariado brasileiro por ess-e modo secunclanclo o Governo a contri-
buição elos operarias e patrões. 

Schmoller, ·um espirita conservador inclinado, como todo o bom 
teutão para a tracli.ção historica, assim resume as conclusões e ensi-
namentos ela economia politica : 

"No seu conjuncto os ensinamentos da economia politica, ela scicn-
cia social elevem ter como resultado as seguintes conclusões: 

1 º, é imlispensavel reconhecer a icléa ele progresso, como predo -
minante nos nossos tempos; . 
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2º, faz-se mistér reconhecer as forças novas que surgem, e des-
cortinar na economia uacional um phenomeno s.ocial que deve sei' 
encarado sub o ponto de vista dos costumes, do direito, das instituições 
e das diver(:)as organizações; 

3º, é necessario collocar..:se em urna attitude de critica, quer em 
relação ao direito natural individualista, quer em relação ao socialismo. 
Acceitar o que uma e outra têm de bom e rejeitar o que têm de ru.im. 

Reagir contra o estreito espirita de classe é conocar-se no ponto 
cie vista mais elevado do desenvolvimento normal ela Nação ·e da huma-
nidade. 

Reconhecer que a liberdade elo individuo é uma condição essencial 
do progresso e uma conquista definitiva ela lwmanidade; e que a pro-
priecl:acle, cortadas as asperezas da sua definição romana é Lambem um 
patrimonio do progresso moderno." 

Eis aqui, Sr. Presidente, um meio termo justo e razoavel, aceitavel 
pela nossa sociedade burgueza e capitalista, reconhecendo e procla-
mando a necessidade do progresso, da liberdade individual e da pro~ 
priedade privada, com toclos os seus coroliarios e. consequoncias, não 
esquecendo a segunda recommendaç.ão que manda collocar a ec-onomia 
nacional sob o ponto ele vista elos costumes, do direito, das instituições 
e das organizações. 

Passemos, agora, Sr. Presidente, á corrente contraria, para Pos 
collocarmos no ponto de vista critico, recommendado pelo profundo 
economista. 

Como já tivemos occasião de verificar, e foi proclamado pela escola 
conservadora, nas conclusões de Schmoller, a base fundamental da 
estructura da s-ociedade moderna e contemporanea é a propriedade 
individual, se:sundo a concepção romana, submetticla apenas a peque-
nas restricções, que se ligam a qui;stões de utilidade, salubridade e 
salvação publicas, previstas em leis especiaes e compensadas por 
indemnizações equitativas. 

Ao contrario, as escolas ,que propugnam pelo mais completo regí-
men d!1 justiça entre os homens, pela mais justa e equitativa clistri-· 
buiçio .elo bem estar e do producto do esforço humano, a propriedade 
individual da terra e dos instrumentos de trabalho, é a eausa de todos 
os males que affligem as sociedades civilizadas. 

Desde Proudhon, proc.lamando sem embages que a propriedade . . 
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é o roubo, até Augusto Comle, quando affirma que o capital social i:a 
sua origem, deve ser social nos seus fins, todos os pró-homens_ elo oolle-
ctivismo, do socialismo, elo positivismo sao accói'cles na necessidade de 
arrancar ao individuo o uso e gozo immoderado das riquezas accumu-
laclas pelas gerações paSSfidas, passando o seu manuseio e applicação 
ao Estado, á collectiviclade. 

Naturalmente todos os seus philosophos e publicistas, excepção 
feita dos coripheus, elo anaréhismo, são levados a reconhecer e admittir 
um estagio intermediaria de preparação, para o advento ela proJ?rie-
dado colloctiva, pois é o proprio Karl Marx quem affirma: "Novas 
condições elo proclucção, superiores ás antigas não substituem a estas, 
antes que as suas razões materiaes ele ser não se tenham clesenvolviclo 
na velha soc.ieclade.,, 

Desta concepção diversa e aritagonica da estructura soc_ial vae se 
objectivar a controversia fundamental das escolas ou das correntes 
Íla fixação do preço elas utilidades. 

Para Roberto Ovven, o grande socialista inglez, o custo ela pr_o-
ducçao el eve ser representado pela remuneração do capital (o p~ssado 
esforço humano) e a remuneração elo trabalho (o actual esforço hu-
m~no), calculada uma e outra nas mesmas bases. 

Mas, a remuneração do capital, no caso de fabrica, deve consistir 
sc)1DL~nte i~u preço ela conservação e depreciação, riscos e rnelho'ra-

. mentas ela empreza, de modo a aproveitar o talento inventivo ela co.m-
munidacle. 

Deve ser supprimiclo o lucro liquido \çl.o capital e a classe elos 
capitalistas, dos 1·entiers, do burguez que vive das suas rendas. 

Essa suppressão de grande parte elo lucro permittiria dar ao tra-
balho uma remuneração tal, de modo a pr.ovêr ás mais amplas necess i-
dade~ do operaria, proporcionando-lhe bem estar, instrucção, 'protecção 
e assistencia .. 

William Thompson affirma que, si não fosse a ex.istencia da fraude 
e elo monopolio, o valor venal dé qualquer artigo v.endavcJ poderia 
ser medido pela quanti"dade de trabalho nelle contido. Por sua vez, 
o valor elo trabalho póde ser calculado pelo tempo despendido, e todo 
o trabalho intelligente é susceptivel de ser medido por uma unidade 
ele trabalho médio. 
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B.aseado nesta concepção de avaliação do trabalho, Owen propôz 
cedulas de trabalho para substituir o dinheiro em todas as transacções. 

Todo o mundo comprehencle, entretanto, Sr. Presidente, quanto 
~ucias es(as noçóes sâo falhas. 

Não ha duvida :que ha indícios seguros .ele que uma profunda trans-
formação social se ha de produzir, mas ele que modo e em que sentido, 
ainda é cedo ele mais para o affirmar. 

E' o proprio Karl Marx, o pró-homem elo socialismo, quem se 
encarega ele contradizer essas affirmações dos seus sequazes, quando 
diz: "Devemos reflectir que, ::li o valor ele uma mercadoria fôr deter-
minado pela quantidade de trabalho empregado na sua manufactura, 
quanto mais vadios e inhabeis fossem os operarias nella empregadc•s, 
ele maior valor seria essa mercadoria, pois mais tempo seria empre-
gado na sua fabricação.:' 

:\'ão ha possibilidade de se conseguir uma medida commum para 
o trabalho de um estivador, ele um tecelão, de um caixeiro ou ele um 

' inventor. 
J!;ntretanto, Sr. P1esidente, emquanto nã~ chega o aCtvento desse 

novo estacld social, ela cité hem·ense ele que nos falla o i·omancista 
francez, em pleno domínio elo. collectivismo; emquanto estiver man-
tida a actual estructura da sociedade, baseada na propriedade indivi-
dual, . o valor ele um proclucto da industria eleve forçosamente com-
prehender, nos gastos ele proelucção, o custo ela mão ele obra, o preço 
ela materia prima, a despeza com o combustível, a amortização elo 
material e do immovel. O p:roclucto bruto ela venda, menos esses valo-
res, dará o lucr o liquido. Esse lucro liquido é constituiclo na nossa 
sociedade burgueza, pelos seguintes itens: 1 º, remuneração elo trabalho 
cto patrão ou empreiteiro; 2º, o juro do capital empregado; 3º, o pre-
mi.o elos riscos, constituindo os fundos ele reserva, _ ou segundo outros 
o salario ele asseguração, :Pois é bom não esquecer que, si é verdade 
•que ha muitas emprezas que c·onseg·uem pingues lucros, não é menos 
certo que as ha tambem ele lucros precarios ou nullos. 

O lucro verdadeiro é justificado pelos conservaelOl'es, como compre-
henclenclo o salario ele privação, que é o juro elo capital, ? o salario 
ele direcção. 

Mas, diz o socialismo, com a moderna organização da grande indus-
tria, por meio elas sociedades anonymas, por acções, em que accionistas 



o dclient.urisl.a ~ nuo têm a m1111ma ingerencia na par te technica da 
fabricação , em geral, nas mãos do pessoal technico estipendiado, nada 
justifica o chamado salario de direcção como parte de lucro. E si o 
salario de privação ou juro do capital póde achar justificativa para 
aquelle que o produziu ou mesmo para o filho dà que .a. produziu, 
a esse capital, o mesmo não se dá com os collateraes, herdeiros muitas 
vezes de grandes fortunas, para cuja accumulação não concorreram 
com o minimo esforço . 

Por isso, sr: Presidente, si eu já fosse Deputado ao tempo da dis -
cussão do Cocligo Civil, teria apresentado uma emenda alterando a 
successão directa, que só deveria ter Jogar, na ausencia ele testamento, 
para filho ou conju6 e sobrevivente ou pae, abolidos todo.s os col!a-
teraes; apropriando-se o Estado dos bens não doados para fins de 
assistencia ao proletariado. 

O ,qµe acontece com o producto manufacturado tambem tem J.ogar 
com o fructo da terra, com o producto da agricultura. Diz Adam Smith: 
''desde. que a terra se torna propriedade particular o proprietario pede 
uma parte em tudo aquillo que o trabalhador ahi póde medrar · ou 
colher. A renda delle é a primeira declucção que soffre o producto 
do trabalho applicado á terra. A producção de quasi todos os outros 
trabalhos é sujeita á mesma deducção em favor do lucro". 

E' por isso que affirma um grande jurista allcmão, Zacharias: 
"Alie die lciden, mit welchen civilisirte vi:i lker zu Kampfen haben 

lassen fich. Auf das sonclern eigenUmm auf grab und boden, als ihre 
ursache zuruckführem." 

Todos os· males com que têm de luctar os povos civilizados resul-
t.am em ultima analyse da propriedade individual exclusiva do sólo. 

Mas, Sr. Presidente, si não é possivel deixar de reconhecer que 
todas essas asserções têm um fundo transcei;idente de verdade, nem por 
isso podemos de.sele já pôr de lado a actual organização da no.ssa socie-
dade; nem é possivel deixar de completar no calculo do preço o juro 
do capital invertido na fabrica ou na terra. 

Uma vez admittida e accceita, como não pócle deixar de o ser, 
esta parte imprescindível do lucro, já nós sabemos que o preço dos 
nossos productos agricolas ou manufacturados deve ser acccrescido de · 
uma percentagem bastante elevada, pois muito alta é a taxa de juro 
que exigem os nossos vasqueiros capitaes. 



Além disso, Sr. Presidente, nesta altura da minha desalinhavada 
exposição, faz-se rnistér verificar a differença que existe entre eco-
nomia política, política ecouomica e polilica social. 

A economia politica nos ensina as r egTas que a humanidade deve 
adaptar para alcançar a prosperidade material, segundo Pierson; ella 
não está sinão apparentemente em contraclicção com a politiea eco -
nomica ·seguida por este ou aquelle paiz na consecução elos mesmas 
fins. 

E' o que se verifica, por exemplo, em relação ao" proteccionismo. 
A a.., gravação dos impo~tos ele importação, climinue as nossas ren-

das, acoroçôa o contrabando, augmenta a carestia ela viela, diz a eco -
nomia politica e sob este ponto ele vis ta parece entravar o desenvol-
vimento da riqueza. Entretanto, a poli tica economica decreta e exagera 
mesmo o augmento dos impostos ele importação, pretendendo acoroçôar 
a creação ele industrias no paiz e clest'arte influir na ·proclucção ela 
riqueza. 

Os ensinamentos desta guerra estão mostrando que errados não 
andaram os que preconizaram e levaram por cleante o nosso exa.ggeraclo 
proteccionismo ag-rario e industrial, apezar cios onus terríveis qne 
pesaram sobre o contribuinte brasileiro. 

As nossas eonclições ele viela incontestavelmen te seriam muito mais 
precarias, pelas clifficulclades ela importaÇão, si não possuissemos o 
apparelhamento inclus triai creaclo pelo proteccionismo. 

Já a politica social não irá exercer sinão inclirectamcnte a sua 
acção na creação ela riqueza, pois que ella surge como uma. consequencia 
cio espirita ele justiça que caracteriza a época contemporanea. 

Quando a legislação se propõe regulamentar o trabalho das 
crianças e mulheres, impeclinclo o abuso na exploração desses . sêres 
fracos e imprescindíveis para a renovação da humanidade, é claro que 
ella não cogita directamentc da maior e mais rapida producção da 
riqueza, mas sim de codificar um dever da sociedade, de ampa:rJ a 
esses entes indefesos. Mas tambem é fóra de duvida que .. assim proce-
dendo, ella está t_arantindo o futuro da ra.ça e o surt,o creacente da 
riqueza nacional. 

A politica economica que aclopta.mos de caso pensado e a politba 
financeira a. que temos sido constrangidos pela nossa impotencia em 
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.~w0umular riqueza crn LIUantidade sufficiente, têm tornado a vida 
caríssima e exigente ele alta remuneração o capital nacional. 

Si, portanto, quizermos intr oduzir já no nosso Codigo de Trabalho 
meelic!as que representam as mais altas conquistas a que aspiram os 
synclicatos operarios dos paizes em ·que o ·prüblema é mais temeroso, 
como o dia ele oito · horas para o operario, de menos de oito horas para 
a mulher e ele pro hibição ele trabalho para o menor; iremos augn1entar 
clesmedielamente o custo ela proclucção dos artigos manufacturados na 
nossa Patria, sem conseguirmos certamente para o operaria um stan-
dard of li/e superior o actual. 

Emquanto a sociedade conlemporanea mantiver a sua actual estru-' 
ctura não poderemos prescindir, no custo de producção, quer dos arti-
gos rnanuf'acturados, quer dos productos agricolas, o juro do capital 

' invertido, quer na terra, quer na fabrica. 
Por outro lado, ernquanto a sociedade não tiver meios de g·aranlir 

ao operaria um salario minimo, ele accôrdo com as condições do meio, 
que lhe permitta viver em um relativo gráo de bem estar, não será 
possivel, coagir patrões e operarias a adaptarem o dia de oito horas, 
o que equivaleria a uma diminuição de salario para a manutenção do 
juro elo capital. 

Emquanto o Estado não tiver elementos para assistir, instruir e 
c:ducar o mp10r, Jilho . elo operaria, tarnbem não terá a autoridade moral 
necessaria para impedir que com o seu trabalho elle auxilie o min-
L uado orçanlento paterno e proveja a sua propria subsistencia. 

Neste estagio do problema entre nós acho preferível empregar as 
soluções intermediarias com a adopção da semana ingleza, ou equiva-
lente, combinando-se a distribuição das horas de trabalho, de commum 
accórdo entre patrões e operarias, de modo a deixar o serviço, aos 
sabbados, algumas horas mais cedo. 

Por emquanto, Sr. Presidente, o meio mais efficaz para melhor 
r-emunerar o trabalhador é o aperfeiçoamento continuo dos methodos 
ele trabalho e producção, com a concentração de grandes capitaes e 
aperfeiçoados mecanismos, que permittem baixar a um. mínimo o 

' ' 

custo ele producção. 
Tal o segredo ela assombrosa prosperidade industrial da Allernanha 

e Norte America. Quanto mais insignificante é o seu papel de guia 
da mach1ua-ferramenta, mais o proletario se sente fraco corno indi 
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\'lctuo, e p-Or sua ve:c. grupa-se en\ vastas a!%remiações e syndicatos 
0om que i·ea"e contra a pressão capitalista. 

Por uutro lado, estas vastas organizações dos tempos modernos que 
explora111 a industria fabr il, extractiva ou agricola, disseminadas pela 
superficie elo planeLa, tirando cada vez mais á propriedade o cunho 
_individual, entrelaçando os interesses µnternacionaes, tü'rnam ;.cada 
yez mais proximo aos lead'e1·s do socialismo o advento de uma nova 
éra nos d0minios da pr-0prieda'de e do capital, que, segundo A. Comte, 
"sendo social na sua origem, eleve ser social nos seus fins". 

A generalidade elo grande capitalismo burguez cios velhos paizes 
europeus e dos novos paizes elo Novo e Novissimo continentes não é 
mais pos::suidora deste ou da·quelle trecho de territorio, deste ou da-
quelle immovel, mas sjm de um pedaço de papel que 1he confere u m 
direi to impessoal sobre esses bens. 

Assim descreve W·anderwelde, o alpha e -0meg·a da propriedade: 
Achamos no pont.o de partida a propri edade territorial, outra fórma 
por excellencia de propriedade pessoal, a qual casa o homem com a 
terra, radicando por assim dizer -0 cultivador ao sólo nutriz; no ter-
mino da evolução capitalista vamos ter a propriedade do pedaço de 
papel (a acção), o qual confere ao seu detentor um direito impessoal, 
por elle partilhado com milhares de outros, sobre as estradas de ferro 
da -China, os seringaes do Cong·o ou as riquezas mineraes do Klonelykc". 

Mesmo ~ essas vastas organizações açambarcadoras ele proeluctos, 
os trusts mal vistos por uns, explorado por outros em seu beneficio 
exclusivo, são olhadas com olhos benevolentes pelo apostolas do colle -
ctivismo. 

Diz o collectivista americano Daniel el e Leon: "A escada pela qual 
a humanidade subiu para a civilização é o pro .}resso dos metboclos 
de trabalho, o instrumento de producção cada vez mais poderoso (the 
ever more powerfull tool of productions). 

O trust occupa o allo ela escada. E' em torno delle que a moderna 
tempestade social sopra com violencia. A classe capitalista trata de 
conservai - o para seu uso exclusivo. A classe média procura desprezal~o, 
fazendo assim recuar a marcha da civi lização. O proletariado procura 
n-.antel-o, melhorai-o e franqueai-o a todos." 

lia.ia vista ao procedimento dos soviets na Russia, apoderando-se 
de todos os instrumentos de producção e de distribuição da riqueza. 



tsr. Presidente, r epetindo o que já disse no correr da minhft expo-
sição, reputo irnprescindivel á organização, sob o patrocinio, o auxilio 
e a fiscalizaçção do Estado, da Caixa de Seguro contra a Doença. que 
é a maior calamidade com que tem ele anar o proletario, o pobre, 
o ·desamparado. 

Para esse fim, resolvi apresentar uma emenda contendo disposi-
ções transitoriás que autorize o Governo a nomear unn commissão 
elo tres toclrnicos especialistas, nacionaes ou estrangeiros, que :o:e eniHr-
reguem do estudo meticuloso elas bases scienti.ficas em que ella deve 
assentar, .ass im como da Caixa de Seg·uros contra Accidentes,. das 
cooperativas de consumo o construcção. Ainda mais, aproveitando a 
opportunidade, essa commissão reorganizará, tambem, sobre bases 
scientificas, os nossos montepios civi.l e militar, e formulará parecer 
e proporá as alterações convenientes •que garantam os segurados, para 
todas as_ sociedades ele seguro ele vida, mutuas ou não. 

Sr. Presidente, são bastante conhecidos do nosso publico os eacan-
dalos e pre,iuizos a que tem dado Jogar uma série de companhias de 
seguro em mutualidade, sem que o Governo que sanccionara e, por 
ussim dizer, endossara o s0u funccionamento, tomasse _a minima pro-
videncia preventiva contra taes desmandos. 

A Confederação Hclveti!1a, essa pequena democracia encravada ha 
seculos ent~e as ~randes potencias imperialistas ela Europa e mantendo 
intangível a sua inclependencia ·e os sBus idBaes, desde 1882 tomou a 
providncia que a minha emenda ora tenta effectivar. 

Como é sabido, a Suissa é o paiz talvez em que relativamente 
maior applicação vão te-ndo as grandes conquistas da previdencia social. 
Pullulam as sociedades de seguros conlra a morte, a doença, a velhice, 
a chômage, etc., as cooperativas de consumo - já, a bem dizer, opera-
ram a supressão do commei·cio parasita inter:mediario · na· alimen-
tação. 

Pois bem; o Conselho Pederal, conscio das responsabilidades assu-
midas perante os seus conciclaclãos, conhecendo perfeitamente que todas 
estas instituiÇIÕys ele seguro têm uma base sci-entifica, que, uma vez 
abandonada, acarretará, fatalmente, prejuízos e desaponlamentos para 
grande numero ele interessados, resolveu a creação de uma commissão· 
pouco numerosa, no genero ela ·que eu suggiro na minha emenda, e que 
dr3 pos$e elos dacloB que tierviram de base para o calculo çlaçi ~mas pensõei;; 
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e contribuições, verificasse quaes ·as associações ,em condiçues de cum-
prir todos os compromissos assumidos e quaes as que não poderiam 
fazel-o, indicando as providencias a adoptar para corrigir as defi-
ciencias. 

O relatorio d essa commissão, que passou alguns annos na reali-
zação dó seu trabalho, teve larga publicidade e levou aos interessados 
o conhecimento da exequibilidade ou não das promessas contidas nos 
seus contractos de seguro. 

E' um estudo semelhante que eu desejo que se faça no nosso paiz, 
para que o Governo possa a"'ir baseado em informação technioa com-
petente; e não o que vemos constantemente com a promulgaç,ão de 
decretos, sanccionando alterações de estatutos de companhias de segu-
ros, sem audiencia .da outra parte interessada, e .. sem que os segurados 
obtenham uma garantia real das quotas com ,que já concorreram. 

E' bem de vêr, Sr. Presidente, que em caso de mallogro das opera-
ções de seguros, os prejudicados serão justamente os que mais .dura-
rem, isto é, aquelles que mais tiverem' contr}buido', pois a esses é 
que ficará vedado g·ozar das infundadas promessas. 

Sr. Presidente, o problema social moderno resulta, segundo todos 
os factores his.toricos, de uma lucta de classes, em que vém empenhada 
a humanidade desde os primeiros albores da civilização. A lucta sem 
tregoas entre opprimidos e oppressores, entre ricos e pobres, entre a 
pequena minoria senhora das riquezas e a grande maioria dos que 
nada possuem, teve .os seus dias tragicos ·em Athenas e em Roma. co~no 
seculos depois em Londres, em Paris e em Berlim. 

Os philosophos e le .. islaclores gregos e romanos alternam as suas 
sentenças e decretos com as elócubrações dos Rousseau, dos Marx, dos 
Kropotkine e dos Bismarck. 

Depo'is do desmoronamento elo Imperio Romano, as corporaçõ.es 
e communidades medievaes, r eunindo os inclivicluos em classes e mis-
téres, representam a pr.imeira tentativa da defesa individual dos pe-
quenos, dos trabalhadores , elos humildes contra os poderosos e ensaiam 
os primeiros delineamentos da ordem social. 

As conquistas ela Revolução Franc.eza, proclamando . os direitos do 
!'-romem, firmam o principio intangivel da liberdade individual. 

Mas, sem o auxilio ela sociedade, o homem, politicamente livre, 
1,ornar-se-h,ia cada vez mais um escravo do capitalista e da machina, 
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inerme e desprotegido no seu isolamento. Reage, organizando-se em 
associações e syndicatos; a sociedade e os governos vêm cm seu auxilio, 
creando o seguro, a mutualidade e a cooperação. 

A sociedade humana, na sua luda incessante e sem tregoas por · 
um ideal que sem cessar se transforma, é comparavel á superficie azul 
do mar immenso e tenebroso, segundo um autor helvetico. Ora, a sua 
superfície ·lisa e espelhada, onde se reflecte o firmamento, mal se 
erriça e encapella, a.o sopro das brisas balsamicas e suaves, ora açoi-
tado pelos vendavaes e procellas, ergue-se, ennovella-se e distende 
as vagas alterosas, chocando: se contra as praias, penhascos e recifes 
elos continentes. Mas, uma vez serenada a procella, que só consegue 
agitar pequena profundidade da quasi infindavel massa liquida, volta 
de novo a serena placidez da superfície. 

Entretanto, a todo o instante, em um movimento synchronico e 
ininterrupto, lento, pausado e irresistivel, sob a acção das forças com-
binadas e oppostas de attracção da lua e ele repulsão da terra, toda a 
immensuravel profundeza do tumiclo elemento realiza o seu duplo 
movimento de vae e vem, ele fluxo e refluxo. 

Assim tambem, a grande massa humana, a immensa maioria dos 
pequenos e desprotegidos, quer no regaço placido e benefico da paz, 
quer no frag·or e nos horrores dos embates ela guerra, vae operando 
esse movimento centrifugo, irresistivel , de concentraÇão e solidarie-
dade que f'atalmente levará a humanidade a uma revisão mais equita-
tiva na distribuição elas conquistas e elos proventos elo trabalho e esforço 
humano. 

Tenho dito. (Muito bem; mtr,ito bem. O orador é vivamente wm-
primentado.) 

SESSÃO DE 25 DE JULHO 

O Sr. João Pernetta: - Sr. Presidente, desde o inicio das dis-
cussões, quasi sempre calorosas, travadas no seio do Parlamento em 
torno deste problema da organização do trabalho, pareceu-me . que o 
objectivo primordial, visado pela Gamara, jámais consistiu em defender 
principalmente os interesses patronaes. Bem ao contrario disso, af\ 
nossas intenções e Qtl nosso11 d.e$ejos, embor(l, \l,t~ aqui rnant\çlos r,ni 
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estado de ·pufos sentimentos, autorizam a affirmar que se procura, 
sobretudo, amparar e até mesmo satisfazer, dentro dos limites nas 
nossas attribuições constitucionaes, as justas e legitimas aspirações 
dos proletarios, com a sinceridade que exige assumpto de tal maQni-
tude. 

A proma mais eloquente desse facto reside e é mesmo traduzida; 
nos numerosos projectos, em tal sentido, annualmente apreHentados ao 
estudo das nossas Commissões, bem r.omo na emocionante attenção que 
sempre despertam entre nós as discussões travadas sobre ma teria dessa 
natureza. 

A questão aincla não foi, portanto, concretamente abordada pela 
Gamara, porventura porque todos os seus membros, instinctivamente 
sentem que, S'i\IldO O problema universal, SÓ poderá por isso mesmo 
comportar soluções lambem universaes, fóra da competencia e da 
alçada de qualquer poder politico, por ser assim o assumpto de natu-
reza essencialmente doutrinaria. Todavia, a ausencia completa de qual-
quer doutrina, aue pudesse exercer boje no Occidente o dominio geral 
das Mnsciencias -para d~terminar, entre patrões e prol·etarios, princi-
pios fixos e uniformes de conclucta, com exacta discriminação e com-
prehensão ele seus deveres mutuos, até .certo ponto legitima e mesmo 
exiµ;e a intervencão politica no problema. mas de fórma a bem se enca-
minhai• pacificamente as ,instas reclamações da classe proletaria. 
(Muito bem.) 

Taes intervenções já poderão, sem duvida nenhuma, attingir entre 
outras medidas as que se referem ás oito horas de trabalho diario, 
ao dia de descanso semam.l, ás férias annuaes, á situação' material da 
existenc.ia do proletario, ao 'trablho das crianças, ds mulheres e dos 
velhos, ás condicões hygienicas , a que devem satisfazer os Jogares de 
trabalho, á introclucção, tanto quanto possivel obri ~ataria das machinas 
para supprir o esforço pbysico do homem. Por parte do 'Governo com-
petirá, como medidas complementares e geraes, o cumprimento do 
seu dever elementar de difundir a instrucção primaria e pr.ofisisonal 
pür todas as cla~ses populares, bem como de instituir, para estas mes-
mas cJasses, um serviço compl eto de assistencia medica domÍciliaria. 
Taes medidas devem ser decretadas além disso, sem restricões e sem 
sophismas, de fórma geral e decisiva, para abranger em suas disposi~ 
ções o conjuncto da1 massa pr.oletari::i, 
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Estas reflexões, que .agora, com a mais rude franqueza, venho 
communicando á Gamara, me foram suggeridas pela simples leitura 
do projecto que neste momsnto se discute, já no seu derradeiro turno 
regimental, e pelo .qual se pretende organizar o trabalho no paiz, por 
meio do regímen illusorio ·ele c,ontractós firm1tdos entre patrões e pro-
letarios. 

Além da inconstitucionalidade radical e manifesta de quasi todo 
este projecto, que vem ferir de frente e P.m muitas de ·suas disposiç,ões 
a liberdade de industria e ·;de trabalho, por esses contractos, que a 
propria lei apenas garante pelo prazo· maximo de quatro annos, exige-~e 
elo proletario, certamente , como condição fundamental, de ordem, de 
disciplina e ele espírito de orgaúização, a mais r espeitosa e completa 
submissão ao mando do emprezario, sem, er.J.tretanto, se prescrever, 
correspond entemente, a este, nnlrnm dever ri n·oroso e inilludivel ·para 
com aquelle. 

Admittem-se, além disso os contractos por tempo indefinido e con-
sideram-se igualmer~te como taes 

0

aauelles •que, sem reforma, exce-
derem o ·prázo contract.ual estipulado; mas, nestes dous casos, outorga-se 
a cada uma elas partes, que os firmarem, o direito el e os darem por 
terminados em· qualqu er época, previninclo a outra parte com antece-
clencia ap enas ele oito dias. O simples enu11ciaclo geral el a solução assim 
proposta, de~de logo evidencia., pelo menos, .a sua total innocuidade, 
sinão tambern unia grave ameaça á propria liberdade individual, visto 
que o patrão naturalmente imporá ao seu inferior as clausulas do con-
tracto , podendo pei-manecer o proletario, durante todo o prazo contra-
ctual, á mercê e á discrição de um emprezario inconsciente, reduzido 
quaR~ a um estado de verda.cléira servidão. 

Nos contractos por temp o ind efinido, tal corno o projecto os define 
e estabelece, essa situaç,ão precaria elo operar ia melhor é mantida 
e mais se ag·grava ainda pela ameaça constante e permanente do desem-
prego em oito dias. 

Além disso, o salario é fixado pelo patrão que se obriga apena8' a 
pagal-o pontualmente, de accôrdo com o c·ontracto respectivo e a 
inscrevel-o em cartazes, para os collocar nos Jogares mais visiveis da 
fabrica ou ela officina. 

Mas o projecto não ·cogita, para propôr .quaesquer medidas, nada 
aconselha nem lembr a, não faz sequer a mais leve referencia quanto 
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ao ol;ljectivo principal a que o salario se destina como meio de acção, 
e sobretudo como elemento garantidor da existencia material de cada 
familia proletaria. Ainda mais, reduz-se a ·oito o numero de horas de 
trabalho individual diario, porém, sómente para os operarias urbanos, 
com ·exclusão clamowsamente injusta de todos os ruraes, e, mesmo 
dentre os contemplados, exceptuam-se aquelles cujos trabalhos por 
sua propria natureza, não puderem ser interrompidos sem , prejuízo 
immediato e irremediavel para o patrão. 

Deixa-se, assim, de determinar ou pelo menos de aconselhar, para 
estes casos, o revesamento das turmas que é, entretanto, o meio nor-
mal de se conciliar a continuidade da acção industrial com as intermit-
tencias necessarias do trabalho individual, e prefere-se crear injustas 
restriccões ao principio das oito horas, já hoje acceito universalmente 
em todo o Decidente, com rece'io de se ferir os interesses patronaes 
tanto urbanos como ruraes. 

Em relação, porém, a este mesmo ponto, o projecto ·assume cara-
cter de gravidade mais desoladora ainda, tornando prohibitivo para o 
operaria qualquer excesso das oito horas do tràbalho diario , sob pena 
de multa, com infracçã.o fla!l;rante do preceito consti<tucional, 1que 
assegura em sua plenitude a liiberdade de profissão, e do proprio espi-
rita do regímen republicano, tal como foi adaptado em nosso paiz. 

Estabelece o projecto, emfim, como unico favor, a titulo de com-
pensação para o proletario ou sua familia, uma indemnização em 
dinheiro, a cargo do emprezario, em c_aso de accidente, porém só quando 
occorrido na ocasião e em consequencia do trabalho e ainda assim exce-
ptuados os intencionaes, os causados por motivos de . força maior ou 
por delictos imputaveis á victima ou a qualquer extranho. 

Rodeado dest'arte de tantas e tão cautelosas restricções, umas de 
ordem physica e outras de natureza moral, evidentemente este favor 
se torna nrnito mais ap'Parente do que real e a 'indemnização fixada pelo 
projecto, na maioria dos casos, talvez seja insuffíciente 11ara o papa-
mento de todas as custas de uma acção judiciaria a que o faêto possa 
dar Jogar. 

O SR. MANOEL MoN.TARDIM: - Isto é real. 
O SR. JOÃO PERNETTA: - O meu esforço, entretanto, em favor 

rias classes proletarias nã.o se podia resumir ou limitar a este trabalho 
méraroente negativo, de critica aos principias propostos pelo projecto, 
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i'.nas deve, ao conlrar.io disto, sobretudo consistir na justificação de 
medidas qne os possam com vantagem substituir. 

Nesse sentido, 1quando se discutiu o anno passado, aqui na Gamara, 
uma proposição, regulando para os operarios urbanos o numero de 
horas do trabalho individual diario , tive occasião de offerecer, com 
outros collegas, como substitutivo a tal projocto ·de lei, um plano, con-:, 
tendo certo numero el e medidas geraes e systernaticas, que se me afigu-
raram opportunas no momneto, e em todo o caso sufficientes para 
garantir às · condições materiaes da existencia domestica dos aperarios, 
si não immediatas, pelo menos em um proxirpo futuro . 

Sem duvida, a elaboração deste trabalho, para corresponder e / 
mesmo sati.sfazer ao alto objectivo collimaclo, devia de ser presidida 
por um espírito tal de r eneralidade e de generosidade, que se houvesse 
de collocar, desde logo, a classe proletaria ao abrigo das conting'encias, 
a que está exposta, na phase fundamentalmente anarchica, em que 
hoje se debatem todos os povos elo Occiclente. Mas, por outro lado, era 
forçoso obedecer na legislação a elaborar assim, ás regras constitu-
cionaes elementares, que formam a propria essencia e o espírito do 
regímen republicano, garantindo-se com o mais rig·oroso r espeito, em 
sua plenitude, a liberdade de trabalho, sem a qual desfalleceria toda 
a actividade e jámais surgiriam quaesquer iniciativas ut·eis e reaes 
mas sob a q~ial vivem e prosperam as associações ·humanas de hoje. 

Nessas condições, afim de harmonizar e de conciliar entre si esse 
duplo objectivo essencial, logo ao espírito, -preliminarmente, se afigura 
neeessar io o conhecimento exacto da questão proletaria, para que, 
assim; formulada com clareza e precisão, se haja de conseguir div isar 
a sua origem e a natureza de sua solução normal e d\3terminar, ao 
mesmo tempo, as unicas medidas que devem hoje competir a:o poder 
politico; cuja intromissão nestes assumptos só a anormalidade exce-
pcional da época póde, em consciencia, justificar e mesmo aconselhar. 
Todas as doutrinas re :• eneradoras, tanto communistas como socialistas, 
que surgiram desde os fins da Idade Média, visando o memo ob.i ec tivo 
ca:pital, acceitam e adaptam, como ponto preponderante dos seus pro-
grammas respectivos , a incorporação social do povo, constituído Pm 
quasi sua totalidade pela grande massa proletar ia. 

Este •accôrdo doutrinario transpõe mesmo as fronteiras muito 
va -·.as eles ta primeira formula concentrada da questão, para se reco-
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nhecer unanimimente que as grandes necessidades sociaes ao p_role-
lariado se resumem hoje na solução 

1
do duplo problema da . eclucaç,ão 

normal e da organização do trabalho industrial.. 
São estas, com effeito, as duas faces primordiaes, distinctas, porém 

profundamente connexas, da questã-0, que á civilização da Idade Média 
coube apenas formular, mas cuja solução nos é agora imposta com 
urge-ncia, em nome da propria segurança collectiva e da ordem social, 
gravemente ameacadas em todas as patrias do Occidente, . e já mesmo 
compromettidas sériamente ern algumas dellas pela insurreição sempre 
latente dos pobres contra os ricos. 

A .organização do trabalho, que constitue assim, uma das faces 
essenciaes do problema pr-0letario, está, sem duvida nenhuma, ligada 
aos destinos ela activjdade collectiva no re 0·imen industrial, e a sua 
exacta apreciação, portanto, só póde resultar do exame das condições 
economicas no meio social moderno. 

No estado primitivo e rudimentar da civilização .. a actividade 
industrial foi necessariamente individual, porque cada um trabalhava 
para si, e o proprio regimen theocratico, ·que tànto se esforçou para 
l'\oordenar e disciplinar toda,; as forcas humanas, ao tempo disponi-
veis, procurando sempre imprimir-lhes um destino collecti.vo, .iámais 
conseguiu desprender o trabalho do perimetro domestfoo, que lhe era 
mesmo imposto pelo regimen das casta's, então predominante. 

A hereditariedade necessaria das profissões, caracteristica das 
castas nas antigas theocracias; impediu, assim, o livre surto do traba-
lho e, portanto, tambem a sua organização, porque cada productor 
exercia cumulativamente as funcções de emprezario e de trabalhador. 

Entre os gregos e os romanos, emancipa,dos do .iu.~o Urnocratico 
pela act.ividade guerreira, -que então desenvolveram, a organização do 
trabalho foi tambem radicalmente impedida pela necess~dade superior 
de se subordinar pessoalmente os industriaes aos militares, systema-
tizando-se assim a escravidão antiga, como meio indisp_ensavel para 
a pratica e -0 desenvolvimento do systema de conquistas. Entretanto. 
a emancipação theocratica dos dous povos, vrego e romano, preser-
vando a industria occidental do regimen das castas, preparava a8sim 
a sua futura regenerção, quando, desapparecida de todo da face do 
planeta a necessidade social da conquista e arrefecido, portanto, entre 
os homem; · o furor permanente das batalhas, se tornasse possível a 



prepouderanda da índu$tria sobre a guerra, pela ;;ua tendenaia ospon-
t,ariea á associação de todas as nações, e, portanto, á confraternização 
universal elos povos, naturnlmente depois ele sua preliminar metamor-
phose pelo advento· elo trabalho livre. 

Coube á Idade Média, como sabe a Gamara, este ultimo papel rege-
nerador da industria occidental, quando, transformada a actividade mi-
litar conquistadora em simples estado defensivo, os mais nobres chefes 
militares, attrahidos pelas doçuras da paz para a vida de seus lares, 
Eas cidades e para a vida bucolica rural, ahi melhor e mais de perto, 
vuderem conhecer a dignidade do trabalho humano e a dos seus agcn·-
Les mais directos. 

Então, toda essa massa humana, que vicvêra até al!Í e.;icravisada, 
sujeita a ser vendida, mer;gulhada na mais desoladora ig11orancia, sem 
participar elo culto religio'so e desprovida mesmo ele todas as reláções 
da vida de familia, foi adquirindo gradativamente certas vantagens 
sociaes, até sua final emancipação. 

Healizou, por essa fórma, a Idade Média a maior revolução tem-
poral registrada pela historia, com a transformação do trabalhador 
escravo, primeiramente em sei'VO, e logo depois em operaria livre, 
para fazer surgir assim a classe proletaria. 

Operada, porém, por essa maneira, a libertação elos traballiado1·es, 
i;esta ainda ,.um serviço complement~r, inclis·pensavel, cuja realiz.ação 
cor~1pete, sem illusões e sem sophismas, ás 1:,erações modernas, como 
0umprimento de um dever irideclinavel, que consiste na, organização 
da existenaia social para a massa proletaria, assim emancipada. 

Essa operação, complementr, .entretanto, ~só se~'á realizada, de 
um lado, ]Jor urna preparação moral, intel.lectual e pratica, c?nvenien-
temente dirigida, isto é, pela educação que uniformize os costumes, 
ele fórma que cada um possa bem comprehender o conjuncto dos seus 
deveres sociaes; ele outro lado, por uma organização tal do trapalho 
industriàl, que fiquem garantidas a cada homem livre as condições 
materiaes suffioientes para o cumprimento justo e exacto das obriga-
ções por .essa f'órma contrahidas. 

Ora, o mais elementar e directo dos deveres sociaes, que com-
petem, em qual.quer tempo, a um homem livre, consiste, sem duvida 
nenhuma, na organização e na manutenÇão de uma familia, elemento 
social indivisível, unfoo pelo qual, portanto, cada um se poderá incor-
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po1·ar de facLo, á sociedade. Desde. logo se conclue que· as condições 
.materiaes necessarias e sufficientes, não para a subsistencia isolada 
do operrio, mas para a de cada familia prolet.ar'ia., r epresentam Lam-
bem a justa medida das recl amações dos pobres e das obrjgações 
sociacs dos ri cos, em nome dos maiores interesses coll ectivos. 

Cumpre, entretanto, observar compl ementarmente que a familia 
não fica organizada com o simples exercício do direito, que a cada um 
assiste, de constituil-a livremente pelo casamento, sinão principalmente 
quando lh e sejam garantidas, pelo trabalho exclusivo cio seu chefe, 
as condições matcr iaes da sua cxistencia. Sô ass im, com cffeito, poderá 
então a mulh er exercer de facto, em cada lar, as suas funcções de 
verdadeira sacerdot.iza, presiclinclo a educaçã.o moral e estll etica cios 
seus filhos e futnros ciclaclã.os, e, ao mesmo tempo, estimulm1clo mordl -
mente o marido a bem cumprir os seus deveres civi cos, con'1 o desvial- o 
constantemente elo mal para o conduzir sómente á pratica elo bem. 

Yisanclo este obj ectivo capital, já que os governos não podem inter-
vir clirectamente .na organização do trabalho industrial par a assegurar 
a toclo o proletariado essas condições fundam'entaes ele v.icla, deve, 
entretanto, competir -lhes o fornecerem o exemplo frisante e caracte-
rístico nesse sentido, adaptando essas mecl.idas r elativamnte ao opera-
riado ao seu serviço. 

Por estes motivos, o proj ec to que tiv·emos a honra de submetter 
á consideração da Gamara, estabelece para a s officinas e demais ser-
viços a car_ o clirecto do Governo, um r egímen uniforme ele trabalho, 
polo qual fraternalmente se estendem a todos os proletarios· os mesmos 
favores já concedidos aos demais funceionarios publicas do paiz. Esse 
exemplo republicano e regenerador, offerecido assim pelo Governo, 
f'ructificará em breve, estendendo-se tambm a todo o tr ahalho a cargo 
elos particu1'ares, conseguindo-se assim resolver cm nossa Patria, paci-
ficamente, uma elas faces essenciaes cio problema ela regeneração hu-
mana pela industria. 

Mas ag·ora ainda se ·poderá verificar e melhor ap-reciar quanto 
o actual projecto que se discute, es tá longe de satisfazer as necessi-
dades mais urgentes e palpitantes da massa proletari,a, confundindo. 
além de tudo, na legislação adaptada, o proletari,ado geral com os opo-
rarios ao serviço directo do Governo, para sobre elles indifferente-
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mente estabelecer as mesmas disposições, innocuas e egoisbas quanto 
ás condições materiaes de sua existencia, 

Analysali.do por esta .fórrria o projecto em discussão, para o unico 
íim de justificiar o meu voto, que lhe é contrario, devo, entretanto, 
francamente confessar á Gamara a minha sincera convicção quanto ás 
generosas intenções que o inspiraram e que presidiram a org1anização 
de todo esse trabalho. 

Constitu.e, para mim, ºpor educação e por principio, norma ele 
conclucta habitual ela .qual jámais me afasto, o não conclemnar os 
homens, ness.es casos, mas o culpar as situações sociaes anarchÍcas 
como a ele hoje, onde a ausencia completa de uma educação uniforme, 
ele uma doutrina universalmente acceita ·e lealmente interpretada e 
praticada, de um estado emfim religiOSCl', imperativ·amenté imp ede a 
organização ele uma verdadeira opinião pubHca, bem esclarecida e 
dirigida, capaz, em qualquer momento, de reagir de modo efficaz sobre 
o meio. 

Nessas infelizes condições, em falta ele uma autoridade espiritual 
r econheci-ela, que os houvesse ele conduzir e guiar, os homens de- ho,je 
erigem a razão individual e a propri1a inspiração pessoal, em arbitras 
supr emos, para a solução ele cada caso concreto, sobre·tudo nos assum-
ptos os mais essenciaes ·e trancendentes, como este que agom se 
discute. 

~ ' 
Assim foi, certamente, o receio de interpM obstaculos á marcha 

elo nosso p1~ogresso, á onda das nossas grandezas materiaes, o que 
mais impressionou o espírito do le;\islador, ao confeccionar este Ill'O-

jecto, sobretudo, neste momento, quando todas as forças vivas elo paiz 
parecem se aparelhar para mais larga inióativa no terreno das indus~ 
trias. 

Prevalecendo, pois, a inspiração pessoal sobre a razão social, foram 
ele todo sacrificadas pelo projecto, as necessidades mais urgentes e 
palpitantes da mássa proletaria, que represent•am tamb em as supremas 
aspirações de toda a humnidade, aos interesses mal observ•ados do 
momento econoinico, que o espectaculo do presente, por si só, agora 
r:erturbado, ainda mais por esse siai1grento eclipse social, não pócle 
manifestar ou revelar. 

Por estes motivos, em falta de mais largos documentos, que ·pudes-
sem desvendar aos olhos do legislador, todo o fundo essencial do pro-
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blerna, julg·ou-se melhor sel'vir aos interesses economicos do pal:1., 
mantendo-se e garantindo-se por um contracto o mesmo regir~en de 
trabalho, até aqui, espontaneamente observado, sem nenhuma modifi-
cação séria, que viesse, de qualcru.er modo, favorecer francamente ou 
melhorar a precaria situação elos proletarios. 

' Entendeu-se assim que o trabalho ficará convenientemente orga-
nizado, quando ·na lavoura, nas fabricas e nas officinas, nos armazens 
e estabelecimentos commerciaes, nos bancos, ·nas empi'ezas de viação, 
e em qualquer dos outros lagares onde se exerce a actividade humana, 
o infeliz proletario trabalha como qualquer machina, de fórma a bem 
satisfazer os interesses elo patrão. Póde-se até accrescentar - como 
qualquer machina grosseira - sem nenhum exaggero de comparação,, 
vorque as mais clelicadas, de que já foi dotada a industria humana, 
exigem, para a sua conservação e perfeita efficiencia, um cuidado 
assi.duo e carinhoso, como o infeliz proletario, até hoje, no meio social, 
jámais conseguiu obter para si, dos ricos e dos pderosos. (Muito be1n.) 

Sinto-me, portanto, com o direito de dirigir á Gamara um appello 
para que acceite o nosso projecto, pelo menos, 'afim ele servir de base 
a um estudo, porque elle i'epresenta, de facto, neste momento, às justas 
necessi ela eles do meio brasileiro. 

Não se pócle mesmo · comprehender, nem tão pouco admittir, que 
os g·overnós, sobretudo, republicnos, impassivelmente assistam, de 
braços cruzados, em uma verdadeira attitucle musulmana, a esse dolo-
roso Calvaria da massa proletari, sacrificada assim aos interesses de 
::;imples depositarias de bens, que de facto pertencem á toda a huma-
nidade ... 

Dirijo, por conseguinLe, tambem um appello ás Commissões, que 
vão de novo estudar este assumpto, para que nas suas cogitaçües se 
colluquem em nivel superior a todas as injuncções subalternas, ·ele 
modo a formular um trabalho que represente os interesses conectivos 
e, portanto, tambem as supremas aspirações de toda a humanidade.. 
r Zvluito bem; mnito bem. O oradoi' é vivamente felicitado.) 

O Sr. Raul Cardoso: - Sr. Presidente, ~ grande unidade da 
. Federação Brasileira que tenho a honra de representar nesta Casa do 

CongTesso Nacional nunca foi, não é, e não será ján1ais inàifferente 
á situação daquelles que, filhos deste amado Brasil ou vindos de além 



mar, tanto têm contr1buido para o seu desenvolvimento economíco, 
para seu progTesso nas ártes e officios - os trabalhadores em geral. 

Não era mesmo possivel conservar- se extranho á sorte dos ope-
rarias, em geral, um Estado que, como o .de S. Paulo, cedo compre-
hencleu que "povoar e enriquecer" e tratou desassombradamente de 
estabelecer uma grande corrente immigratoria, _a principio subsidiada, 
e, em breve tornada espontanea, meroê das vantagens peculiares ao 
nosso meio. 

Importadorés de braços, que somos, está em nosso interesse offe-
recer aos trab.alhaclores as. i11aior&s regalias passiveis. Ninguem aban-
dona seus lares, sua Patria, sinão na esperança de encontrar além, 
quando não a prosperidade e a fortuna, ao menos uma situação con-

" digna ela humanidade. 
Devemos, portanto, trabalhar para que o operaria aqui encontre, 

a par de bons salarios, facil subsistencia e justiça se_,ura. 
Evidentemente, quanto maiores forem as garantias de bem estar 

e a segurança da justiça, tanto maior será a corrente immigratoria 
para o paiz que as proporcione. 

Assim pensando, S. Paulo ereou desde logo o Departamento Esta-
dual do Trabalho, dependencia da Secretaria dos Negocios da Agricul-
tura, Commercio e Obras Publicas. 

O Departamento Estadual do Trabalho veiu enfeixar todos os ser-
viços até então existentes para facilitar ao immigrante, como ao ope-
raria nacional, os meios de se eollocarem, com todas as garantias, 
accrescendo-se-lhe o estudo das condições de traball;10 e seu melhora-
mento. 

No boletim trimensal publicado por essa repartição, o seu i!Iustre 
director ha muito se vem batendo por leis que regulem o trabalho dos 
menores e elas mulheres, os accidentes elo traibalho, etc. 

O SR. SrMõEs LOPES: - Que já devíamos ter na União; faz - nos 
muita falta. 

O SR. RAUL CARDOSO: - Ainda por sugg·estão de S. Paulo, votou 
o Congresso Nacional as leis ns. 1 .150, de 1904, e 1. 607, de 1906, 
referentes ás dividas 'f)rovenientes de salari.os de trabalhadores .agrí-
colas, e, em oonsequencia disto., S. Paulo creou o "Patronato A~ ricola" 

destinado a auxiliar a execução das leis federaes e estaduaes no que 
concerne á defesa e aos direitos dos operarias agrícolas. 
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São attribuições elo Patronato Agricola: 
I. Promover por todos os meios ao seu alcance a :fiel 

execução do decreto federal n. 6. ,í37, de ,27 ele Março ele 1907, 
e mais disposições sobre colonização e immigração elo Estado, 
procurando, além disso, resolver, por meios suasorios, quaes-
quer duvidas que porventura sl1rjam entre os operarias agl'i-
colas e seus patrões. 

I. Intentar e patrocinar as causas para cobrança de 
salarios a;ricolas e para o fiel curnprilnento dos contractos 
nos termos da legislação vigente. 

III. Fiscalizar as cadernetas dos operarias agTicolas, 
• afim de verificar si estas se revestem das fornialiclades pre-

scriptas pela lei fqcleral n. 6. 437, de 27 ele Março de ·1907. 
IV. Promover contra os alliciaclores ele colonos as pro-

videncias autorizadas por lei. 
V. Fiscal.izar as agencias e sub-agencias de venda ele 

passagens e el e cambio aos operarias agricolas. 
VI. Levar ao conllecime.nto das autoridades competentes 

as queixas dos operarias a;ricolas relativamente a attentados. 
contra a sua pessoa, familia e bens. 

VII. Promover a organização ~ fiscalizar o funcciona-
mento ele cooperativas entre os operarios agTicolas para assis-
t.encia medica, pllarmaceutica e ensino primario. 

VIII. Promover a organização ele cooperativas para os 
accidentes elo trabalho . 

IX. Impôr e promover a cobrança ele multas estabele-
ci elas por esta lei. 

X. Apresentar um relatorio mensal ao Secre tario ela 
AgriC1iltura, sobre o serviço a seu cargo. 

No Congresso Estadual, o nosso ilJustre collega e meu particular 
amigo Dr. Salles Junior, em brilhante cli$CL11'SO, justificou um projecto 
ele lei transformando o Patronato Agricola em Patronato ele Trabalho 
e elando-'lhe a attribuição ele intervir preventivamente nas questões 
de trabalho, afim de conc.iliar diverg·enci~s e esta1belecer aecôrdos enlre 
os interessados. 
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Eis na integra o projecto: 

PROJEC'rü N. 2:l, DE '.l9'12 

O Congresso Legislativo ele S. Paulo decreta: 
Art. 1. º Ao Patronato Agrícola, com a denominação ele 

Patrona.to elo Trabalho, competem as seguintes attribuições, 
além das que lhe foram conferidas na lei n. 1. 299 A, ele 27 
ele Dezembro de '191'1. 

Art. 2. º O Patronato intervirá preventivamente nas ques-
tões ele trabalho, afim de conciliar clivergencias e estabelecer 
accôrclos entre os interessados . 

Art. 3. º No caso de 'Se frustrarem os accôrclos ·intentados, 
o Patronato promoverá uma dec isão arbitral sobre o litígio, 
mediante acquiescencia das partes. 

Art. 4. º A decisão será proferida por dous arbitras, respe-
ctivamente indicados por cada uma das partes. 

Paragrapho unico. Si diverg·irem nas conclusões, os arbi-
tras escolhidos deverão designar o terceiro desempatador. 

Art. 5. º Para os effeitos do artigo antecedente, conside-
ram-se como partes legitimas os syndicatos profissionaes. 

Art. 6. º O laudo arbitral não respeitará os abusos de 
direito'~ que se contiverem nos contractos de trabalho. 

Paragrapho unico. Abuso de direito é a desproporçilo 
evidente entre as prestações que as partes reciprocamente se 
promettem. 

Art. 7. º O Patronato velará pela fiel observancia das 
disposições cio decreto federal n. :l. 313, ele l89'l, relativas ao 
trabalho de menores nas fabricas . 

Art. 8. º Revogam-se as dis1)osições em contrario. 
Sala elas Sessões, :L1. ele Sotembro ele 1!H2. - Solles 

.Tnni:or. 

Em :1.908, o illustre Dr. A!Lino Arantes, acLnal Pros iclente cio Estado 
de S. Paulo, e então seu representante nesta Casa, apresentou, com 
o Dr. Graccho Cardoso, um projecto el e lei que tomou o n. 273, regu-
landD os acoiclentes dg tr,abalho, 
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E é ela lavra do Sena-dor paulista Dr. Adolpho Gordo, illustre 
jurista, e data de 1915, um projecto ele lei apresentado ao Senado da 
Republica, regulando a responsabilidade dos patrões e a r1waração 
aos operarias victimas de aceidente no trabalho . 

Vê, portanto, a Gamara que S. Paulo n~o se tem descuidado, e, 
ao contrario, vem tratando com carinho das questões ·relativas ao tra-
balho, que sã.o :t'unclamentaes nas sociedades bem organizadas. S. Paulo 
vê, pois, com ·bons olhos toda iniciativa justa e ponderada ·em favor 
rlas classes trabalhadoras, apezar do espirita reconhecidamente conser-
vador de seus dirigentes e de reconhecer que a nossa situação ainda 
é bem diversa da dos grandes centros industri.aes do velho continente. 

Realmente, a situação do Brasil não é absolutamente comparavel 
á desses grandes centros industriaes. 

Para •SÓ nos referirmos aos modernos tempos e para não invo-
carmos depoimeutos que poderão ser tidos como suspoitos, limitarnu-
nos a trazer o depoimento ele uma testemunha ocular de factos passa-
dos na bella ltalia. São de um formoso discurso do illustre Dr. Edmundo 
Lins, transcripto em parecer que, a pl'O'posito d.o assumpto, exarou 
o illustre Deputado mineiro Mello Franco, as se; uintes palavra:; . 

"Trunspol'Lae-vos, pela imaginaç,ão, ás crateras. destes 
vulcões cxtinctos, que se desdobram em amphi theatro, -ao 
redor da cidade de Cattanisseta, mesmo no centro da Sicilia. 
Monticulos de pedras amarelladas, fileiras de blócos de enxo-
fre, fornalhas fumegantes - ostentar-se-hão á vossa vista ; 
e, perto clalli, disfarçado, sob uma pequena construcçao de 
pedra, um buraco aberto nq sólo. Approximae--vos, fitae us 
olhos nesse abysmo hiante, e descobrireis, á luz do dia, que 
penetra, pela bocca da mina, nas entranhas da terra, uma 
larga .escada, meio arruinada, feita de degTáo.s, dispostos alter-
nadamente ele um e de outro lado, perdendo-se nas trevas 
do fundo ela mina, a ti:ez.entos e muitos metros de profunar-
dade. Em descer e subir esta escada 14 vezes por dia, sob um 
peso esmagador, é que estão empreg'ados meninos, assalaria-
dos ás familias mais pobres pelo avanço de 50 a 100 liras, 
e que devem trabalhar até que seja paga a sornrna, o que 
r arissimo succede. 
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'l'angiclos pelo chico Le elo feitor, os pobresinhos surgem 
á superficie ela mina, estafados, arquej antes, curvados sob o 
p~so enorme, soluçando ele desespero, e, mal atiram à terra 
a carga clescommunal, recomeç·am a horrorosa tarefa. 

O fardo imprime- se ·e grava-se, por assim dizer, sobre 
o dorso ela victima. Pouco a pour~o, as costas afundam-se, o 
peito estufa, todos os membros se torcen1, sobrevém o bossio 
e o r08Lo adc1uil'e este ar mrfermiço e cachetico, o qual equi-
vale a uma sentença de morte. · 

Vêr esses desgraçaclinlios e não se tomar ele horror, (L; 

compaixão, e ele vergonha - é cousa impossivel. Suas he -
diondas physionomias se nos imprimem na memoria, co ·1 

um remorso, e a dôr se renova cada vez que neires fallamos 
ou pensamos, Não se pócle ·imaginar es·pectaculo mais con-
tristador e mais barbara que vêr sacrificada premedibda-
mente a mais tenra infancia, sacrifício que não tem similflr 
nos costumes ela mais primitiva humanidade. 

E' entretanto, do trabalho destas miseraveis creaturas que 
se enriquecem o gabelloto, o proprietario e outros ; é a vida 
destes sércs que SG 0onverte em moeda nas ):rnrras elos expie>· 
raclores. :. 

Eru nosso C'°aro Brasil, mercê de Deus, as cousas são outras: ·--
paiz hospitaleiro por excellencia, corações abertos á caridade, clima 
ameno e liberdade que toca q,s raias da licença - todos vivem á 
vontade. 

Ao phenomeno elo urbanisnw, que, provocando o exoclo dos cam-
pos, determina a baixa elos salarios e o angmento do numero dos sem 
trabalho, 'le deve o mal estar de que se queixa o proletario. 

F.oi assim pensando que o nosso illustre companheiro ele bancada 
nesta Casa, Dr. Veiga Miranda, imitando o Senélidor francez Méline, 
deu, em fulgurante discurso no Congresso Estadual, o grito de alarn:u. 
r;ontra o terrível flagello, préganclo as vantagens do "retoU'r à la· terre" . . · 
E esse flagello é tanto mais temivel para nós, que, - seja-nos per-
mitticlo repetir ainda uma vez a grande verdade, que, á força ele se 
repetir, está se tornando ridícula, nem por isso deixando de ser ver-
dadeira - para: nós 1que "SOMOS UM PAIZ ESSENCIALMENTE Al\íHCOLA". 
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Effectivamente, com a vastidão territoeial que possuimos, quasi 
de todo inculta e com uma população vinte vezes menor do que poderia 
comportar folgadamente, estamos bem longe da phase do industria-
lismo, que se mantém pelos excepcionaes favores crue lhe têm sido 
conferidos pelos poderes publicas, com prejuízo geral, e por circum-
stancias imprevistas, excepcionaes, como da actual guerra ·européa. 

O SR. RAUL ALVES: ~ Aliás, outros paizes se preoccupam mais 
do que nós da agricultura. A ~ngfaterra, por exemplo. 

O SR. llAUL CARDOSO: - Não é uma chimera, não são figuras de 
rhel_orica as considerações que venho de fazer sobre o urbanismo. 
Trago aqui o almanack da Secretaria da Agricultura ele S. Paulo, em 
que, a folhas 21.5, se lé: 

"Com effei:to, em 19111, a superabundancia de braços nest~ 
Capital tornou-se considerav·el, ficando a cidade inundada de 
clesoccupados. A Agencia Official de Collocações do Departa-
mento do Trabalho facilitou a collocação, no interi01' do 
Estado, a eerca de 20 mil pessoas, senclo .12 mil no período de 
Agostü a Outubro." 

Isso não impede que se cogite desde já, com a serenidade. que con-
vém á confecção elas leis, ele regulamentar o trabalho, proseguinclo na 
send,a iniciada com o decreto n .. 1.313, ele Janeiro de 1891 (Governo Pro-
visorio), decreto que, baseado na cbnveniencia e necessidade de regu-
larizar o trabalho e as condições dos menores empregados em avultado 
numero de fabricas desta Capital, afim ele evüar que, com prejuízo 
proprio e da ·prosperidade futura ela Patria, sejam sacrificadas milha-
res de crürnças, estabeleceu medidas protecLor~s ela· infancia e instituju 
a fiscalização perxnanente do trabalho. 

Não é novidade para os cultores elo direito o proj ecto ·Om debate: 
as disposições nellp contidas estão na maioria incorporadas á legis-
lação ele todos os povos cultos, com raras excepções. As leis sobre 
o trabalho c·omeçaram na Allemanba em 1871!, depois na Inglaterra, 
França, Hespanha, Italia e outros muitos· paizes. 

Mas não é opportuno, revolvendo o pass_ado, ·fazermos prelecções 
mais ou menos brilhantes, quanto ao operariado na Grecia ou em llorna, 
antes e depois ela Revoluçã:o Franceza; tão pouco entrarmos na analysc 
rlas duas correntes principaes em que se cliyidem os economistas. su~-
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'\lÜ~ndo uns o i':ndividualismo à oi1.ti·ance e outros a intromissão do 
ES\ado em todos os negocios, transformando-o em chefe de familia 
a cti(spôr de tudô e ele todos. 

\~,'. elemasias ele uma e ele outra escola estão postas á margem 
polos e. spiritos .mais ~sclarecicl~s'. ac~eitando a grm1de verdade contida 
na for ula - in meâimn consistit virt11.~. 

Eú.~remos, pois, na analyse elo projecto que, em príncipio, é accei·· 
tavel e \ j'á constitue lei , com ·algumas modificações, em quasi todos 
os' paize81 cultos, como disse ha pouco. 

Divid.~-se o projecto em tres partes. Na primeira trata elo trabalho 
em geral; na segunda elos acciclentes ele traiJ:lalho; e ,ri.a tem.eira e 
ultima dos conflictos entre trabalhadores e patrões. 

Examinemos a primeira parte. 
Não podemos nos conformar com as disposições elos arts. 6º e\ 7° 

e seus paragraphos, e propomos a sua suppressão. 
Esses artigos cliipõem: 

"Art. 6. º O contracto ele trabalho · pó ele ser celenrarlo por 
todas as pessoas capazes. 

Presumem-se capazes, nãCJ só pari. faz el-o como para 
demandar a sua execução : 

~ .. 1 . º O menor, desde que attinja a 16 aimos, independen-
temente de consentimento ele sei.is representantes legaes. 

~ 2. º A mulher, independente ele . autorizaç.ão elo marido. 
Art. 7. º A capacidade presumida ela mulher não obsta 

que o niarido impeça ou interrompa o exercülio desse clireíLo, 
quando o trabalho lhe possa prejudicar a sauclo, ou offenda 
ao se11 conceito e bôa fama. 

§ 1 . º Occorrendo .qualquer desses motivos, a capacidacl e 
presumida elo menor póde soffrer igual restricção por pal'te 
de seus representantes legaes. 

§ 2. º O juiz, em ambos os casos, ouviclos os interessados, 
resolverá ele plano a reclamação, concedendo aggravo para 
o super ior légitimo." 

Não vej o razões que autorizem ou justí f iq_uem esta accinLosa r evo-
1·a01io elas clisposições elos arts. 5, 6, 7, 9, paragrapho unico, 384, 385, 
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389, 21~2, YII, 233, IV, 24·5, II, e 246 do nosso Codigo Civil, ainda nãc 
lia muito votado. . I 

Reputo, ao contrario, essa revogação desorganizadora da fanÍilia 
(~uitos apo'iaclos) que se baseia, póde-se dizer, no patrio poder /e no 
poder marital. J 

E em que aproveita ao trabalho, ao operario, esta derogaÇão do 
uosso direito ,civil? / 

O SR. AuGUS'l'O DE LIMA: - JJ.;ssas disposições do iwoj.ecto são 
corno um corpo extranho. / 

(j SR. RAUL CARDOSO: - Não vejo razão para se tirar' J ao pobrt;, 
ao proletario, o direito ele exercer o patrio poder e o poder marital, 
com a mesma amplitude que os ricos (apoiados); não sei por que se 
quer expôr a honra ela mulher do operario a discussões judiciacs, corno 
autoriza o art. 7º, quando ao rico se garànte o direito ele impedir, sem 
discussão, que sua mulher exerça esta ou aquella profissão ( miiito 
bem) , pois, o nosso Codigo Civil, no seu art. 233, Ii. IV, diz comp·etir 
ao marido o direito ele autori.zar a profissão da mulher. 

E para que dizer mais, afim dL demonstra,r o absurdo rlas dispo-
sições ·criticadas'? (Miiito bem.) 

Em emenda ao art. 8º, proponho que se eleve a 12 a idade para 
se admittir o menor ao trabalho, de aocôrdo eom a orientação de quasi 
todas as legislaç.ões estrangeiras, e, tendo em vista que entre nós os 
meninos .só vão á escola aos sete ·e aos oito annos, durando os cursos 
primarias em geral quatr·o annos. 

Proponho a suppressão elo paragTapho unico do 'art. 9º, porque 
constitue elle um attentado contra o patrio poder, que desej·o manter 
em toda a sua plenitude. oomo ainda ha pouco sustentei. Não devemos 
crear embaraços ao trabalhador, e menos ainda provocar discordias 
nas farpilias operarias. (Muitos apofodds.) Ao pae, e só a elle, cumpre 
resolver sobre a necessidade ele seu filho menor trabalhar ou não. 
(Muito bem.) 

O art. 4º, elo projecto, dispõe: 

"~enclo indefinido o tempo do eontracto, qualquer das 
partes póde fazel-o por terminado, prevenindo a outra parte 
com antecedencia de oito dias." 
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'rendo, porém, em vista que o Codigo Civil, em seu artigo 1. i2t, 
n. II, marca para esse aviso a antececlencia ele quatro dias apenas, 
quando o salario se tiver ajusta,do por semana, ou por quinzena, e 
dispondo o art. 23 do projecto em debate que - "o págamento deve 
ser feito no pmzo elo co,ntracto, o qual, no entretanto, não poclerá exer-
cler de 15 clias", entendi, para a uniformidade de nossa le_islação, 
reduzir o prazo a quatro dias. 

Pedi a suppressão do art. 16, que dispõe: 

"Na falta de designação do log&r onde o trabalho deva ser 
executado, a pessoa não póde ser obrigada a prestal-o em 
local qm diste mais ele quatro kilometros daquelle em que 
residir . " 

Francamente, não· comprehendi o alcance desta disposição; o que 
ella pretende? 

Imagine-se ·que uma fabrica no Leme contracta os servi9os ele 
um operaria que mül'a lá; mas, tendo o operaria ele mudar:.se ·para 
local a mais de quatro kilometros da fabrica, pergunta-se: pócle cxigfr 
do pa'trãr neve, contract( 'i 

O SR. AUGUS'l'O DE LIMA: - E os àperarios que moram nos sub-
urbios? 

O SR. B,.AuL CARDOSO: - Não sei si a disposição teve outro obje-
ctivo. 

O SR. SIMÕES LOPES : - Naturalmente esta questão se liga ao 
numero de horas de trabalho. 

O SR. VICENTE PIRAGIBE: - A disposição é esta: Quem contracta 
um trabalhador para o Leme, não póde manclal-o para Guaratiba. 

O SR. RAUL CARDOSO : - Si o intuito foi este, o texto não ficou 
claro, deveria ser redigido de outro .modo. Nin uem é obrigado a tra-
balhar sinão no log·ar e condições elo contracto; o que aliás era dei::-
necessario. 

O SR. SIMÕES LOPES: - O dispositivo contém restricção absurda. 
O SR. RAUL CARDOSO: - Entramos, agora, Sr. Presidente, na parte 

mais importante da questão e é o, determinação das horas ele tra-
balho. 

Como tive occasião de ponderar aos nobres Deputados que me 
honram com a sua presença e attenção, não desejo levantar a:qui dis-



cussão doutrinaria; por isso me limito a perguntar si, diante ela Con-
sti Luição que nos rege e do direito vigente, podemos ii:npôr ao homem 
ele maior idade, ·homem forte e que tem necessidades pessoaes c de 
familia a satisfazer, que se limite a trabalhar oito horas poe dia? 
(Avoiq,dos.) 

Penso que não podemos fazer mais do que dispôr que nenhum 
operaria será obrig·acló a trabalhar mais do que 'Oito horas. fixando 
neste numero de horas o trabalho normal de cada dia. 

Impedir que trabalhe mais, nunca. Imagine-se um àperario, cujos 
encargos ·de familia o obriguem a trabalhar mais de oito horas, é 
prohibido por lei, de o fazer? E' urna situação de desespero. Para 
aclmittir-se essa disposição prohibitiva, seria inclispensavel corollario 
o estabelecimento do minimo ele salario, baseando-se, nã.o na proclucção 
elo operaria, e sim em suas necessidades. 

UM SR. DEPUTADO: - Mas, admitte-se o regimen elos serões. 
O SR. RAUL CARDOSO: - O projecto estabelece que o traballlo effe-

ct.ivo não vorlerá durar mais de oito horas por dia ... 
O SR. CARWS GARCIA: - E' uma restricQão á liberdade. 
O SR~ SouzA CAS'l'RO: - Talvez o legislador quizesse estabelecer 

uma medida sanitaria, favorecendo ao operaria, naturalmente. consi-
derando que mais de 'Oito horas ele trabalho são prejudiciaes á saude. 

O SR. RAUL CARDOSO: - O illustre collega, que é medico, poderá 
nos informar .si é ou não . c'erto que a capacidade de tr8Jbalho varia . . . 

o SR. SOUZA CASTRO: - Mas 'é corno média. 
O 'SR. RAUL CARDOSO - ... e varia não só ele individuo a individuo, 

mas conf>Orme os climas. 
O SR. SIMÕES LOPES ': - Não ha paiz que tenha esse Tegulamento 

ele oito horas ele trabalho .. 
O SR. RAUL CARDOSO: - Eu não sou contra o r egímen elas oito 

horas, que, aliás, já vig'Ora entre nós, inclepenclentemente ele lei; o que 
não . desejo é a prohibiQão de que se trabalhe mais ele oito horas, per 
necessidade ou ganancia. Bato-me pela liberdade. 

O SR. SouzA CASTRO: - Sob que fundamento existe o regimen 
Lie oito horas? 

O SH. RAUL CARDOS.O: - .o Estado, que é tambern industrial, esta-
hel0ceu 1para os seus operarias o regirnen elas oito horas, no que foi · 
iipitado por outros. 
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O Srt. SouzA CAs'rno: - Corno trabalho maximo que o operaria 
póde procluzil', sem lhe ser prejudicial á saucle - este é o fundamento. 

O SR. RAUL CARDOSO: - De pleno accôrclo, sendo certo, no erntanto, 
que o Estado adaptou as oito horas de trabalho p elo fundamento a 
que allud-iu o nobre Deputado pelo Pará. Ag·ora, pergunto aos meus 
dignos collegas: podemos votar uma lei prohibinclo a·o inclivicluo, ao 
cidadão, que trabalhe além de oito horas? 

O SR. SOUZA CAsTno: - Por que não, si outros paizes, tanto ou 
mais liberaes do que o nosso já têm 1feito? 

O SR. SIMÕES LOPES : - Faça o obsequio ele dizer quaes são esses 
paizes. 

O SR. SouzA CASTRO: - Tenho certeza de que existe a disposição. 
O Sn. RAUL ALVES: - E' um absurdo impedir o trabalho de um 

individuo, unico juiz ele sua capacidade physica. 
O SR. SALLES JUNIOR: - Ha sempre um limite estabelecido, em 

alglJns paizes ele 10 horas e em outros de menos; mas ha sempre um 
l.imite. 

' O SR. SIMÕES LOPES: - Até o ultimo momento, pelo que sei, 
a limitação ·ele oito horas , na Inglaterra, era apenas para o trabalho 
elas minas; quanto aos adultos não existe absolutamente essa limitaçi=ío 
em relação a outros casos. 

O SR. SALI)'Es JUNIOR: - O crue importa saber é si convém ou nã.o 
limitar o numero de horas de trabalho. Ao nobre orador repugna seme-
lhante limitação; por mim, sou partidario ela kléa da limitação. 

O SR. SIMÕES LOPES: - Acho inconstitucional e inconveniente a 
medida. O que podemos e devemos é conciliar o interesse elos patrões 
e operarias; ·não vale menos um do que outro , ou melhor, um não vale 
mais do que outro: 

o SR. VICENTE PIRAGIBE: - Até aqui, o patrão tem valido mais. 
O SR. SIMÕES LOPES: -: Sou contra a limitação, julgo-a inconsti-

tucional, inconveniente e não pratica. 
O SR. RAUL CARDOSO: - Si. os nobres collegas perrnittem, eu 

continúo. 
A questão resume- se nisto: assiste-nos o direito ele limitar as 

h.oras de trabalho, estabelecendo penas para os infractores? 
UM SR. DEPUTADO: - Pela Constitui9ão, não. E' um absurdo . 
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O SR.' RAUL CARDOSO: - Si o fizermos, será um golpe 'de morte na 
liberdade assegurada pela Constituição a todo individuo. 

O SR. CARLOS GARCIA: - Apoiado. 
O SR. SouzA CAS'rRO: - V. Ex. comprehende que não se póde 

desprezar o interesse da saude publica, que deve primar sempre nestas 
questões. 

O SR. RAUL CARDOSO: - Não podemos legislar sinão e só denfro elos 
limites que a Constituição nos traçou. · 

Antes ele limitar as hora.s de trabalho, devemos, pelo menos, crear 
institutos oí'ficiaes de protecção á infancia e ás mulheras gravidas, 
estabelecer caixas ele soccorros e previdencia, como fizeram mui tos 
paizes, dentro os quaes a Hespanha, cuja legislação tenho á mão. 

Não convém que comecemos onde os outros povos termiriam. 
A queEJtão social é por demais complexa. Limitemo.-nos, pois, a 

expurgar do proj ecto, que se propõe a resolver apenas -uma parte della, 
as demasias que contém. Des.ejo dar ao operaria adulto a maior liber-
dade no contracto de trabalho, defendendo, es,Pecialmente, quanto em 
nós caiba, contra possiveis abusos, os menores e' as mulheres em ele ter-
minadas condições. 

O SR. SIMÕES LOPES: - Em beneficio da propria raça. 
O Sn. RAUL CAnDoso: - Proponho, portanto, que o arti ·!o 35 fique 

assim redigido : 

Nenhum op eraria ser'á obrigado a trabalhar mais ele oito 
horas por dia, não consecutivas, devendo sempre a seis dias 
de trabalho continuo succecler um dia de descanso. 

Quer isso dizer que a lei fixa em oito horas o trabalho diario 
normal, sendo licito, porém, ao operaria adulto trabalhar mais, me-
diante maior salario. Nenhum operaria, será, entretanto, obrigado a 
trabalhar mais oito horas. Actualmente. pelo menos, ém meu Estaclo, 
.iá grande numero de inclustriaes contractam os operarios por tarefa 
ou por hora. 

O projecto de lei em debate é da maior relevancia e merece ser 
estudado e approvado, uma vez aparadas as asperezas e excessos qmi 
venho apontando, nesta an,alyse, terra a terra, que della venho fazendo. 

O SR. SIMÕES 'LOPES; - Terra a terra, não apoiados. V. Ex. está 
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discutindo com muito brilhantismo, collocanclo-·so em ,um ponto de 
vista elevado. (Apoiados.) 

O SR. RAUL CARDOSO : - E' bondade ele V. Ex. 
Passemos a outro artigo. 
Sou pela suppressão do art. 39, que dá ao menor de '15· annos o 

direito de receber os seus salarios e ao que tiver mais de 16 o 
direito de delle clispôr livremente. Importa i·sso na revogação ele dis-
posições expressas e salutares do Co·digo Civil, como tive üccas.iãci 
ele demonstrar. 

Proponho ainda a suppressão do paragrapho un:ico elo al't. 40, cm 
que se "prohibe á mulher o trabalho nocturno industrial". 

O Sn. CARLOS GARCIA: - Em S. 1Paulo, as mulheres elos operarias 
vão traball1ar ele noite e as suas filhas ele dia. 

O SR. RAUL CARDOSO: -- A questão é a seguinte: em geral o ganho 
Jo operaria não dá para a manutenção ela familia, ele sorte que elle 
11ão póele prescindir do auxilio da mulher e dos filhos. Assim, o que 
se clá commummente é que os maridos trabalham ele dia em seus 
officios e as mulheres cuidam dos serviços domesticos; á tarde, os mari-
dos voltam á casa e fic.am dirigindo-a, emquanto as mulheres vã0 ás 
fabricas fazer o serão. 

A prohibição é, portanto, injusta · e prejudicial. E' claro que os 

1 
marido& não cfmsentirão que suas 'mulheres vão trabalhar, sinão em 
casos de absoluta necessidade. 

De accôrdo com a orientação que venho se : uindo, qual a ele con-
servar ao operaria adulto a maior liberdade, para só regular .a situa-
ção elos menores e estabelecer uma tal ou qual protecção a respeito 
da mulher, tenho ele cortar todas as clemasias e, assim, proponho a 
mocliffoação do art. 42, que se resente dos mesmos inconvenientes do 
art. 35, devendo ser redigido pela fórma seguinte: 

O' DIA NORMAL ele trabalho nas minas ele combustivel 
SERÁ de oito horas, não cohsecutiva:s, etc .. . 

O projecto diz: 

O trabalho nas minas, de combustível NÃü K~CEDERÁ, ·etc .. , 



O Sn. Auous'ro DE LIMA: - Pergunto ao collega si consel'Vou o 
trabalho nocturno. O art. !;3 do projecto prohibe esse trabalho. 

O Sf\. RAUL C . .\RDoso : - O art. !;3 diz: 

E' e.:c111·essmnente• vroh1:bülo o trabalho nocturno sub-
terraneo, 

Ü1'a, ele accôrdo com os principias que venho expendenclo e com as 
ponderações judiciosas 'feitas ante-hontem, nesta Casa, pelo nosso 
distincto collega Deputado Camillo Prates, mantive a disposição, res-
tringindo-a, porém, "ás mulheres e aos menores ele 20 annos". 

O ·sn. SIMÕES LOPES: - E' o que estabelece a legislação estran-
geira. 

O Sn. RAUL CAHDOSO: - Aincla <le accôrdo com os principias por 
mim estabelecidos, apresento a seguinte emenda ao art. 45 : 

"Substituam-se as pala,vras finaes, desde "que"~ pelas 
.seguintes: "aos operarias se pague esse excesso ele tempo." 

Proponho i :-,ualment.e a suppressã-o elo art. 4º, paragrapho unico, 
que importam em cerceamento ela liberdade do adulto. 

Peço a suppressão elos arts. 51 1e 52 e paragraphos, que estabele-
cem penas para o patrão que consentir o operario trabalhar mais <lo 1 

oilo horas por dia, por isso que não estóu ele accôrdo com a limitação 
do trabalho do adulto, que o projecto estabelece. 

Q art. 53 isenta de sello 'OS contractos de trabalho, contendo as 
declarações da lei; proponho a retirada d essa condição que me pareceu 
sem razão el e. ser. 

Vamos agora examinar os accidentes elo trabalho. 
E' incontest·avelmente a parte do projecto que mais se impõe ao-

nosso estudo e meditação, por ser {la maior necessidade que tenhamos 
uma lei sobro o assumrito, baseada na cloÚtrina elo risco profissional 
l)oje vencedora. 

Em suas linhas . geraes, as disposições sobre os accidentes são 
acceitaveis. , 

O Relator elo pro,j ecto não seguiu, porém, um criterio seguro, dando 
á lei a uniformidade quQ deve seguir . 
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Assim é que, no que respeita ás indemnizações, materia ela maior 
relevancia, ·o projecto estabelece ou o pagamento immcdiato, ou peI!-
sões tomporarias e vitalicias. 

E' certo que ha .Jegislaçõ·es que estabelecem as p ensões, ou Lras, as 
indemnizações immediatas; nenhuma consagra os dous systemas; ou 
um ou outro. 

O projecto em. debate que, nessa parLe de acciclentes, foi calcado 
no proj ecto apresentado ao Senado ela Republica, pelo illl.1stre Senador 
paulista, Dr. Aclolpho Gordo, desviou-se dell e no que r esp eita ás 
reparações, com grande prejuízo pae-a a uniformidade q1.1 e a lei eleve 
guardar. 

Realmente, o pro.j ecto Gordo adapta exclusivamente o systema de 
pensões que, em caso de morte, será ele 60 % elo salàrio annual da 
victima, em caso de incapacidade absoluta, p ermanente, de 50 %, em 
caso ele incapac.iclade temporaria ele 33 %, instituindo para os casos 
ele incapacidade parcial, permanente, 1.ima pensão vitali.cia, equiva-
lente á metade da diminuição causada pelo accidente, etc ... 

O projecto em debate, ao contrario, adopta os dous systema:J a 
um tempo, pois em caso el e morte determina que : "a r eparação pe-
cuniaria consistirá ern uma sornrna igual ao salw"io ele tres annos ela 
vict'irna e será paga ele iirna vez ao conjiige oii he1'clefro", e, no caso 
de incapaciélacle ele qualquer genero, estab elece pensões temporar rns 
e vi talicias. 

Decididamente, é um erro grave que cumpre ser reparado. 
Como affirmei, não encontro nas legislações estrangeiras, que 

consultei, essa dualidade ele systemas: a lei adapta um ou outTo. 
Qual o rnelhor? o das pensões ou o elo pagamento immecliato? 
O systema ele pensões tem contra si a possibilidade ela insolvoncia 

dos patrões ou elas companhias segurac)oras. 
A proposito do assumpto tive eilsejo ele conversar com o meu 

clist.incto collega ele bancada, o Sr. PnJclenLe ele Moraes, jurista. erni-
nente. 

o SR. PRUDENTE DE MORAES: - Muito obrigado. 
O SR. RAUL CARDOSO: - S. Ex. pensa que elevemos acloptar um 

dos dous systemas, sendo máo o ele pensões, opera~\ão que, aliás, mui-
tas r,ompanhias ele segnro.s não fazem. Forneceu-me S. Ex. u ma tab ell a 
dt:is indemni.zações a pagar, ele uma só vez; ei:n c..aso c(e mort@ ou 



~ 
1 

. ' 

226-

incapacidade absoluta, parcíal, permanente ou temporaria, segundo 
o plano da Caixa Geral das Familias, sociedade de seguros desta. Capital. 

Nessa conformidade, e de accôrclo com o parecer valioso do meu 
illustraclo colle ~ a, redigi emenda substitutiva dos arts. 58 e 62 e espero 
que nas Commissões de Justiça e ele Finanças, para onde voltará o 
projecto, o remodelem como convém. 

ü SR. CARLOS GARCIA: Adaptou o systema das indemnizações 
immediatas. 

O SR. HAUL CARDOSO: - Perfeitamente. Outra emenda adclitiva 
que julguei inclispensavel é a seguinte: 

As indemnizações percebidas pela victima, em virtud'e de 
qualquer incapacidade, serão deduzidas das indemnizações 
que foram devidas por motivo do fallecimento do sinistrado 
ou por se tornar permanente a incapacidade temporaria. 

Póde succeder que a incap•acidade, julgada, a principio, temporaria 
e a víctima dell.a indemnizada, passe a ser permanente ou si dê a 
morte; é justo que se de.duza da nova reparàção pedida a quantia já 
anteriormente r ecebida. 

E são estas, Srs. Deputados, as consideraçiões que tinha a fazer 
e as emendas que julguei do meu dever .offerecer ao· projecto em 
debate . 

Resta- me agradecer aos meus illustres collegas a attenção que 
me dispensaram e pedir-lhes desculpas de ter roubado o seu precioso 
tempo com tão desalinhavadas considerações (não apoiados geraes) . . . 

O SR. SIMÕES LOPES : - Com o maior prazer o ouvimos. 
O SR. RAUL 'CARDOSO - ... que fiz levado exclusivamente pelo 

desejo de .bem cumprir o meu dever de representante de um Estado 
que, corno o de S. Paulo, deseja a felicidade do operariado, a que 
deve em magna parte o seu progresso. (Muito bem; muito bem. O ora-
dor é muito cumprimentado.) 
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SESSÃO DE 26 DE JULHO 

o Sr. Augusto de Lima: - Releve-me V. Ex., Sr. Presidente; 
o pedido que faço de não dar o tom ele· discurso ás clespretenciosas 
considerações que me suggerin o proj ecto em ·debate. Depois ch.::i 
orações notaveis, proferidas· neste recinto, em torno do importantis-
simo assnmpto Cjue no actual projecto se quer resolver, pouco poder ia 
dizer de aproveitavel no sentido ele melhór esclarecer a materia. 
Tod avia, conio se trata ele definir responsabilidades em assumpto que 
nunca será ele mais mereça a aUenção eles ta Gamara, afim de qd e 
jámais se diga que nas suas sessões se votam leis sem que sejam 
sufficiente e plenamente examinadas, procurarei expôr al umas duvi-
das que ao meu espirita sugg·eriram, não só a natureza geral da lei 
em que se converteria este proj ecto, como algumas ele suas disposições 
que :ferem pontos melindrosos ele doutrina. 

Sr. Presidente, e.sta lei pretende resolver um elos casos mais impor-
tantes ela reforma social, não importa que seja a do socialismo radical, 
·a do communismo em todas as suas modalidades. O que é certo é que 
esta lei enfeixa em suas disposições, sob o euphemismo de protecção 
ao operariado e ele garantia aos patrões, theorias que nos proprios 
paizes elo Velho Mundo são julgadas prematuras cleante ela organização 
politica e jllridica da actual socieclacle. 

O SR. P~rms m: CAIWALI-IO: - E subversivas, sob o ponto ele vista 
juriclico. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA: - Está visto. 
De ac.côrclo. com o nosso Regimento, julgo não dever entrar nessa 

flores ta intrincada elas theses, em que se chocam as opiniões e mui tas 
vezes não se chega a· resultado positivo, determinando no mi..mdo dos 
espiritos o que estamos presenciando no mundo politico em que se 
desenvolvem semelhantes icléas, como _na Russia. 

Chamarei a attenção da Gamara para uma preliminar. 
Sr. Presidente, o nosso Regimento manda examinar, antes elo texto 

ela lei, a sua eonstitucionaliclacle, e antes do merecimento, verificar 
si ella cabe na competencia elo Congresso, si ella é constitucional. 

o SR. ÜAMILLO PRA'rES: - ao.usa que, aliás, já devia ter sido feita 
nas outras discussões e não na terceira . 

• 



O Sr.. VICENTE PmAGIBE: - Si o projecto é da Commissão de 
-Constituição ... 

O Sn.. AuGUS'l'O DE LIMA: - O Congresso tem competencia de le-
tislar sobre assumptos para os quaes implicita ou explicitamente haja 
recebido essa competencia da Constituição, que é o pacto fundamental, 
que é o tronco ele onde se ramificam todas as nossas attribuições. 

Procurei, Sr. Presidente, com toda a pacienClia, na Constituiç.ão, 
entre os poderes implicitos e os expressos, e, ·Clom franqueza, não 
logrei encqntrar, no seiü della, uma só autorização para que o Con-
gresso, afastando-.se elas regras ele direito commum, restrinja a liber-
dade em diversos aspectos ela viela juriclica. Nem se legitimaria qual -
quer disposição ele lei que não se pudesse enquadrar em delegaç~ão 

expressa, quando se trata ele um grupo ele relações jurídicas; por sua 
natureza especiaes e que não podem ser regidas, como as elo commercio 
e as ele minas, pelo direito commum. 

Para as elo c.ommercio a Constituição deu expressamente no art. 3!1, 
n. 23, a competencia ao lado, competencia para legislar .~obre direito 
civil , como sobre o direito criminal. 

Desde já, vou prevenii1clo á Gamara que não quero c0rCilar ao 
Legislativo a attribuição que lhe. é propria pelo Regimento, pela nossa 
organíza(fão, de legislar sobre o desenvolvimento 1 ·cle certas relações 
juriclicas não previstas no Estatuto. 

Não quero cercear ao Le~ islativo a comp etencia ele regulamentar 
ftS profissões de qualquer especie, ele regular serviços ele ordem admi-
nistrativa, economica e industrial. Mas é necessa1\o que nesse reg·ula-
msnto se respeitem os p1\eceitos cardiaes elo direito commuin, visto 
como. só o direito commum, o dir eito privado, hoje, é o crystallizado 
no Codig·o Civil; só este, -corno o regulador ela orc].em jurídica da socie-
d11cle é que pócle, de accôrclo com a Constituição, limitar a liberdade; 
é o unico que pócle regular sobre contractos, crear obrigações civis, 
dispôr sobre essa vasta e complicada França ela actividade humana. 

Procurei, Sr. Presidente, em exame meticuloso, os artigos em C!lle 
a Constituição se refere a uma lei especial. 

O art. 27 faHa em lei especial, trata11do dos casos ele in_compati-
bilielacle eleitoral. 

O art. 28 se refere a · uma Lei para crear o numero ele Deputarbs. j 
O n. 2.:l do· art. 3 't taxativamente e1Stabelece e limitadamente cn·a / 

.. 
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a faculdade de legislar sobre direito civil, crimin::.vl e commercial da 
Republica, e processual do Districto Federal. 

No n. 29 do mesmo artigo m~nda legfalar sobre terras e minas de 
propriedade da União. 

ND n. 34 dá a faculdade de votar as ieis org:anicas, as leis judi-
ciarias, as leis administrativas e outras, para a execução compleLa 
da Constituição. 

O § 3º do art. 17 allucle a uma lei ordinaria para o processo elas 
eleições e da apuração ele Pr·esidente e Vice-Presidente da Republica. 

O § 3º do art. 71 falla em lei especial para fixar as eonclições ele 
acquisição dos direitos de cidadão brasileiro. 

O § 3º do art. 72 não deixou a tarefa ao legislador ordinari o. 
O le_ islador, tratando ele materia fundamentalmente constituinte elos 
direitos dos cidadãos e ela liberdade religiosa, reservou-se crear esta 
clausula, dizendo que os inclivicluos e confissões relig·ios·as podem 
exercer publica 'e li.vremente o seu culto, associando - se para esse fim 
e adquirindo bens, observadas as disposições do direito commum. Mus, 
do d'i?'eito cornmum, referindo-se ao direito civil. 

Restricção se encontra no § · 5º, em relação aos cemiterios, em que 
é livre a pratica de culto: •desde que não offencla á moral pnblica e 
ás leis: 

No § 8º - .. ela liberdade ele reunião - restringe o proprio leg·i:;-
lador' constituinte os casos em que a autoridade pócle intervir para 
manter a ordem publica. 

No 10º paragrapho, entrando já na liberda·de de locomoção, prn-
clama essa liberdade, independentemente de passaporte, com a liber-
dade ele entrar e sahir, mas com 'a restricção elo estado ele guerra, em 
que tal facu ldade póde clesapparecer. · 

::'-lo § :ll - ela liberdade de doni.icilio - diz que é restringida a 
entrada de pessoas alheias aos casos prescriptos na lei. 

A liberdade ele pensamento, proclamada pela Constituição foi dei-
xada pelo legislador constituiilte ao criterio de uma lei orclinaria, que 
defina os Jasos em que serão previstos os abusos de liberdade · ele pen-
samento res.ponsabilizaveis pela autoridade commum. 

O Congresso Nacional é, portanto, ah~, expressamente autorizado 
a reg·ulamentar a lei de imprensa. 
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Sobre a liberdade, ainda na contingencia ele um processo, ·r.t Consti-
tuição estabelece "a excepção ele flagrante delicto, dizendo, no § '13, 
que a prisão não se poderá executar~ sinão clepoi.s da pronuncia, salva' 
nos casos determinados em lei. 

O legislador é que tem ele definir esses casos. 
No § 14 tambem quem define os casos ele finanças . idoneas é o 

Con:,reso Nacional, devidamente autorizado pela Constituição, nei\ta 
clausula: "Nos casos em que a lei aclrnittir" . 

Ernfirn, Sr. Presidente, no § '15 a mesma cousa quanto á cornpr;-
tencia ela aut,oriclacle; "em virtude ele lei anterior e na fórrna por ella 
regulada". 

No § 16, encontramos o direito ele defesa e a nota ele culpa. 
No 1'7, o direito de propriedade limitado pelos casos ele necossidacle 

ou utilidade publica, mediante indemnização ptévia. 
E, como caso unico na Constituição, o legislador roconheceu qne 

ha urna especie ele propr iedade que não pócle sor regulada pelos fre-
ceitos comrnuns, sob pena ele ficar a Nação privada ele urn _dos melhores 
mananc iaes ele sua riqueza. 

A Constituição não se ateve a proclamar o principi0 da desapro-
priação, que, inclirectarnente, é o reconh~c irnento do direito de pro-
priedade; não se lirni tou a ossa restrü~ção; conferiu, expressa,11ente, 
ao Congresso, autoridade para legislar sobre as minas, restringindo a 
amplitude do direito de propriedade c2nferido á propriedade geral, 
e dizendo: 

"As minas pertencem aos proprietarios do sólo, salvo as limitações 
que forem estabe·lecidas po1' lei com relação á exploração desse ramo 
de industri·a." 

Que es.pecie, porém, de limitações, que a lei reconhece possam 
ser decretadas á propriedade? Infringindo o Codigo Civil? .Támais! E' a 
limitação do exercício da propriedade, nunca restringindo a livre evo-
lução elos contractos, nunca creanclo obrigações outras que não aquellas 
consignadas em nosso Codi:;o Civil e que traduzem os preceitos de 
direito para . reger as relações privadas. 

Poderia, Sr. Prosiclente, citar, ainda, os 0asos em quo a Consti-
tuição ou torga ao Congresso a attribuição ele legislar sobro qualquer 
ramo elo serviço publico; os arts. 311, §§ 26, 27 e 30; 73, § 2º; 77, § 1º; 81 
§ 1 º e 87, em nenhum dos quaes encontrei que fosse dada autorização 
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para regular esse novo organismo que se pretende formar nas relações 
entre patrões e operarios. 

J<::ssa materia seria opporturna, seria urgente, impôr-se-hia, si 
fürnso tiv~ssemos de delib eràr, não tendo cleante ele nós já uma ordem 
estabelecida - a ordem juúdica, no C0cligo Civil, e a ordem politica, 
na Const i,J,uição. Fóra clahi, si a Constituição é uma bôa le i, si o Cocligo 
é um bom regulador das relações j~u idicas, e não um ementario de 
preceitos casuisticos, em uma enumeração imperfeita, visto como 
deixa fóra da communhão civil grupos de importantes relações civis, 
aquelles de oncle nasce mais cli rectamente a vida economi0a, não se 
pócle conjeeturar ele tal reforma. Seria preciso , para se tomar 0omo 
objecto de delib eração definitiva o que se estatue neste projecto, des-
conhecer a organização creacla politicamente pela Constituição e juri-
clioamente pelo nosso Cocligo. 

O pro j ecto não é 'inconstitucional em todas as suas partes. Ha 
medidas que seriam de um effeito salutar na organização do trabalho, 
medidas altamente recommendaveis para provêr á sorte do operariado; 
e sobre tudo a garantir - lhe 'ª integridade e a segurança contra os 

- acciclen tes que tão frequentemente occorrem nas industrias . 
O SR. PIRES DE CARVALHO: - Quanto á obra de previdencia, a 

lei é acceitavel. Peço a V. Ex; permissão par-a um ap'.'lrte. O nobre 
Deputado mostra que estudou brilhantemente a materia sob o ponto 
ele vista juriâico, de modo qu'e poderá desde logo desfazer no m"lu 

1 

espirito uma -duvida: 
A lei re _ ula o tr,abalho por contracto escr ipto . Pergunto a meu 

nobre collega, si doante dos preceitos da lei e ele. todo o teôr da mesma. é 
prohib ido o trabalho industrial sem contracto escripto. 

Si não é prohihido, a lei é inocua ; si o intuito é prohibir, a lei 
é falha. porque não faz a ptohibição, e a restricção de direitos precisa 
ser expressa. 

Estamos debatendo no vacuo, estamos _fazendo ~obra sem signifi-
cação, estamos sonhando que construimos. 

O dispositivo cliz 0laramente: contracto escripto. Pergunto: 
póde-se ou não tmbalhar, neste paiz, dentro elos preceitos e garantias . 
constitucionaes, sem contracto escripto? Não ha nesta terra, por 
mais leigo e incompetente que sej.a, quem conteste que se pócle. Logo, · 

' 
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o;. lei não attinge a ninguem, salvo aquelle que se quizer sujeitar aos 
::-eus dispositivos. Ella ·absolutamente não alcança o escopo visado. 

O Srt. AuousTo DE LIMA: - Agradeço muito ao nobre Deputado as 
' ·Jnsiclerações que acaba el e adduzir. 

Dizia eu que ha preceitos êomo os da previdencia ·a que se referju 
o illustre repre,sentante pela Bahia, meu prezado amigo -.. preceitos 
que devem constituir a lei. 

o SR. PIRES DE CARVALHO: - Que todos nós esposamos. 
O Sit. AuGTJSTO DE LIMA: - Desses preceitos, o humilde orador 

teve occasião elo aproveitar muito, quando aqui se discutiu a lei de 
minas, aliás, dentro das attribuições delegadas .pela Constituição, no 
·artigo a que acabei de me referir, sobre a g·arantia da propri edade. 

Este projecto, entretanto, contém ao lado ele taes preceitos, outros, 
e é mais facil fazer uma obra nova, elo que .cQrn os elementos de obra 
antiga, sem as proporções, para que constituam uma nova construcção 
perfeita, pela falta de harmonia das partes. 

Si eu achasse conveniencia no meu humilde modo ele pEmsar, nm 
se concertar este pro jecto, certo, apresei1tar--lhe-hia al _ urnas emendas 
no sentido, não de attender a todas as idéas acce itaveis que e.Jle enfeixa, 
mas a urna série ele outros preceitos que, regulando diversos aspeclD's 
elo trabalho industrial, pudessem traztlr melhoria para as classes op:ê-
rarias e tamb em garantir a propriec ade e a inclustri•a, ás quaes o 
Estado tem ligada a sorte ele suas ri'quezas. 

Não acho o momento opportuno para que esteJamos fazendo aqui 
coclific,ação, quando as necess idades mais urgentes do paiz reclamam 
nos'Sa attenção, mesmo no interesse elo pro letariado, cujas necessidades 
pel·a vastidão elo nosso territorio são dissemelhantes umas das outras, 
pela diversidade do aspecto ela nossa naturez·a e estão exigindo uma . ' 
multiplicidade ele medidas que, nesta Ca~;a, elevemos estudar; quando 
atravessamos uma época ele urgencia, meli10r será deixar á pruclencia 
elo poder publico, armado ' ela autoridade excepcional exigida, a solução 
no momento presente, para attender a estas pequenas clivcrgencias, a 
estas reclamações, muitas elas quaes occultanclo pretençõ_es desarra-
zoadas, mui tas servindo de porta-voz ele espiri tos anar.ch i tas e P.Ol'-

ventur.a outras sendo expansões ingenuas ela espionagr,m occulta e 
111ysteriosa. 
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Si me assis t isse alguma autoridade para que p esasse nas delibe -
rações da Gamara, não hesitaria em aconselhar a rejeição do projecto, 
até que se torne opportuno a discussão deste assurnpto . 

O SR. Prne:s DE CARVALHO: - E' muito honrosa esta franqueza de 
V. Ex. E' a verdadeira solução. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - E o faria por amor dessa propria 
classe, tão ludibriada, por amor dessa classe com a 1qual vivo em 
contacto intimo, não na ·Capital do Estado, mas alli pefo interior, 
onde essa classe o que IJede é instruir-se e o que ainda não conhece 
sã.o os preceitos normaes, elementares da locação de serviços, quê é 
isso que empbaticamente esta lei chama contracto de trabalho. 

O SR. VICEN'l'E PIRAGIBE: - A parte refer.ente á previde.ncia, V. J<;x. 
adi.aria tambem? 

0- SR: AUGUSTO D-IJ: LIMA: 
0 SR. VICENTE PIRAGIBE : 

é um só . 

Isto não . 
Então, vamos distinguir, o proj ec,.lo 

o SR. PIRES DE CARVALI-fO: - Protege- se por foi especial. 
0 SR. AUGUS1.'0 DE LIMA: .- Aconselharia â rejeição deste projeclo 

para. faz ermos cousa melhor sobre accidentes de trabalho, prevideni;ia 
economica, etc. 

O SR. CAMILLO PRA'l'ES : - V. Ex. tem toda a razão; mas ele tal 
maneira que não fos-semos apenas fomeI\tar o urbanismo, b enefi.ciando 
os elas capif'aes e deixando sem assistencia os do interior, que assim 
naturailmente acorreriam para as cidades. ~ 

O. SR. VICENTE P.IRAGIBE: - Nada ha feito aincla. 
o SH. CAMILLO PRATES: - Digo no caso de se faz er . 
O SR. VICENTE PmAGIBE: - O interior tem tambem r·epresentante? 

aqui. 
O SR. SALLES JUNIOR : - Pela argumentação elo orador, parece 

aue S. Ex. não devia tambem aclmii:tir a competencia do Congresso 
para legisl(ír sobre seguro operario; no em tanto , S. Ex. declara acceitar 
a parte .ela providencia. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - RespoQnclerei ao nobre Deputaclo rtj -
zenclo qUe a Constituição não prescreveu sobre muitas minucias de 
ordem juridica. 

O 'SR. SALLES JuNIOH: - Si o Congresso tem competencia pàrn 
regulamentar esta par te, tem igualmente quanto ás demais. 
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O SR. AuGUS'I'O DE LIMA: - O Congresso póde regulamentar as 
industrias, votar leis sobre a hyg·iene ... 

O SR. SALLES JUNIOR: -- Pergunto: Si V. Ex. entende que fóra 
dos casos taxativos · da . Constituição, o Congresso não pó de votar leis 
especiaes, como admitte que, fóra desses céllsos, adopte lei especial 
sobre accidentes de trabalho? 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - O caso dos accidente de trabalho ... 
O SR . . CAMILLO ' PRNms: - E' ma teria policiélll, é da policia elo 

Estado. 
o SR. AUGUSTO DE LIMA: - Perfeitamente. 
O SR. SALLES JUNIOR: - V. Ex. conclemnou o projecto por incon-

stitucional, porque a Constituição não dá expressamente ao _Congresso 
a competencia de legislar sobre a materia. 

O SR. PIRES DE CARVALHO: - O pro jecto seria. inconstitucional pc•r 
outros motivos, por infringir o art. 72; pelo lado ela competencia não; 
t émol-a até para fazer uma lei anarchizaclora elo ti'abalho. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA: - Vou che , ar lá. Eu estava citando o 
que ha quanto á competencia, e dizia que não existe competencia sinão 
dada implicita ou_ explicitamente. 

A Constituição não deu expl icitamente. 
O SR. SALLES Jumon : - V. Ex. sabe que pelo systema do nosso 

direito constitucional as attribuições que não são reservadas privati -
vamente á União se confE(,rem de preferencia aos Estados. 'rendo 
V. Ex. negado á União a faculdade ele prescrever leis especiaes sobre 
contractos ele trabalho, presumo que vae chegar á conclusão de que 
a competencia é das legislatura·s es taduaes, o que é questão impor-
tante. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Responderei ao nobre Deputado ·que 
quanto ao trabalho não duvidar ia acceitar a çompetencia até cumu-
lativa. 

O SR. SALLES JUNIOR: - O nobre Deputado enumerou os casos 
em que o Congresso pócle fa~er lei especial e em nenhum encontrou 
a faculdade de legislar sobre o assumpto; ele modo que . . . 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - A questão é a seguinte : o contracto 
de trabalho é um acto das relações civis ou commerciaes; ora a Consti-
tuição nos deu o poder de votar o Cocli30 Civil. 
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Mas essa competencia foi esgotada no · Codigo Civil. Si votámos 
ha pouco um Coeligo Civil por que estarmos agora com cocligos paral-
lelos? Amanhã virá uma lei especial estalJelecendo relações ele ordem 
multipla, que vão apparecenclo, e o Codigo Civil ficará r egulando ape-
nas os contractos que não tiverem int.er es·se nenhum, porque os ele 
ordem economica mais r icos, ficarão sendo objecto ,elas leis especiar:;s . 

Assim, o industrialismo, que se cre.a no seio do paiz, á proporção 
que fôr au · mentanclo e dHatanclo- se em seus effeitos, irá cereeanclo 
cada v ez mais a communhão jurídica que o Codigo Civil veiu trazer . 

O SR. SALLES JUNIOR: - O Cocligo Civil já r egula o contract,o elo 
seguro . Neste caso não havia necessidade ele se estabelecerem leis esp e-
ciaes sobre seguro operario . 

o SR. AUGUSTO DE LIMA: - Si a lei limita a liberdade, não pee-
\ screve regras ao contracto, deixa-o á vontade elas partes, e, como sabe 
\ V. Ex., o q"ue rege o contracto é a vontade elas partes dentro dos limites 

que a l ei estabelece. 
O SR. Pnrns DE CARVALHO : - Conforme a escola jurídica e con-· 

forme o contracto. 
o SR. AUGUSTO DE LIMA: - A r egra é esta. 
0 Sn.. PIH.ES DE CARVALHO: - 0 contracto unilateral dizem que 

depende de uma só vontade, mas a escola classica, affirma. que não 
ha contracto unilateral. 

O SR. AuµusTo D'E LIMA: - Não entro nesta disLincção . 
Acho que tratanclo--se de contracto, ele accôrdo de vontades, desde 

que ha limitação ela lei dentro desta esphera, a vontade elos contrn -
ctantes é perfeitamente soberana. 

Agora, respondendo ao illustre Deputado por S. Paulo, direi que 
esta lei, exactamente, é ·inconstitucional porque, em vez de deixai~ 

amp1itucle de vontade aos contractantes, restringe-a por modos diffe-
rentes e mais apertados do que os estabelecidos nos moldes elo Cocligo 
Civil. 

Esta loi não é inconstitucional porque -esteja regendo um con-
tracto, mas porque faz restricções . á vontade, que a · Constituição só 
estabeleceu em geral. 

O SH. SALLES JuNIOH: - Mas faz restricções, que o nobre Deputado 
acceita. 

I 
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O SR. AUGUSTO DE LIMA: ~ Não tomo a mim a empreitada de dis-
cu t.ir este caso. 

O SR. PIRES DE CAHVALHO: - V. Ex., competente como é, não póde 
deixar ele discutil-o, porque elle está preso ao assumpto. 

O 8R. AUGUS'ro DE LIMA: - Póde ser que o discuta; agora só dis -
cutirei o que li, o que examinei e formou minha convicção. 

O SR. PIRES DE CARVALHO: - V. Ex. é professor de Direit? Civil. 
Estou aqui só para aprender . 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Estou discutindo esta ques.tãb á o cor-
r er da palavra; não faço improviso, é certo , porque estou tratando ele 
assumpto que estudei e que meditei profundamente. 

O SR. DEODNI.'O MAIA: - O contracto do trabalho é muito diffo -
rente elo contracto ele locação, e é deste que co ita o Cocligo Civil. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Peço aos nobres collegas que não me 
.desviem elo meu pensamento. 

Fiquei no ponto em qu e, tratando de mostra-r minha isenção neste 
assumpto, porque tambem preciso de r esalvar-me de quaesquer argui'-
r;,ões que se pretendam fazer ele que eu estejà, · por exemplo, advogando 
intei;esses contrarias aos elas classes desprotegidas, elos proletarios . . . 

o Sn. PIRES DE CARVALHO: - Não, absolutamente. 
O SR. VICEN'l'E PrnAGIBE: - Ninguem o suspeitaria disso . (Apoia-

dos.) 
O SR. AuauS'l'O DE LIMA: - Sei que o espirita ela Camara está ele 

perfeito accôrclo commigo, mesmo na parte claquelles que defendem 
idéas radicaes no assumpto, entre os quaes apraz-me salientar o nobre 
Deputado representante do Districto F ederal ; ·que, como bom advo-
Fs·aclo elo povo, que é, não se pócle satisfazer com os minguados soccor-
r 0s que esta lei promette aos proletarios, e que não passam ele uma 
restricção á liberdade sob o euphernismo ele uma garantia ele contracto. 

Agora, a minha posição e meu modo ele pensar: vou mostrar que 
r.ão é ele boje, n:rns de muitos annos, desde 96, que mantenho este con-
r; eito sobre o trabalho. 

Pediria a benevolenci ~ elos nobres Depütaclos para alglJ.mas linhas 
êo discurso pronunciado ha 20 e tantos ·annos por mim. E u sustenta:va 
que o trabalho é uma condição social, e, como funcção social, não podia 
ser encarado simplesmente por um lado. 
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Na curva da economia social, o trabalho representa, por isso, o 
3sforço humano. 

Dizia eu, então : 

"O trabalho é" tão normal no homem como a funcção no 
seu organismo o é á vida, co1no a acção dynamica nos corpos 
brutqs o é ao seu equilibrio, como as affinidacles electivas elos 
elementos que o compõem o são á sua conservação, como 
o movimento á terra, como a gravitação aos astros, pois todas 
aquellas · manifestações particulares ela força não são mais 
do que élos, distinctos, mas intimamente l igados, de uma ca-
deia só, · que é a lei universal. " 

Tal é minha feição scientifica de encarar o trabalho. 
O SR. PIRES DE CARVALHO : - . E' sentimental. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Sem sentimento nada se ()Onstróe. 
(Continúa. a lêr) : 

"O or anismo ()Ol!ectivo, como o organismo individual, 
tem a sua lei. 

A viela deste se revela no conjundo de flm()ções exerciclás 
pelos seus orgãos, ou seja quanto á nutrição, ou quanto á 
resp iração, ou quanto á repro clucção, etc . 

A viela daquelle analogamente se revela pelo ()Onjuncto 
das acti.vidades, em tantos orgãos qu antos os necessarios á 
sua conservação e desenvolvimento . 

Esse conjuncto de actividades em relação ás condições 
naturaes é o que se denomina o trabalho, que, segundo a 
escola hoje vi()toriosa, é a fun()ção espe()ifica elo corpo social. 
Não me cletere.i na explanação elo assumpt.o; ()abe isto melhor 
em um corpo de dou trina." 

Po is, ~;;enhores, quem assim pensa, quem assim formou sua con-
vi()ção juridica, quem está ()erto de que o futuro da humanidade não 
se contentará com as fórmas a()tuaes da organização social, visto como 
as idéas crue boje são victoriosas na scicn() ia, amanhã serão tarnbem 
triumphant cs na pratica; quem assim se exprime, não póde ser sus-
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peito; simplesmente, conhece que os resultados obtidos pela sciencia, 
pela industria, pelas conquistas geniaes no campo da especulação, 
estão em perfeito desaccôrclo com as instituições extractificadas e, 
nesse ponto, nós, no direito, quasi nos encontramos na mesma situar:.ão 
em ·que se encontrava a astronomia quand0 apresentava a Ter r a como 
o centro elo Universo. 

O facto, é, porém, que surgem grupos de relações juridicas que 
luctam para uma nova organização; a rapidez elo commercio e ·a espe-
cialidade das transacções mercantis, a sua celeridade, exigiram ao lado 
desse Co cl igo, e diante da nossa Constitu ição, um corpo especial de 
leis; mas a Constituição já reconheceu esse estado de cousas. 

O SR. PIRES DE CARVALHO: - Mas a lei é sempre um effeito, a causa 
é a necessidade social. 

O SR. AUGUSTO DE. LJMA : - Isso é uma questão ele maior ou menor 
velocidade da carreira, e as organizações não têm de ser rigidamente 
instituidas de modo que não comportem progressos. Esses progressos 
a lei o deve alcançar, mas tanto quanto possivel dentr o elos limites elo 
codi o fundamental elo paiz. (Ha diversos apm·tes.) 

Vejo, Sr. Presidente, no art. 2º desta lei, o seguinte: 

"São comprehendidos em suas disposições os operarias 
em geral, occupados em qualquer industria, a serviço de ou-
trem, que o explore habitualmente, por conta propria ou 
de terceiros." 

Na lei a clareza deve ser sua primeira condição para que, bem 
comprehendida, possa ser executa da e obedecida. 

"Qualquer industria" significa que ella· comprehende todas as 
fodustrias . 

Perg·untarei: a industria extractiva mineral ou vegetal, a extra-
ção da lenha, do carvão, da borracha, estão comprehendidas? 

l\fas a lei, depois de dizer, de usar essa expressão generica "qual-
quer industria'', no artigo 49 diz o seguinte: 

"Não se comprehendem na limitação do horario estabe-
lecido nesta lei as industrias ruraes, pecuaria e agricultura, 
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etc., em geral, todo trabalho que não puder ser interrompido 
sem prejuízo immediato ou geral." 

O SR. CAIVIILLO PRATES: - Exclue as industrias mais importantes 
do paiz. 

O SR. AuGUS'l'O DE .LIMA: - Sr. Presidente, esse "qualquer indus-
tria" ahi representa uma promessa que se mallogra no art. !19, em 
relação ao horario. Pois bem, assim seja. Em que é, porém, que o tra-
balho em uma fabrica de tecidos, ele calçado, em uma usina mesmo, 
é mais merecedor de protecção? 

O SR. DEODATO MAIA: - O espírito elo legislador, neste projecto, 
parece que foi o ele acautelar o interesse dos operarias elas fabricas, 
estabelecidas nos centros indUstriaes. 

0 SR. AUGUSTO DE LIMA: - Registro O aparte. 
Por que razão, Sr. Presidente, ha· ele exceptuar a iei, ·afim de: mais 

favorecer esse operariado que está á sombra, trabalhando nas cidades, 
onde pó de, nas horas ele lazer, ::: ozar elo aspecto movimentado, e, quando 
n.ão possa fruir tocl'as as .belezas elas capitaes e das grandes cidades, 
póde assistir, de vez em quando, á sua fitinha? 

O SR. CAMILLO PRNms: - Vivem em centros onde ha hospitaes, 
ass.istencia medica, judiciaria, creches, instituições essas que não são, 
absolutamente, conhecidas elo operariado rural. 

d SR. ÀuGUSTO DE LIMÁ: - Por que negar igual favor ao opera,-
riaclo rural; que vive com a enxada na mão, desde o sol nado, como 
diz "o projecto, até o sol posto, tendo necessidade de despir-se, sup-
ponclo assim resistir melhor aos ardores da canícula? 

O SR. CAMILLO PRATES: - Nem conhecem o uso do sap·ato. 
O SR. AuausTO DE LIMA: - Usam esses homens uma alpercata 

ele couro, obrigados, muitas vezes, até ao supplicio da sêcle, visto como 
as vertentes só levam aos vales profundos as suas lymphas; forçados, 
fre'quentemente, para illudir a sêcle, a encostar a língua á lamina da 
faca. 

Por que privar de protecção essa classe de operarias de machado, 
de cavadeira, ele picareta, que, de continuo, nas derrubadas que sacri-
legamente, em nome dos patrões, fazem nas florestas, são victimas elas 
q~édas dos troncos sobre suas cabeças? 

Ou o favor é admissível e neste caso, deve ser estendido a todos, 
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ou isso é uma burla, com que o projecto só quer armar á benemerencia 
elas classes ou corporações das capitaes. 

Disse o nobre Deputado que a industria agricola está excluicla cias 
disposições da le.i. 

Isto quer dizer, que, quando o operaria agricola vier reclamar 
o seu cocligo, nós o mandaremos para o Codigo Civil, afim de contra-
ctar a locação elo serviço que, aliás, é muito bem regulado no Cocligo, 
ccmprehendenclo todas ,as ordens ele trabalho. 

Pergunto eu:, a industria ele transporte estará comprehendicla 
nesta expressão "qualquer industria"? 

A industria de transporte encontra um embaraço. O artigo 16 diz: 

"Na falta de desi nação do lagar onde o trabalho deva 
ser executado, a ·pessoa não pócle ser obrigada a prestai-o em 
local que diste mais ele quatro kilometros daquelle em que 
residir." 

O machinista, o foguista ou guarda-freio não se pôde dizer que 
residem na locomotiva. 

Como se ha de regular o caso para o operaria dessa ordem ele 
industria? 

Não estou dizendo isto simplesmente para argumentar, sinão mos-
. t.rando que Q.a cousas até pittorescas. 

Parece, como lembra o nobre Deputado, que esta expressão "qual-
quer industria" diz respeito á industria fabril. 

Neste caso, não apresento emenda; mas qualquer dos Srs. Depu-
tados que entender que este projecto eleve passar, poderá restringir 
a. generalid ade, accrescentanclo ás palavras "qualquer industria", a 
seguinte - fabr'il. 

Mas acontece que vem o pessoal das estradas ele ferro recla-
mar; mostrando que estrada de ferro não é usina, nem fabrica. , 

Não sei como o autor da emenda se havefia com essa nova cohorte 
ele reclamantes. 

Tudo isso indicia, como bem notou o meu illustre companheiro 
do bancada, Sr. Camillo Prates , certa hesitação, certa vaciilação, e, 
àfinal de contas, os artigos da lei não se entendem entre si, nem se 
podem justificar. 
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o SR. OAMILLO PRATES: - Aliás, só fallei sobre o projecto, afim 
de chamar a attenção da Gamara para as respectivas disposições. 

O SR. Ausuwro DE LIMA: - O lnobre Deputado, além de haver 
discutido ;brilhantemente o projecto, ainda evitou que se encerrasse 
o debate, para que mais tarde não fossemos accusados de ar~uir uma 
lei para cuja discussão não tinhamas concorrido. 

O art. 4º dispõe o seguinte: 

"A presente lei não comprehencle as demais locações e os 
contractos ele empreitada, que continuam regidos, conforme 
a sua natureza, pelas disposições do Cocligo Civil ou do Codigo 
Comrnercial." 

O autor elo projecto sentiu-se embaraÇJado e parece que, por um 
movimento ele repulsa ela consciencia juridica, qu iJ , no art. 4º, afinal, 
dàr uma satisfação ás duas le;islações, dizendo que locações e con-
tractos de empreitada estão perfeitamente regulados, conforme a sua 
natureza ou caracter, no Cocligo Cívil. 

Como dizia, Sr. Presidente, este projecto, parodía ou reproduz, 
embora em termos clifferentes, as disposições ·que sobre os institutos 
a que elle se refere já existem no Cocligo Civil. 

"Art. 5. º O contracto de trabalho, nos termos .da presente 
lei, é o convenio pelo qüal. uma pessoa se obriga a trabalhar 
sob a autoridade, direcção e vígilancia de um chefe de em -
preza ou patrão, mediante uma remuneração, diaria, semanal 
ou quinzenal, paga por este, calculada em proporção ao tempo 
emprega.çlo, á quantidade, qualidade e valor ela obra ou ser-
viço, ou sob quaescruer outras bases, não prohibiclas por lei." 

E' uma moiclalídade elo contracto ele locação ele serviços. 
Entremos, Sr. Presidente, no exame de como se constitue juridi-

rnmente o que se chama, pelo projecto - "contracto de trabalho". 
A primeira questão juridica, que se examina para o estudo deste 

instituto, é a .capacidade elos contractantes, dos que se obrigam. 
O Co~igo . Civil, de accôrdo com a Constituição, com uma longa tra-
clicção jurídica, fixou para a maioridade a idade ele 21 annos. Até 
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2'1 annos o individuo está aiieni juris, está sob o patrio poder. Todos 
os 'habitantes do Brasil, sujeitos á acção das lefs civis, só são maio.res, 
só são mi gene1"is, depois que completam 21 ·annos de 0 idade. O pro -
jecto ele lei diz: não: - ainda que sejam menores e a['ieni jm0 is, o.& 
academicos, os estudantes elas escolas, os filhos de capitalistas abas-
.taelos, e elles mesmos, senhores ele uma larga esphera de relações, 
ainda que estes não pnssam ser senhores ele suas acções, ele sei,1s actos, 
contractar sem o consentimento elos pae.s, ha, entretanto, uma classe 
privilegiada que pócle: o humildezinho, quasi analphabeto, que não 
conhece sua situação juriclica, que apenas sabe como se chama, aos 
16 annos é capaz para limitar sua liberdade, para se obrigar perante 
o patrão. 

Sr. Presidente, a proclamação do reconhecimento ela capacidade 
aos 21 annos não é nem uma convenção acceita pelo le:)slaclor, não 
é um capricho casual, que, em um certo momento fez, com que o legis-

11 ., 
laclor resolvesse dar esse limite á maioridade. E' a observação dos 
casos mais frequentemente occurrentes, segundo os quaes o desenvol-
vimento psychologico elo individuo só tem attingiclo á su a mrudureza, 
depois do advento dessa 'idade. 

Ora, nestas condições, o projecto anda ele encontro á tradicção 
jurídica, ponclo-.se em conflicto vivaz com os preceitos do Cocligo e 
em clesaccôrclo c

0
om a universidade elos nossos c,ostumes, que não são 

clifferentes nessa parte elos elos outros paizes poliBiados, elos quaes 
procuramos imitar as instituições. Este artigo attenta tambem 0011tra 
as leis scientificas, contra as conclusões, a que chegaram os physiolo-
gistas, os psychologos. 

O. SR. DEODATO MAIA: - E' porque se trata justamente ele um con-
tracto novo, clifferente elo de locação e que ainda não está em nossa 
legi.slação. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Para qualquer acto da vida civil, é 
preciso que o individuo tenha 21 annos; mas essa idade não é reque-
rida para elle se jungir a um serviço, para se obrigar perante um 
patrão, ·do qual possa ter falsas informações, prescindindo elos infor-
mes elo seu progenitor, tutor ou representante legal, quando qualquer 
de nós, moços e velhos, quando quer lavrar um contraêto, em que 
obriga a propria actividacle ou qualquer serviÇJO, procuram, em pri-
meiro logar, saber quem é a pessoa com quem se vae obrigar. 



Pois°, a primeira cousa que faz o menor de '16 annos, é prescindir, 
não só das informações do pae, mas do seu proprio consentimento. 

E ' uma rebellião, uma r evºolta dos filhos contra o pae. 
Eu, sem precisar outras considerações, lembrarei á Gamara deis 

Deputados que este é um cas·o que daria logar a 'gTancles dissenções· 
enfre paes e filhos, a .ceváção ele odios e de injurias em que, abusan-
do-se ela ignorancia e ela inexperiencia do menor, se pudesse humilhar 
o pae. 

O SR. DEODA'l'O MAIA: - V. Ex. sabe que ha muitos m enores, moral 
e intellectualmente, abandonados . 

o SR. AUGU,S'l'O DE LiMA: - Onde está o ' juiz ou o cm;aclor ele 
orphã:os? 

o SR. DEODA'l'O MAIA: - Póde o menor, que vae a urna fab rica 
pedir Qu llocação, não ter um representante legal, dado o seu abanclo1w, 
como já disse. 

0 SH~ AUGUSTO DE LLN.fA: - 0 caso está previsto. Seria O malJ.ogro 
elas instituições jurídicas, si até esta hora ela lrnmanidélicle, r epe tindo-se 
sempre ·a hypothese em ·relação a .menores e po_br.es abandonados, a 
consciencia jurídica, o espirilo elos jurisconsultos e o criteri10 elos 
legisladbres não tivessem previsto o remeclio par.a os casos a que se 
r efere o meu nobre m llega. Para os mphãos que dispõem · ele beris 
existe a tut~la; para os orphãos que · não têm bens ha a solclacla, que é 
uma _modalidade ela locação ele serviço'. S. Ex. sabe que no juízo ele 
orphãos, e eu posso attestal-o, porque fui magistrado durante quinze 
annos - são frequentes os casos · em que se dão ele soldacJa men.inos 
pobres, ás vozes, a podido elo sous proprios parentes. 

Culpemos do cas·o, si defeitos existem, não as nossas leis, mas 
os juízes aos quaos se attr ibue a competencia para proteger os 01'phãos 
o as viuvas. Não culpemos a nossa mganização, mas a desiclia .dos máos 
JUizes, a desicli a dos representantes da Justiça, que são os tutores 
naturaes dos m enores. 

Mas, si nós reformarmos isto com a autoridade e leis existentes, 
entregamos conscientemente de fórma deliberada esses menores a 
patrões cujo capricho e prepotencia podem fazer desses menores 
instrumentos proprios ·para a sua uhli.dade industrial, como ~1ra 

outras profissões. 



O SR. DEODATO MAIA: - Posso garantir que ha fabricas que pre-
forem os menores e lhes dão trabalho honesto. 

O Sn. AUGUSTO DE LIMA: - Na falta dos representante·s legaes, 0s 

donos de fabl'icas que se dirijam á autCYridade competente, ao Juiz 
de orphão~. 

O Sn. DEODATO MAIA: - O que se pretende aqui já existe na Ingla-
lerra, na França. 

O SR. ANTONIO AoumnE: - O nosso mal é este: é andarmos imi-
tando os outros, mas imitando mal; devemos procurar melhorar e 
não pcarar. 

O Sn. AuousTO DE LIMA: - :Esta disposição não me parece abso-
lutamente digna de ser encarada em uma lei. 

O art. 6', S 2º, diz que se presume capaz, não só para éontractar 
o trabalho como para demandar a sua execuç;ão, "a mulher ind.epen-
llente de autorização do marido". 

O Sn. DEODA'I'O MAIA: - Não se trata de 'contractos relativos a bens 
de raiz . 

O Sn. ÜT'I'ON! MACIEL: - Os maridos ficani em uma posição muito 
secundaria. 

O Sn. AUGUSTO DE LIMA: - Acha o collega que na posição deli-
cada ela mulher casada e do menor não haja ~atrimonio que deva ser 
zelado parallelamente ao material? 

"A mulher independente da autorização do marido" ... Ora ou 
e~ta mulher está de harmonia com seu marido e elle ass·entirá ou 
está desviada delle, e, neste caso, prescindo do seu co.ng.entimento. Mas 
o projt:~cto, em um artigo adeante, diz que, si o marido impugnar, o 
consentimento poderá ser supprido por autoridade do juiz. 

Este contracto traz a separação não sabida, não consentida pelo 
ma·riclo e, portanto, anamente .suspeita, ponde em perigo o bom nome 
elo lar. Do uma mulher que se apresenta sem assistencia do seu marido 
e até talvez com opposição deste, o que se presume logo? O primeiro 
elevei' da mulher é estar de accôrclo com o seu marido em todos os 
cas·os. Em relação a esta muher, que vae pa.1'a uma fabrica, para um 
meio .clesconbecido, cuja moralidade o maddo não conhece, cujo patrão 
pócle ter annexos ou em outl'as partes outras industrias que explore, 
a disposição é profundamente immoral. (Jvfaito bem; apofoclos.) 
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O SR. DEODATO MAIA: - Dis1Jositivo ig·ual existe no Codigo do 
'Trabalho clq. F.ral).ça, promulgado em Dezembro de 1910. 

o SR. ANTONIO AGUIHRE: - Isto é dissolvente da familia. 
O Sn.. Auaus•ro DE LIMA: - Não quero projectar a minha critica 

fóra do texto do projecto, mas não desejo que institutos de outras 
civilizações, quiçá combalidas de revezes, possam applicar -se a uma 
sociedade onde nós não comprehendemos a mulher, sinão na união 
substancial do contracto conjugal. 

A lei que exige a outorga do ma;l'ido para a alienação de bens de 
raiz do casal, e o faz administrador do's proprios bens da mulher, não 
1mdia co.)tar da dispensa do consentimento, no que se r efere á dispo.-
sição da sua pessoa ao serviço de outrem. 

Seria a repetição ele uma disposição. p:rofi.rnclamente immoral e 
desorganizadora .do lar. Devo accentuár que a .França admitte o divor-
cio, a vinculo, ao passo que, entre nós, só ex iste o divorcio com sepa-
ração de corpos, mas os laços matrimonaes são irudissoluveis, nãJo se 
0xtinguem. iYlas não devemos perd0r de vista as relações jurídicas da 
mulher e elo marido. 

Aqui está o art. 7º: "A capacidade presumida da mulher não obsta 
que o marido impeça ou interrompa o exerpicio desse direito, quando 
o trabalho lhe possa prejudicar a sande, ou offenda ao seu conceito 
r; bôa fama." 

" Elle vae int(wvir, quando a porta já está arrombada. 
O SR. DEODATO MAIA.: - Creio que O Co.digo Civil tem esse dispo-

sitivo no capitulo ou secção "Locação ele serviços" . 
O SR. AUGUSTO .DE LIMA: - Mantenho o meu modo de pensar. 

(Lendo) : "Occorrenclo qualquer destes motivos, a capacidade presu-
mida elo •menor pócl,e soff'rer igual restricção por parte el e seus r epre-
sentantes legaes. 

O juiz, em ambos os casos, Ol\Yidos os inLeressaclos, resolverá de 
plano a reclamação, concedendo agg·ravo para o superior legitimo." 

Quer dizer: si o pae recusa o consentimento e o filho persev0ra 
na sua pretenção, vão ambos a juizo . iYlas, pergunto eu .. . 

O SR. DEODA'l'O MAIA: - Em nos·sa legislação, já se prevê 'º suppri-
mento ele cons entimento pelo juiz, para . o casamento .de menor>es, até 

' com opposição paterna. 



. O SR. AUGUSTO DE LIMA - ... quando o menor de 16 annos Jôr 
piei tear com o pae por quem será representado? Aqui não ,diz si acorn-
panhado de um curador. No direito civil brasileiro, não se admitte em 
juízo o menor sem seu representante legal. Aqui o representante legal 
é .o pae; mas este pae, no caso, estando em di vergencia com seu filho, 
não póde representai- o. Neste caso, quando ha divergencia, como .no 
caso da emancipação, o juiz deve nomear um curador; o projecto não 
cogita disso. 

Já vêem os nobres colle.:;as que um facto essencial, um elemenLo 
essencial, foi omitticlo no pleito em que o menor demanda o.u procura 
supprir por· sentença elo juiz o consenti,mento cleneg·ado pelo pae. 

Além disso, o menor vae ganhar tres ou quatro mil réis por dia. 
O pae nega consentimento pai:a que 'elle acceite trabalho na fabrica. 
O filho manda citai-o para comparecer em juizo; ó official de justiça 
p(lde woeantadamente das custas para a diligencia. 

Ora, para uma questão ele. salarios, para ser feita a citação tem 
çille de pedir logo empre.stado ao futuro patrão. 

O SR. DEODNro MAIA: - Mas ahi pócle recorrer á assistencia judi-
ciaria. 

·o SR. CAMILLO PRA'l'ES: - No sertão, meu caro colleg-a, não exist , ~ 

assistencia judiciaria. E' preciso notar que o Brasil é quasi todo um 
sertão. 

O SR. JOAQUIM OsoRro: - O caso da mulher é ainda mais inte-
ressante. 

O Sa. AUGUSTO DE LIMA: - O menàr de menos ele 10 annos, dispõe 
o art. 8º, não pócle ser aclmittido a trabalho alg·um. · 

Tudo nesta lei indica, conio disse o nobre Deputado, Sr. Camillo 
Pratçs; hesitação, incerteza, porque ella procurou sahir da hitola em 
que os seculos veem conduzindo as noções juriclicas, tudo que herdá-
mos dos nossos paes, a cousa já feita, estabeleeida, moldada na sabe-
doria dos antigos, accrescida da sabedoria dos modernos. 

O SR. CAMILLO PrtATES: - Infelizmente, não é só nesta lei. Innu-
moras outras ahi estão brigando com os costumes e necessidades 
nacionaes. 

O SR. AUGUSTO LIMA: - Sobre essa prohíbição não se legisla. 
é praticada a maior parte das vezes. Mas, desde que tenhamos acrni 
u.ma fabrica de bonecas, como ha tantas na Eu1'opa, principalmente 
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em Nuremberg, onde as creanças se empregam no · fabrico de brin-
CJUedos, só creanças '? As bonecas que aguçam a cubiça elas creanças, 
nas vitrines elas lojas, são feitas por creanças, talvez de menos de 
10 annos. 

"Entre tO e 15 annos, póde o menor ser admitticlu au 

trabalho por tempo que não exceda de seis horas pol' dia, 
em serviços moderados." 

E' outro caso completamente arbitraria, uma fantasia, como a 
do trabçi,lho ele seis horas .. . 

O SR. CAMILLO PRA'l'ES: - Fantasia que não repousa em qualquer 
factur scientifico. 

O füt. AuauS'ro DE LIMA: - "Em serviços moderados". Ha serviços 
que para uns são pesados e para outros são suavíssimos. O serviço 
ele carregar pesos, por exemplo . Ha indivíduos para quem duas arroba·S 
ou tres não são muito, e outros, para quem '.l5 kilos não são brinc1uedo. 

E' muito clifficil, é preciso tambem ter em vista, nesse proprio 
serviço leve, manter a i•ntensidade clelle, de modo .que nossa re.sistencia 
physica nãq seja vencida. 

Uma [arrafa cheia d'ag·ua e suspensa po.r um braço ergui do nfw 
poderá ser mantida talvez por mais ele cinco minutos pelo individuo 
de mais for Ça. 

O legislador não devia presprover preceito algum, sinão limitanao 
a acção; não é deixar ao cri torio do executor, ou• d osso juiz que com-
parece como juiz; elo paz ela roça, nas disputas entre paos o fi lhos e 
mal'ido e mulhe1'. 

O SR. CAMILLO PnA'l'ES: -- A medida ela mocleeação fica ao arbill'io 
do juiz. 

o SR. AUGUSTO D.G LIMA: - (Lé) : "O menor, nos termos elo artigo 
anterior, só póclo ser aclmitticlo a trabalho, exhibinclo attestaclo medico 
ele capa~idade physica e certificado . de froquencia anterior om escola 
primaria." 

O menor quer empregar-se, o pae deseja que ello so empregue, 
porque ambos estã.o com falta de comida om casa, elo . lenha para o fogo, 
pt·omiclos polo vizinho para qll;e ello dê a colhei.ta CJl'.º ainda está no pé. 
Dir, o menino: "''.Oh! vou arran,iar cobres." Diz o pao: ''Vá mou :filk,," 
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Mas é prsciso · que elle procure um medico. E si não ha ·modico? 
Elle tem de obter um attestado e tom de pagal-o, seja como fôr. 

O SR. DEODATO MAIA: . - O projecto exceptua o operaria rural. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: ~ Só quanto ao horario . O op.erario rural 

está sujeito ás mesmas disposições . 
O SR. DEODATO MAIA : - A Inglaterra, desde 1908, adaptou uma lei. 

cli.amada de saude e moralidade, e mais ou menos com esse dispositivo, 
sobre hgiene e saude. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Onde vae o operario, porém, buscar 
o .dinheiro para pagar o attestado? 

O SR. CAMILLO PnATES: - Precisamos não esquecer que ha no 
Brasil muita gente que chega a 50 e 60 annos sem nunca ter tido dez 
tostões nas mãos. Trabalha, recebendo, em troca, rapadura, feijão, etc. 

O Sn. AUGUSTO DE LIMA: - Para a verificação pericial de dellicfos, 
as autoridades policiaes, em falta ele facultativo, nomeam os boticarios, 
na falta destes, pessoas não formadas, que, nem por isso, deixam de 
responder 'ª questões importantes de medicina legal e forense . . 

O SR. CAMILLO Pn.'1TES: - Apoiado. 
o ·Sn. AUGUSTO DE LIMA: - Agora, para o C<l!SO ele CjUe se trata, 

o projecto exi ~ e meclicos facultativos. 
Vejo, Sr. Presidente, no art. 19, preceitos que são verc;ladeiras 

aberrações. 
'Si os · nossos trabalhadores precisassem instruir-se neste projedo, 

para se submetterem á disciplina, teríamos de confessar o nosso atrazo 
absoluto na materia '. Qual é a noção que se tem, quando s.e emprega 
a ac tiviclacl e a serviço ele um superior hierarchico? 

"O operario é obrigado: ' 
1 º, a submetter- se á autoridade e direcção do patrão, ou 

de seu representante, em tudo ·quanto disser respeito ao ob,ie-
cto e hôa ordem elo serviço." 

Granel e novidade l 

"2º, abster-se de tudo quanto possa pôr 0m perigo su·i 
propria segurança, a ele seus companheiros, ou de terceiros, 
assim como a des estabelecimentos onde exercitar o trabalho ; 
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3º, a guardar escrupulosamente os segredos de fabricação 
dos productos, para cuja confecç.ão concorra, directa ou indi-
rectarnente." 

Não é simplesmente guardar: é esceupulosamente. 

"4', a restituir ao patrã.o, em bom estado, os instrumentos 
elo trabalho que lhe forem confiados, bem como os materiaes 
não utilizados na obra, nã.o respondendo, porém, pelas dete-
riorações resultantes do uso normal desses objectos, nem 
pelas que forem causadas por caso fortuito ou força maio·~." 

Ora, nós tratamos de operarios que vã.o ganhar salapo para matar 
a fome. Essa hypothese aberra ele todos os casos occorriclos frequen-
t~mente. 

"5º, a trabalhar, nos casos ele perigo irnminente, ou de 
accidente, por um tempo maior do que o convencionado. para 
o dia normal ele trabalho, tendo direito , nestes casos, a au-
gmento· ele salarío." 

O projecto estabelece como essencia que o trabalho industrial 
prestado p~Jo operaria seja remunerado. 

Ora, actualmente, todos sabemos que muitos são os quE'. podr-E1 
por favor que se lhes dê só comida, em troca do trabalho. Isto é muito 
frequente no interior. E' que a alimentação que esse homem ingere, 
prestando gratuitamente servfç,os muito apreciaveis, é superior ao 
sal:irio que Já em Minas se chama de "a secco". 

Ha operarias que preferem habitação e alimentação ao salari.o 
a secco . 

O Sn. DEODATD MAIA: - E' justamente isto que o contracto de 
trabalho · quer evitar. Ninguem póde se aproveitar do osforç,o de outrem 
pela simples alimentação. 

O SR. CAMILLO PRA'I'ES : - Quando as circumstancias assim <leter-
minarom, fiea o patrã.o entre o acceitar o serviço dessa maneira, ou , 
deixar que o trabalhador morra á fome, 

O SR. ANTONIO AGUIRRE: - Ao demais, a lei é a sancção dog cos-
tumes. Tocln, lei que não c15tiver ele accõrdo com Of? co9~umes, não se 
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applica. O nobre Deputado já declarou que no seu Estado, esse é um 
costume inveterado, o ele inclividu.os prestarem serviços tendo como 
recompensa a habitação e a comida. 

O SR. DEODATO MAIA: - Os co,stumes yariam. 
E' preciso, depois, que cada cidadão comprehenda que o producto 

do seu esforço deve ser remunerado convenientemente. 
O SR. Auausrro DE LIMA: - Aqui , está o proj ecto resp_ondendo á 

nossa objecção: 

"Art. 28, § 3. º São nullos os contractos · de trabalho que 
incluírem para o operaria a obrigação de trabalho exclusi-
vamente gratuito." 

· Este projecto é inconstitucional, porque re:;;tringe a liberdade, sem 
poder para i'sto, fóra das normas do Codigo Civil. 

O SR. DEODNro MAIA: - Este artigo parece que consulta mais á 
dignidade do homem; é para distanciar bem o trabalho da escr"avidão. 

O SR. CAMILLO PRA'rES: - E·ssa disposição daria nascimento a 
contracto,s fraudulentos; o individuo poderá dizer que está ganhando, 
não sendo essa a verdade. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA: - o art. 31. diz: 

"O operaria póde romper o confracto sem aviso, occor-
rendo qualquer das seguintes causas, consideradas justas: 

1 º, quando o patrão ou seu representante praticar com 
elle ou sua familia qualquer acto eles honesto ou injuria grave; 

2º, quando o patrão lhe cause intencionalmente qualquer 
prejuízo material, durante a execução do trabalho; 

3º, quando no decurso elo serviço a sua saude ou segu-
rança ficar posta a perigos que não podia prevêr no momento 
ele ajustar o contracto; 

4º, quando, em geral, o. patrão faltar gravemente ás 
obrigações relativas á execução elo contracto." 

O SR. JOAQUTM OsoRro: - O Codigo Civil já legislou a respeito r: 
até mesmo (le 01.Itra maneira. 
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o Sn. AUGUS'l'ü DE LIMA: - 'o a.rt. 33 dispõe: "E' v eda.da a.os 
estrangeiros o contracto ele trabalho que tenha por objecto serviç>,o 
ou obra que envolva se -- reda ele Estado, salvo casos teclmicos especia.es, 
temporariamente a juiz o da a.u toricla.de competente." 

E' uma disposição que melhor fôra. não estar escripta, porque 
exactamente -os executores di:>sses trabalhos technicos especia.es são os 
peores espiões que o Esta.do pócle tÍS vezes colloca.r nas suas fortalezas, 
nos seus arsena.es, nas suas praças de guerra, navios, etc. 

Esta excepção é um golpe, é urn rompimento no dique para inuti-
lizar toclas a:s providencias que o artigo tinha tomado . 

"Não póde o patrão em éaso algum reter a ferra.menta do op Bra-
rio ", diz o projeoto. PBrgunto: ele accôrdo com o dir eito commum, 
não lhe é isso veda.do? 

O SR. ÜTTONr MAcrnr, : - Apropriar-se de cousa alheia contra a 
vontade do clono é furto. 

'Ü SR. Auousm DE LIMA: - Si o patrão tiver acleanta.do sa.lal'io 
ao operârio, este leva ou não a sua ferramenta? 

O _Sn. ÜT'l'ONI MACIEL: -- O opéra.rio pócle receb er o .sal a.rio adea.n-
taclo, mas não póde dar por garantia a ferram·enta. 

O SR. ANTONIO AGUIHRE: - O nobre Deputado sabe que ha muito 
isso é respeita.do. 

O SR. ':.\uGuwro DE LIMA: - "§ 1.º Attingindo a 16 a.nnos, pód·J o 
menor dispôr livremente do pr ?clucto de seu trabalho. 

§ 2. º A disposição cio para.grapho anterior é applicavel á mulher 
casa.da." 

Cá estão outra vez o menor e a rnullrnr. 
O menor ganhou d.inheiro, recollieu-se á casa paterna, almoçou, 

jantou, e ao sahir p erg·untou-lhe o pae: - Onde v ae? - Não é da 
sua conta. Mel.teu o dinheiro na loteria, no jog·o ou onde lhe .pareceu, 
e Deus faça bom tempo! 

"Art. 40. O trabalho ela mulher operaria poder á ser ele 
oito horas por dia, não , continuo, com o inte.rvallo ele uma 
hora, no minimo, para descanso. 

Paragrapho unico. Não lhe ;;erá pormitLiclo o trabalho no-
cturno industrial." 
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O projecto, que é de uma geneÍ0 osidade extraordinariá ·para corn. 
os -operarias, homel].s, afim de que circurnscrevam o seu trabalho 
apenas a oito horas, quando trata de regular o trabalho da mulher 
diz: será das mesmas oito horas, deixando-lhe á vontade realizar 
todo outro trabalho que entender dentro de sua casa. Póde trabalhar 
em sua casa em qualquer outra cousa sem ser industria. 

Es·sa qualquer Dutra cousa póde ser muito mais penosa do que o 
trabalho realizado nq. fabric a. 

Emquanto a mulher está na fabrica de dia, com quem fica a fami -
lia? Com o marido? 1Ella vólta para casa á noite. 

O SR. DEODA'IO MAIA: ~ A melhor solução seria r etirar das indus-
trias a mulher casada. 

No estado em que se encontram as nossas industrias penso que 
seria preferivel que fossem excluidas as mulheres das . fabricas. Na 
Europa ellas são c~rcadas de toda as garantias antes e depois do 
parto. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: ~ Estou, de certo modo, de accôrdo com 
V. Ex. Principalmente, aqui, no Rio, essas Ji:J.oças são maltratadas e 
prestam serviços muito superiores ás suas forças,. 

Emfim, creio , que este é um assumpto que depende de muita 
mad ureza para que se possa harmonizar, realizando os fins, que, aliás, 
o espírito lucido do autor desse pro.iecto tem em vista. 

Art. 42. "O trabalho das minas de combustível não excederá de 
lleis horas por dia, devend'O ter o intervallo de uma h ora pelo menos." 

Sr. Presidente, já tive occasião de notar que esta lei usiirpa attri- . 
btiições de outras leis, começando pelo Çodigo Civil. Agora, entro no 
terreno da lei de minas, porque esse trabalho nas minas de combus-
tível está incluído na lei que regula tambem a industriai das minas, 
que a Camara approvou o anno passado e que até agora, está no Senado, 
esperando o baptismo elo - leader, para seguir os seus turnos regi-
mentaes. 

Acho, portanto, que é um assumpto que exorbita da cornpetencia 
deste projeeto. 

Art. 43: "E' expressamente prohibido o trabalho noctutno sub _ 
t erraneo ." 

Pergunto, de novo, á Gamara, como já o anno passado, ao apre_ 
sentar uma emenda suppressiva desse artigo, tive oocasião el e o far.el' , 

/ 



por que se prohibe o trabalho nocturno em logar onde não ha luz, 
quer ele dia, quer de noite, onde o trabalho é executado com auxilio 
ele lampaclas? 

Nas minas e logai•es subterraneos a luz é ·semp1'e artificial. Não 
vejo, podanto, pr,lo lado ela hyg·iene, motivo algum que possa ' justi-
ficar esse dispositivo. 

O SR. Dr:.ODA'TO MAIA: - A hygi ene considera mais exhaustivo o 
trabalho á noite, nas horas destinadas ao .somno, que durante o clia. 

O Sft. ANTONIO AGUIH.RE: - Dormir ele cli_a ou ele noite é uma ques-
tão ele habito. 

O Sn.. Auauscro DE LJMA: -- O li1divicluo que dorme bem ele dia, 
que trabalha bem de noite, troem a noite pelo dia. Agora., esLe arti:~ o 

revela um desconhecimento da natureza , ela industria ela mineração, 
ao menos onde ella se explora, em galerias profundas, ao menos nas 
miner ações, que, pel·o seu grandG tomo industr ial, pGlas suas compli-
ca\~Ões ele machinismos não pod em faz er pausa solJ pena ele risco immi-
nente de um desastre. 

Citei, aqui, uma vez, as m inas ele Morro Velho e ela Passagern nas 
quaes o trabalho está organizado ele tal maneira, onde as forças acLuam 
de tal modo, que a interrupção rapida constituiria um perigo á segu-
rança dos operarios e ela propria mina. 

Minas ... ha em que a sua profundidade attinge a uma zorni. thor -
mica dr. tal ordem, que é impossivel respirar physiologicarnente. 

A temp eratura real ela rocha, o que se verifica pelo calor do 
tacto, é dissimulada pela temperatura artificial elas grand es rnachinas 
de ar comprimido que abastecem e refrigeram o interior das minas, 
formando um ambiente, não perf:eitamente normal , mas supporLavel 
paea que o trabalhador possa alli ficar . 

A mudanç.a subi ta ela temperatura pela par arfa brusca elas macb i-
nas exerce uma influencia sobre a maior ou menor friabilidade da 
rocha; sob o ponto ele vista ela segurança ela mina, encarada por este 
lado, a continuidade elos trabalhos se impõe corno necessidade de or'Cl2m 
iúdustrial absoluta. 

D ir.:. me-hão: como é que os operarias podem supportar esse tra-
balho, que é perigosissimo, que é quasi anti-physiologico? Exclusiva-
mente pela liherclacle de que dispõem para exercer a sua act.ividade 
nesta ordem ele serviço. 



Qom serem per igosos estes e outros serviços, nem por isso deixam 
de ser innumeras e continuas as solicitações para elles, porque, orclina-
riamerite, são os melhor remunerados. 

Por isso, Si'. Presidente, não vejo razão alg·uma para que persista 
esse dispositivo que iria fechar as industrias mais ünpoetantes da 
mineração elo ouro, ao menos no meu Estado, as minas ele Morro Velho 
e da Passagem, cujo trabalho é continuo; só por amor aos diversos 
feriados religiosos e cívicos é que certas turmas param, revezando,-se· 
por outras, cm certos departamentos onde o serviço exige a continui-
dade dos mesmos dia e noite, elo principio ao fim elo anno. 

Eu apenas me refer i ao serviço ele mineração como mais caracte-
ristico, porquanto, na supedicie, sm'v.iços ha que são mais profícuos 
ele noite cio que ele dia. Quantos manipuladores ele industr ias delicadas 
não preferem trabalhar no verão, á noite, quando ·a temperatura é 
mais suave, lebertanclo-se el o sol, que dardeja raios intolel'aveis, amor-
tecedores ·ela: activiclacle do trabalho?! 

Ainda que na Europa houvesse a :prohibição do trabalho nocturno, 
não é uma disposição aconselhavel em uma lei ' do Brasil, cuj.o clima 
muito variado, no verão é muito mais rigoroso do que na mór parte 
dos outr.o;s paizes, em c-ertas horas elo dia. 

Diz o art .. 44 (lê) : "O trabalho ·é nocturno, quandó se realiza entre 
o sol posto e o sol nado." 

Ora, 'Sr. Pres idente, t enho ouvido dizer que o melhor trabalho 
é feito antes elo nascer elo sol. O trabalho das fabricas é muito mais 
apreciavel antes dó sol nascer. No verão, log·o depois que o sol clesi1onta 
aqu ece a atmosphera e o tl'abalho climinue de intensidade forçosamente. 

Nesse caso, parece que seria preciso estabelecer divrsos horarios 
compativeis com as .c,onclições variaveis, e penso que o. nobre Deputado 
por Sergipe, embora adep to dessa, providenca, a jul ·: ará insufficiente. 

o Srt. DEODATO MAIA: - Acceito as idéas geraes, não a reclacção 
ele diversos artigos. 

O Srt. AUGUSTO DE LIMA: - No interior, de manhã, é que os cam-
peiros conduzem os · rebanhos. 

E', ele manhã, que os lavradores se apparelham e vão para a roça 
aproveitar as horas matutinas. 

O art. 47 diz: "ele 15 a' 25 dias antes ela época presumivel do parto, 
até 25 dias depo is do livramento . .. " 



JL' uma questão de redacção: parto e livraniento niID são a mesma 
cousa? 

" ... pó de a mulher operaria licenciar- se elo trabalho, mediante 
aviso ao patrão." 

Sr. Presidente, o defeito das leis casuísticas, muito minuciosas, 
é o ele deixar fóra do campo ela leg·islação oousas muitas vezes serias 
e não raro mais importantes e mais frequ entes que outras incluídas. 

"No - período el e lactancia tem direito a mulher a um 
'quarto ele hora, durante o tr.abalho até tres vezes por cli.a 
para amamentação elo filho. " 

Ora, senhores, ha meninos que mamam valentemente mai s ele meia 
hora; como determinar um quarto ele hora para a lactancia? 

O Sn. AN'l'ONIO Aouumrn: - A amamentação eleve ser ele cinco 
minutos e apenas por duas vezes no dia mais demorada. 

O SR. Auouwro DE LIMA: ·.:_ Louvo-me ·na autoridade profissional 
ele v .. Ex., registrando o aparte em meu discurso, e me dispenso ele 
qualquer outro commentario. 

O SR. DrnonNro MAIA: - Nesse tempo de t 14 de hora, está i~cluido 
natur_almente o que é clispenclido no percurso ela operaria elo local cià 
fabrica ao seu lar. 

O SR._ AUGUS'l'O DE LIMA : - P_ois são essas padicularidades que 
não devem ser cogitadas aqui. São mais ·objecto de urn a regulamentação 
posterior dos proprios regulamentos das fabricas . 

Ou então pensam que os patrões são verda;deiros barbaras, feroz es, 
machina.s que precisam ser dominadas por um regulamento energico. 

A protecção á rriaternidacl e, melhor ficaria assegurada a essa mu-
lher, si ao em vez de lhe dispensarem ós preceitos de uma lBi casuis-
tica, a amparassemo·s, ele modo que não precisasse procurar um patrão 
que não fosse bom, que .bem comprehencl~sse os seus deveres moraes 
e que não obstasse todos os actos necessarios á amamentação cla .creançà, 
cuja mãe elle tem a seu serviyo. 

Estes patrões são hem conhecidos. 
A operaria, se tivesse de servir a um patrão que a impedisse do 

ter o tempo necessario para amamentar o seu filho, melhor seria cruo 
morresse el e fome · ou fosse pedir esmola. 



Sr. Presidente, desejai'ia realizar uma analyse rigorosa sobre a 
parte da reparação dos damnos, mas a materia já foi aqui debatida~ 

O SR. DEODNro MAIA: .:::___ V. Ex. está illustrando bem a questão. 
Ji:sLamos ouvindo V. Ex. com muito prazer. (Apoiados.) 

0 SR. AUGUSTO DE LIMA : - E ' bondade de V. Ex., mas isso não 
impede que realmente estejam fatigados, -porque já não é pequeno o 
espaço ele tempo em que occupo a tribuna. 

Aliás, ou não viria dizer novidades, nem as minhas observações 
seriam necossarias, porque adquiri, pelo que apurei no espirita da 
Casa, a convicção -ele que, no momento presente, este projecto irá ser 
r·econsidorado, rnosmo com o vo to do meu nobre, colleg·a Deputado por 
Sergipe, que já declarou, lealmente, não concordar de todo com as dis-
posições que ac1ui se encontram. 

1 O Sn. DEODA'ro MAIA: - - Com al:~umas disposições. 
O SR. AuousTo DE LIMA: - Como essas disposições estão teci el as 

em um todo, qne não póde ser dividido sem prejudicar as partes ... 
O SR. DEODA'l'O MAIA,: - Pócle ser emendado. 
O Sn. Au GU.STO DE LINIA -- . .. acho que S. ~x. tambem não to.mar á 

corno uma rej eiç.ão ás suas idéas a rejeição da fô r ma em que ellas 
Ioram apresentadas. Nem esta minha impugnação envolve outra cousa 
d.o que, como já disse, a minha convicção ele que uma nova ordem 
soci al viL'á substituir a actual. . . 

O Sn. DEODATO MAI,A. : - F olgo rnuilo ele ouvir isto. 
O Sn. AuGU;;JTO DE LIMA ~ ... ele aecôr do com as formações novas, 

com um futuro que advirá em consequencia .cJo desenvolvimento, que " 
estão tendo as nações; um outro estado de cousas virá substituL' .o 
actual, e não sabemos até onde irão as modificações pTovave is. Por 
isso, julgo pn1ticar um acto de patri.obsmo, aconselhando, eom a pouca 
autoridade ela minha palavra (não apoiados), que essas leis sobre tra-' 
balho s·ejam, no momento, leis esporaclicas, applicaclas ás necessidades 
transitarias, antes que um codigo systematieo, que vae em conflicto 
com ou tras disposir;ões, e pelo qual se possa entencldr que. uma parte 
ela Nação, exactamente aquella que produz sua riqn eza, está como um 
corpo extranho, encravado na sua organização jurídica. 

Apresente o meu illustre collega p.or Sergipe proj ectos parciaes, 
qu e tenham por fim organizar · o trabalho, garantindo ao operaria, clen~ 

tro das no1'mas de direito cornmum, de accôrdo com a nossa organizaçt\o 



actual, e eu, que penso com S. Ex., em doutrina, darei a adhesão cio 
meu voto á ·sua iniciativa. 

Desejo ainclfi fazer um ligeiro r eparo acerca .da disposição em que 
o projccto trata da indemnizar;ão em caso de desastre. Nada mais justo. 

Apenas, occorre-me dizer que a maior parte elos operarias mor-
reria na miseria, porque a lei não distingue .os grandes nem os peque-
nas inclustriaes: haverá fodustria que não dará aos patrões lucro rJlie 

permitta aos mesmos garantir aos operarios reparação pelos desastres 
cru e tiverem soffrido. 

Diz o art. 58: 

"Art. 58. Em caso ele mortB, a reparai;ão pecuniaria e:on-
si.stirá em uma somrna i ual ao salario de tres anrio·s da vi-
ctima, e será paga, de uma vez, ao conjuge sovrevivente e 
aos herdeiros necessarios, com direito, estes e aque!le, a parteB 
]guaes." 

E clesapparccida a industria, por fallencia, por incenclio, por irrnn-
ctação, , por um desastre qualquer, victimanclo o. patrão e os operarios? 

O SR. DEODA'l'O MAIA: - V. -Ex. aprecia bem este ponto ; mas ha 
faenldade para os patrões el e segurare.m os operarias, contra esses acc;i-
clentes, assim subrog·anclo a obrigação. 

O SR. ANTONIO AGUIRRE : - A lei devia obrigar as companhias ele 
segm·o a ter uma taxa r eduzida para este fim. 

O SR. AuGUS'l'O DE LIMA.: - CÕntinúa o projecto: (Lê) : 

"Em caso de incapacidade absoluta, permanente, para o 
trabalho; uma incapacidade absoluta, t emporaria; uma inca-
pacidade parcial, permanente; ou uma incapacidade tempo-
ria parcial." 

Ora, essas pequenas industrias, que por ahi anelam, mal se mantêm. 
Os seus incorporadores, os seus directores, estão pedindo dinheiro, 

. estão pedindo pequenas quantias para acudirem ao salario do d.ia, corno 
é commum cm todo o paiz. 

A.qui no Rio ele Janeiro é rarissimo o operario que se possa garan-,. 
tir por urna pensão vitalicia. 



•, 

B as ·industrias não se acabam, não se liquidam? Como tirar a 
pensão do capital que alü está e;mpregaclo '? 

E' uma beneficencia bellissima, mais digna de Jesus do que' de 
quem tem ambição ele meios; é uma abnegação incompativel com o 
regimen indus trial, porque o que a industria quer é o dinheiro. 

"Diz o art. 90: Quando um patrão deixa ele explorar uma 
inclustl.'ia, quer por morte, quer por fal)encia, quer por liqui-
dação, ou transfer.encia do respectivo estabelecimento, os ca-' . pitaes representativos das pensões devidas até essa data tor-
nam-se exigiveis ele pleno direito, devendo esses capitaes ser 
transferidos a uma companhia ele se6uro, ou a um synclicato 
de garantia, que fará o serviço ela ren.da, emquanto o Governo 
Federal não crear um instituto para esse i'im." 

O patrão soffre, além de quéda, couce; p01'que perde a fabrica, 
seus capitaes, seus serviços, e ainda tem de pagar. 

E_' a unica entidade que neste projecto Lle lei se julga fóra elas 
condições humanas, senclo, aliás, a que não raro póde ser a victima elas 
victimas, e pela involução ela sorte, tornar-se operaria, como ha fre-
quentissimos casos. 

Sr. Presidente, sinto que a hora está aeleantacla. 
Acho, como já disse, que a ~rg·anização da sociedade actual não 

comporta uma regulamentação systemaLica destes assumptos; temos úe 
legislar empyricamente, attenclenclo a esta ou aquella emergencia, nunca, 
porém, junginclo a evolução social a uni conjunctq ele preceitos rig·idos, 
que impeçam a acção benef.ica elos poderes publicas ele chegar até ás 
massas e dar-lhes assistencia e benefícios r'eaes. 

Senhores, não temos classes definidas. Onde acaba a classe ope-
1 aria no Brasil e onde começa a burguezia? Pr.imeiro não temos classe 

\ 
burgueza. O c'lrnfe elo serviço é o mais graduado elos opearios da fabrica. 

Parece que os nobres collegas se impressionam muitíssimo com 
uns tantos patrões de tamancos e gestos grosseiros. Mas noto que em 

' geral o brasileiro é naturalmente doei! e cordato; acaba tendo pelo 
p1:.oletario sentimentos paternaes, adianta-lhes salarios independente de 
qualquer estipulação nas enfermidades e . alg1ms chegam tt depositar 

1 • , 



dinheiro nas caixas economicas; independente de qualquer cleter!11ina·-
ção contractual. 

Nãó ha sinão continuidade de uma classe para outra na nossa 
sociedade. Entre nós a instituição elo capital é um ensaio apenas. Quai 
a classe elos capitalistas? 

Não aprescemos, senhores, a hora elas cousas; estas hão ele vir 
naturalmente, pela corrente dos acontecimentos. Toda vez que uin 
estadista de sobrepõe aos phenomenos e que as abstracções veem su~
stituir os factos, não tardam os erros, não tarda que as consequencias 
o demonstrem e pouco pó-de a intelligencia, si não tiver nmito em vista 
as leis que regem o rmmclo inferior, ela materia. 

Ha vinte e tantos annos, eu dizia no mesmo discurso com que 
apadrinhei a minha imparcialidade neste debate: 

"Maior e mais duradouro serviço presta á socieda·de quem 
prepara os thesouros da riqueza publica, augmentando as 
fontes e as forças da producção, que gefa a abundancia e o 
bem estar e com este a paz, .elo que os mais eloquentes propa-
gandistas dá moral e do direito, cuja acceitação geral nem 
sempre pócle servir de antepar.o aos excessos ela dictadura ou 
aos assaltos das revoluções. 

As crises economicas são mais temerosas do que as crises 
políticas, pois que affectam mais profundam ente o organismo 
das nações em suas proprias exigencias biologicas. As crises · \;: 
políticas se resolvem com a alternativa dos part idos, quando 
a exigencia material elas nações está assegurada por mil bom 
systema. 

Mas, ·quando a Nação soffre em sua riqueza ou em sr'u 
credito e este soffrimento é· daquelles para os quàns ·a thera-· 
peutica elos estadistas se confessa impotente, não se salva o 
paiz com a mudança elas instituições politicas." 

E estas instituições economicas são de molde a afff'ctar profunda·· 
mente a vida das nações; deve o le ~ istaclor .meditar, ponderar antes 
de acléiptar medidas que gradualmente possam ir satisfazendo as neces-
sidades do momento, facilitando o . advento systematico elas icléas ge-
raas, mas sem prejudicar a ordem e o progresso da sociecladr~ 
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Com estas considerações, Sr. Presidente, procurei collaborar para 
o esclarecimento elo assumpto deste projecto, que considero producto 
de muito bôas intenções patrioticas, altamente humanitarias, mas que 
11ão corresponde absolutamente a t,aes intenções; e seria um erro dei-
xasse a Gamara ele o rejeitar para dar logar a que ele novo estudo 
surja uma proposição que mereça afinal ser approvada. (JJ1iiito bem; 
muito bern. O orad01· é ciirnp1·irnentaclo.) 

SESSÃO DE 27 DE JULHü 

O Sr. Simões Lopes: - Sr. Presidente, vou procurar reduzir o 
meu discurso ás menores proporções. 

Nem acredito mesmo, Sr. Presidente, que eu' pudesse trazer alg·uma 
nota nova ao estudo acurado da importante questão do trabalho, através 
dos seculos e da humanidade, tal qual foi sobejamente explanada nesta 
Ca·sa por alguns elos nossos mais illustraclos collegas. Não irei tão longe; 
n.ão tocarei nesses fundamentos que veem elos tempos antigos, que 
atravessaram a Iclacle Média e ·que constituem as verdadeiras rairns 
á arvore que ainda hoje existe, com todas as muclança.s de suas folhas, 
com todas as transformações das ramagens e alguns elos talhos princ·i-
paes mesmo, apresentando, em todas "essas modalidades, características 
dignas ele estudo elo philosopho, do sociolo ::, o, elo economista. 

Ahi estão as bellas passagens elo aclmiravel cli~curso elo Sr. Bento 
ele Miranda; as icléas doutrinarias expendiclas em um lance superior de 
vistas, em um alinhamento coordenado de phrases, de princípios, cou-
substanciando a doutrina em que se anima o forte espirito elo Sr. João 
Pernetta. 

Alli está a analyse feita pelos Srs. Raul Cardoso e Augusto de Lirna, 
com a clareza do constitucionalista, confrontando o prcíjecto em que~·

tão com os preceitos ela Constituição e com os preceitos dü nosso insti-
tuto do Cocligo Civil. 
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Ahi estão as questões todas com grânde intelligencia levantadas 
pelo Sr. Camillo Prates, que eni singelas palavras, desnundou, desde 
e primeiro dia, a gravidade do problema. 

Eu não pretenclo trazer subsiclios nov.os neste terreno. Quero 
8.penas concorrer com cooperação ele meu espírito, geralmente pralico 
e calmo, ao encarar essas questões, questões graves, sérias que precisam 
ele ser conhecidas em todos os seus fundamentos, em toda a entronagem 
do mecanismo em que se enleia o trabalho representado pela solida-
riedade do capital e elo braço. 

Quero dizer com singeleza o que penso, quaes os fundamentos para 
não acceitar as insinuações ele um projecto ·que está em antagonismo 
com o meio social em que vivemos e com . o meio economico que pre-
cisamos fomentar, a bem da nossa grandeza. (Apoiados.) 

O SR. JOAQUIM OsoIUo: - A bem elos proprios interesses dos pro-
letarios. 

O SR. VICENTE PIRAGIBE: - Os proletarios agrndecem bommovi·-
clo ~;. . . 

O SR. SIMÕES LOPES: - Nada mais facil, Sr. Presidente, do que, 
cortejando a popularidade, afa_anclo o sentimento das classes menos 
favorecidas da fortuna, fazer tropas de uma elo.quencia banal, em 
torno de princip ios já consagrados, já victoriosos no conceito theorico 
e moral dos povos, mas diffkilmente applicaveis, muitos delles. 

Não s~ trata de abordar a questão de doutrina, mas a questão de 
facto , para vêr até onde se póde ir na internacionalização dei traball!o, 
quando todos os povos se empenÍ1am por ter uma organização eoo-
nomica propria, filha da sua contingencia historica, das suas · condi-
ções de preparo para a grande lucta da concurrencia universal. 

o SR. MAUHICIO DE LACERDA: - V. Ex. sabe que a abolição de escra-
vidão custou justamente por causa dos que liam os livros, dos qne 
sentiam como era grande a abolição e merecia ser feita. 

o SR. SIMÕES LOPES: - Eu poderia mostrar a V. Ex., que .iá 
naquelle temp.o ele minha mocidade, enxerguei claramente o problema; 
quanto mais agora, já amadurecido na idade, com o espírito affeiçoado 
á labu~a, acostumado a apreciar o homem pelo qu e elle vaio, consi-
derado como elemento economico, como elemento de trabalho. 
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Devo elizer que com granele prazer e gloria, no nosso Parlamento, 
em conjuncto com a mocielaele ele então, vim bater palmas pelo successo 
eloquente ela abolição. 

o SR. MAURIGIO DE LACEHDA: - Então, V. Ex. , não fo i emancipú,-
cionista, foi abolicionista. O que quiz para a escravielão negra, sou 
para a escravidão br.anca, con1 a clifferença que sou emancipacionista 
e não abolicionista. 

O SR. SIMÕES LOPES: · - Peço ao elistincto collega não me desviar 
elo assumpto para nãb prolongar minhas desalinhavadas palavras . 

Deixanelo, portanto , este terreno onde acabei ele mostrar aos -olhos 
ela Camara, j á brilharam aqui os ·illustres collegas cujos nomes ha 
pouco referi, chamarei a attenção ela Oama1~a para uma época mais 
restricta da evolução humana uma época de maior activicladê· pratica, 
que levou os povos a resolver de certo modo, tão importante questão. 
Permitta a Gamara que eu procure accentuar que após uma lueta 
mgente elos particulares, das associações, do Estado mesmo na appa-
r elhagem ele todos os recursos para minorar a sorte da classe dos 
trabalhadores, não .obstante as victorias do cooperativismo, elo syndi-
calismo, elas mutualidades que se · extenclem por toda a parte em 
associações beneficentes e cl\l um effeito relativamente forte, não 
obstante esse concurso ela intelligencia e da sciencia economica, che-

1 
gamos á situação clescripta P.elos mestres ela economia, Yvés Guot e 
outros; que com os salarios que tinha e com o custo elas· subsistencias, 
o operario e sua familia encontravam-se geralmente em face ela miseria. 
Não são fantasias, ·tão pouco quero roubar a attenção ele meus honrados 
collegas rebuscanelo tantos ar"umentos que sobram a esse resp0ito, 
mas lembr·o apenas as palavras ele YVJés Guyot, no seu livro La Comedie 
Proteccioni'.ste : 

"Só em Paris o operar ia poderá viver com o seu salario. 
Alimentação (c-om bebida) e aluguel de casa absorvem 87 % 
do salario. Assim,1 foi preciso lançarem as familias mão do 
trabalho da mulher e çlas crianças e mesmo assim não evitam 
muitos a miseria. E'. a palavra offficial do Departamento do 
Trabalho, tendo por base o typo de uma pf?quena famili ~ ele 
quatro pessoas: pae, mãe e dous filhos. 

"Mesmo sendo o marido um operarfo de officio (ouvrier 
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de metier), é preciso que a mulher e os filhos tral5alhem 
para manter-se a familia." 

Isto é a palav~'a official do Departamento do Trabalho em França, 
Lendo por base o typo de uma familia de quatro pesso as. 

Fixe a Gamara bem o seu espírito nestes dados, de que a velha 
Europa, não obstante todos os progresso.s, ainda ha poucos annos apre-
sentava um quadro de miseria, ele que não escapava o proletariado 
francez aquelle justamente que, por circumstancias especiaes de fa-
milia se deveria encontrar em melhor situação. 

Mas, Sr. Presidente, tal a connexão ela vida industrial e commer-
cial da Europa, tal a approximação de fronteiras, taes os aperfei.çoa -
mentos da industria, taes os recursos naturaes ele todas as ordens que 
esta questão não podia ficar apenas no domínio ela economia interna 
ele cada um ' desses paizes. Esta questão foi se tornando internacional. 
lVIáo grado isto, digo eu, a proximi.clade elos centros de trabalho e pro-
clucção, a facilidade ele viação ferrea, da navfígação marítima condu-
ziram aquelles povos á situação de procurar por mei.o ele orgãos 
especiaes, delegacLos das classes elos patrões e dos proprios operarias 
e por insinuação dos governos a solução elo problema pelo modo o 
mais geral ; e assim, Sr. Presiel@te, ele 1890 para cá começou o gra-
dativo movimento que teve inicio em Berlim, a convite ele Guilherme II, 
ela Allemanha; successivamente vieram mais seis ou oito congressos 
especiaes, aos quaes compareceram os delegados cl'as classes interes-
sadas, que enxergavam a necessidade de fazer uma entente internacio-
nal sobre o problema. Assim, realizaram-s·e em Paris, Berlim, Berne, 
Lucerne e outros pontos ela Europa as conferencias a que alludo ; ela 
ultima, ele 1913, sur iu ainda um programma consubstanciando as ulti-
mas aspirações elo operariado europeu. 

Devo -dizer á Gamara elos Deputados sobre os pontos capilaes des -
ses programmas, porque tenho notado, Sr. Presidente, que a orientação 
clacla ela tribuna ela Gamara por alguns elos nossos mais illustres col-
legas, tem sido 'no sentido 'Cle exag·gero do que se tem passado no mundo 
em rela:ção a este assumpto. 

· Assim é que a imprensa e os orgãos elo Parlamento Brasileiro trm 
procurado estabelecer urna atmosphera muito clifferente ela verdadeira, 
.pretendendo incut.ir no nosso animo que já existem, consagradas na 
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legislação ele outros povos, muitas das prerogativas, muitos elos favo -
res, muitas da.s concessões constantes ele méros projectos em estudo. 

Para nãb me deter na descfipção do que se passou nesses con-
' gressos, lembro apenas, de modo geral, os pontos capitaes do que lá 

occorreu. Sobre a limitação do traballio de adultos, por exemplo, o que 
sahiu victorioso e que não está ainda consagrado em lei, . no ultimo 
congresso, em 1913, ao qual foram apresentadas idéas qu11, deviam E.er 
sanccionaclas pelos paizes, em 1.914, mas que, em virtude ela guerra, 
acredito não o tenham sido, foi o se.ouinte: Na França, 10 horas ele 
trabalho fabril e oito nas minas; na Suissa, 11 horas; na Austria, 11 
boras. Devo diz er, entretanto, á Gamara, que só na Suissa e na Austria 
existe positivamente a limitação elas horas ele trabalho, a 11. 

O SR. VrcENTB Pm.AGIBB: - Mas ha a limitação. 
O SR. SIMÕBS LOPES :. - Acabei ele accentuar que· o que se r eso l-

veu no ultimo congresso foi a limitação elo trabalho a 10 horas para 
· as mulheres e os menores de 16 aimos. Si a propria mulher não tinha 

ainda obtido, até 1913, .que· se lhe concedessem 10 horas, conclue-se 
que os adultos-homens não o tinham. 

O SR. VICENTE PIRAGIBE : - Convém accrescentar que nesses con-
gressos ficaram estabeleeiclas cluas horas ele repouso dentro clp,s 10 
horas de trabalho. 

O SR. SIMÕES LOPES: - E' intuitivo. 
O SR. VICENTE PIRAGIB.E: - São 10 horas cl'e trabalho, e ass im ficam 

reduzidas a oito , com as duas para repouso, as ele aetivi.dacle effectiva. 
O 'SR. SIMÕES Lorns: - Não se assuste V. Ex. com o que estou 

dizendo. E' assim que comprehenclo o problema, sem embargos, som 
cl.i'fficulclacles. V. Ex. sabe que ha vinte e tantos annos trabalho . Tenho 
'"staclo em contacto com essa e.lasse, em diversos serviços ela minha 
profissão! 

De modo que conheço a sua evolução no Brasil, bem como sw1s 
necessi·clades. 

Não tenho, pois, opinião preeoncebida. 
o SR. VICEN1cE PIRAGIBE: - Nem estou dizendo tal . 
O SR. Srn:rõEs LOPES: - Perdão. V. Ex. sabe que aqui têm sido 

feitas investigações que vão até a suhconscienoia dos inclivicluos. Nada 
tenho que me desabone no tocante a minha subconsciencia, quanto 
mais á minha conseienoia. Cheguei, em materia ele empreitadas rle 

\ 
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estrada ele ferro; a inaugurar o systema que outros collegas natural-
mente haverão acloptaclo, de pagar supplementarmente. Quem então 
a\iompanhava minha acção, sabe que isso me clava enorme sobrecarga 
de esforço; fazer medições parcelladas para pagar bem esses excessos ... 
do pessoal. 

Não tenho prevenção com essa classe, nem isso está no meu feitio 
moral, nos meus habitas. 

Mas, dizia, continuando quanto á Russia, 11 meias horas; a In~fa
terra não limitou absolutamente em lei o tempo de serviço a não se1' 
}Jara o trabalho ele minas. 

Não digo que não haja uma questão estabelecida pelos costumes, 
J)elq habito ... 

O SR. VICENTE PIRAGIBE : - E' já uma conquista definitiva do tra-
balho. 

O SR. SIMÕES LOPES: - Não apoiado. Acqui, quando se falta em 
Brasil, para VV. EEx. do Districto Federal, é o Rio ele Janeiro. Entre-
tant.o, a lei . não é só para o Rio ele Janeiro. 

O SR. VICENTE PmAGIBE: - Nós aqui já conquistamos as oito horas 
de trabalho; é uma conquista elo trabalho, exclusivamente elo tra-
balho. 

O SR. SIMÕES LOPES: - V. Ex. não encare o assumpto sob o p::mto 
02 vista restricto ele uma região do paiz. 

O SR. VICEN'm PIRAGIBE : - Ainda ha pouco, o Sr. Raul Cardoso 
sustentava que em S. Paulo era tambern uma conquista definitiva o 
limite ele .oito horas ele trabalho. 

O SR. SIMÕES LOPES: - E' outra questão . 
O SR. VICENTE PIRÁGIBE: - Não é outra questão; S. Paulo já Hão 

é o Rio ele Janeiro. 
-o SR. SIMÕES LOPES : - · Na Fr.ança, quanto ao trabalho ele crean-

ças até aos 18 annos, o. li mi te é ele 1 O horas; na Austria, para as de 
J2 â 15 annos, oito horas; na Bel _ica, para as ele 12 a 16 annos, 12 
horas. 

Veja V. Ex., a sabia e acleantada Belgica com este cocligo tyrannico, 
segundo a opiniã.o elos nobres Deputados. 

O SR. SALLES FILE.o: - E não é na opinião ele V. Ex ., tyrannico 
i.&lo? 
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O SH. SIMÕES LOPES: - Conforme, eu distingo. 
Posso dar á creança ·um trabalho de 12 horas que repres·ente .. um 

e'i;fó.rço menor do que o trabalho de seis '.ho1'as. 
o ·SR. SA&LES ·FIÚcIO: ---' Mas qualquer que seja o trabalho de uma 

oreança, o numero de 12 horas é excessivo. 
O SR. SIMÕ.ES LOPES: - Poderei mostrar que a creança pó de tra -

.balhar 10 ou :l2 horas, fati.;ando-se menos que trabalhand.o seis ou sete; 
e o serviço será realizado de accôrdo com a sua argucia e habilidade. 

O SR. SALLES F ILHO: - Não se trata do trabalho, trata-se da hora 
cw trabalho. 

E' preciso que fique á creança algum tempo para sua instrucçã.o. 
O SR. SIMÕES LOPES: - Este é o codigo da Belgica. 
O SR. VICEN'l'E PrnAGIBE: - Que S. Ex. não achou tyrannicQ. 
O SR. SIMÕES LOPES : - Este é o ponto de v ista da Belgica. Em 

relação ao trabalho elas mulheres temos a França com 10 horas, a 
Inglaterra com oito para nove horas, a Allemanha, a Austria, a Hol -
lancla e a Suissa com 11 horas. 

Aqui temos a Republica invejavel da Suis~a, estructura humana 
argamassada na intelligencia, na liberdade e no bom senso, estabele-
cendo um codig·o que para n;rnita gente tambem é· tyrannico, que faz 
.r. mulher trabalhar 11 horas e que está muito de accôrclo co1n o que 
acabo ele dizer sobre as ptetenções manifestadas no ultimo C~ngresso 
ele 1913, ele rE>clu4ir para 10 horas o trabalho ela mulher e o da cr'eança 
menor de 16. 

Em relação á mulher. gravida, existem alguns regulamentos appli-
cados por legislações clifferentes e cop1 poderosos recursos ele associa-
ções particulares ·e elo proprío Estado. 

Quanto ao trabalho nocturno, tambem na ultima conferencia, ele 
1913, foi elle objecto da aspiração elo ope1:ariaclo, querendo - se restituir 
esse trabalho ou antes. impedil-o · ás creanças menores ele 16 annos 
e ás mulheres, o que não se o.onseguiu até hoje, ele' modo absoluto .. 

Helativamente aos acciclentes ele trabalho, existem as medidas ela 
França, ele 1898, 18911 e J 906. 

A primeira lei foi mais restricta; depois foi expedida outra abran-
g·enclo os trabalhos agrícolas e a terceira para todas as emprezas corn -
merciaes, organizado esse serviç.o el e urn certo modo diffarente do 
typo allem1io. 



A Allemanha, em relação a acciclentes, cogitou do assumpto desde 
18811. Foi o primeiro paiz qu,e. cuidou seriamente desse servi_ço. Depois, 
vetu a Austria, em 1887; a Inglaterra, a Hollancla e a Dinamarca, 
existindo lá o Godigo Federal dos Seguros do Operariado da Alle111anha, 
de 1911. 

Sr. Presidente, os dados que eu estou fornecendo á Gamara, foram 
.obtidos ela Reviie Politiqiie et Parlarnentaire, ele 1914, onde existe um 
ma nifico artigo do Sr. A. Forltains a tal respeito . 

Não obstante, Sr. Presiclente, todos os progressos, não obstante 
as idéas caminham rapidamente, pela convicção dos homens mais 
adeantados sobre a necessidade ele algo se fazer em vista el as condições 
especiaes ele cada um desses povos em prol elas classes trabalhadoras, 
posso mostrar á Gamara ainda as restricções com que alguns dos bons 
escriptores llaquelle paiz, como o Sr. Gabriel Hannotau, receberam 
essas medidas no acto ela sua concretização pratica nas leis daquelle 
raii. 

Quando .p.e tratou, em França, em Julho de 1906, no Parlamento, 
de um projecto sobre o contracto elo trabalho, esse escriptor e outros 
publicistas francezes diziam palavras que devo inserir no meu discurso, 
para justificar que, na propria França, trabalhos pela adversidade ele 
todas as luctas em todos. os terrenos, depois de todo esse esforço elo 
espirita liberal de seus maiores homens, a nova lei foi r ecebida com 
as prevenções, com as reservas, c1ue bem se consubstanciam nas linhas 
l]Ue vou rapidamente lêr . 

(Lendo): "A lei póde ser. uma coadjüvante util, mas é preciso 
que evite tornar-se um entrave." 

Adeante; diz: "O trabalho tiraria ele sua propria experiencia a sua 
regulamentação . Cada nova convenção entre patrões e operarias seria 
um artigo desta regulamentação corporativa legal. 

A refor.ma se limitaria no estreito espaço a que o conflirto dos 
interesses particulares a elevasse." 

Mais acleante diz: "A legislação Que se tem ele inaugurar parece 
clesejavel; mas é ella applicavel? ... " 

Perguncla (lendo) : "SPrá ella applicavel? Infelizmenti:i os elemer-
tos ele applicação faltam ainda. Quer-se regular a or ' anização; 01 a, 
é a organização ·justamente o que falta. Gollóca-se o carro adeante 
dos bois." São palavras textuaes, que indicam, Sr. Presidente, que, 
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quando acreditavamos no amadurecimento ela questão nas velhas 
Ilações da Europa, um dos mais bellos escriptores pela sua penna bri-
lhante, diz: que, mesmo lá, ella não está bastante estudada. 

Comecei chamando a attenção ela Gamara para a necessidade da 
org·anização economica do trabalho em cada paiz; porque sei quanto 
variam os meios ele que elle se utiliza para fazer a grandeza elas nações. 

Cada Náção só pócle organizar o seu trabalho ecor:Jmico, fructili-
cador e conveniente, ele accôrclo com mil circmmstancias, que militam 
não só na organização ele seu meio etlmico, corno das conqmstas indut'-
triaes porventura adquiridas no exercicio elas dive,rsas profissões. 

Na Allemanha ha mais alguma cousa para despertar -nos a atteil-
ção, além ela possança claquellas cabeças creacloras, além rlas grandes 
conquistas feitas na sciencia e na industria. 

Elia entrou tambem nesse problema, estudou-o e promovei1, como 
já disse, o primeiro congresso reunido em Berlim em 1890; 'ºlla com-
prehendeu a necessidade da solidariedade internacional para evitar o 
grande descalabro ela desorganização elo trabalho. 

As circumstncias do meio social politico e economico, tão diversas 
entre esses povos, são ele tal sorte, que a meia duzia ele kilometros 
além ele uma frontei.ra, se trabalha com 30 % ele clifferença, no custo 
ele proclucção, que umas industrias invadem os territorios clo,s paizes 
limitrophes para fazerem lá seu campo ele acção e irradiação, afim 
ele vencerem nos mercados muncliaes. 

A Allemanha tinha casas abertas, na Belgica e na Suissa, onde 
fazia elaborar seus productos com vantagens que não podia Ghte1' E·m 
seu proprio territorio . 

Mas, não é precisamente este o ponto que quero ferir. 
Golson é tão senhor elos segredos profissionaes, como elo campo 

àa ·sociologia, onde movimenta sempre, com brilhantismo e 'certeza, 
seu espirita extraorclinario. Importante é a observação por elle feita 
em um elos sous ultimas livros - si não me engano - · "Desorclr)m 
social e Trabalho",. sobre a situação na França, relativamente ao sala-
rio, e na qual dizia que ao salario commum é preciso acldicionar 20 %, 
taes os encargos dos patrões e das sociedades que concorrem para a 
manutenção elo trabalho. 

O salario na Inglaterra é 20 % superior ao allemão, e, nos Estados 
Unidos, é elle superior a todos estes. Mas a Allemanha imperia)ista, 
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militarista, industrial, com seu pr.ogTamma ele acção no Universo, 
precisava entrar tambem pela 'porta mais conveniente, por essa grande 
1;c•rta elo trabalho barato, para a absorpção elos mercados mundiaes. 
Ella foi buscar nos preceitos elo s.ocialismo de Estado a noção ele que 
o operario não é mais do que uma creança sustentada e mantida nos 
momentos ela debilidade e ela fraqueza, para garantir- lhe a estabili-
dade necessaria, afim de que essas parcellas, que, por exemplo, cm 
,França, repres·entam o esforço elo capital particular, possam ser, alli, 
r epresentadas pelo Poder elo Thesouro elo Estado. 

Dig·a- me a Gamara si não terá sido este um dos caminhos para 
essas conquistas gigantescas ela Allemanha, nos ultimas annos, absor-
vendo todas as competencias, vencendo em todos os mercados . Não 
que não fosse tambem o paiz da mecanica, elo lahoralorio, ela teclmica, 
sob todos os seus aspectos. Mas, acima do espírito arguto, fort e e 
operoso do allemão, avultava o de outro povo capaz de passar avante, 
nas conquistas elo trabalho, pelo genio ele invenção elo homem e pela 
machina. 

Si estudardes, senbores, a viela industrial elos Estados Unidos 
nostes quarenta annos, si estudardes, alli, .o tr abalho em face do sala-
rio, do seu augmento, elo numero ele operarios, ireis vêr que, nestes 
quatro elecennios, o operariado americano augmentou cinco vezes; 
o salario decuplicou .e a producção multiplicou-se por quinze! A Alle-
manha foi derrotando a industria de quasí todos os paizes e che -:,ou 
m~srno a introduúr suas bellas machinas em algumas especialidades 
dentro na Nação Americana; mas isso, excepcionalmente. Os Estados 
Unidos não acceitaram os conselhos ela Europa; :firmados nas suas 
antigas c.oncepções ele inclependencia e calcleanclo convenientemente 
aqL~ elles elementos heterogeneos que continbam no advento da Repu-
blica, elles, com a maior facilidade, temperavam-n'os, segundo uma 
.no·va escola pbilosophica, economica e p.olitica, a ponto de, no fim 
ele um seculo apresentarem ao mundo uma obra clifferente, disp en -
sando quasi todos os subsídios ela velha Europa, que haviam, aliás, 
ti.:lo a sua época. Elles organizaram seu trabalho em outros moldes, 
ba3eado no aperfeiçoamento ela machina, no espírito elo individualismo, 
apreciando o homem pelo seu valor economico, sem desprezar .o seu 
papel social, mas aproveitando as qualidades excepcionali.ssimas que 
puderam encontrar nesse viveiro ele individuas ele raças clifferentes 
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e crutadas, com aptidões especiaes e, acima de tudo, com o espirita 
inventivo, desvendado pela mentalidade extraordinaria de Washington, 
quando escreveu seu primeiro artigo da Constituição Americana .. 

Foi assim que elle revelou o gigantesco ak.ance, justamente no 
inicio, e.orno quem diz - Pelo dedo se conhece o gigante. 

Elle comprehendeu que era preciso legislar para gi~antes; e o 
seu pr:imeiro artigo era o estimulo mais ardente ao espírito inventivo 
do homem, que é a fonte de todas as actividades, de todas as reformas, 
a fonte inextingui vel elo movimento perenne da humanidade. 

Com essa argamassa ele que lançou mão o a1nerÍéano elo Norte 
éom o emprego de todo esse apparelho economico que dissemina o 
esforço do bomem multiplicando a obra elo trabalho, a America elo 
Norte se nos apresenta na nudez e na simp'licidade dessas roupagens 
e vencedora ele facto nos mercados, pela habilidade de seus operarios, 
e agora se revelando peia grandeza tambem de seus sentimentos patrio-
ticos e humani.tarios, ella apresenta de certo, ao mundo, senhores~ 

nov.os moldes. 
Mas não elevo passar por esse terreno, sem. lembrar á Gamara dos 

Deputados o modo por que · os Estados Unidos -chegaram a esse ponto, 
a essa estatura de Nação. 

Existiu perto ele Philacl elphia um americano industrial, que come-
çou pobre, chamado' Taylor, com uma pe·quena officina ele 200 opern-
rios. Começou a pôr em pratica processos inclustriaes tão clifferentes 
do commum, que foi chamando a attenção universal,' a ponto ele serem 
as suas o:fficinas visitadas por pessoas que alli iam, ele proposilo, 
da Europa. 

Em duas palavras: o systema Taylor é a adaptação do homem á 
machina aperfeiçoada sem perda elo maximo esforço de um e ele outra. 

A ma.china não eleve parar:. ela mesma fórma o homem, sinão 
rlen tro elos limites compativeis com a sua viela e com a proclucção 
racional do trabalho . 

Por esse processo, aliás racional issimo, ela divisão elo trabalho, 
levada ao extremo, chegou elle a essa adaptação, ao aperfeiçoamento 
elo trabalho, ele tal modo que quasi toi0 nou mecanico esse trabalho, 
dispensando o auxilio ela intelli ' encia, porque demonstrou pela sua 
grande experümcia que ~ trabalho nessas condições era o mais lucra-
tivo. Aliás. o facto é facilmente conbecido por qualquer de nós que 
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o mestre de pedreiro não eleve alcançar tijolos para obra; ganha 10$ 
por dia, só para a confecção ela pared e, e quem :faz a arg·amassa não 
é o alcançador, é o preparador ela mesma. 

Taylor, no fim ele alguns annos, deixou grande fortuna e até 
hoje os operarias claquelle estabelecimento, que, si lhes mudassem 
o systemà de trabalho, deixariam immediatamrnte a officina, tão 
identificados estavam com elle. 

Quaes as caixas ele soccorro para a velhice nos Estados Unidos? 
São desconheci.das alli as caixas de pensões e soccorTos. O systema 
americano é o pagamento de allos salarios para qeu os operarias :façam 
seus seguros particulares, para qeu garantam suas vidas e para obLer 
o alto salario o americano ,procura a perfeição da machina; e, como 
já mostrei, não obstante o augmento do operariado nos Estados Unidos, 
o valor elos salarios tambem subiu. 

O SR. BEKTO DE MIRANDA: - Os altos salarios são devidos ao pro-
teccionismo. 

Havia uma grande corrente contraria, que era o programma de 
um partido. 

O SR. SI:l\iÕES LOPES : - O proteccionismo que muitos outros pai -
zes já tentaram como a Inglaterra, a Allemanha, o nobre Deputado 
sabe que -não é questão que venha cliri.mir o caso. 

O SR. BENTO DE ·MIRANDA: - Até cerlo ponto, essa situação trouxe 
pouca acceitaç;ão elos procluctos americanos nos mercados mundiaes, 
por muito caros. 

O SR. SIMÕES LOPES: - Perdão, ultimamentB era o L~nico pt'liz 
que estava competindo com a Allem0nha. E, si não se BstabelBCBU a 
corrente para a AmBrica do Sul foi porque em tempo nã0 tivemos 
habilidade. 

Pelo menos, posso gar·antir aos Srs. Deputados c1ue nos 'machinís-
mos agrarios só ultimamente dous paizes nos suppriam: os Estados 
Unidos e a Allemanha. 

O , SR. BENTO DE MIRANDA: Quanto ás organizações não ha du-
vida, até sobrepujam ás allemãs. Tambem os Estados Unidos tinham 
organizações até na Europa, tinham syndicatos estabBlecidos na Belgica 
e na propria Al1emanha, como por exemplo, da industria do vidro. 

O :?:íR. SIC'l.fÕES LOPES: - E a França foi obrigada, não só pola 

·, ... 

r . 
·.li. 
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organização do trabalho nacional, mas por motivo de ordem social 
a enveredar pefo terreno elo socialismo. 

As ultimas leis da França, para acudirem á escassez ele população, 
que em cinco armos havia apenas augmentado de 400. 000 almas, peo-
moviam umas tantas medidas para facilitar casamentos, para diminuir 
os impostos elas municipalidades, e para crear uma outra serie de 
auxílios que se estendiam ás necessidades elas familias numerosas. 

Vê a Camara elos Srs. Deputados a c·onnexão que existe, a razb,o 
ele ser dos actos ele socialismo na França, que já não são só para 
attender á questão internacional elo trabalho, mas para salvar a pro-
pria familia, para au _mentar o seu cres()imento, para desenvolver a 
viela humana, como elos factores mais importantes do trabalho . 

Sr. Presidente, que bases temos nós Brasil para legislar · sobre o 
trabalho? 

Em toda pa.rte, a organização ele um departamento especial elo 
trabalho foi o primeiro posto em pratica para o estudo detalhado ela 
questão . 

.E' preciso que o trabalho seja antes est~1 dado , no meio em que 
se opera, ás luzes das estatísticas ela localizaçãio elo braço, elas suas 
origens, da sua nacionalidade, elas suas condições de vida, elas condições 
de transporte, elas concli.ções de riqueza, elas wnas, etc'. E' preciso, 
Sr. Presidente, um conjuncto, mas um conjuncto. estatístico de dados 
positivos, para que o legislador possa então emprehencler, ele accôrclo 
com as classes, que são as pioneiras desse grande movimento economico 
o social, possam o'r. anizar os seus proj ectos e suas pretenções. 

Que existe no Brasil neste sentido? Ha um proj ecto sobre orga-
nizaçã0 do trabalho, apresentado nesta Qasa no anno passado pelos 
Srs. Cezar Versueiro, Monteiro de Souza e Antonio Rollemberg·, o qual 
se acha no Senado, sujeito ao estudo da Gamara Alta. Esse projecto 
é muito bom, porque, uma vez execnlado, dentro de alguns annos, nós 
poderemos medir as necessidades dos nossos operarias, teremos uma 
estatistic·a, e a resposta a umas tantas perguntas importantissimas 
sobre o assumpto . 

:Sr. Presidente, a não ser por espírito de retborica e vão cortejo 
s classes movediças e nial avisadas, não comprehendo que 3e possa 
vir crear uma atmospbera que não existe, estabelecendo artificial-
mente um problema que não pócle coexistir com as condições economi-
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cas em que vivemos. Não pócle haver questão operaria quando dous 
patrões procuram um operaria. 

sr Pr0siclente, não se comprehencle que se procure lançar aos 
quatro ventos que o proletariado bras ileiro é um pariá dentro ela 
nossa Patria. Só quem não conhece a historia da rniseria na velha 
Europa é que pócle querer comparar a viela de nossos homens ele tra -
balho, ele nossos proletarios com a claquelles. 

Conheço a nossa viela industrial e agricola e vejo na lhaneza do 
trato, do patrão brasileiro, em regra geral ( vejo a segurança dessa har-
monia que reina entre as duas classes que elevem ser solidarias para 
os bons effeitos elo trabalho. 

O que eu acho , Sr. Presidente, é que é inopportuno e vexatorio 
no momento em que se reclama o maxirno esforço ela humanidade, 
DO momento em que O americano trabalha não dez mas, talvez, Vinte 
horas, o :francez e o inglez até o esgotamento e assim todos os outros 
povos, que seja o Brasil que menos directamente está vertendo sacri-
ficios no grande conflicto europeu, que venha pedir reclucção ele horas 
ele trabalho. 

UM 'SR. DEPU'rADO: - Muito bem. Encarecendo ainda mais a vida . 
. O SR. SIMÕES LOPi~s : - Não comprehenclo que cleante das fantasias 

propaladas aqui corno leis que de facto não existem nos outros paizes, 
em uma questão que, como acabei ele demonstrar, estava apenas enca-
minhada pelos pioneiros, pelos estadistas, mas não sanccionada pelos 
parlamentos se queira fazer obra de afogaclilho, em meio compl eta-
mente diverso. 

O Sit. CAMILLO PRA1'ES: - Muito bem! 
O SR. VICEN'rE PIRAGIBE : - Como ele afogaclilho, ·Si_ o projecto 

está ha dous annos em discussão? 
O SR. SIMÕES LOPES : - Já mostrei que não temos base para r e-

solver. já mostrei crue o projecto não assenta em legislação nenhuma 
sanccionada pelos congressos elos cliv·ersos paizes. Já mostrei a inop-
portunidacle, isto é, já mostrei que não é esse o momento para apreciar 
o caracter, o merito, o trabalho, comprehencle- se. 

Este projecto é aviltante no presente momento . (Apo'iados; mil'ito 
bem.) 

Che ~ a, ele facto . a ser aviltante ela nossa capacidade de trabalho. 
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Que o operaria exija maior pagamento pelo seu trabalho, faz elle 
muito bem. 

Nã:o ha de ser na hora em que as. industrias, principalmente de 
transportA e fabris, estão enchendo os bolsos dos capitalistas, que ao 
operario, que é o companheiro, o irmão gemeó ele todos esses trium-
phos, de cujo esforço material brota o ouro da nossa exportação, s13 
vá resgatar a paga de melhor quinhão. Neste terreno estou de accôrdo, 
mas é muito ·conhecida a solução. As gréves são caracteristi.cas dos 
altos jornaes e da febril intensidade ela industria. Basta fazer:_se-lhes 
o historico. 

E' muito natural que surja.m ellas entre nós, como é natural qne 
sejam resolvidas pelo pr<0cesso razoavel da repartição de certa quota 
dos lucros da industria pelos operarios activos. Mas, nunca se queira, 

~ sem elementos, disputar a passagem de um projecto que, neste mo-
ment~ ; Sr. Presidente, fere ao amor proprio do oper.ariado brasileiro. 

Nen~ me consta que representações autorinclas dGstas grandes 
classes, depois que estamos em gu0rra, depois que se fez mistér a 
nossa cooperaÇão effectiva, ele dia e de noite, como c·ontribuintes para 
as energias do Velho Mundo, não me consta Que taes representações 
estejam insistindo pel<;i diminuição de horas de trabalho. 

Insistirão, talvez, pelo augmento elo salario. Que pagur. esse au-
gmento o industrial que es-tá enchendo as algibeiras . 

Não neguei eses direito, · nem cruiz debater os pontos de vista do 
Sr. Maurício ele Lacerda; apenas dei apartes que foram deduzidos 
das suas proprias palavras. Foi elle quem classificou de anarchistas 
os individuas que perturbam a orden<l_ social; esses inclividuos eu 
capitulo de anarchistas, como S. Ex. os havi'a capitulado no seu dis-
curso. Estão no direito de fazer a sua representação. O que não acho 
e não vejo orgãos competentes ao operai'iaclo brasileiro neste momento 
venham pedir o esmorecimento das suas ener 2 ias pela reducção das 
horas do trabalho, quando em todo o mundo bate o cyclone de um 
frenesi industr ial que ainda não nos chega para s'iüisfazer as neces-
sidades do futuro. 

O SR. AYRES DA SILVA: - E em paiz onde o braço· é diminutissimo. 
O SR. SIMÕES LOPES : - Eu não tenho, Sr. Presidente, apenas as 

minhas idéas apoiadas nas valiosas opiniões ele muitos dos · illustrados 
collegas, que occuparam esta: tribuna. Ainda hontern tivemos occasião 



de receber um telegramma do qual vou lêr algumas palavras, que ainda 
não foram reproduzidas pela jmprensa, piara que se complete bem o 
espirita, o pensamento harmonico e bem explicito do notavel estadiilta 
sul-rio-grandense, Dr. Borges de Medeiros. 

O SR. \'lCEN'l'E PIRAGIBE: - Eu já o li nos jornaes. 
O SR. SIMÕES LOPES: - V. Ex. leu parte. 
O SR. VIOEN'l'E PmAGIBE: __, Não, li todo eHe. 
O SR. SIMÕES LOPES : - V. Ex. está i!ludido; leu apenas um trecho, 

não leu o telegTamma todo . Vóu lêl-o e verá. 
Antes, porém, de faz@l-o, devo chamar a attenção da Gamara para 

essa indivi.duali.ctade, que em um momento tão difficil dia nossa vida, 
resolve depeito aberto, com a franqueza que o caracteriza, com a no-
breza dos seus sentimentos, com a perfeita comprehensão do pheno-
meno ... 

O SR. OcTAVIO RocHA: - E com lealdade republicana; 
O SR. SIMÕES LOPES - ... e 00in a lealdade repubiicana que o 

momento exige ... 
O SR. VIC1'NTE PmAGIBE : - Os outr-os cortejam as massas por 

exploração ... 
O SR. S!Mõits LosEs - . . . dirige-se á bancada do Rio Grande . .. 
O SR. VIOEN'l'E PIRAGIBE: - Os que pensam de modo contrario 

1 

cortejam as massas por exploração ... 
O SR. SIMÕES LOPES - . . . ou á Nação de um modo tão significativo 

e tão valioso 11as injuncções do momento. S. Ex., não é um, suspeito. 
E' um arbitro espontaneo e livre do operariado, de minha terra, quando 
no .anno passado fez á grande gréve dos caminhos de ferro. 

Desprezando toda a possibilidade ela entente entre os seus com- ., 
mittentes e os repr·esentantes da alta administração ferro-viaria, elles 
preferiram collo-car a sua sorte nas mãos desse homem de bem, desse 
apostolo, desse verdadeiro estadista, que illumina a cadeira presiden-
cial do meu Estado. 

Toda a Gamara sabe a maneira por que fài dirimido esse 0onflicto, 
quaes as vantagens conseguidas por S. Ex., em favor daquella classe. 
No ftm de poucos dias, Sr. Presidente, ellé havia resolvido, com o bum 
senso, com o espirita de í ualdadr, as questões suscitadas entre a com-
panhia e seus operados, e estava morta a greve no .Estado do Rio 
Grande do Sul. 

• 
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Aincl_a recentemente, na imminenci~ de nova {!J'ev e,_ ~- Ex., cuJa 
autoridade moral é de um legitimo intervent,or, sahiu em pessoa ele 
palacio, correu as officinas e após ulgumas providencia,s p_oucrnes. 
e . .outras que se fizeram necessarias, S. Ex. pôz fim. ao conflicto que 
se esboçava na cidade de Porto Alegre. 

Não é o espirito de seita que falia. 
João Barbalho não era positivista. 
VV. EEx. consultem o que diz elle a respeito do artigo 72, § 24 

da mesma. São as idéas do Dr. Borges de Medeiros. 
O SR. ÜCTAVIO Roer-IA: - Eo Sr. Viveiros. ele Castro e outros. 
O SR. SIMÕES LOPES: - E de Viveiros de Castro, diz rnbito bem 

V. Ex. 
O SR. JOAQUIM OsORIO: ~ Acicresce urna circumstancia: que a 

Constituição elo Rio Grande do Sul aboliu no seu texto qualquer clistin-
cção entre empregados publicas elo quadro e jornaleiros. 

Fez, porta_nto, incorporação completa elo proletari&clo na sociedade 
moderna. 

O SR. SIMÕES LOPES: '--- Não é personalidade suspeita ao espirita 
republicano da Nação. 

O SR. CAMILLO PRATES: - Ao contrario; airrqa ha poucos dias deu 
uma prova disso, de que sabe governar e respeitar a liberdade quando 
puniu com rigor os que empastellaram um jornal, em uma cidade do 
füo Grande. E' um acto de patri.otismo que merece a gratidão naicional. 

O SR. SIMÕES LOPES: - Pois bem, é Borges de Medeiros quem, 
neste momento, vem illuminar com sua palavra, com sua sabedoria 
de philosopho e estadista e vem dizer .com a maxima franqueza o. rumo 
que elevemos seguir. 

Eis as palavras desse telegramrna, que não foram publicadas pela 
imprensa clial'ia: 

"Apezar só haver tido tempo realizar uma leitura unica, 
rapicla do proj ectado "Codi30 do Trabalho'', ainda assim foi 
o bastante para receber uma viva impressão repulsa contra 
essa aberração legislativa que se caracteriza logo pela sua 
denominação anti-republicana e tão absurda como fôra a 
concepção de um "Codigo de Liberdade", um Codigo da Vida", 
etc. O titulo II, que se inscreve do contracto de trabalho é 



maclmissivel .em tuclo quanto consagra odiosas limitações á 
liberdade, clesnecessario na,quillo que se confunde com a em-
preitadd de obra, regulada pelo direito civil, inconstitucional 
nas medidas de policia, que ' pertencem ao Estado exclusiva-
mente, contrario ainda aos institutos civis do patrio . poder 
e da tutela na parte relativa aos menores. O titulo III, que 
r egula o dia de trabalho, é abertamente inconstitucional. 
Como bem o evidenciou Carlos Maximiliano em fins de 1912, 
em seu voto em separado com apoio em Barbalho, limitar as 
horas de trabalho diario , de homens e mulheres é védar a 
labuta nocturna de adultos do sexo feminino, é reg·ulamentar 
o exercício de profissões, cercear á liberdade ele contractar 
serviços e violar o art. 72,_ § 24, da Constituição Federal." 

Nos Estados Unidos se tem feito isto tambem; entendem que pela 
sua Constituição, a Uniãq não póde regular esse assumpto, deixando-se 
aos Estados -fazerem suas 
necessidades locaes. 

(Continúa a lê1°) : 

legislações mais ou menos a,clequaclas ás 

'-

• 
"O titulo IV, que trata elos acciclentes do trabalho contém 

disposições complicadas, de difficil execução, inefficazes, por-
que não bastam para assegurar á subsistencia material das 
victimas que soffrerem incapacidade absoluta permanente, 
nesse ponto sou francamente pelo pensionato ' e patronato 
offíciaes regulados, no que fôr po<Ssivel, pelo mesmo regímen 
elas aposentadorias e outras e arantias outorgaiclas aos funccio-
narios publicos em geral. Os fundos para occorrer a essas cles-
p ezas extraorclinarias poderiam se constituir de taxas exce-
pciouaes e contribuições elos patrões e até dos proprios 
operarios clerüro de limites razoaveis. Fina~mente, o titulo V, 
disposiç,ões geraes, só consagra a innovação ele um juízo arbi-
tral permanente, mas is,so não substitue a vantagem de 
resolverem "os proletarios e os patrões pacificamente as suas 
desintelligencias mediante um accôrdo ,clirecto. Sem duvida 
uma parte não póde contestar á outra a faculdade ele escolher 
procuradores a quem clêm plenos poderes para tratar em seu 
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nome. Mas .semelhantes intei:mediarios são quasi sempre noci-
vos, · sobretudo quando representam um elemento -- hecte-
TOgeneo, ~ alheio ao regimento .scienLifico-industrial, ele-
mento que traz fatalrnr\nte para o. debate as paixões, os pre-
conceitos, os habitos peculiares do regimen theologico-militar,, 
de cuja dissolução peovierem." 

Pelo facto de ser o Dr. Boeges ele Medeiros inspirado em seus 
grandes actos, em linhas geraes, pela doutrina de . uµi notavel philo-
sopho .... 

O ·SR. JOAQUIM ÜSORIO: - A questão . só póde ser resolvida pelos 
philosophos e nunca pelos livres pens-adores. 

O SR. SiMõEs LOPES - . . . não quer dizer que essa opi_nião seja 
vasada unicamente nos moldes positivistas. 

O SR. {.OAQUIM OsoRro: O grande defeito 
1 

do projecto é não 
ter doutrina. 

O SR. SIMÕES LOPES: - E entre muitos que absolutamente não 
militam entre os positivistas, o criterio é o .mesmo. 

Não preciso descer a minucias sobre o projecto. Acho que os seus. 
arlágos foram detalhadamente estudados e com bastante precisão por 
diversos dos colle as que me antecederam na tribuna. Apenas lem-
brarei a critica sobre títulos do projecto que parecem -não estar em 
desaccôrdo com a opinião de gran~de .numero de meus illustres collegas. 

Certamente, entre estes, o mais sympatlüco é o capitulo que se 
refere a acci·dentes de trab~lho . Mas lembro, Sr. Presidente, desde logo 

-que essa propria questão soffreu na velpa Europa, critica 
de especialistas, para mosVrar a posição difficil em que se _ encontra 
a pequena industria em face de semelhantes regulamentos. Taes fos-
sem as exigencias nesse sentido, haveria, de c.erto. a tendenci·a para 
o. salariado, em momento de accidente, supportar o peso das respon-
sabilidades pecuniarias, ao passo que nada disso se daria em tratan-
do-se das grandes industrias. 

/ 

o SR. BENTO DE MIRANDA: - V. Ex. leu um.Lelegramma do illusLre 
Presidente do Rio Grande do Sul, fallando em dispositivos do projecto 
que são contrarios á Constituição e ao nosso Codigo Civil. Pergunto : 

· por acaso o hosso Codigo Civil cogitou do risco profissional? Pelo 
CJ.\fe rws disseram os illustres collegas, juristas, o Codigo não admitte. 
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Ainda a· questão · do accidente é urna questão do direito privado, mas 
a grande conquista moderna é que isso passou do direito privado para 
o direi to publico. Si o nosso Codigo CiYil não perrn itte que se garanta 
::ws opeml'iOil esse di'reito, está atrazado. 

O SR. S1Mõe:s LOPES: - Não digo precisamente isto. V. Ex. deve 
1.er visto a cautela com que realmente toquei nesse ponto. 

O SR. BENTO DE MrnANDA: - Enveredando por ahi, estamos . em 
má postura. Eu queria que illustrassem a questão os juristas que já 
a discutiram. 

O SR. SIMÕBS LOPES: - A questão é viavel, desde que tenhamos 
cautela no regulamento a fazer. Apenas cleixei de pé aquellas critica<> 
que já impressonaram a Europa. , . 

O SR. BJDN'l'O DE MIRANDA: - V. Ex. diz bem; é preciso attender 
ás difficuldades para a realização dos premias elas pensões. 

O Sn. SIMÕES LüPES - ... quando .se c.ornpulsa a reiativi·dad.e da 
resis'tencia da pequena e da grande industria para satisfação elos com-
promissos ele pensões e outros que a isso se referem, verifica-se que 
isto produz um clesequilibrio, um desanimo ou mesmo urna tendencia, 
como di1sse, ao salariado, em que mais garantido se considera o indi-
viduo de pequeno capital, do que elle proprio . dirigindo ur;ia industria 
modesta. 

"' O SR. ÜC'l'AVIO HocHA: - E' um ponto importante esse. 
O Sn. SIMÕES LOPES : - Mas o meu fim, agora, não é esmeuvar · 

essa questão. 
O Sn. BENTO DE MrnANDA: - As quesLões mais sérias são os accí-

denfos fictioios, a que dá logar a lei, e são innurneros. 
O SR. SIMÕES LOPES: - Diz V. Ex. muito bem. E por V. Ex. fallar 

em fraud~.os, posso justamente lembrar á Gamara o que se deu em um 
Estado da Norte America, em relação a um regulamento que sobre et'te 
assumpto alli tentaram fazer: em ceroa de 40. 000 rapazes empregados 
na exploração das minas, nove- decimos dos attestados de idade, apre-

, sentados, foram considerados falsos. 
Per.gunfo eu: cleante dessa diffiouldacle, deante dessas subtilezas 

de uni · problema variadíssimo, póde uma lei, como a que se pi·ojecta, 
RBT votada sem à ma; imà cautela? 

Sr. Presidente, eu, individualmente, já me ref.eri ao preito de 
' ' . 

homenagem que rendo ás Classes que trabalham; mas nada custa deixar 
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em meu discurso mais algumas palavras, por mim pronunciadas ha 
10 annos, nesta Gamara, quando levantei a idéa ele uma nova lei sübre 
patentes ele invenção, o que, de tal fórma impressionou o espirito do 
operaria brasileiro, que cheguei a receber cartas procedentes de diver-
sos Est&clos do Brasil : 

Eil-as .: 

"O que nós precisamos, hoje, é de homens capazes de 
modificar a machina, ele melhorar a qualidade do producto 
e diminuir ao minimo o custo da proclucção não só nas artes 
da paz que visam o bem estar e a commodidade do homem 
como em tudo mais. 

A propria ruerra moderna, a arte das bôas invenções. 
Não -é mais o numero e o ardor das massas que combatem, 
o que decide e, sim, o typo do canhão, ela couraça, ela carabina. 
da polvora, a par ela disciplina e elo acendraclo amor á Patria. 

Quer isto dizer que, sem o menor resaibo de desconside-
ração para com as classes liberaes, isto é, para com ·aquellas 
que têm a cultura ela erudição ciaRRi~ct das escolas s·ecunda-
rias e superiores, existe uma outra, que a ellas se avantaja 
nos effeitos praticas colhi.dos pelo mundo: é a desses obrei-
ro'S, muitas v~zes obscuroR, q1rn r1ão vestem toga, que não 
usam annel, que não sabem arrebatar a2 massas pela palavra 
fulgurante; aquelles. que têm por clistinctivo o gorro e o 
avental; as mãos asperas e calosas, a tez infiltrada dos vapo-
res das officinas, aquelles que podem ter o cerebro ôco de 
palavras e ele imagens fulgurantes, mas que o têm repleto 
de diagrammas, de modelos, ele concepção 'ó que rasgam com 
a mão no açr< . no metal, no ferro a sorte de todas as outras 
classes, obedientes quasi sempre ás imperiosas impr~ssões 

das grandes descobertas, que transmutam a vida dos povos em 
todas as suas manifestações." 

E' este o meu sentir real em relação ás classes que trabalham. 
Tive !!empre a franquéza de minhas opiniões, tanto lá fóra, como aqui 
dentro, as quaes !ámaió' renegarei. Nem a experiencia que tenho da 
vida, nem o amadurecimento da idade, nem o contacto, que ha mais 
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de 20 annos tenho com as classes trabalhadoras, me autorizam neste 
momento a assumir attitude que não aquella que estou definindo nesta 
minha oração, com a maior coragem e franqueza. 

Bem sei que a solução não é das mais faceis. Algumas difficul-
clades hão já surgido; outras virão fatalmente, depois. 

Aquelles Estados que mais trabalham, Estados de immig_ração, 
de absorpção larga e valiosa e, agora, de prbducção incomparavel, são 
justamente os que se tornarão theatro desse movimento, que de sub-
terraneo, muitas vezes, veem á ,superfici e, produzindo .a desordem nos 
espiritos,' interrompendo a paz e a normalidade elo pr oprio trabalho, 
de que mais precisa o proletariado que todas as outras classes. . . 

Hoje, é o Estado de S. Paulo que abriu as suas portas a uma larga 
immigração, que acolheu esses immigrantes como irmãos, que os espa-
lhou pelas suas campinas, fazendo .delles meeiros ela proclucção, ou en-
tregando-lhes mesmo, em parte, apropria terra; é o Estado ele S. Paulo, 
vasta officina, que bem se póde ·gabar ele ser hoje a retorta mais 
importante do industrialismo brasileiro, Estado que apresenta, no fim 
ele vinte e tantos annos de Republica, um quadro bellissimo ele desen-
volvimento vital de todas as energias, ele organização sábia e defensiva 
ele todos os seus apparelhos ele productiviclade; Estado que recebeu o 
immigrante em seu seio, que lhe deu lar e riqueza; onde se ostentam 
já não apenas os remediados ela viela, mas as maiores fortunas elo 
Brasil. 

Eh o Rio Grande do Sul, que devido á orientação de seus homens 
de governo, á proclig·aliclade . claquella generosa natureza e ao cara0ter 
operoso ele seus filhos, conseguiu tambem nesse largo periodo, assi -
mi lanelo o que ele methor havia nas correntes immigratorias das bôas 
raças européas, transformar a sua vi.ela e a sua proclucção . 

E' justo, é natural, Sr. Presidente, que sejam estes os theatros 
principaes - para não fallar na Capital Federal', que tem uma vida 
méramente industrial - é justo que sejam esses os theatros em que 
mais poderão militar esses espíritos avidos ele tumulto e de desordem, 
em busca da vã popularidade que tanto seduz e ·tanto prejudica. 

Esses Estados têm, entretanto , a responsabfüclade ela sua actuação 
na viela nacional; têm a sua directriz, os seus apparelhos organicos 
bem constituielos e rijos, para affróntarem semelhante eventualidade. 
Não se lhes pócle, ele modo al,gum, increpar a subalternidacle elos pro-
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positos, quando delles dimana, a olhos vistos, a propria felicidade do 
pessoal trabalhador; não se lhes pôde attribuir o il1ctuito de cercear, 
de coarctar a liberdade de nossos irmãos, que comnosco commungam 
na ordem do trabalho. nacional, porque contra estas arguições pro-
testam todos os actos das administrações desses dous Estados, e res-
plandecem claramente ante a Nação, todas as victorias e to.das as 
conquistas no r egimen de verdadeiro trabalho pacifico e industrial. 

:O que é preciso é que ,neste momento, como affirmou o Sr. Bor_;·es 
de Medeiros, uma das sentinelLas avanç~das da organização politica 
republicana da nossa Patria, cheio de gl•orias no passado e ·cheio de 
esperanças no futuro, o que é preciso é que, como elle, venham dizer 
sob're este momentoso problema, os homens de verdadeira responsabi-
lidade, dizer a verdade, comparar algarismos, examinar os codigos, não 
permittir qtle se adultei'em os factos e trazer ao espirita desta Gamara 
e estudo completo; em todas as suas minucias, de uma ·questão fun-
damental como a presente. 

E' preciso qe não cortejemos vãmente a ess,es appetites desorde-
, nadas de cla.sses que, muitas vezes, estão gerando .a sua propria infe-

licidade; é preciso abrir os olho" a.0 proprio proletariado brasileiro, 
para que se colloque de um . ponto de vista especial, de encarar a con-
currencia do mundo, . de observar os seus effeitos nos Estados Unidos 
e· outros paizes, e a preparar-se para a lucta de amanhã, dentro das 
ríossas fronteiras , com organização muito nossa, que não pretenda 
copiar servilmente as organizações fa~lidas ... 

O SR. CAM.ILLO PRATES : - Apoiado, mu,ito bem. 
O ·SR. · SIMÕES LOPES - ... . da Europa ou de quq,lquer paiz qne 

seja, mas fazendo uma otganização que se enquadre dentro do nosso 
sentir moral e das nossas necessidades economicas. E 'preciso ·que este-
jam todos de alcatéa, alertas, para a lucta futura, no momento em 

·que terminem as operações que estão talando os campos da Europa. 
Não é fazermos. obra de afogadilho, não é aceitarmos o conselhó esperto 
dos .interessados, de meia duzia cie individuas que não são brasileiros, 
mas que exploram a habilidade maior ou · menor de uma educação mais 
apurada do que a nossa, e no que elles levarão vantagens incontesta-
veis, qual a que obtiveram os japonezes na grande Republica Ameri-
cana até o dia em ql1e foi preciso a acção official dos poderes publicas 
para pôr-lhes paradeiro, , premidos pelas insinua.ções das proP,rias 

\ 
\ 
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classes trabalhadoras. Pois bem, devemos estudar o nosso .caso, o nosso 
problema. Não faltam, Sr. Presidente, meios indirectos ele começarmos 
a preparar o terreno par a uma solução bemfazeja. A' questão el o ope-
rariado estão ligados os problemas da assistencia publica, da hygiene, 
da escola. Mil vezes garanta o Estado a esses nossos compatricios 
uma estrada livre e desembaraçada, que possa ser por elles percorrida 
em busca da sua felicidade futura, através destes recursos que não 
devem ser regateados, a querer intervir por uma simples lei sobre acci-
dentes do trabalho, que repres:-;nta uma ninharia na v~cla permanente 
da familia. 

Dê-se-lhe hygi.ene; para isto existem as verbas, sejam augmen-
tadas ; clêm-se-lhe as escolas, não as escolas sómente nas capitaes, 
mas as escolas ruraes, para não se continuar a fazer a distincção entre 
operari"o. urbano e o opera.rio rural, este mal aquinhoado em todos os 
sentidos, e aquelle cheio de todas as facilidades. Levemos-lhes todas 
as assistencias, cujas verbas podem ser alargadas, proporcionan;clo-lhes 
remeclios hoje caríssimos, pois . sobre elles se lançam: impostos, que 
não deviam existir, para alliviar .a;s clespezas das classes menos abas-
tadas; ministremos, sinão em todo os casos a;o menos na generalidade 

· os recursos pr·omptos áquelles que não podem cuidar de sua sande 
e curar-se de molestias, que representam tambem, na opinião dos 
es.pecialistas, 70 . ou 80 % dos seus . males. 

Sr. Presidente, nada mai.s difficil do que appreheni:Ier e resolver 
todos os problemas; no seio ele um povo novo e onde tu,clo falta. Mas . ' . . . 

-devemos ser justiceiros : nãü elevemos desmerecer a acção dos nossos 
governantes, não devemos acompanhar essa onda tão commum de des-
prestigio áqueUes ·que, tendo em súa parabola, vamos dizer assim, .che-
gado ao vertice, têm de descer. Não digo que tenhamos attendido com 
presteza a todas essas grandes necessidades. Não ha _duvida que . neste 
ultimo período taes foram as conjuncturas internas e externas, que 
11m:a.. alluvião ·de factos cahira inop'pín~dam:ente sobre o noss·o paiz: 
questões inte'rnas e questõ ês externas, verclàdeiram(')nte enleiadas umas 
ás •Outras, demandândo solução, demandando estudo, demandando r·!l-
CUrSO'S e devemos affirmar, 1nobremente, 'O papel do Sr. Presidente ela 
Republica tem sido o de um bom estadista, attendendo ás circumstan-
cias que cercam o seu ·Governo. (Apoiados .) 

Filho das circumstancias ou não, este movimento di:i' civiilmo que' • 

) . 
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se operou em poucos annos, trazendo ·ao serviço das fileiras o escól 
da mocidade da nossa Patria, esta aspiração que jámais pudemos 
realizar, e tão digna quanto o sonho dos primeiros republica1;10s, acaba 
agora .de se effectivar no novo espirita de ardor civico, que vem 
incendiando os corações. 

Os jovens ahi estão nos batalhões, os reservistas, preparam-se 
para todo os sacriücios que vierem. 

E' de facto uma nova unidade de combate que r enasce em nossa 
Patria onde se suppunha que estivessem enterrados ?S sentimentos 
patrioticos; renasce com o facto accidental da guerra, mas tambem 
pela energia, pela feliz orientação dos nossos governantes, que bem 
souberam aproveitar o momento para o resurgimento de todas essas 
energias. 

A todos os campos da nossa -actividade, o Sr. Presidente da Repu-
blica tem procurado levar a acção ef'ficaz do seu Governo, e em certos 
assumptos tem prestado serviços relevantíssimos ... 

O SR. CAMILLO PRATES : - Apoiado. 
O SR. 'SIMÕES LOPES - ... que podem nã:o ser agora reconhecidos, 

como aliás, é commum, mas que hão de ser proclamados com fervor 
daqui a annos. 

Tambem não falta gente para Iap.çar ped7as sobre o Governo do 
Marechal Hermes, sem regis tra·r. os seus bons serviços: o numero 
extraordinario de kilometros de estrada de ferro, que construiu, maior 
que o de qualquer GovernCJ no tempo do Imperio ou da Republica, os 
serviç-os militares incontsstaveis ... 

O '8R. VICENTE PIRAGIBE: - Para completar, V. Ex. inclua tambem 
as villas proletarias -e tudo mais. 

O SR. SIMÕES LOPES: - Direi a V. Ex. que attendendo a con-
sciencia mais ainda que ao dever partidario, elogio os chefes do meu 
partido em tudo quanto de bon;i houverem praticado. E V. Ex. póde 
veri ficar dos Annaes, que desta tribuna declarei que a ella não vinha 
para justificar as irregularidades acaso commettidas pelo Governo 
do Sr. Marechal Hermes. 

O SR. VICENTE PIRAGIBE: - Quem. está accusa:iJ..do o partido de 
V Ex., o :sr. Urbano dos Santos e todos aquelles que acompanhavam 
o Marechal Hermes. é o Sr. Fonseca Hermes. 
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O SR. SrMÕJi;s LOPES: · - Isto é um ligeiro incidente. Em todo o 
caso, como é moda no nosso paiz apedrejarem o sol no occas·o ... 

O SR. VICEN'l'E · PrnAGIBE: - Não está acontecendo isto com o 
Sr. 'Nencesláo Braz, que ao cont.rario , tem a seu lado a Nação inteira, 
porque soube ser um Chefe de Estado que t em governado ele accôrdo 
com os sentimentos populares, o que não fez o Marechal Hermes. 

O SR. SIMÕES LOPES: - Como so trata ela legislação do trabalho, 
que tão de perto diz co·rri. institutos, cuja org·anização tem elle tentado 
com bellissima expressã.o nos patronatos a:gricolas, eu quiz salientar 
essa acção governamental entre as outras medi.das a que me acabei ele 
referir, com o convergentes, como a solução ele ordem indirecta, menos 
violenta, mas ele accôrelo com as nossas necessidades economicas. 

O SR. VICENTE PmAGIBE: - Tambem aparteei a V. Ex., só na parte 
política das suas affirmações. O Marechal Hermes foi accusado ; este, 
pelo contrarib: a Nação tem batido palmas a todos os actos do Sr. Wen-
cesláo Braz, ao passo que no Governo do Marechal Hermes toda a Nação 
se levantou e só foi suffocada pela violencia. 

O SR. SIMÕES LOPES : - Não se trata disto . 
o SR. VICENTE PIRAGIBE: - Foi V. Ex. que fallou · na aelmínistraoão 

Hermes; cujos beneficias ninguem reconhece. 
O SR. SIMÕES LOPES: - V. Ex. r econheça ou não; o facto é que 

não houve Governo que fizesse como o elo Mar.echal 1 . 300 kilbmetros 
de estrada ele ferro por anuo, nem Ministro ela Guerra que tendo hou-
vesse cuidado do nosso material bellico que é ainda o que está nos 
servindo na situação difficil em que nos encontramos. Isso V. Ex. não 
poderá destruir. 

O SR. ÜTAVIO RocHA: - E' verdade temos 400.000 armas encom-
menda:das pelo Marechal Hermes. 

o SR. VICENTE PIRAGIBE: - E que estão inutilizaidos por falta 
ele cuidado elo proprio Governo do Marechal Hermes. 

O :SR. SIMÕES LOPES: - Não é factó; si V. Ex. quizer poderá 
verifiear que essas armas não estão inutilizadas. 

o SR. VICENTE . PIRAGIBE: - Não cli ~·o todas, mas grande parte 
está. 

O SR. SrMÕES LOPES : - A limpeza é que levou eineo annos para 
" se fazer. As armas ahi estão, perfeitas, podendo ser· examinadas por 

quem quer que seja. 

/ 



Sr. Presidente, vou terminar as minhas desalinhavadas palavras 
(Não apoiados.) Não tive intenção de fazei; úm discmrso, nem me pre-
occupei com a fórma ou com 6 estylo de minhas palavras. 

O SR. VICENTE PIRAGIBE: - ·v. Ex. fez um discurso muito clal'o, 
muito logico e muito elevado. (Apoiados.) 

O SR. SIMÕES LOPES : - Procurei trazer ao esforço daquelles 
que estão estudando e.sta questão, e dos quaes já ouvimos e havemos 
certamente de 0·1vi.' ainda bri.lhantes prelecçÕes, procurei trazer o 
depoimento de rr.inhas observações proprias rt da interpretação tirada 
dos factos occorridos no Velho e Novo Mundo, para ainda üma vez 

- . 
aconselhar á Camar·a dos Srs. Deputados que se ·detenha deante deste 
projecto, que o esü1de meticulosamente, afim de que, em vez de me-
lhorar a obra elo trabalho, não venhamos · a crear difficulclacles ao pro-
prio trabalho. (Afoito bem; midto bern. O orador é cumprimentado.) 

SESSAO DE 29 DE JULHO 

O Sr. Andrade Bezerra: - Sr. Presidente, quando se pensa que 
a· lüi de 9 de Abril ele 1898, que na França regula os accidentes clf_, 
trabalho, soffreu alli uma discussão prolongada por 18 annos, desde 
a apresentaçã.o elo projecto primitivo pelo Deputado Martin Nadaud 
até súa aclopção final, ninguem extranhará o r1elativo interesse que 
tem despertado nesta Gamara o debate elo projecto de nosso Codigo 
de Trabalho. 

Esta constalação jÚstifica tambem a intromissão, 'por outrós títu-
los indevida,. neste debate, daquelles que, como eu, não têm outro 
merito para vir a esta discussão, pela desvalia das propdas opiniões 
(não apoiados), sinão a sinceridade com que as querem emittir. 

De outro lado, a verificação de que aqui não existe, infelizmente, 
romo em outros paizes onde se tem discutido as diversas leis de regu-
lamentação do trabalho, especialistas dedicados a esse difficil ramo 
jurídico, ainda ex·plica a collaboração que pretendo trazer ao assumpto. 

Quaesquer que sejam as opiniões · daquelles -que encaram este 
relevante problema sob o aspecto juri:dico, approximem-se uns da 
Pscola egf.rictamente liberal, outro•s das escolas maís Qú menós colle-



- 281-
etivas, .ha um consenso que se póde dizer hoje g·eral entre os juristas 
e é o de que âs eondições especiaes do problema op erario nas socie-
des modernas exigem um conjuncto , de mei lidas lygaes, que i'órma 
já hoje cômo que um direito especial, jus sing·ulare ela theoria 
romana, isto é, um complexo de regras que, attendendo a espe-
cialidade das condições elo problema do trabalho e do operariaclo, 
estabelece para esse problema normas especiaes de regülamentagão. 
Querem alguns mesmo, Sr. Presicl\ilnte, que já hoje se tenha destacado 
completamente do direito privado um ramo especial que alguns cha:-
m::nn o direito industrial. Não irei tão longe; penso, porém, que pode-
mos caracterizar perfeitamente, no direi to privado, a formação de 
re_ras com aquella finalidade especial. 

E · a justificativa dessa formação nós venccintramos na caracteri-
zação que clella clava o grande Paulus, quando definia o direito sin-
gular, dizendo, com aquella elegancia e simplicidade que nós hoje 
temo.s, infelizmente perdido: jus singulare est q'llod contra tenonim 
rat'ionis, pt·opter· aliqiiam iitilitatem autoritate const'itiientium rece-
ptiim est." 

, O direito singular é, Sr. Presidente, por consequencia aquelle que, 
contra as regras geraes elo direito, contra o·s princípios communs da 
razão jurídica, estabelece, em virtude ele. uma utilidade especial, nor-
mas que se tornam exigíveis para a regulamentação de certos pheno-
menos sociaes. 

Assistimos, portanto, , Sr. Presidente, a uma transformação no 
dir'eito privado, a que Saleilles chamava de socialização do direito 
qrnmclo dizia que a "theoria subjectiva", e elle se refere á theoria ela 
culpa, "é uma t.heoria individualista que procedeu da idéa . elo indi-' 
viduo, como se elle fosse .sózinho no mundo, e só delle se devesse 
cogitar. A theoria objectiva é uma lheoria social que considera o 
homem como fazendo parte de uma collectiviclade e que o trata como 
urna activiclad.e em c.ontacto com as individualidades que o rodeiam". 

A questão operaria é hoje, portanto, uma questão que se impõe 
a todos, quer o queiramos, quer não, e já estamos muito longe daquelle 
tempo a que se referia Frederico de Passy, na Camara franceza, recor-
dando a expressão de um .alto magistrado, em Dijon, no seculo XVII, 
perante quem se queixavam • Uabalhadores, de que tinham foro~. e 
elle respondia com desapiedado sarcasmo: "Não ha razão para que 
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tenhaes fome: a primavera chega, a herva desponta nos campos, voUae 
para os vossos lares". 

A questão operaria ,_interessa aos economistas, aos juristas e aos 
espiritos religiosos. InLeressa aos ecrnnomistas, porque todos compre-
hendem o grave mal-estar da sociedade contemporanea, abalada pelos 
conflictos, infelizmente constantes do trabalho; e os economistas, pro-
curam, através de suas theorias, estabelecer um systema em que todas 
E:sas questões se' regulem de modo definitivo, para que as industrias 
possam contar com um regímen seguro de responsabiiidade evitando 
a~ incertezas e vacillações do regimen actual. Interessa , aos juristas, 
porque entre elles já é assente que nas relações decorrentes do co!l-
tracto de trabalho a liberdade classica dos contractos de direito com-
mum não póde ser encontràda, é uma burla. E interessa, 'Sr. Presidente, 
aos es1piritos religfasos, porque vêm, contristados, que essas constan-
tes luctas de classes, po1· interesses mal comprehendidos, acirram 
os animas, cream antinomias onde ,só deveria haver harmonia, e vão 
afastando os homens cada, vez mais da pratica das virtudes christãs, 
que constituem a estructura moral da sociedadfil. 

O problema d.o trabalho assume, de dia para dia, uma impbrtancia 
sempre crescente. Nitti chega ao ponto de classificar as S'Ociedades, 
segundo o regimen do trabalho, apresentando as antigas corno cara-
cterizadas pelo trabalho livre. E salienta que naquellas era impossivel 
o apparecimento do socialismo, que só da liberdade de trabalho poderia 
surgir. 

Detenhamo-nos, porém, um instante sobre o conceito da liberdade, 
principio essencial na theoria dos contractos de direi to commum, 
para salientar ainda uma vez que elle soffre profunda modifi-
cação ao applicar-se aos contractos de trabalho indushial. Saleil-
les, referindo-se a esse respeito ao systema do Codigo Civil France.z, 
a que Picard chamou "de epopéa burgueza do direito privado", 
disse que elle fo-i "no dominio da vida juridica a expressã:o perfeíta-
mente adaptada de um estado social, que dentro de pouco tempo já 
não existirá, mas que acabava de triumphar, o da preponclerancia das 
classes médias e do individualismo burguez ". 

Sempre que nos referimos ás excellencias da liberdade e á salutar 
influencia por ella exercida em todas as instituições humanas, apre-
goamos · os resultados da pratica angl.o - saxonia, em que o culto da indi-



- 289 -, -

v1dua!idade parece um clogma. Cumpriria, entretanto, não esquecer o 
conceitJo tão proíuudamente vm·dadei.ro de Lester \V al'cl, quando nos 
.adv.erte de que a liberdade que aili na verdade se pratwa, nao é a do 
respeito fetichista ao individuo, mas a que se exige eiltre as varias 
classes sociaes, para que umas não estorvem o natural desenvolvimento 
elas outras. 

1.i i.l-... 

Ha, Sr. Presidente, entre todas as escolas, um accôrdo geral, quanto 
á reprovação do estado de cousas hodierno. A discorctia infelizmente,. 
surge, quando se trata de determinar a fórma e a medida çla interi'e-
rencia para remediar essa situação. Existe, por outro lado, um serio 
embaraço no estudo dessas questões: é o perigo da applicação dos syste-
mas, quando em seus extremos vão ao ponto de desattencler á evidencia 
elos factos. Já é tempo de perdermos esse excessivo amor aos principias 
e olharmos mais ele perto as cousas em si mesmas. O problem_a não 
consiste em fazer o mundo á nossa feição, clizi.a Henri ele Tourville, 
mas em verificar como elle é J'eito . Deixemos aos economistas classicos 
elo seculo XVIII a sua ficção elo homo economicus, superior ás contin-
gencias ela sua pmfissão, ela nacionalidade e elo tempo, o qual ele 
Maistre dizia nunca ter encontrado no curso ele suas longas viagens. 

Ha, sobretudo, necessidade, para esse estudo, ele um methoclo e 
esse só pócle ser o ela obseryação clirecta dos factos, determinando a 
ini'luencia do meio physico sobre u Ol'ganização elo trabalho e da 
fami lia. E' o systema elas monographias tão preconizado por Le Play, . 
Demolins, Tourville e tantos outros. Só por esse pr.ocesso, ri"Or'osa-
mente scientifico, chegaremos á determina_ção ele nossas zonas sociaes, 
b abilitanclo-nos assim, com pleno conhecimento de causa, a precisar 
as medidas necessarias para uma -justa regulamentação elo trabalho. 

Antes disso, todo passo será incer:to. Esse é o aspecto economico 
do problema. 

Um outro aspecto, porém, sobreleva aos demais : 'ª face moral 
e r eligiosa ela questão. De um modo geral pôde-se dizer que toda a 
questão social se resume na da educação. O trabalh•o a realizar é indi-
vidual, é o da formação elo · caracter. Nitti observa, e com razào , que 
á meclicta'· que o espirito de religiosidade icliminue nas massas populares, 
recrudescem as reivindicações revolucionari.as cl>o socialismo anarchico. 
L Kett,eler nota que os liberaes fallam com demasiada empllase ' de 
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self help_ e da educação do povo, escarnecendo <las esmolas da 1greja 
e .dos clerícaes. 

"Ma13 este racionalismo superficial, diz elle, não tem COIJl:prehen-
dido o aspecto social do christianismo nem os ensinos da IgTeja. As 
mais bellas dissertações sobre o self help não lograrão convencer os 
operarios de que sua sorte é digna de inve~a. As theorias do iib era-
lísmo increidulo não c.onseguírã:o impedir que os trabalhadores com-
parem sua situação á de seus patrões. Só o christianismo póde com 
seus sublimes ensinamentos trazer a reignação aos opearios e faz.el-os 
acceitar sem resistencia o que . ha de penos'o no trabalho humano. 
Mas o selj' he"f{p e a dignidade humana, que invoca' o partido liberal, 
r1ão conseguirão tornar menos pesada cadeia alguma," 

Que a solução da Questão social não póde ser unicamente attin"ida 
pela regulamentaçãio juridica, até certo ponto necessaria, verificamos 
na seguinte observação: o direito tem como funcção delimitar os inte-
resses dos individuos e das classes sociays . No problema operaria ha 
uma face, a mais grave, a que resulta da dejgualdade natural entre 
o homens e se caracteriza por uma triste somma de soffrimentos irre-
mediaveis entre as classes inferiores. Pela simples medida . dos inte-
resses, não só nacla a esse respeito se resolve comei muitas vezes até 
se aggrava o mal. O espirita de resignação ·e coragem tão necessario 
aos desprotegidos da fortuna, esse, só 6 sentimento reli:gioso póde 
produzir. Por outro lado, vemos que em todos os paizes as minucias 
da. regulamentação legal não resolveram por si sós o pr'Oblema. Bem 
.frisante temos o exemplo d!). Allemanha. 

Além disso, a verdadeira solução para esse mal, resuitante da 
anarchia em que nos debatemos, terá de offerecer uma applicação 
univei;sal. O aspecto profundamente humano do problema assim o 
está a exigir. E só o catholicismo póde, com a sua admiravel organi-
zação, apresentar na doutrina, e o que é muito mais importante, na 
pi'atica, um systema uniforme, inspirado por um mesmo espirito de 
devotamento christão e sincero · interesse pelos humildes . 

, M·esmo os adversarias da . I ,rej,a Catholica reconhecem os inesti-
niaveis serviços que ella tem prestado á solução da questão, sociaL 
Ninguem desconhece o valor ,dessa admiravel synthese que é a Ency·-
clica Nernm Novm·ilm, do Papa Leão XIII. 

o SR. AUGUS'l'O D]] LIMA: - , Apoi,ado. 



O SR. ANDRADJ<; Bm-,r:rmA; - Posso chamai-a o codigo da acção 
social. catholica. E' a systematização mais perfeita, mais completa e 
mais , justa que já se org·anizou dos princi.pi'OS que dominam esse 
terrível problema. Obra em que tudo é harmoni·a e clareza, nella como 
que se crystall-izaram o sentimento e as aspirações christãs em torno 
da questão social. . 

Devo reumil-a para justificativa elo meu proprio modo de vêi:', 
e não sei como fazel-o. Antes me parece uma profanação tocar-lhe 
em uma linha siquer. Começa a Encyclica chamando a atLenção para 
o amor immoderado ás innovações, que passou da ordem política para 
a ~.conomica, gerando o socialismo. Extinctas as corporações da Idade 
Média, ficaram nos tempos presentes os operari•os sem protecção. Dahi 
se verem presos dessas tendencias anarchicas, que vão ao ponto de 
negar a propriedade privada. A acceitação elo communismo seria a 
porta aberta aos '.oclios, murmurações e discordiras; morto o estimulo 
ao engenho . e diligencia ele cada um, extinguir-se-hiam as proprias 
:fontes das riquezas e essa igualdade com que sonham os communistas 
"não seria na verdade oútra cousa senão um estado tão triste como 
ignobil de todos os homens, sem distincção alguma". Appellando para 
a cooperação dos espíritos de bôa vontade, nota a irremediavel desigual-
dade entre os homens. 

Não ha opposição de classes, mais interdependencia de interesses. 
Delimita, em seguida, os deveres dos patrões e operariO's. Salienta a 
necessidade do soffrimento e a sua funcçãlo redemptora. "Abundar ou 
carecer de riquez,as nada importa para a bemaventurança eterna; o 
que importa mais que tudo é o uso que desses bens façamos. Nenhum 
mortal póde alcançar os bens sempiterno'S, sinão caminhando sobre 
os passos ensanguentados de Jesus" .. O esencial é o uso justo da riqueza, 
influenctando pela caridade christã. Lon _ e de serem collocados Pm 
campO's oppostos, patrões e operarias devem considerar-se irmãos, 
"herdeiros verdadeiramente de Deus e coherdeiros c'Om Christo". 
Appellando para o esforço proprio do. operaria, :põe em relevo a sua 
importante funcção s1ocial. 

Justifica uma certa intervenção legal, regulando as horas de tra-
balho, e preservando as mulheres e .os menores no trabalho das fabri-
cais. O trabalho é ao mesmo tempo pessoal e nec12ssario; e o operaria 
tem uin direito imprescriptivel, de que elle mesmo não póde dispôr, 



a :um .salari9 inclisp ensavel ao sustento material e moral seu e de sua 
familia. Apprcivando o movimenVo associativo livre, resume todcJ<S 
e::sses meios apontados como "os unico·s que podem convenientemenle 
chegar até o fundo dos corações" e fazer o homem "obediente e promrJ,Lü 
J,ara cumprir o seµ d.ever e para que governe os movimentos de seu 
appetile e ame ·a Deus e ao proximo com singular .e summa caridado 
e abra animosamenLe seu caminho, através elos estorvos ela vida." 

Esta, Sr. Presidente, a doutrina de nossa Igreja, seguida e prati-
cada em toda a parte por homens esclarecidos que constituem o que 
se chama o socialismo catholico . Na Allemanha, encontramos K etteler, 
Bilze, Lolcwitz, Lehrnlwhl; na Austri a, Rodolpho 111.eye?', l;ichtnestein; 
na Suissa, Merrnillod e Decurtins; na Beliga, Doiiteloux, .Woeste , Du-
rnonceau ·e o padre Vermm·sch; na ingfaterra, o Cardeal lVIÚnn'irig, 
.de .quem Nitti diz: 

"Quem qu izer esc;rever a .lüstoria da Igreja Catholica no seculo 
XIX não poderá deixar de dar o posto ele honra a H. Manning, quiçá, 
o primeiro que se atreveu a indicar qual é a missão social elo catho-
·licismo e sem duvida o unico que teve o v~lm ele empregar toda sua 
obra na realização de um ideal: a Igreja Catholica como directora e 
guia elo socialismo e da democracia." 

Na Americ.a, vemos o Ca:rdeal Gibbons e Monsenhor freland; ·na 
França, Charles Pe1·in, Le Play, Demolins, To'lirvüle, Conde de 111an 
e Léon Jfonnet, o escriptor e industrial , que em suas fabricas ele 
Val de Bois poz ern pratica as proprias. theorias e clellas dizia em 
uma carta a Hervé Bazin: "A economia moderna que se apoia sonre 
os p1·incipios da concurrencia e ela lucta, é injusta e anti-christã. 
O trabalho que devia ser um vinc.ul.o entre os homens se converteu 
ao contrario em princ.ipio de .divisão, de odios e luctas fratricidas . 
Emquanto o Evangelho diz: "Amai-vo'8 uns aos outros", a economia 
moderna diz.: "Destrui-vos uns aos outros." A questão social não 
é só uma questã.o ele alimentação, de albergue e de vestimenta, mas 
acima de tudo uma questão social ele paz no coração. O importante 
não é que o operar10 seja mais ou menos rico, mas que esteja contente 
com sua sorte . . B; emquanto vemos reinar: a paz social onde_ os lucros 
são minimos, vemos tambem que a agitação e o descontentamento 
fazem estalar a guerra nos Jogares onde onde os salarios são ma:~. 

elevados." 



No Brasil podernos apontar as duas nobres figuras representativas 
de lgnacio Tosta e Sebastião Leme. 

Resumindo em traço·s geraes a doutrina do catholicismo social, 
podemos reproduzir, quasi que com suas proprias palavras, as con-
cli,1sões de Garriguet. 

O trabalho é o meio ordinario que a Providencia deu ao homem 
para que se proporcione as cousas necessarias á vida, é o mais· fecundo. 
factor da roclucção e por isso justàmente dig·nificado pelo christia-
nismo. 

' O operario não póde ser assimilado á machina, nem seu trabalho 
á simples mercadoria. Este é como que um prolongamento de ·sua per-
sonalidade; e, da mesma fórma que sua pessoa, não póde converter-SG 
em objecto de venda ou arrendamento. O contracto ele trabalho é 
verdadeira associação entre o patrão e os operarios para a producção. 

Aos operarios deve ser reconhecido o direito ele livre associação 
para defesa dos proprios interesses. E, si nenhum outro meio lhes 
resta . para essa defesa, podem recorrer á arma perigosa ela greve. 
Devem, porém, abster-se elo emprego ele meios violentos, r espeilar 
as pessoas e as propriedades e não attentar contra a libet'dacle du 
trab.alho sinão . no •strictamente necessario ao bem geral. 

Na re.,ulamentação elo contractó ele trabalho, deve-se evitar sem-
pre que fôr possível a intervenção elo Estado. Ha, entretanto, circum-
stancias em que, pela inefficiencia ela organização profissional, esta 
üüervenção é ao menos provisoriamente necessaria. 

· O operaria tem direito a um •saJ.ario eq,uivalente ao serviço pres-
stado. Todo operaria sobrio e honrado clevúia obter ele seu trabalho 
o bastante para o sustento seu e ele seu lar. 

'rodo o patrão está ~triatamente obrigado ao pagamento .fl:e um 
salario assim proporcionado, salvo impos·sibiliclade material resultante 
elas condições da industria. Pelo caracter ele necessidade que tem o 
trabalho, caracter claramente determinado por Leão XIII, o proprio 
operaria não tem o direito de· cedei-o por um preço que não repre-
sente seu verdadeiro valor. 

A mulher tem, co!llo o homem, o dever de trabalhar. Ha, porém, 
graves inconvenientes na activiclade que a afaste do lar. Deve . ter 
salario identico a.o do homem, na proporção dos trabalhos respectivos. 



·294 ......... 

A sorte intoleravel da operaria na industria :rr.oderna exige uma pro-
rncção especial. 

Devem ser animadas p.or todo,s os meios as instituições da previ-
dencia, cooperação, mutualidade e. assistencia destinadas á segura'llça 

r 
material e moral do operaria. 

O emprezario ou patrão é um trabalhador a seu modo. Seu trn-
balho merece uma remuneração que se ha de mGclir pelo serv,iço pres-
tado á producção. Sua funcção economica e ·social, boj,e a.inda impor-
tante, talvez possa ser supprimida. 

O ca1>ital tem uma productividade effectiva ai.nela que de natureza 
especial; uma parte do valor do producto. é a elle devida. Deve, por·~ 

Lanto, competir-lhe uma pade cio preço .. 
"O regimen sob que vivemos está muito longe da perfeição; mas 

é susceptivel de aperfeiçoamento. A' sua · sombra se têm commettido 
e se vão comrnettendo muitas iniquidades; pó de, com tudo, c'onciliar-se 
com uma justiça sufficient.e, com uma igualdade acceitavel e uma 
razoavel melhgria da classe trabalhadora. A obra a realizar deve ser 
resultados dos esforços combinados de .todos; mas os esforç'O'S incliv_i-
duaes serão impotentes si não vierem acompanhados de uma volLa 
geral ás praticas da vida christã. E' indispeD;Savel que o espirita de 
Chrislo penetre de novo nas massas e que a salutar influencia de 
sua doutrina 'Se faça sentir no coração dos patrões e dos operarias, 
combatendo o egoismo, a cobiça e as outras ruins paixões que são 
causa de todas as iniquidades. Sem isto, quanto se fizer para melhorar 
a situação 'será pouco menos que inutil; não se atacará _ o mal na prü-
pria raiz; não se realizarão mais do que reformas superficiaes. 

··o problema de que se trata, escreveu Leão XIII, é de t~l riatureza, 
que, sem invocar a Religião e a greja, é impossível encontraT para elle 
solução efficaz. Seguramente urh problema de tanta gravidade faz ne-
cessario ~ concurs-o da actividade e dos esforços de outros 'agentes : 
alludimos aos L overnantes, aos ricos, aos patrões e aos . propríos ope-
rarias, cujo sorte está nelle compromettida. Mas o que nós affirma-
mos sem vacillação é a inutilidade na acção fóra da Igreja." Esta é 
ainda a opinião de homens que não compartilham de nossas idéas 
roligiosl}s, como Tain0, que dizia: "Só o Evangelho ·póde nos conter 
no cl ecl.ive fat.al e evitar que .no,ssa raça decadente deslize para o pr,e-
cipicio, arrastada incessantemente por seu proprio pcao." 
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Fixado, assim, Sr. Presidente, por uma questão de sinceridade, 
o ponto de partida de minha opillião, neste debate, devo tratar objevti-
vamente da questão do trabalho entre nós. Passo a apontar aquelles 
aspectos do problema, que, quer de. um modo permanente, quer de um 
modo transitorio, difficultam extraordinariamente no Brasil a aboliç~o 
de um systema completo de leis protectoras do trabalho. 

Em primeiro logar a diversidade e a extensão de nosso meio phy-
sico, de que resulta a diversidade de condições economicas nas diver-
sas regiões do paiz, differenças que não estudamos ainda e que, não · 
attendidas nesta regulamentação, hão de traz·er necessariamente estor-
vos para alguns interesses na realidade muito dignos de protecção. 

O SR. SIMÕES LOPES: - Diz V. Ex. muito bem. E' o caso dos 
Estados Unidos. 

UM SR. DEPUTADO : - A regulamentação visa estabelecer condições 
de igualdade em cada industria. 

O SR. ANDRADE BEZERRA: ~ Não quero antecipar, mas direi que 
o meu ponto de vista é precisamente o dos nobres Deputados. 

Eu me refiro á regulamentação dos problemas que nos demais 
paizes têm sido minuciosamente regulamentados. 

Vamos evidentemente copiar tanto quanto possível, ou pelo menos, 
adaptar as leis européas, quando é certo que o problema entre nós 
é substancialmente diverso, sob o ponto ele vista economico, .ela questão 
elo trabalho na Europa. 

A.s leis ainda hoje alli em vigor attenderam a uma .nece·ssiclade 
premente: ao excesso de braços (apoiados) ele .onde resultara a dim;-
nuiç~o d0s s;,larios, a que se devia, por consequencia, o estado de, 
afflictiva miseria em que se encontrava grande parte do proletariado. 
Aqui, o caso é cliffe~ente . Entre nós não parece que haja perfeitamente 
caracterizada, e Deus permitta que nunca exista, a questão do trabalho, 
mas a do traball1 ador. Si, por um lado, temos falta de braços, o que 
se accentúa agora cadá vez mais, por outro lado ternos .. ainda. como 
bem notava o digno Deputado pelo Rio Grande dó Sul, um operariado 
incapaz physicamente pela mólestia, que não dá de si o .rendimento 
de trabf+lho que normalmente deveria dar. E' um dos aspectos mais 
interessantes desta materia. Devemos cuidar priricipalmente do tro.-
balhador, embora isto não exclua uma regularnenta~.ã.o do trabalho, até 
certo ponto. 
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O SR. SIMÕES LOPES: - Falta-nos a educai;ão profissional. 
O SR. ANDRADE BEZERRA: -'- Depois, Sr. Pres idente, essas leis 

européas que tratamos de adaptar ás nossas condições, leis ainda 
agora vigentes, terão de ser necessariamente, depois ela gperra, refor-
madas, porque na Europa tamb em, como entre nós, com essa chacina 
ela mocfclacle, exactamente ela parte mais ·efficiente elo pr oletariado, 
ha ele haver, como já se faz sentir, falta de brai;os. De maneira que 
na Europa estas questões têm de ser novamente regulamentadas, com 
modificações que attenclam ás novas necessidades que se prenunciam, 
e assim vamos adaptar leis que já estão vir tualmente sem appli-
cação. 

O SR. SrMÕES LOPES: - E o nosso projecto vae. muito além elas 
aspirações do proprio proletariado europeu em relai;ão a certos as-
sumptos. 

O Sn. ANDRADE BEZERRA: - Em certos pontos vae além e aquem 
fica em outros pontos. 

Ha ainda o p er igo de se tratar com rhinucias da questão do tra-
balho em uma época anormal, em que pela procura desordenada de 
brai;os pela activiclade insoffricla das industrias os salarios cresceram 
em condições extraordinarias . . º SR. SALLES JUNIOR: - Mas não cresceram na proporção dos 
lucros das no•s.sas industrias. O nobre Deputado, aliás, sabe que as 
estatísticas demonstram que os conflictos entre os patrões e. operarias 
acompanham a curva das exportações. 

O Sn. ANDRADE BEZERRA: - O que quero dizer não é que a situa-
ção seja a melhor para o operariado. Penso até que os salarios não 
correspondem aos lucros que as industrias estão tendo. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA: - A' vista da carest,ia da vida ... 
O SR. ANDRADE BEZERRA: - Quero dizer que estamos em situação 

anormal, que a situação é, portanto, transitaria, e não persistirá inde-
finidamente. 

•Compi·ehen da o nobre . Deputado o meu raciocínio: si pudessemas 
fazer uma lei perfeita, ella attenderia .ás necessidades elo momento: 
mas, quando as condições do trabalho voltas·sem á normalidade. de 
certo ella não attenderia a essas novas condições, que t êm de ser diffe-
rentes das de hoje. · 

Nã.o quero dizer que seja contrario a toda regulament~ção; quero 
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evitar só'mentc uma r egulamentação completa e minucio·sa do trabalho 
que, no momento, me parece inconveniente. Penso que devemos percler 
a utopia do valor innoyador das leis; não esperemos tanto destes .deta-
lhes de regulamentação, porque a _p1'atica tem demonstrado nos outros. 
paizes . que elles por si sós não resolvem a questão; são necessarios 
até certo ponto, mas não esqueçamos que na questão operaria o ponto 
principal é o aspecto moral, individual, porque podem se est.fJ,belecer 
na lei as medidas que se quizcrem, medidas ele protecção ao operariado, 
mcclic!as de rcstricção aos direitos dos patrões, si essas leis não atten-
derem a um sentimento preexistente que só em uma propaganda indi-
vidual ... 

O SR. SIMÕES LOPES: - Ou collectiva. 
O SR. ANDRADE BEZERRA - ... póde crear, si esta regulamentação 

não attencler a um estado ele sentimento collectivo, será em grancle 
par te inutil. 

O SR. SALLES JuNIOR : - V. Ex. quer que o direito escripto venha 
depo is do costume, não é? Mas este j á eúste, entre patrões e operarias, 
j á ha muito accôrclo quanto a contractos de trabalho. 

O SR. ANDRADE BEZERRA: - Per:feitamente. A parte do Codigo Civil 
que regula o trabalho não é conhecida, nem applicada : são os usos, 
são os costumes que vigoram. 

Assim, Sr. Presidente, quanto ao projecto em questão, a minl 1a 
opinião pessoal é a .seguinte: penso que devemos destacar dell e tres 
aspectos principaes para uma regulamentat{ão no momento. Em pri-
meiro lo ar , as regras sobre os accidentes ele trabalho; em segundo 
logar, as medidas de protecção aos menores empregados nas fabr icas; 
em terceiro, as providencias ele protecção á mulher operaria. 

Só posso estudar e com pequeno conhecimento ele causa - devo 
clizcl-o sinceramenLe - o primeiro clesses aspectos, accidentes de 
trabalho , e sobre elle demorarei estas clcspretenciosas considerações. 

A minha opinião pessoal é que no momento já se pod'iam regu-
lamentar esses tres aspectos da questão . Não estudo os dous outros, 
por que confesso sobre elles o meu desconhecimento ... 

O SH. SALLES JUNIOR: - V. Ex. está versando a ma teri a . muito 
bem. (Ap oíados.) 

O SR. ANDRADE BEZERRA : - Agora, passemos a estudar o aspecto 
propriamente jurídico elos accicl entes nq_ trabalho. Dizia eu, Sr. Presi-



dente, que o Codigo Civil regula esta questão de um modo geral, mas 
infelizmente, suas disposições não são conhecidas na parte relativa 
á locação de serviço's industriaes. 

O SR: AUGUSTO DE LIMA: ----, Peço licença para registrar aqui um 
facto: no projecto do nosso saudosíssimo collega Maximiano de Figuei-
r0do estavam sabiamente previstos os casos regulamentares para acci-
dentes do trabalho. Infelizmente, porém, o esforço desse grande espírito 
que foi o de Maximiano de Figueiredo, ficou misturado neste confusq 
conglomerado qu e constitue hoje o proj ecto. 

O SR. ANDRADE BEZERRA: - Mas é possível separar o joio do trigo: 
é uma obra de boa vontade que estamos fazendo. 

O SR. AuausTo DE LIMA: - Sim, e V. Ex. vae analysando as dis-
posições do projecto com muito criterio e brilhantismo e -folgo estar 
de accôrdo com sua,s idéas. 

O SR. ANDRADE BEZEHRA: -,- Dizia eu, Sr. Presidente, que o Codic;o 
Civil regula o contracto de trabalho, si bem que de um modo geral. 

O Sn. SALLES JUNIOR: - Conserva o espirito individualista do 
Codigo Civil francez. 

O Sn. ANDRADE BEZERRA: - O Cod\go Civil estabeleee a fórma elo 
contracto de trabalho, ponto , aliás, pouco esclareeido no projeeto. 

Determina o prazo, er;tabele<Ve as condições ele despedida, as justas 
causas de rescisão dos contractos, quer quanto ao locador, que é o 
operaria, quer quanto ao locatario, que é o patrão. Contém até medidas 
especiaes ás quaes não devo me referir agora, quanto ao contracto de 
locação agrícola. 

Agora a prova de que o Codigo Civil não é _conhecido mesmo entre 
os juristas, é que uma das criticas formuladas contra o projec~o, cr.eio 
que do Sr. Deput ado Camillo P.rates, ou em aparte do Sr. Dorval Porto, 
é .que elle não poderia attender a condições de certos contractos nas 
rgiões da Amazonia em que o operaria se escraviza ao patrão. 

O Codigo Civil declara que, em todas as circumstancias, o contra-
cto de locação de serviço nunca terá prazo superior a quatro annos. 
ainda mesmo que o -operaria se obrigue a pagar com o seu salario 
aquillo que deve. 

O SR. SALLES JUNIOR: - A locação de serviços por tempo indeter-
minado é tambem uma figura contraetual r econhecida pelo Codigo 
Civil. 
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O SR. ANTONIO BEZERRA: - A disposição do Codigo não se refere 
especialmente aos contractos por tempo indeterminado, porque a este 
respeito a differença unica que existe é que o contracto po;.· tempo 
indeterminado póde ser dado como rescindido mediante aviso prévio. 

~ disposição do Codigo é a seguinte: 

"A locação de 'serviços não 
mais de quatro anrros, embora o 
pagamento de divida do lacador 
cert,a e determinada obra." 

se poderá convencionar por 
contracto tenha por causa o 
ou se despne á execução de . 

( 

P~rá os contractos. de tempo indeterminado não vigora essa de-
. termihação; esta limitação é juslamente para os contractos de prazo 

1 
deterrpinado e superior a quatro anno,s. 

d ·SR. SALLES JUNIOR: - O prazo indeterminado podia ser o regi-
men 1ha servidão; limitando o prazo houve um fim liberal. 

lb SR. ANDRA_DE BEZERRA: - Agora, .sr. Presidente, a questão prin-
cipal, sob o ponto de vista jurídico, quando se trata de acci'dentes de 

1 ' 
trabalho, é a questão de responsabilidade. ou melhor, o _fundamento 
jur~dico da responsabilidêtde. 

No rlireito antigo e no da Idade Média não eústem estas questões , 
porque no direito antigo havia o trabalho servil e no regimen da Idade 
Média havia a protecção do \rabalho pelas corporações. 

A questão começou a ser resolvida de um modo geral pelo Codigo 
francez, nos seus artigos 1 . 382 a 1 . 384, que regulam os casos de res-
ponsabilidade por a:cto proprio ou por acto de terceiros, estabelecendo 
a doutrina destes artigos o principio da culpa que era necessario exis-
tisse sempre, quer da parte elo patrão, quer da parte de terceiro, seu 
preposto. 

A culpa por acto de terceiro era moldada no regímen classico do 
direito romano da culpa in eli(fendo ou in vigiiandó. Pouco a pouco, 
norém, es·sa situação , juriclica, com o incremênto elas industrias foi 
tornando demasiado onerosa a situayão do operaria, principalmente 
uorque este ·· regimen dava ao operaria o encargo da prova em todas as 
acções que tivesse de intentar entra o patrão, para haver indemnização 
ele prejuizos, causados no trabalho. 

Dahi uma innovação que se começou a fazer s~ntir -na doutrina e 
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na jurisprwlencia para ev.itar esse facto, para retirar o onus da prova 
do operaria para o patrão. 

Já .encontramos o ensaio dessa doutrina em Doma:t, quando diz: 

"Todas as perdas e prejuizos que podem succeder pelo 
facto el e al _umas p essoas, seja imprudencia, leviandade, igno-
rancia do que se deve saber ou outros factos semelhant.os, 
por leves que possam ser, elevem ser reparadas por aquelle 
cuja impruclencia di:rn logar ás mesma•s perdas e prejt~izos." 

Essa opimao foi seguida por Demolomb e, :sourdat, Duranton e 
1 

outros. A júrisprudencia começou a attender ás novas .necessidades do 
. 1 

operariado nesse tocante, sendo menos exigente quanto á espec ie ela 
1 . 

culpa, a exigir da parte do patrão, para firmar a responsal:Jilidade 
destes . Havia casos em que ella se contentava com a culpa lev\ssima. 
Pouco a pouco, porém, a reacção na doutrina se vae fazendo. En~ 1880, 

1 
o Deputado Martin Nadaucl, na Gamara franceza, apresentou o prqjecto 
de lei regulando os acc identes do trabalho .' 

'1 

A doutrina esposada por elle em 1880 foi adaptada por Vavassenr, 
em um artigo da revi.sta Le Droít, em 1881. 

Dahi se ve iu infil trando na theoria, e foi successivamente acloptada 
por Saintelecte, por Labbé, Glasson, Lyon-Caen, Esmein, Planiol, Bau-
dry, Lacantinerie e outros. 

Essa doutrina se subdivide em differentes ramos. 
Encontramos, ele um lado, a1guns que pensam t er motivo o fun-

damento ela responsabilidade patronal ria garantia absoluta ela segu-
rança que os patrões elevem ao opera.rio, na installação de sua indus-
tria; outros acham a justificativa na vigilancia: cio patrão sobro o 
trabalho, e ainda outros na garantia els cousas industriaes. 

E' esta ultima a sub-tlrnoria mais interessante, entre as que com-
põem a doutrina da responsab iiicla·cle contractual, que é esposada por 
Labbé e ultimamente por Esmcin. 

Vou demonstrar daqui a pouco que essa doutrina é ainda ho,ie 
a do nosso Codigo Civil, a doutrina que na theoria franc eza se chama 
da garantia das cousas industriaes. 

Na legislaçã.Q _nós encontramos essa tho.oria adaptada na lei alleínã · 

\ 
\ 

\ 
1 
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de 1871, que deu o primeiro impulso na regulamentação elos accídentes 
do trabalho, tratando dos occorridos na estrada de ferro. 

Dahi se passa, Sr. Presidente, á tlrnoria do risco profissional, que 
corresponde ao ultimo estadia da evolução da culpa, transformada de 
subj ectíva em obj ectiva. 

Essa theoria foi iniciada na França por um livro notàvel ele Josse-
rand, Responsabilité dii fait des choses inanimées, em que diz: 

"Quando um damno é causado verdadeiramente pela nossa cousa, 
somos sempre e necessariamente obrigados a reparai-o, mesmo quando 
não se nos pudesse imputar ado algum illici~o, omissão alguma 
culpavel; porque nossa responsabilidade tem sua causa não em uma 
culpa por delic:Lo ou contractual, mas na lei. O autor na acção de inde-
mnização só tem dB provar um facto muito simples, a relação de causa 
e effeito entre a nossa cousa e o prejuízo s·offrido: é a tlrnoria obje-
ctiva substituindo a theoria subjectiva. " 

Substituída a theoria subjectiva pela objectíva, esta foí, pouco 
depois, adaptada por Salcilles nestas palavras incísiva\S: 

"Não haveria mais, propriamente fallando, nem responsabilidade J 
contractual, nem obrigação por acto illicito, mas obrigação legal. · 
A. responsabilidade do patrão não derivaria ele seu contracto, nem 
mesmo de seu . delicto, mas da obrigação que a lei lhe impõe, porque 
dle . tem a direcção da exploração e correndo ·por sua conta a bôa 1 
ou má sorte da mesma, deve-lhe supportar os discos." 

Facto interessante, que convém ser registrado, · é que essa theoria, 
do me·smo passo que ia sendo adaptada na doutrina, foi, mesmo ·esta-
belecida na lei, antes de esposada por differentes julgados da jurispru-
dencia franceza e, o que é mais digno de nq,ta, o primeiro dos . julga-
mentos que se encontram no direito francez a este r8'speito, está em 
um accórdão de 1895 elo Conselho de Estado. O facto tinha sido o se-
guinte: Accident·e causado a operaria ele um arsenal de guerra por 

,uma explosão; tratava-·se de saber si o Estado era responsavel por esrn 
::wcidente, e a doutriná do Conselho de Estado foi esta (lê) : 

"E' r.econhecido de um lado que não houve culpa alguma elo ope-
raria e de outro tambem nenhuma -culpa do Estado; que nos achamos 
·bP,m em presença do fado da industria, do. acCidente anonymo, do risco 
profissional resultwnte do emprego das- machinas em condições nor-
nmes. A que::;tão· é· precisamente saber si este accidente anonymo nu'ü 
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deve ser posto a carg·o ela industria. A jurisprudencia civil não o 
admitte; mas estamo1s convencidos de que nada no Qod1go Civil se oppõe 
a que o patrão seja declarado r esponsavel em relação wo operaria, 

' pelos accidentes a qti e este ultimo se acha exposto pelas proprias con-
, <lições do funccionam ento do estabelecimr,.nto industrial." 

·Em 1896 um aresto da Gamara Civil da Côrte de Cassação estabe-
lecia a mesma doutrina: 

"O machinista de um rebocador faUecera pela explosão da machina 
sob sua dir.ecção, e o tribunal diss•e : 

"Considerando que a explosão da machina foi devida a um vicio 
de c-onstrucção; que nos termos do art. 1. 384 do Codigo Civil essa 
constatação que exclue o caso fortuito e a força maior estabelece, cm 
relação á victima do accidente, a responsabilidade do prõprietario do 
rebocador, sem que se possa della eximir, provando qu'er a culpa do 
constructor da machina, quér o desconhecimento do vicio incriminado." 

Mais um passo e estaríamos inteiramente na theoria do risco pro-
fissional que foi acceita na lei de 9 de Abril de 1898 e dessa lei passüu 
para a legislação de quasi tàcios os povos. modernos. 

Vou fazer, muito rapidamente, um retrospecto dessa le Yislação. 
Na Allemanha, foi a lei de '1871 que regulou os accidentes em estradas 
de ferro, a primeira a estabelecer a responsabilidade cios patrões e 
"mprezarios em moldes especiaes diversos da doutrina commum. l\fas 
essa lei exigia que o operaria fizesse prova da culpa do emprezario. 

·A lei de 6 de .Jul1ho de 1884, especial sobre accidentes. de trabaUbo, 
adaptou o systema do risco profissional, com o do seguro obrigatorio, 

' . 

estabel6lcendo para l'lS patrões, no caso de dólo completa indemnização, 
além da indemnização le.gal provida pela companhia de seguros. 

Essa lei allemã foi adoptacla successivamente, com pequenos clet8.-
lhes ou variações, na Austria, na Noruega, na Dinamarca, na Hollanda. 
na Suecia e na Suissa, ao passo que a lei franceza foi adoptada (aliás 
quanto ao risco profissional são identicas) na Italia, na Ifospanha _e. 
na Belgfoa. 

Tem-se criticado a theoria do risco profissional, dizeffdo-se que, 
na realidade, só ha dous casos de responsabilidade: ou o contracto ou 
o act.o culposo; e que a responsaDi.Jidade no caso ·de accidente ha de 
ter necessariamente como origem uma dessas causas . 

.. Ora, f?r, Presidente, essa critica n11o resis te á ahalyse mais super-



ficial, porque exactamente ·estudamos, é verdade que muito rapida-
mente, a evolução da doutrina e da jurispruderici&, que deram logar 
ás modificações da lei. Depois, é um facto, temos a lei de uiferentes 
paizes, e lei expressa. 

Outra critica: por que é que se estende a medida sómente a certas 
industrias, e não a todas? Por que a lei enumera taxativamente as 
industrias que supportam o risco profissional'! Por um facto muito 
simples, respondem os partidarios 1 do risc.o profissional : porque o 
legislador vae c.om tacto e prudencia acudindo ás necessidades de cada 
uma das industrias, não podendo na realidade muitas industrias soffrer 
o onus elo risco profissional. 

Perguntam outros: por que só o patrão deve correr o risco e não 
o operaria? Querer-se-ha risco maior que o .corrido pelo operaria, 
r:a industria, empenhando sua pessoa, sua saude, sua vida? E depois, 
toda essa critica não resiste á analyse mais ligeira. Este é o facto : 
ha um interesse superior, mesmo do emprezario, em que a legislação : 
adopte um principio fixo, estavel, .de responsabilidade, porque no dia 
em que elle sabe até que ponto vae essa responsabilidade, toma suas 
precauções, segura seus operarias, e faz recahir normalmente os o nus ) 
dessa responsabilidade, em ultima analyse sobre o consumidor, sobre-
carregando dessa taxa a produeção. 

O SR. SALLES JUNIOR : - Independente de qualquer disposição de 
lei, j á o's patrões vão contráhindo esse compromiss•o. Poss·o informar qne 
om S. Paulo estão assumindo o risco profissional. 

O SR. ANDRA.DE BEZERRA: - Vejamos, a3ora, Sr. Presidente, qual 
é, hoje, a theoria exacta do nosso Codigo Civil. . . 

O projecto primitivo, do Sr. Clovis Bevilaqua, coherente com as 
doutrinas elo seu eminente autor, propendeu para a theoria do ri8CO 
profissional. Em todo o caso, a.s inovações _feitas nesse projecto, creio 
que no •Senado, vieram 'baralhar um pouco o as·sumpto. O art. :159 do 
00 digo diz : 

"Aquelle que por acção ou omissão voluntaria, negligencia ou irn-
prudencia, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado 
a reparar o damno." 

E' a theoria do acto illicito, que, em direito, é todo aquelle que, 
resultando de uma activiclade não baseada em direito, vem a causar 
prejuízo a outrem. Si uso do meu direito, e si, usando desse direito, 
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causa prejuizo. a alguem, não sou por isso responsavel. Isso é, em bôa 
doutrina, a th eoria do acto illicito. 

Si o Codigo Civil tivesse no art. 159 linütado sua regulamentação 
a ' es~as palavras, estava estabelecida claramente a theoria do risco 
profissional. 

í\fas, infelizmente, a esse artigo accrescentaram-se as seguintes 
palavras: 

"A verificação da cujpa e a avaliação da responsabilidade . regll-· 
Iam-se pelo disposto neste Codigo, arts . 1. 521 a 1. 5.32 e 1 . 51;2 a 1. 553." 

Assim a segunda ' parte deste artigo estabelece como condição 
essencial para a responsabilidade a existencia prévia ele culpa po:' parte 
elo agente. 

O SR. SALLES JUNIOR: - A doutrina elo Coclígo é a doutrina classica 
da culpa com a exclusão do risco profissional. 

o SR. ANDRADE BEZERRA: - Vou demonstrar àO colle_ a que já o 
Cocligo attinge a um certo estagio superior a essa doutrina. 

No titulo VII - "Das obrigações por actos illicito·s" o Codigo esta-
belece a responsabiliclacle por actos culposos, quer elo proprio agente, 
quer de pessoas suas preposta·s, quer ainda ele cousas sob sua admi-
nistração e guarda. 

' Fallanclo, ele modo geral da culpa por acto de terceiros, accres-
centa uma disposição .que devia ser entendida ele accôrclo com a ante-
rior: 

"Exceptuados as elo art. 152 em todos .os casos ele culpa por actos 
ele terceiros, só serão responsaveis as pessoas enumeradas nesse· e no 
arL 1. 522, provando-se que concorreram para o damno com culpa CJU 

negligencia de sua parte. 
Applicada, - é o ponto que nos interessa - essa doutrina, aos 

accidentes de trabalho, nós teremo·s que, de accôrdo com o Codigo. Civil, 
em toda a acção de indemnização movida pelo operaria contra .o patrão 
é mistér que esse prove que ela parte deste não houve aquella vigi-
lancia, aquella garantia da industria, do bom funccionamento dos ma-
chinismos, que devem ser exigidas de um patrão vigilante e prudente. 

O SR. SALLES JUNIOR: - E' ainda a doutrina cias·sica da culpa. 
O SR. ANDRADE BEZERRA: - E' preciso que o operaria prove essa 

~,ircumstancià de facto, para que tenha direito á indemnização, 
Ora, essa doutrina, seg4ndo me parece deve se filial áquella sub~ 



tlrnoria que citei, de Labée Esmem, da culpa cüntl'acLual, quando cárf.t-
cteriza a responsabilidade do emprezario, como tendo por fundamento 
u garantia das cousas industria.es. 

O SR . .SALLES JUNIOR: - V. Ex. mesmo já citou .a parle final .Llo 
artigo. 

UM SR. DEPUTADO: ~ Provando-se que elles concorreram para o 
ciamno por culpa ela negligencia de sua parte. . 

O SR. ANDRADE BEZERRA: - IVIas, não estou longe de concordar 
' com o nobre Deputado. 

Baseado nessa doutrina, ha necessidade de que o operaria prove 
a existencia da culpa do patrão. Agora, penso eu que, nos termos do 

· Cocligo, a: jurisprudencia poderia ser como ele facto tem sido, benigna, 
estabelecendo como que uma presumpção de culpa, em muitos casos, 
para o patrão. 

Neste ponto, V. Ex. tem toda razão . O moLivo que deu lagar a essa 
trans formação ela doutrina e da jurisprudencia · fra;.icezas fui justa-
mente a necessidade premente de retirar do operaria o onus da prova. 

Aparte essas esfumaduras de doutrinas, quer o Codigo 3e filie á 
doutrina classica da culpa, quer já a uma · doutrina mais adeantada, 
como penso, a questão é a mesma. As divergencias não têm importan-
i;ia pratióa, porque, na realidade as disposições .do Codigo Civil são 
alraz actas, não altendem a uma nMes·sidade inadiavel que resulta da 
JJl'Opria natureza elas óOusas : a ele se retirar elo operaria esse onus de 
prova, que é as mais das v.ezes, ou quasi sempre, impossivel ele fazer. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA : - Aliás a questão da prova é de processo. 
O SR. SALLES JUNIOR: - No caso é de i;lireito substantivo. 
O Srt. ANDRADE BEZERRA: - A theoria é do Direito Civil, a fórma 

é que é elo Direito Processual. Os fundamentos da doutrina das acções 
~ão da tlrnoria geral elo direito. 

Em todo o caso, dizia eu, esta pequenà divergenóia doutrinaria 
não affecta a nosso moçló ele vêr commum sobre o Codfaó. 

O SR. 8ALLES JUNIOR: - V. Ex. entende que no Codigo Civil já 
se pos·sa vislumbrar a tlrnoria do risco profissional. 

Neste ponto n.ão estou ele acóôrdo com V. Ex.; acho que a theoria 
do Codigo Civil é restrictamente da culpa. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Em Frari11a deu-8'e a mesma evo-
lução; muitos pensaram que se püdesse f::lzer uccommodação elo Coc!l :ó 
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Civil Francez para chegar a acceitar o risco pf'Ofissienal por meio incli-
recto, mas esta doutrina e fórma de interpi'elar foram abandonadas . e 
a lei ele 98 reconheceu o risco profissional, abandonando toda e qual-
quer idéa de culpa, acceitando que, mesmo na hypothese de ca-so for-
tuito, o operaria tinha dil'eito á indemnização. 

· O SR. ANDRADE BEZERRA: - Terminando eu meu raciocínio, di80e 
que esta situação da nossa lei obriga á jurispruclencia tomar um cami-
nha extra legal, a dispensar na lei, a ser benigna demasiado e a ir 
creando pouco a pouco, e éo que se está dande entre nós, por si mesma, 
pelas s'uas proprias forças innovacloras, um direito novo. 

O projecto em discussão, filiando-se á lei ~ranceza, creando o 
risco p1·ofissiomd como fundamento ele culpa nos casos de responsabi-
lidade do emprezario, estabelece doutrina que não sei como haja dis-
crepancia em aceeitar. 

O Sn. SALLES JUNIOR: - Representa uma granae conquista do 
nosso direito a incorporação nas disposições legi·slativas da theoria do 
risco profissional. 

O SR. ANDRADE BEZEHHA: - Sr. PresidBnte, vamos agora entrar na 
analyse mais minuciosa do projecto em discussão. 

Em primeiro logar, a expressão - Codigo de Trabalho - me 
parece inadequada. Não ha legislação nenhuma entre as mais adean• 
t.adas que possua . um Cocligo de Trabalho; o que ha são leis especiaes 
que vão regulan~o as necessidades que apparecem e que se mo·dificam 
todos os dias. Sabemos perfeitamente que um -codigo é ·muito mais 
difficil de modificar . A pratica legislativa de todos os paizes ttm1 s.ido 
no sentido uniforme de ·Se irem regulando parcialmente SUitS questões 
com leis especiaes sobre accidentes, trabalho de menores e mulheres, 
seguros, etc. ! 1. ! 

Ainda não se che _;ou, nem se chegará a eodificar as differentes' 
leis sociaes sobre o trabalho, porque este é um phenomeno social que 
está todos os dias 11 se modificar, a soffrer alterações rapidas e bruscas 
e é muito :mais difficil reformar um systema de leis do que uma lei 
especial. 

O projecto em quastão, Sr. Presidénte, por um engano, aliás facil"'-
mente remediavel, copiando a lei franc·eza, errou, por.que a lei franaeza 
àiz: ".os oocidentes que se derem __,. par le foít ou à l'occasion du tra-
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vail". Como está redigido no projecto em discussão, se diz: "quando 
occorram na occa:sião, e em consequencia do trabalho". 

A diforença é profunda, porque, o que a lei franceza quiz estabe-
lecer e o determinou de modo claro a jurisprudencia ele todos os tribu-
naes, não só francezes como elos demais paizes, é que se deve resa.reir 
o ~lamno causado ao operaria, quer em consequencia do trabalho, quer 
na occasião elo trabalho, por qualquer fórma. 

fü, por exemplo, o opera.rio se acha a serviço e, por acaso qualquer, 
do tecto cáe uma lampada sobre sua cabeça, produzindo-lhe ferimentos, 
esse acciclente não foi resultado ela execução elo trabalho, mas resultou 
ao operario na occasião do trabalho. Em synthese o que a jurispru-
clencia fie todos os paizes tem estabelecido é que deve ser indemnizado 
o acciclente ele trabalho soffriclo _pelo trabalhador, cornó opern1"io, e 
não corno hornern. Quer dizer: o emprezario supportará o risco da 
industria, de maneira que· º' operaria só não poderá ser indemnizado 
quando o acciclente tiver resultado para elle elo risco que é geral a 
Lodos e não elo risco resultante elo trabalho, pouco importando para 
:;ipplicação ela le.i que o acciclente tenha colhido o operaria dentro ela 
:fabrica ou fóra clella; a questão é que elle, na occasião ele soffrer o 
accidente, estivesse agindo -como operario, como na hypothese ele ser 
mandado a serviço externo pelo patrão. A distincção, portanto, a esta-
belecer neste caso é que o operaria deve ser indemnizado sempre que 
soffrer accidente pelo risco resultante ele sua condição ele trabalhador, 
pela sua qualidade de operario. 

UM SR. DEPU'I'ADO: - Dentro da jurisclicção elo patrão .. 
O SR. · ANDRADE BEZEHRA: - O Cocligo estabelece, e bem, g:ue ficam 

exceptuados ela responsabilidade do risco profis_sional os casos de força 
maior, mas é preciso distinguir: quando sómente ela força maior tenha 
resultado o a:cciclente, e as condições eh industria não tenham concor-
rido para que o facto prejudicial se clésse. Por exemplo: si um raio é 
conduzido por fios existentes na fabrica e vae causar morte ou feri-
mento ao operaria; ahi temos que o que deu causa ao accidente foi a 
força maior, mas as condições proprias da industria foram elemÊmLos 
na realização elo accidcinte. 

Por isso é preciso distinguir : a força múO'l' não excluo ele um 
modo geral, absoluto, a responsabilidade do patrão ou elo emprezario. 
<O projecto estabelece uma disposição que é preciso ser modificado, 
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exceptuando da responsabilidade do patrão accidentes resultantes ele · 
facto de terceiro. 

Ahi {'preciso ainda distinguir, porque o que se tem comprehcn~ 
dido na pratica das legislações que adaptaram p risco profissional, 
Reguido igualmente pelo nosso projecto, é ser indifferente que o facto, 
do qual resultou prejuizo para o operaria, tenha sido causado por facto 
do patrão ou ele outr-o operaria, ou de um terceiro, porque tudo quanto 
se exige é que o operaria soffra o prejuízo na occasião em que exe-
cutava seu serviço. De maneir a que a disposição elo projecto carece de 
ser esclarecida pelo facto de ser o accidente causado por terceiro, nern 
sempre se exime o patrão da .responsabilidade. 

Agora, um outro ponto importantíssimo, o elas molestias profi$-
sionaes: Devem ser comprehendidos entre os casos de responsabilidade 
dos patrões aquellas que são adquiridas ou aggravadas pelo exercício 
da industria ? 

E' tambem um caso a distinguir: quando o risco resultante para o 
operarip é normal e constante em certa industria, tem entendido a 
jurispruclencia que ao .operaria não cabe. direito ele reclamar; mas 
quando as concliões de industr ia não são normalmente perigosas, isto 
é, quando o operaria ·não conhece préviamente a situação de perigo 
pelo exercício da industria, e vem por effeito deste a ter a saude alte-
rada em condições qµe elle não podia BDrmalmente esperar, nesse ca~o 
a jurisprudencia tem reconhecido a responsabilídade dos patrões. 

O SR. DEODA'l'O MAIA: - Si na fabrica o operaria contrahe molestia, 
embora de marcha lenta, ·que o inutilize, a responsabilidade eleve ser 
do patrão; mas si elle já vae doente'. . : 

O SR. ANDRADE BEZERRA: - O que eu disse é que só são excluídas 
molestias chamadas profissionaes, resultantes elas industrias que são 
normalmente conhecidas como perigosas; porque o operaria já conhece 
esse risco normal. 

O SR.· DEODA'l'O MAIA: - Ass.im mesmo, nessa hypothese, tem-se 
aclop~ado. 

O SR. ANDRADE BEZERRA: - Ainda o projecto estabelece medida 
excepcional, em relação aos operarias estrang·eiros, determinanclo: i º, 
que não têm direito a indemnização as familias de operarias estran-
geiros que na oecasião do accidente hão residam no paiz e, 2º, que 
nos casos em que houver direito á indemnização, se modificará o regi-
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men da pensão, por um pagamento i,rnmediato, por uma liquidação 
da divida, em condições desvantajosas, me parece, para o op erar ia ou 
sua familia. 

Ora, esta disposição foi tomada da lei franceza. Essa lei assim esta-
beleceu porque exactall},ente as condições são alli bem differentes das 
nossas. Aquelle paiz não tem a necessidade do braçio· estrangeiro que 
nós sentimos. Mas a propria lei franceza estabelece que fica ao Governo 
a faculdade de, por convenções internacionaes, instituir com as demais 
potencias restricções a essa medida, e na proporção que sejam bene-
ficiados os operarias francezes. 

A providencia era assim citada pelo jacto de haver emigração 
franceza para outras nações, que oneravam a situação dos operarias 
francezes. 

Orá, a nossa situação, nesse particular, não me parece que se asse-
melhe, nem de longe, á situação da França ou de outros paizes euro-
peu~. Nem se quer ·aqui neste projecto se determina que por accôrdo 
o nosso paiz possa modificar essa situação, parecendo-me, por outro 
lado, que havia toda a vantagem em se crear uma situação de igual-
dade entre o operaria estrangeiro e o nacional. Até porque, neste par-
ticular, estariamas ele accôrclo com a orientação ela nossa Constituição, 
e elo nosso Cocligo Civil, que não estabelecem clistincção, sob o ponto 
de vista do direito privado, entre estrangeiros e nacionaes. 

Pa.ssando ao systema das indemnizações, Sr. Presidente, noto que 
o projecto cogita ele um regímen para o caso cle,morte e ele outro para 
o caso ele incapacidade permanente, absoluta ou relativa e incapacidade 
temporaria. 

Para o caso de morte r'nanda pa;gar uma quantla fixa, aos herdeiros 
da victinia, e pagar ' pensões vitalícias ou .temporadas ao operaria qu.e 
düffreu um accidente, ao operaria tornado íncapaz transitaria ou per-
manentemente. 

Não me parece que esse systema seja o mais acertado, e nesse 
ponto, o projecto modificou o systema da lei franceza, que procurou 
adaptar. Parece-me que a indemnização que se vae conceder, quer ao 
op eraria, quer aos seus herdeiros, tem um caracter de alimento. O que 

\ ~ .. ---.U:·-~""' . - ...____..,., 
se procura, quanto. aos beneffoiarios do operaria victima de accidentes 
é preservai-os da mise'ria niaterial e moral. 
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O SR. MANOEL V1LLABOIM : - O alimento é sempre relativo á con-
dição social elo individuo. 

o SR. ANDRADE BEZERRA: - Perdão, não cogito da ímportancia. 
O projecto estabelece que nos casos de morte o pagamento da fode-
mnização se faz por um quantiim, que eu não canalyso si é de mais ou 
de menos. 

· O que digo é que parece que o systema adoptaclo na lei devia ser 
o systema seguido na lei franceza, isto é, que, tendo essa indemnização 
especialmente um caracter ele alimento em que attende a uma neceb-
sidade constante e per ioclica daqu elles os quaes g.e vae soccorrer .. . 

O SR. DEODNrO MAIA: - E a um fim moral. 
O SR. ANDRADE BEZERRA - e um fim moral, diz bem o nobre Depu-

tado, ha toda van tagem na fórma ele pensão. Mas, a fórma de se dar 
um quantum fixo, como se faz no projecto, me parece um meio contra-
producente, injusto, porque esses menores ou viuvas gastarão em pouco 
tempo essa quantia e ficarão privados até elo alimento, que deve ser -a modalidade jurídica ela indemnização. 

o SR. NlCANOH. NASCIMENTO: - o projecto dá a compensação civil 
mais nada, quando o fundo deve . ser a alimentação. 

O SR. ANDRADE BEZERfül.: - Em relação ao processo, o projecto 
estabelece uma reducção nas custas judiciarias, creio que .da metade, 
tanto para o patrão como para o operaria . . Parece que não é justo 
e'sse modo de tratar a questão, porque o que se deve procurar é dar 
ao operario todas as possibilidades, para que elle leve adeante a sua 
reclamação; se vamos estorvar esse direito, cobrando quaesquer custas, 
clle se verá quasi sempre privado de recorrer aos tribunaes. 

A minha opinião é que se deve estabelecr a gratuidade das custas, 
ele toda especie de custas, tanto de sellos como outras. 

O SR. MANOEL V1LLABOLM: - Podia-se ,estabelecer uma · reducção 
apenas como pagamento afinal. 

, O SR. ANDRADE BEZERRA: - Seria melhor estabelecer a gratuidade 
completa. 

O SR. MANOEL V1LLABOIM: - Estou ele accórdo com V. Ex. 
O SR. ANDHADE BEZERRA: - Lembro que esta disposição já está 

consi 2nada em um projecto ela lavra d >Uex, Deputado Sr. Medeiros 
e Albuquer que. Esse proj ecto é de 1904 e foi o primeiro que nesta 
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Casa transitou, e é, a meu vêr, o que se tem produzido entre nós de 
melhor sobre o assumpto, em relação á legislação que ora se debate. 

Sr. Presidente, vou resumir em poucas palavras o que acabo ele 
dizer, salientando que é nãi;i meu proposito apresentar emenda alguma. 
Confio absolutamente no criterio, nas luzes elos illustraclos colleg:rn, 
·membros ela Commissão ele Constituição e Justiça, que, nesta quest5.o 
i'Je minucias, saberão melhor elo que nós outros regular os relevantes 
interesses elas classes empenhadas na regulamentação elo trabalho, 
especialmente quanto aos acciclentes. 

T:udo que propuz fazer foram simples sugg·estões ele bõa vontade 
e ele sinceridade. Si aproveitarem, eu me darei por satisfeito .. . 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Pediria a V. Ex. que me explicasse um 
ponto : A Commissão ele Constituição e Justiça, em terceiro turno elos 
nossos debates, pócle emendar este projecto, uma vez que já ha redacção 
para a 3ª discussão e wócle apresentar substitutivo? 

0 SR. ANDRADE BEZERRA: - Pócle. 
o SR. AUGUSTO DE LIMA: - Estou satisfeito. 
O SR. ANDRADE BEZERRA: - Principalmente em uma qu.estão desta 

ordem. 
Assim, Sr. Presidente, o meu modo ele vêr pessoal na questão, e 

noto com prazer que sou acompanhado por alguns ele meus dignos col- · 
legas, é que se eleva tratar agora sómente do que se refere a accidentes 
.ele traba!.ho, isto em primeiro log~;, e depois, si passivei, da proteccão 
ás mulheres e ~s creanças operarias. 

Ahi ficam simples suggestões, sinceras e ele bõa vontade, como 
disse, e me darei por perfeitamente satisfeito possam ou não ter apro-
veitado ao esclarecimento elo debatê, pdrqu e em qualquer hypothese 
tenho a convicção ele que cumpri, embora modestamente, o meu dever. 
(Muito bem; milito bem. O oraclo1' é vivamente cnmpi'imentado.) 

O Sr. Deodato Maia:_:_ Sr. Presidente, certo é uma temeridade de 
minha parte vir occupar a attenção ela Gamara sobre assumpto tão 
importante, eloquentemente discutido pelos collegas que me precede-
ram nesta tribuna. 'l'enho, entretanto, segurança e garantia no senti;-
mento de justiça dos Srs. Deputados, bem como na sua benevolencia 
para com o mais humilde representante do Estado .ele Sergipe. . . (Não 
apoiados.) 
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Sr. Presidente, o dil'eito operaria requer, para perfeita elucidação 
de todos os problemas que elle pretende resolver, uma vasta· illustração, 
um completo conhecimento até de chimica, hygiene, physiologia, socio-
logia emfim, de um conjuncto de sciencias que vão em seu auxilio. 

Elle é um ramo do direito industrial, mas um ramo autonorno, 
que já tem sido assim consagrado em todas as legislações filos paizes 
mais adeantados do globo. Com effeito, o direito deixou de ser o pro-
clucto da consciencia nacional, um filho do céo, o resultado da razão 
abstracta, para ser uma emanação, um resultado elas relações eco-
nomicas. 

E' esta a lição ele Loria, de Menger e outros scientistas de repu-
tação mundial. 

A cada transformação, cada multiplicação, cada movimento, cada 
convulsão que se opera na estructura da socíe~acle, isto é, na maneira 
de produzir, nas relações ele producção, determina inevitavelmente uma 
transformação, um movimento, uma modificação, na capa superior, na 
sua · superstructura. E' a doutrina de Max, ampliada por Loria e citada 
por Palacios. O direito operaria é um direito inteiramente novo. Não 
o queiramos enquadrar dentro da categoria çlos direitos antigos; tão 
pouco queiramos resolver as relações jurídicas que elle crea pedindo 
o concurso elo nosso Codigo Civil, ou leis outras feitas para regularem 
relações de natureza diversa ... 

A toda transformação economica, como disse, cqrresponde mna 
transformação do direito como tambem ela. moral, ·da arte, de qualquer 
manifestação de nossa activi1dacle. 

Loria, o eminente professor ela Universidade ele Turim; a quem me 
tenho referido, estudando profundamente esse novo dirito, diz que não 
tem mais app licação ao mundo actual, os homens de ouro, ner::i os 
h©mens ele dinheiro, ele que fallava Platão, porque é constrangido a 
wsseverar que a natureza não tem heraldica e desconhece as classes, 
eternamente injustiçadas e eternamente felizes; ella distribue igHal-

. mente, por todos os agrupamentos sociaes, até os mais longinquos, o 
·descanso e fadiga, a alegria e a .tristeza. E' uma parabola, que a Huma-
nidade descreve na sua evolução. E' uma série de involuções de desen-
volvimentos, que traça na sua e enese e no seu declínio a rota infinita 
da Humanidade. 
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O SR. ANTONIO AGUIRRE: - A natureza é um tanto heralclica. Uns 
( (1 . - · '-- , 

sobem pela direita, outros pela esquerda. 
O SR. DEODATO MAIA: - Digo que a natureza desconhece certos 

_privilegias. . . Assim, Sr. Presidente, nós vemos que diversos grupos, 
antes ele formarem sua consciencia social, deixavam-se dominar e eram 
opprimidos pelos tyrannetes, ou por individuas que lhe usurpavam 
as funcções, os direitos. 

Mais tarde, porém, desenvolvendo -se elles, com a consciencia exacta 
de suas forças e faculdades reclamaram o direito que se lhes usurpara 
e assim, como parte integrante da sociedade, vieram reivindicar para 
si toda a justiça. 

A classe operaria, no mundo ·. moderno, conscia elos seus direitos, 
:tem solicitado clós poderes publicas a garantia para a sua viela, a pro-
tecção para o. lar - e por que não . dizel-o - a moralidade, e tudo 
que concerne ao S'lu bem f:)star . 

O Estado não póde, pois, deixar de intervir para regular a situação 
juridica entre o operaria e o patrão, porque, onde quer que haja um 
attentado á collectiviclacle, elle commetteria um cri.me si porventura 
não fizesse sentir a sua. acção. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Crime contra a sua propri-a viçj.a 
economica. 

O SR. DEODATO MAIA: - Estado moderno não deve mais encastel-
,lar-se no antigo laissez faire, laissez passer, das escolas de antanho. 

Bem sabemos que á regulamentação do trabalho a escola ortho-
doxa manchesteriana, com o seu criterio de ampla liberdade, se oppu" 
nha tenazmente. Mas, apezar da arg·umentação, apezar elas suas theo-
rias defendidas em quasi toda a Europa naquelle tempo, desde 1808, 
~mtretánto, se têm promulgado leis protectoras do trabalho nas officinas 
e em todas as industrias onde o operaria exerce a actividade. 

O SR. MANOEL VJLLABOIM: - Leis que têm até o effeito de facilitar 
a manutenção da ordem jur idica, elos proprios fi ns considerados essen-
ciaes do Estado. · 

O SR. DEODA'rO' lVIAIA :- - O contrario, Sr. Presidente, seria o Estado 
preferir a destruição á conservação, e esta rnão é positivamente a sua 
míssã.o, que deve ser a ele ir ao encontro elos fracos quando a prepo-
tencia elos fortes se exercitar contra a sua saude e a sua dignidade. 

So.lils Popir.li snprema lex est. 
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A escola de Manchester, todavia, vendo-se enfraquecida, procurou 
justificar a sua acção por meio da doutrina de Darwin. 

Este, porém, já no fim de sua vida, viu que a theoria, applicada 
áquella hypothese, não foi das mais felizes, porque nem sempre os 

1 

·homens de dinheiro são os melhores, os mais aptos, os mais capazes. 
Então, e apezar dessa campanha fo rmiclavel, a legislação operaria 

tomou um grande impulso. Peço permissão á Gamara para lêr o que 
em alguns paizes se tem feito, se t em produzido sobre o tré],balho. Em 
geral, ·as leis de protecção á mulher e ao menor são as mais antigas de 
que ha noticia. 

A li'rança possue a lei de 2 cíe Dezembro de 1892, a de 30 de Março 
e a de 29 de Dezembro de 1890; a Allemanha a de 1 de Junho de 1901 
e H de Agosto ele 1903; a Belgica a ele 21 de Maio d.e 1884; a Hollanda 
a de 5 de Maio ele 1889, el e 20 ele Junho ele 1895; a Hespanha as de 
24 ele Julho ele 1893, 13 ele Março ele 1890 e 8 ele Janeiro ele 1907; o 
Estado ele Nova York as de 10 de Abril e 17 de Maio de 1906; a Suissa 
a- de 23 de Março ele 1904, além ele diversas leis cantonaes nomeada-
mente a de Basiléa, de 27 de Abril de 1905. 

Existe mais uma infinidade de leis em todos os paizes, e seria 
elesnecessario lêl-as, porque todos conh ecem o ponto a que chegou a 
l egislação operaria nas nações européas. 

Eu poderia, Sr. Presidente, demorar-me sobre a analyse das leis 
estrangeiras, con'lparanclo-as ao projecto ora em discussão. Pelo adean-
tado ela hora, por ém, restringirei minhas ponderações, aguarelando-me 
para ampliai-as em outra occasião. 

O contracto elo trabalho, conforme o proj ecto, não ·é mais elo que 
uma transplantação ele doutrinas já consagradas por outros povos. 
Assemelha-se muito ao contracto ele trabalho ela Belgica, e ao contracto 
do trabalho hespanhol. 

As disposições. sobre a idade dos menor es, já o illustre r eprP-
sentante de S. Paulo , Sr. Raul Cardoso, apresentou as necessarias 
emendas. Como estas, outras foram apresentadas no sentido de que não 
se ferisse tão de perto o nosso systema de leis. O que dispõe o Codigo. 
Civil não póde se enquadrar na legislação do trabalho, por que são e.spi-
. ritos differentes e diversos os que presidem a confecção de um a 
outro. 

O nosso Codigo, tratando da locação ele serviços, não rege, com 
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este instituto o contracto moderno ele trabalho, porque os codigos civis , 
em geral, giram em torno ela propriedade material, esquecenclo-.se ela 
propriedade mais importante elo operario. que é a sua mão ele obra. 
O contracto ele locação ele serviços não pócle reger relações do trabalho, 
porque o trabalho não é mercadoria que se possa vender ou alienar. 
Mercadoria, é o producto da actividade humana, mas separavel do pro-
ducto.r. O trabalho não deixa ele ser o resultado dessa mesma actividade, 
mas é inseparavel da personalidade. 

Como vê a Gamara, a locação é uma revivescencia do antigo direito , 
que tinham seu fundamento na conditio locatio operai·urn dos romanos, 
isto é, os contractos que serviam para os escravos e tamb em para pes-
soas livres, que quiz essem contractar seus serviços e que ficavam 
nessas condições na mesma posição de escravo. 

O operaria hodierno dista destes tempos e não será na locação el e 
serviços que pode,mos enfeixar suas aspirações. O mais é circulo vicioso, 
troca de palavras sem effeito pratico. No dia em que tivermo.s p1'onrnl-
gado um Cocligo ele Trabalho, todas as relações juridicas entre operarias 
e patrões, estarão devidamente regulad.as. 

E si é necessa1·io b Cocligo de Trabalho, no estado actual ela nossa 
civilização, si o operaria nacional precisa de garantias, justo é que a 
Gamara approve o projecto com as modificações apresentadas pelo 
Sr. Raul Cardoso, porque, assim, poderá satisfazer todas a·s suas neces-
sidades. 

Outro ponto importante do projecto é o que se refere á reducção 
das horas de trabalho. A este, como aos demais, já têm sido apresen-
tadas emendas que a Commissão tomará na devida consideração. 

Quanto aos accidentes de trabalho, o ilustre Deputado por Pernarr:.-
buco, cujo nome peço licença para declinar, o Sr. Andrade Bezerra, 
já se manifestou ele fórma e ele modo a illustrar a Casa perfeitamente 
sobre as origens cless·e instituto, desde a culpa clelictuosa ·até o risco 
profissional consagrado pelas legislações aeleantadas. 

Sr .. Presidente, si nós quizermos approvar este projecto, com as 
emendas, .daremos um bom passo em favor elo operaria nacional. Mas, 
como essas questões são ~de grande importancia, não seria ele mais que 
a Gamara nomeasse uma Commissão Especial para proceder a um 
inquerito nas fabricas e conhecer as condições elo trabalho em torto 
o paiz. 
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O SR. RAUL CARDOSO: - Como fizeram as outras nações. 
O SR. DEODA'I'D MAIA - ... e, então, de accôrdo com a observação 

e a experiencia, se iriam confeccionando leis protectoras do trabalhador. 
Já não é novidade em nosso paiz a creação de um Departamento 

de Trabalho. No Estado de S. Paulo, que é o pioneiro da nossa civili:... 
zação, bandeirante que, não cansado de desbravar a terra, vae pelos 
caminhos ~a sciencia procurando o que ha de melhor na legislação dos 
povos cultos, afim ele transplantar criteriosamente para o nosso paiz, 
existe um Departamento ele Trabalho, com serviço ele estatistica per-
feito, sobre todo o movimento operaria e industrial elo grande Éstado, 
e naturalmente seria elle um orgão consultivo para a Commissão a que 
alludi. 

Sr. Presidente, não querendo tomar mais o tempo precioso da 
Gamara, visto estar mesmo finda a hora regimental, declaro a- V. Ex., 
r,ão tenho constrangimento eni dar meu voto ao projecto, si a medida 
que tenho a honra ele propôr, ou seja a nomeação ele uma Commissão 
Especial para estudar o assumpto fôr julgacla sem opportunidad~. 

Apresentarei por escripto o meu requerimento nesse sentido. 
·(Muito bem; milito bem. O o1'ador é rnilito curnprirnentado.) 

SESSÃO DE 30 DE JULHO 

O Sr. Nicanor Nascimento (*): - Sr. Presidente, como V. Ex. 
sabe, estou hoje inscripto para fallar sobre o Codigo do Trabalho, e 
então terei opportuniclacle ele desenvolver as theses relativas a esse 
assumpto. 

Agora, porém, V. Ex. me permittirá que eu traga ao conhecimento 
ela Gamara, phenomeno social e religioso, incidente ele ordem extra-
temporal ela maior importancia. 

Como V. Ex. sabe, os jornaes vieram publicando ha dias que o 
illustre Presidente elo Estado elo Rio Grande elo Sul passou longa ency-
clica, notavel pela technica sectaria, baseada na qual determinou á 

( *) •Este discurso não foi -revisto pelo orador. :Proferido na hora do expe-
diente. 
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sua bancada que vote, systematicamente, contra o Cocligo elo Trabalho. 
Nesta encyclica, diz S. Ex. que eleve ser deixado a·penas ao poder espi-
ritual o regular as relações entre o patronato e o operariado; e que 
qualquer intervenção elo poder temporal, nas suas fórmas - municipal, 
estadual ou federal, para estabelecer regras que organizem essas rela-
ções, limitando b oras ele trabalho, p1~ohibinclo o trabalho depois das 
horas cliarias e regulares, impedindo o trabalho das mulheres e das 
creanças, aberra das doutrinas positivas, viola os grandes principios 
da política positiva, e, ao demais, é pratica a1Jachronica e archaica, 
velharia que não póde ser usada pelos espíritos positivos, na época 
contemP,oranea. 

Surprehencli-me, Sr. Presidente, extremamente, com os termos 
1 decisivos e deliberados da encyclica notavel, e maior ainda foi a minha 
estupefacção quando tive occasião de lêr as emendas e o substitutivo 
do mustre Sr. Deputado João Pernetta, igualmente positivista, igual:... 
mente representante, nesta Casa, elas idéas da política positiva, que 
vinha infringir completamente as doutrinas proclamadas pel? papa 
illustre que pontifica ·na cidade cle Porto Alegre. 

Tive, Sr. Presidente, de ir ás fontes primaciaes, transpôr as esphe-
ras do temporal, sahir elas municipalidades, ultrapassar os Estados, 
exceder a Federação e subir ao sacerclocio de onde promanam necessa .. 
riamente as idéas geraes que vão leaderando a COnSCiencia positiYa, 
através dos trabalhos praticas da especie, como se costuma dizer em 
linguagem dessa technica. 

Pois bem, sou obrigado a proclamar agora, Sr. Presidente, nesta 
hora já gravida de tão gigantescos problemas que um dos dous tem 
de ser schismatico; que na grande igreja, sob cuja cupola evolvem 
esses luciclos espíritos, a scisão se manifestou ele modo definitivo e 
fragoroso. De um lado se declara que a intervenção política, temporal, 
nesses costumes, é anachronica, archaica, que é defeso á bancada rio-
grandense votar, em discrepancia com esses princípios superiores ema-
nados elo seu sacerdocio, expressão classica e modelar da doutrina. 

De outro a austera compostura do Sr. Deputado Pernetta affirma 
que podemos nós, os simples representantes élo poder temporal, regular 
estas relaç,ões indivicluaes das actividacles entre o patrão e o operaria. 

Tive ele ir, en.tão, como todos o.s ignorantes devem fazer, procurar as 
fontes supremas. Entrei na Capella da Humanidade, com aquelle âeii-
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peito tão caTacteristico com que, em muitas domingas, vou ouvir a 
palavra do sacerdote maximo, esse grande espirita que é o Sr. Teixeira 
Mendes. Ouço-o attentamente com a austeridade segura que caracteriza 
os costumes do grande apostolo . S. Ex. não fallou occasionalmente 
sobre o caso concreto, em que póde haver deformação elas doutrinas . 
A igreja positiva forneceu-me seus documentos antigos e trago então 
ao conhecimento da Gamara a publicação n. 348, da Igreja e Apostolado 
Positivista elo Brasil do anno 124, que quer dizer de 1812. 

"O amor por principio, a ordem por base e o progresso por fim. 
Viver para outrem, viver ás claras." 

Como vemos, a publicação vem Cl;Uthenticacla com todos os sellos 
positivos, traz a chancella completa do Pontificado. 

UM SR. DEPUTADO: - O Sr. Teixeira Mendes deixou de ser pon-
tifice. 

O SR. NIOANOR NASCIMEN'l'O: - O nobre Deputado declara que hoje. 
não é elle mais pon'tifice, mas, quando publicou esta encyclica, era o 
pontífice maximo . 

Encontro neste trabalho notavel e systhei,:natico, que se i~screve 
A verdadeira política re·piiblicana e a incorpomção do p1°oletariado na 
sociedp,cle moderna, os seguintes conceitos, a propo.sito das ult~mas 

greves: 

"Com effeito, quem desconhece hoje, que a nwlher, o 
velhn e o menino não podem ser aclmitticlos na viela industrial, 
sem clamorosa violação elas condições funclamentaes peculiares 
á existencia domestica?" 

"Quem desconhece hoje, no Occiclente, que o ·adolescente 
até aos vinte e um armos carece ele ter o seu tempo repartido, 
ele modo que possa adquirir simultaneamente a aprendizagem 
de um officio industrial e a cultura theorir.a e esthetica, indis-
pensaveis para formar realmente homens e não simplesmente 
machinas gi;osseiras?" 

0 SR. AUGUS'l'O DE LIMA: E' a conclemnação elo projecto da 
Gamara na parte em que aclmitte os menores ele 1.6 annos e as mu-

-1heres. 

' 
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O SR. NrcANOR NASCIMEN'ro: O nobre Deputado permitta qu1:i 
eu continue. Não estou tratando de cletalb es. Trato da legalidade da 
intervenção ... 

(Lê).: "Quem desconhece hoje no Occiclente que, com a 
continuidade ... 

O SR. Auouwro DE LIMA: - E' simplesmente um commentario. á 
margem. 

O SR. N!CANOR NASCIMEN'ro: - A' margem e indiscreto, porque não 
se relaciona com a leitura, nem com o ar::,umento .... 

O SR. Auous•ro DE LIMA: - Tem perfeita pertinencia, porque se 
trata disto. 

0 SR. NICANOR NASCIMENTO (Lê) : 

"Quem desconhece hoje, no Occiclente, que a contimlidade 
ela activiclacle industrial eleve conciliar-se com a interrnittencia 
do trabàlho individual, ele modo que o operaria tenha tempo 
para o descanso, o alimento, e a cultura tanto moral como 
mental?" 

"Na apreciação dessa distribuição do tempo dedicado ao 
trabalho 'indilstrial ele cada homem adulto, opinião occiclental 
j á· está conquistada para ds oito horas ele trabalho diario e 
urn dia ele· repoilso ern cada semana. 

Mas cumpre não esquecer que uma lei ele Cromwell deter-
minava doils dfos ele ?'epoilso em cada semana. 

Augusto Comte adaptou essa opinião; e, aliás, os seus 
ensinos conduzem a r eduzir a seis ho1'as o maximo habitual do 
trabalho industrial inchviclual diario. 

A introducção cada vez mais decisiva elas machinas conduz 
justamente a esse resultado, em lagar ele servir para extenuar 
o proletario, e lançar na incligencia uma massa de proletarios, 
conforme tem acarretado o fatal empirismo elos chefes indus-
triaes modernos. 

Emfim é necess-ario conceder anmwlmente ·um certo nu-
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mero de dias de férias, conf orrne o de'Cidiu para os proleta1~ios 
ao serviço elo Estado , desde o seii advento, sQb a influencia 
positivista, o Governo Provisorio, qiie inaugurou a Republ'ica 
no Brasil. 

Quem c0ntesta hoje, no Occidente, a necessidade de todas essas 
c·ondições da vida realrnente humana? 

Póde-se assegurar que só ·aquelles que, nos fins da escravidão afri-
cana, tambem ousavam combater a abolição desse monstruoso crime 
occidental. 

"Ora, assim como não se desconhece hoje quanto foi 
urgente e indispensavel decretar •a abolição da escravidão afri-
cana, tambem não se p0de contestar, por mais tempo, agora, 
a necessidade de medidas políticas, com o fím de salvaguardar 
a f a ln ilia pràletaria contra o empt_rismo industrialista, e 
accelerar a sua reorganização." 

Vê-se: o papa maximo do positismo, ao proclamar as verdades · 
sagradas elo alto ela sua montanha sagrada, declarava que o poder tem-
poral deve intervir para limitar no tempo as activiclades indivicluaEs. 

Descreve largamente o que deve ser a futura incorporação do 
proletariado, quer elo Estado, .quer generico, ao serviço publico e á 
vida republicana; e conclue que tudo isso, que eleve ser tratado pelos 
poderes espirituaes, deve s er agora, preparado pelas leis temporaes. 
E então declara: 

"Emquanto, po•rém, ·essa victoria ·eterna do altruísmo não 
se alcança, a ·humanidade caminha para ella mediante acqui-
sições parciaes, que a vão preparando, infelizmente, em meio · 
das mais amargas dôres ! 

Pois, bem, uma dessas acquisições parciaes consiste no 
conjuncto de medidas políticas que constituem o commum 
anhelo de todas as almas verdadeiramente humanás, tanto 
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proletarias, como patronaes. Acreditamos que essas medidas 
podem resurmir-se no seguinte." 

"Quanto á mulher ele qualquer idade, o velho, isto é, o 
proletario maior el e sessenta e tr es annos, e o proletario inva-
lido, eleve o poder temp·oral, nos seus diversos modos politicos 
(municipal, estadual ou federal), garantir pensões a todos 
os desamparados ele apoios domes ticos, que o solicitarem, de 
modo que não precisem ir para as officinas, asylos, etc." 

"A suppressão elos clespezas com o material bellico, com 
a immi3ração, e das clespezas ele ostentação e ele luxo, e outras, 
desde já fornece~'ia uma base para occorrer a essas pensões. 
A extincção de certas funcções e a reclucção elo numero ele 
certos funccionarios, peculiares ao regimen regalista (como 
os cargos guerreiros, Judiciarios, parlamentar es, e cliploma-
ticos), salvaguarclanclo as situações elos actuaes, funcc'ionarios , 
preparariam novos recursos, no futuro. Emfim, um imposto 
especial, com esse destino, permittiria attingir a verba inclis-
pensavel, desde que se procedesse com verdadeiro civismo. 

Cumpriria desde então que o governo temporal deixasse 
ele admittir senhoras nas funcçõ es inclustriaes, politicas ou 
administrativas." 

"Quanto á assistencia publica, devia ser essencialmente 
domiciliaria . 

Só elevem ser recolhidos aos hospitaes, asylos, etc., os pro-
letarios sem amparo domestico ." 

"Quanto aos proletarios válidos, urge que o poder tem-
poral decrete o regímen de oito horas ele trabalho individual 
e o mínimo sa l~rio, sem violar aliás a liberdade individual 
do proleta·rio. Porque si o poder temporal não pócle impedir 
,que os patrões e os padres, os medicos, engenheiros, scien-
tistas, etc., trabalhem sob sua responsabilidade, o numero de 
horas que julgam necessar io, tambem não pócle prohibir que 
façam o mes.mo os proletarios. 

A -altitude elo poder temporal a este respeito, é assás 
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definida pela attitude do mesmo poder em relação á escra-
vidão. 

Tambem deve ser assegurado o dia de repoiiso hebdoma-
dar'io e mesmo a quinzena ele férias anniiaes . 

E' nece8'sario, emfim, fixar o limite maximo Elo esforço 
physico exigido , individualmente, tornando-se ob1°igatorvo o 
emprego das machinas para supprir a força physica do tra-
balhador. Nesse intuito, cumpre, não só providenciàr quanto 
ás condições hy.gienicas elas officinas e lo·: ares quaesquer de 
trabalho, mas tambem quanto á segurança do trabalhador." 

"Deve ser .. prohibida a admissão ele meninos, menores de 
quatorze annos, nos trabalhos industriaes. E, .quanto _ aos ado-
lescentes, ele quatorze a vinte e um armos só devem ser 
acl:initticlos tres vezes por semana e em numero de horas pro-
porcionado ás suas constituições e idades, por exemplo, uma 
média ele tres horas de trabalho effectivo." 

Discutindo a gTeve elos trabalhadores elas docas de Santos, o illus- • 
tre Sr. Teixe.ira Mendes diz, depois ele apoiar a decretação pelo Estado 
das 8 horas de trabalho para os operarias, respondendo ás objecções 
do patriciado: 

"A objecção ele que o regimen elas oito horas seria a des-
organização elo trabalho no Brasil - é ele todo improce:-
dente." 

Como vê a Gamara, o projecto não attingiu aquellas autorizações 
expressas do positivismo orthocloxo. Elle quer as oito horas e o salario 
minimo. Quei' a reclusão da mulher. Nós não chegamos lá e nos atira,m 
o anathema sit. 

O positivismo orthodoxo declara que o poder temporal eleve já 
e immediatamente, não só marcar o dia ele oito horas, como aind:i o 
minimo elo salario. 

"A objecç.ão ele que - o regímen das oito hotas seria a 
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desorgan'ização immediata elo frabalho no Brasil - é ele tollo 
po.nto improcedente:"· 

A attitucle do poder temporal a esse respeito é claramente definida. 
Deve-se evitar a escravidão patron al e eleve-se tambem estabelecer 
o dia de repouso hebdomaclario, o tempo de trabalho, o salario mínimo, 
'O repouso feminino e a domesticidade infantil. Isto por medidas poli-
ticas, decretàdas .do poder temporal, .que vão fazendo a transição para· 
a definitiva incorporação do proletariado. 

V. Ex. vê, Sr. Presidente, que trago a documentação authentica, 
,pela qual se verifica que o ·schisma rompeu violento na igreja ortho-
doxa. 

O SR. Iv!AURICIO DE LACERDA : - Com o concilio rio-grandense. 
o S.a. NICANOR NASCIMENTO: - Com o concilio rio-grandense. 
O SR.. JOAQUIM ÜSORIO: - V. Ex. está em uma confusão lamentavel. 

Ha a distinguir operarias a serviço do Estado e operarios em geral. 
O SR. NraANOR NASCIMENTO: - V. Ex. me dá licença. 
O SR. JOAQUIM ÜSORIO: - O Sr. Borges ele Medeiros é contrario 

ao estabelecimento ele regras relativamente ·ªº proletariado em geral. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Temos um terceiro schisma pro-

vocado pelo nobre Deputado. 
O ·SR. JOAQUIM ÜSORIO: - Si V. Ex. tivesse ido ha mais tempo á 

>Capella ela Humanidade não estaria nesse equivoco. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - o illustre Presidente do Rio Grande 

do Sul declara que toda e qualquer medida que attinja a liberdade de 
.contractar entre patrões e operar ias é a não applicação elas regras 
positivistas; e que o poder temporal não pó de intervir njsso, ao passo 
que o chefe ela Igreja declara que não só o poder temporal póde como 
,eleve agir. E é sua obrigação agir. 

O SR. JOAQUIM Osor.tro : - Neste folh eto V. Ex. enconti'ará as me-
.elidas politicas que o Sr. Teixeira Mendes indica para o caso. 

·O SR. NrcANOR NASCIMENTO: - Estou prompto a enterreirar uma 
.discussão com os ,nobres Deputados, para mostrar .que o Hr. Teixeira 
Mendes e innumeros outros chefes do positivismo autorizam e deter:.. 
minam as medidas políticas de transição para sâem applicaclas aos 
·operarias de qualquer especie, quer o operariado dependente do Estado, 
Municipalidade e União, quer o proletariado que elle chama livre. 
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As medidas que o Sr. Teixeira Mendes dá nesta encyclica devem ser-
applicadas, são applicadas para as divergencias entre o patrão, com°' 
.S. Ex .. diz, e o simples operaria, de modo que não ha confusão da minha 
parte; existe a lucta intestina, batalha e combate. Dir-se-ha .que ha 
falta de conjugação mental. Cada,, um dos positivistas quando encontra. 
outro, em discrepancia, diz que ha, da parte desse outro, falta de-
conjugação mental, que está desinteirado ou desintegrado. Eu extra-
nho, mérarnente contemplativo, espectador neste duello, venho apenas. 
assignalar que ao papa rio-grandense, desde este momento, faltava 
autoridade para determinar a regra, pontificar a verdade na especie, 
porquanto está em discordancia completa com o .seu superior hierar;-
cfüco, com o chefe da sua Igreja. Assim, aquellas palavras cheias cle-
dôr e assombradas de perigo, com que se agitavam hontem os orgãos. 
da opinião publica, revoltados contra o illustre pontifice rio-gr'andense,. 
i;:erderam sua g_rave importancia, pois, si á primeira palavra, si ao· 
primeiro momento, se afigurava · a toda gente .que a questão estava 
morta, que as pretenções do mundo moderno se achavam definitiva--
mente fulminadas pela palavra do grande sacerdote, hoje, que um 
sacerdote mais alto, não sacerdote que poµtifique em umá só pro-
víncia, mas que pontificava em todo o continente sul-americano, er--
gueu sua voz contrariando a do sub-sacerdote, para a felicidade nossa,. 
para a felicidade da liberdade, para a felicidade do mundo contem-
poraneo, podemos continuar a carchar e marcharemos, teremos de-
fazer em obediencia ao sacerdote maximo do positivismo, de organizar· 

-as leis parciaes, as leis que .os socialistas cham_am de possibilismo, 
pará irmos gradativamente fazendo as acquisições políticos condu-
centes ao fim da incorporação, de modo a conduzirem ·a humanidade-
à realização das aiterações profundas que vão da propriedade romana 
á propriedade do futuro, que vão do passado á integração socialista 
e collectivista. 

O SR. MAURJCIO DE LACERDA: - V. Ex. sabe mesmo que em um dos. 
congressos internac.ionaes a divergencia entre Bebei e Jaurés fbi justa-
mente esta : a social democracia allemã queria o ponto ele vista radical. 
jaurés entendia, em um ponto de vista opportunista, que g_s socialistas, 
deviam collaborar; foi quando Millerand, defendeu o seu :ponto ele vista 
ministerial ·e Guesde defendeu o seü ponto de vista radical. 

O SR. N'ICANOR NASOIMEN'ro: - Negativista. 
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o SR. MAURICIO DE LACERiJ.A: - o que não exc.Iue .que hoje o 
Sr. Guesde ,seja Ministro no governo da guerra. 

o ·SR. NICANOR NASCIMENTO: ---, A propriedade, o direito de usar 
dos instrumentos da riqueza publica era a fórma pr imitiva em que 
se passava da barbaria gradativamente para uma civilização maior. 
Cada estagio, cada passagem da humanidade para. uma situação mental 
superior inclue necessariamente uma alteração do direito da propriE-
dade. Destruir a propriedade hoje já não é um direito reconhecido 
pela consciencia humana, porque quem está destruindo uma proprie-
dade que acredita lhe pertencer está destruindo um instrumento de 
riqueza publica, de desenvolvimento, de poder que tem a humanidade 
para au.;mentar a felici·dacle humana. 

O SR. ALcrnES MAYA: ---, V. Ex. está interpre,tando a noção theorica 
de Augusto Comte, quanto á riqueza, capital, etc. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Quem não é hoje um pouco dis-
cipulo ele Augusto Com te? Agradeço o aparte de V. Ex., que veio ao 
encontro do meu desejo, affírmando, ·perante a sociedade brasileira, 
a sociedade do Occi.dente, que a fórmula do positivisil1o, no evolver 
da propriedade acompadra.:.se com a transformação, que de facto se 
vae dando na socialização dos bens, transigindo entre o 'passado e o 
futuro para realizar o pre·sente. Tal conceito vae ganhando ca:cla vez 
mais em proselytismo; agora, inscreve o meu illustre collega, tão 
br ilhante pelos seus varias talentos entre aqueUes que batalham pelas 
fórmulas novas, por uma sociedade melhor, urg·e que comprehendam 
que a transformação cio direito nunca foi realizada por um processo 
revolucionaria. Ella é uma longa elaboração dos espiritos, que só se 
realiza na pratica dos conflictos e ria estabiliclacle ' das victorias, para 
depois se integrar na lei. 

ü SR. MAURICIO DE LACERDA: ---, Mas, quando a tradição é susten-
tada pela força, a conquista do direitÓ só se co·nsegue pela revolta. 

o 'SR. NICANOR NASCIMEN'l'O: - -São os conflictos de que fallei, 
para darem logar ás victorias que se estabilizam nos textos de lei. 

Assim sendo, Sr. Presidente, vou concluir, dando-me parabens a 
mim por ter sido forçado, por esta contingencia, do assombro que me 
{;ausou a encyclica, a vir integrar-me em doutrinas tão salutares que 
marcaram um estag·io da philosophia e da política e encaminharam 
a humanidade para a politica que se realiza hoje, em que nós vimos 
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o mais illustre dos politicos britannicos, proclamando já, na Inglaterra 
individualista, que a propriedade, mesmo particular, nada mais é do 
que um instrumento de trabalho publico e que, si a sua fórma primi-
tiva foi, em um momento, o processo <le realizar a riqueza e desen-
volver o progresso, para que ella se mantenha, como factor do desen-
volvimento da humanidade, é preciso que se vá accommodando a essas 
transformações que modificam a propriedade privada com os seus 
àfreitos despoticos para convertei-a na propriedade publica e colle-
ctiva, servindo armas, machinas e homens, como instrumento do pro-
gresso humano, instrumentos do bem da humanidade. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Alcides Maya (movimento de attenção) : - E' motivo, 
Sr. Presidente, de intenso jubilo para mim fallar pela primeira vez 
á consciencia desta Casa sobre o thema que brilhantt)mente o Sr. Nica-
nor· Naspimento abordou ha pouco. 

O aparte que dei ás palavras àe S. Ex., sobre o accôrdo essencial 
dos seus conceitos ácerca do trabalho, da propriedade e do capital com 
as concepções de Augusto Comte, obriga~me a, desenvolver esta affir-
mativa, que se liga ao que o telegramm'a do preclaro -Sr. Borges ele 
Medeiros tem de decisivo no assumpto. 

Foi Augusto Comte, depois de haver systematizaclo desde o regí-
men theocratico inicial, através do polyteismo· greg·o, da elaboração 
politica romana, da formação medieva e da grande crise revolucionaria 
que culminou na quéda da Bastilha, foi elle quem, senhor de todo esse 
passado, formulou o opinião; que o Sr. Nicanor Nascimento acaba de 
externar, sobre a origem e o destino social do trabalho e da riqueza. 

O capital, social na origem, ensina Augusto Comte, não póde 
deixar de ser social em todas as suas applicações. A evolução· humana, 
porém, não póde importar a annullação da propriedade individual. 

o SR. DOMINGOS MASCARENHAS: - Muito bem. 
O SR: ALCIDES MAYA: - ü capital é apropriado no conjuncto das 

funcções sociaes e annullal-o seria o mesmo que annullar a proprie-
dade, segundo S. Ex. refere. Ora, Augusto Com te . .. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO: .---, Eu não tendo para a~nullação, 

e sim para a transformação da propriedade. 
O SR. ALCIDES MAYA : - Augusto Com te estabeleceu de maneira 
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definitiva, em sua sociologia, que não póde haver sociedade sem 
governo, sem. capital, sem propriedade, sem familia. O contrario, seria 
uma tenebrosa retrogradação, o contrario seria não tendermos ··-para 
o futuro, mas volvermos ás górmas ·rudimentares da extincção col-
lectiva. 

Dahi, porém, a acceitarem os positivistas a intervenção directa 
do Estado na solução de problemas que entendem com a consciencia 
humana, a distancia é muito grande, e o Dr. Borges de Medeiros, não 
esqueçamos isto, ao lançar o seu telegramma em que pede á bancada 
do Rio Grande para combater systematicamente o projecto do Codigo 
de Trabalho, formulou como um principio essencial ·de nossa acção o 
respeito á liberdade garantida pela Constituição. (Muito bem.) 

Este é o ponto basico de nossa conducta. Si conseguirmos que o 
Estado venha operar directamente sobre esse assumpto, abalaremos 
um dos esteios do nosso regímen constitucional. (Muito be,m .) 

Essas questões, como diz o positivismo, não podem deixar de ser 
resolvidas pelos costumes, pela educação, pelo predomínio de uma 
doutrina espontaneamente acceita por todas as classes. 

o SR. NICANOR NASCTMEN'I'O: - Não ba lei, absolutamente nenhuma, 
que não tenha sido apenas a consubstanciação dos costumes. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA: - Apoiado. Não é só o positivismo que 
o sustenta; essa é a bôa doutrina. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO: - Os maiores pensadores allemães 
dizem que o direito é apenas a crystalização das relações entre o 
vencido e o vencedor, em uma fórmula legal. 

O SR. ALCIDES MAYA: - As leis são sempre fórmulas positivas 
de relações sociaes verificadas ; mas é necessario sab er qual a medida 
de tempo e progresso de que dispõem os legisladores afim de verificar 
se os costumes no estado actual da sociedade permittem a interferencia 
violenta do Estado na delicada materia que discutimos. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: ---'-- Ha costumes que não precizam ser 
objectos de lei. 

O SR. ALcrnEs MAYA: - Tratamos · de üma reforma política e 
social; e reformas dessas dependem, como eu disse, ela educação, do 
predominfo de noções theoricas, da acção de leis moraes. O direito 
é e.ssencialmente consuetudinario, como, por exemplo, na antiga Roma 
ou na moderna Inglaterra. Não ha corpo de leis que não venha cÍa 
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tradição dos costumes, de todas as luctas e de todos os ideaes que, 
a pouco ·e pouco, segundo um plano ascendente de cultura jurídica, 
artística, moral, constituem, assignalam e dirigem a vida social. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO' ___, Da relação entre os vencedores 
e vencidos sempre. 

O SR. ALcrnES MAYA: ~ Neste momento, porém, de profunda anar-
chia moral para a humanidade ... 

O SR. NrcANOR NASCIMENTO: - Essa anarchia é muito duradoura. 
ü SR. ALCID'ES MAYA ___, . . . appellarmos pàra costumes que não 

foram ainda creados e dizermos que elles já nos permittem que haja 
essa modificação, é uma contradicção. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO: - E' o papa do positivismo, Sr. Tei-
xeira Mendes, quem declara que isso já está na consciencia da- huma-
nidade, já são costumes occidentaes, estabelecidos em Paris, na metro-
po'ie espiritual, da qual não póde ser desviado o fóco luminoso da evo-
lução humana. Esses costumes já estão J,las leis de Paris. 

O SR. ALCIDES .MAYA: - Cumpre distinguir. 
O Sr. Teixeira l\.fondes vive a lamentar que Paris não ·se tenha 

collocado á frente desse movimento, que a França, o paiz central, como 
disse Augusto Comte, não tenha sabido corresponder á confiança que 
todos os grandes discípulos ·da sociologia positiva depositavam nella. 
Cumpre distinguir : nas paginas que o nobre Deputado leu, ha indica-
ções de , providencias de ordem domestica. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - De ordem política. 
O SR. ALCIDES MAYA: ~ De ordem domestica principalmente. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - E de ordem política; está aqui, 

posso lêr. 
O SR. JOAQUIM Osomo: - As de ordem .política são todas indi-

rectas. 
O SR. NICANOR NASCIMENTO : - Serão estabelecidas pela União, 

pelo Estado e pelo Município, a regulamentação das horas de trabalho, 
a do trabalho de mu lheres, da hygiene das fabricas, emfim, todas as 
providencias que estabelecemos e que aliás estão no substitutivo do 
Sr. Pernetta, a quem eu daria a palavra. 

O SR. ALCIDES MAYA: - O Sr. Teixeira Mendes não podia esquecer 
os ensinamentos de Augusto Comte. Augusto Cornte, por exemplo, exiEe 
que o operaria tenha sua subsistencia garantida ... 
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o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Naturalmente, que tenha o salarío; 
ido contrarig não seria operaria. 

O SR. BENTO DE MIRANDA: - Deixar a liberdade ampla que V. Ex. 
aconselha, é tornar o operaria escravo. 

O SR: ALGIDES MAYA: - O operaria continuará a ser escravo, 
tJmquanto não fôr incorporado, segundo as lições de Comt(). Na con-
cepção theorica da natureza humana, todos os homens, por exemplo, 
têm direito ao repouso semanal, de que fallou o nobre Deputado a 
quem respondo. 

o SR. NIGANOR NASCIMENTO: ____; o Sr. Teixeira Mendes diz que o 
poder temporal deve estabelecer esse repouso. 

O SR. JOAQUIM ÜSORIO: - Em relação aos funccionarios da União. 
o SR. NICANOH NASCIMENTO : - Não é o que está aqui. Elle se 

refere aos operarios em geral. 
O SR. ALGIDES MAYA: - São artigos de minucia. O que Augusto 

Com te estabelece ... 
O SR. NrcANOR NASCIMEN'ro: - "Essas medidas politicas relativas 

á$ condições materiaes, fundamentaes, da existencia domestica, não 
bastam. E' necessario a acção temporal para efficacia elas medidas." 

O SR. ALGIDES MAYA: - Nem póde deixar ele ser assim. Dahi, não 
:Poderemos pretender invadir a esphera do direito civil e alterar a 
essencia dos contractos. 

Ninguem lamenta mais que Augusto Comte o estado deploravel do 
operaria na sociedade moderna. Augusto Comte mostra que elle está 
apenas acampado na sociedade moderna. E o positivismo é a defesa 
destemida para realização das aspirações dos operarias. 

O que Augusto Comte não póde é consentir que, empiricamente, 
o opportunismo político que domina essa esphera venha dar ao Estado 
os meios de perturbar a transformação natural da sociedade, com pro-
videncias negativas . 

Augusto Comte, quando tratou da transformação social, a partir 
da Revolução ' Franceza, indicou perfeitamente o que cumpria tentar e 
realizar, afim de encaminhar esse vasto movimento de transformação 
social proletaria. 

E' verdade que ao tempo em que Augusto Comte formulou o SP\l 

ponto de vista. não tinham apparecido as soluções socialistas modernas.: 
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mas é tão admiravel a critica do grande sociologo na "Política Positiva", 
que todas essas soluções podem ser emquadraclas nas suas _conclusões. 

O Dr. Borges de Medeiros não podia deixar no momento actual 
de se collocar neste ponto de vista, da liberdade, contra a intervenção 
indebita, desde que elle está convencido de que, se nós nos declaramos 
favoraveis á França e á Erltente, nesta hora, é porque ha principias 
de. evolução geral que pairam sobre todos os factos nacionaes. Por 
que motivo estamos a combater, na Europa, sinão por essa questão 
essencial de liberdade? (Muito bem.) 

Por que motivo teriamas resolvido abandonar a nossà neutralidade 
como abandonamos antes do . tÕrpedeamento dos navios, se não houvesse 
na civilização humana icléas superiores ás circumstancias particulares, 
locaes que são adduzidas em favor da limitação da liberdade social e 
politica, assegurada pelo nosso regimen? 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - o que V. Ex. acaba ele dizer está 
em contradicção com todos os factos contemporaneos. São os alliados 
os que realizaram a socialização da industria, a mobil.ização do traba-
lho, tornando a propriedade individual propriedade elo Estado. 

ú SR. ALCIDES MAYA: - Não ha contraclicção alguma nas minhas 
palavras. São r ecursos momentaneos, defensivos, provisorios, contra 
a verdadeira e monstruosa socialização elo trabalho, na Allemanha, em 
que á sombra do Estado, o regimen industrial estava concentrado 
nas mãos elas autoridades militares. A França não podia deixar ele 
seguir esse exemplo para a sua defesa. 

A Inglaterra, antes ela guerra, já estava realizando uma· transfor-
mação i·clentica á ela Revolução Franceza, mas por processos menos 
violentos, mercê elo caracter britarmico, elas condições iocaes que cara-
cterizam a historia daquelle paiz. Tambem alli se clava, entretanto, a 
lucta de classes, entrando os communs a a:vocar prerogativas que não 
tinham, conquistando terreno os programmas trabalhistas. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Nos quaes foi declarada a fallencia 
do individualismo: 

O SR. ALCIDES MAYA: - Felizmente para a humani·dade, feliz-
mente para nós, que nos confessamos discípulos .da philosophia posi-
tiva, porque, si ha corrente theorica que 'deva ser systematicamente 
éombaticla, é do individualismo ·- a corrente mais negativa e dissol-
vênte que póde existir. 
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O Sn. NrcANOil NASCIMENTO: - Como prohibir as leis trabalhistas 
de socialização? 

ü Sn. ALCIDES l\1AYA: - A socialização dos serviços, para nós, 
positivistas, é um phenomeno positivo, sem que a acceitemos no tocante 
ao molde actual dos institutos de trabalho e ás regras de contracto. 

VV.' EEx. querem resolver esses problemas pela intervenção offi-
cial? 

O Sn. SALLES JuNJon: - O que se tem em vista é simplesmente 
inte·rvir, em favor dos fracos, precisamente para assegurar a liberdade 
de contracta:r. 

O Sn. NrcANOil NASCIMENTO: - Para estabelecer a igualdade na 
cconvenção. E o nobre Deputado está honrando o Estado de S. Paulo, 
mostrando que elle representa esse espirito ele progresso, ao contrario 
elo que se tem dito. 

ü Sn. ALCIDES MAYA: - Não desejo revidar ás considerações 
feitas pelo nobre Deputado em tom ironico ... 

o SH. N!CANOH NASCIMEN'l'O: - Não apoiado; não houve tom 
iroriico. 

O Sn. ALcmrns MAYA --'- .. . fallando, creio, em "papa verde" . . . 
O Sn. NrcANOH NASCIMENTO : - Perdão: nunca tive essa intenção, 

fal1ei em papa maximo, comparei o pontifice do Rio Grande do Sul 
com o papa maximo que era o Sr. Teixeira Mendes; mas com absoluto 
respeito. 

O Sn. ALCIDES IVIAYA: - Em resposta ás palavras de S. Ex. apenas 
devo dizer o seguinte: o Sr. Bor es de Medeiros neste paiz, tem um 
alto destaque, o ele . . . • O Sn. NrcANOH NASCIMENTO: - Raras personalidades respeito 
tanto como elle. 

O Sn. ALCIDES MAYA - .. . realmente fazer uma politica sacerdotal 
e ser o ·paladino ele uma theoria ; de não se escravizar á vida parti-
dari a, e de ter um grande sonho, si assim quizerem, que poderá ser 
erroneo; mas tem sido harmonico comsigo mesmo, coherente desde o 
principio da sua vida até hoje. (Apoiados.) 

O Sn. Nrc(\NOH NASCIMENTO: - Todos fazemos justiça ao Sr. Borges 
de Medeiros. 

o SH. DOMINGOS MASCAHENHAS : - o Dr. Borges de Medeiros fallou 
como um sociol.ogo, corno estadista. 
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O SR. ALcmEs MAYA: - As palavras delle devem, em primeiro 
logar, merecer o respeito doutrinaria de todos os adversarias bem 
intencionados como .S. Ex. é. Quanto ao facto do nobre Deputado ter 
aqui na Gamara se revelado discipulo de Augusto Comte na concepção 
geral. .. 

O SR. NICANOR NASCrMENTO: - Sans le savoir; comme Mr. Jourdin ... 
O SR. ALcmEs MAYA - ... ha de permittir que .eu tente demon-

stral-o com elementos que no momento não possuo, elementos de texto 
e de commentario positivista. 

Será esta excellente opportunidade para que eu corrija passiveis 
defeitos de visão na apreciação geral do positivismo. (Milito 
muito bem. O orador é cumprimentado.) 

bem; 

O sr; Nicanor Nascimento (*) - Sr. Presidente, devo primor-
dialmente declarar á Gamara que não ·estou de modo algum de accôrdo 
com a organização de um Godigo de Trabalho neste momento. Acaba-
vamos de dizer de um e de outro lado, na controversia travada, qu<il 
o direito não é náda mais do que um objecto de conquista entre grupos 
ethnicos e entre classes dentro de um mesmo territorio, na lucta dos 
partidos, por exemplo, que é a fó.i'ma r-arncteristica da lucta na socie-
dade moderna, cada um dos exercitas combatentes sustenta uma ordem 
de formulas atacada pelo outro agrupamento. Essa lucta nem sempre 

' tem as fórmas sangrentas das batalhas primitivas; muitas vezes se 
mantém no terreno juridico, econornico e cada expressão le3islativa 
é a traducção ultima, nem sempre a definitiva, da situação· em que se 
encontram as classes dentro elo mesmo territorio. A propriedade, dizia • eu, na primeira parte do meu -discurso, é sempre expressiva da situação 
em que se encontram as clas·ses. 

V. Ex. sabe, e isto é typico,. que a situação ingleza tinha a ni.assa 
da sua população culta, quando a invasão normanda, tendo occupado 
rapidamente, por uma série de batalhas campaes em que foi victoriosa, 
o territorio, a propriedade, desde a época da conquista, passou a ser 
unicamente normanda. Eram proprietarios de terras os politicamente 
victoriosos, os que exerciam a funcção representativa de sustentaculo 
do Estado na distribuição economica das terras e das riquezas domi-

( " ) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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nadas. A evolução di. propriedade em todas as patrias e em todos os 
pontos é precisamente isto: a lucta das classes militarmente vencidas 
contra as· classes militarmente vencedoras. Na Inglaterra a alta expres-
são parlamentar da democratizaçãó ingleza foi a batalha travada entre 
Lloyd George, Ministro da Fazenda, e a Gamara dos Lords. Discutindo 
a lei dos . beneficias, a Gamara Alta oppoz-se a esta lei, . e logo 
depois se votou definitivamente o chamado orçamento dos pobres, 
organizado por Lloyd George. Na nação ingleza, j á te'!'ldo che-
gado -á época politica em que a proprieàade se deveria generalizar 
a todos os inglezes, arrancou das mãos dos Lords a direcção desta 
materia e o Parliament-act declarou decisivamente que o véto dos 
antigos tennanciers, dos proprietarios militares da terra não tinha mais 
effeito suspensivo para nenhuma lei. Na mesma .occasião em que a 
politica ingleza se democratizava, tambem os sociedades operarias 
inglezas estabeleceram pelos regvlamentos trabalhistas as regras que 
deviam determinar o maximo de trabalho e o mm1mo do salario ItO 

tempo, as normas sobre a mulher, sobre a beneficencia e sobre a in-
fancia. 

Já a esse tempo a In !aterra havia resolvido a questão dos opera-
rias pobres, a quf'.stão dos accidentes 0do trabalho. Disse-se desta 
tribuna, ha poucos dias, que a Ingl~terra não tinha .lei sobre accidentes 
de trabalho . E', Sr. Presidente, confiar ele mais na ignorancia alheia. 
A lei dos acciclentes elo trabalho ' na Inglaterra tem a data de 1887; 
é mesmo ,anterior á lei elo trabalho francez ... 

O SR. SALLES JUNIOR : - Pouc'O posterior á allemã. 
O SR. NICANOR NASCIMENTO - ... anterior á hespanhola, anterior 

á italiana. A regra elo risco profissional formou - se na Inglaterra, como ~ 
todas as regras inglezas se formaram, através dos costumes da juris-
prudencia. Nem só na Inglaterra: - na França, a evolução pela qual 
se veiu ela lei AJuilia, que corrigiu o Codigo Civil Francez, até a dispo-
sição do art. 20 ela lei de 1889, que regula os accidentes do trabalho 

" pelo risco profissional, fez-se através da jurisprudencia. 
Eu trouxe documentos\ elo assumpto, pois não ha para esclarecer 

qualquer materia como a sua documentação. 
A regra mais vantajosa para o individuo que soffr.ia um damno 

em França era a applicação da lei Aquilia, que dizia: "ln leges Aquilia 
levíssima culpa venit." 
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Para que houvesse a responsabilidade de clamno, a responsabili-
dade de um accidente, bastava a culpa levíssima. Era a expressão do 
que dizia o Codigo Civil F.rancez, affirmaclo por Domat: 

"Toutes les pertes et tous les dommages qui peuvent arriver par 
le fait -ele quelque personne, soit imprudence, légerité, ignorance de 
ce qu'on ·doit savoir ou autres fautes semblables, si légeres qu'elles 
puissent être, doivent être réparées par celui clont l'impruclence ou 
autre faute y a donné lieu." 

Era claramente a noção ela culpa; a jurispruclencia, porém, pro-
curou achar no art. 1. 383 do Codigo Francez, que dava a responsa-
bili·clade ao proprietario, pelos males causados por suas cousas, por 
seus semoventes, a r esponsabilidade plena, e então começou a osciliar 
a jurisprudencia franceza na interpretação do art. 1 . 383 do Codigo 
Civil, attribuindo a responsabilidade de damno causado por uma 
machina a um operario ao proprietario da fabrica, dizendo que, si 
elle era o clono ela cousa, devia ser o responsavel pelos malefícios 
causados pela cousa. Mas a jurisprudencia hesitou e as demandas mai.s 
tremendas e mais Clifficeis se instauraram entre luminares da advocacia 
franceza, uns defendendo às patrões, outros os operarias. E houve 
um momento em que o argumento formidavel foi a fadiga: industriaes 
e operarias, representantes das· duas classes, na advocacia, na política 
e homens de todas as espheras, no jornalismo, na jurisprudencia, em 
todas as actividades, defendendo as suas doutrinas, chegaram ao ponto 

, que é traduzido no Les industrielles: "eux-mêmes, fatigues de proces 
r;ontinuels, incertoins, et mineaux, aux quels ils étaient en butte 
demandaient l'adoption du príncipe du risque pr<ifessionel, ce qui 
avait également fait l'object d'un vceu émis par le Comité inter-
cional de s accidents du travail clans son Congrés ele 1889". 

Do accôrdo dessas vontades, do costume, como disse o meu illustre 
collega pelo Rio Grande do Sul, nasceu então a a:; itaçã.o · legislativa; 
os parlamentares começaram a apresentar, no Senado e na Gamara, 
os diversos projéctos, nos quaes é porventura primeiro o da organi-
zação syst,ematica, offerecido em 1884, por Giraud e Nadaud na Gamara 
Franceza. Nesses projectos esboçava-se apenas a theoria do risco pro-
fissiona l, dava-se aos patrões ·a responsabi lidade daquelles accidentes 
de trabalho decorrentes de uma culpa presumível na construcção das 
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fabricas, na organização dos seus apparelhos, no preparo, na hygiene 
mesma dos seus estabelecimentos. 

Mas a jurisprudencia encontra difficuldades cada ·vez maiores, e, 
na Gamara Franceza, quando, por exemplo, Béranger aventava iJéa 
de dividir as industrias em perig·osas e não perigosas , Jules Simon 
lançava o celebre repto: 

"Je défie les plus habiles de faire une répartition des industries 
dangereuses et des iridutries ou l'ouvrier n'ait pas d'accidents à 
c.raindre ... " 

Então, já á consciencia dos legisladores se apresentavam claros os 
factos que determinavam a theoria do risco profissional. 

Théwmet, discutindo a questão nci Parlamento franc ez, com extra-
ordinaria lucidez, mostrava as razões praticas por que os operarias 
não podiam ter a responsabilidade da culpa, e ella devera cahir inteira 
sobre o patrão. · 

Dizia elle, em primeiro logar, que, quando o operaria comparece 
á fabrica para fazer seu contracto de trabalho, geralmente verbal, não 
tem nem a capacidade voluntaria, nem a capacidade technica para, 
examinando a fabrica, os seus fundamentos, os seus machinismos, as 
suas polias, a sua poeira e 'seus · fermentos, verificar a gravidade do 
risco por que vae passar; ele modo que, inicialme11te, ao contractar 
o trabalho, não pócle o operaria, por fórma alguma, medir a extem,3.o 
extraordinaria elos riscos que vae correr pelo far.to ele trabalhar nessa 
fabrica. 

Mas outro elemento, ele natureza psychologica, decidiu logo as 
le )slaturas francezas a accei.tar o risco do trabalho. 

Dizia Le Duc e nisto secundado largamente por aquella intelli-
gencia formosa e extraorclinar io orador que era o Conde ele Mun, quo 
o operaria, á proporção que trabalha na fabrica, se habitua á machina, 
perde o terror do perigo, os movimentos todos das entrosagens se lhe 
tornam familiares e dessa falta de preoccup·ação e de receio nasce 
naturalmente extraordinaria confiança na sua agilidade, na sua capa-
cidade technica, nas suas adaptações musculares e organicas, ele sorte 
que elle se arrisca extraordinariamente no uso dos apparelhos; tanta 
confiança tem na certeza de seus movimentos e se ajusta por fórrna tal 
aos movimentos da machina que não lhe póde produzir damno. Diz 
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Le Duc que essa adaptação é tão profunda que a imprudencia se torna 
natural. 

Então Maruéjouls, propagandista quasi systematico do risco p1:0-
fissional, apresentou um argumento completamente decisivo, trazendo 
ao conhecimento da Gamara F~anceza o methodo industrial Taylor, 
que se caracteriza pela adaptação lenta do operario á machina e ao 
seu trabalho, por fórma tal que se torna esse trabalho inteiramente 
mecanico, quasi inconsciente. 

Declarou elle, e o provou, que esta era a condição fundamental 
da industria moderna, e que si os trabalhadores não tivessem essa ada-
ptação tão profunda do·s machinismos, que os reduzia quasi a machi -
nas, agindo por acção reflexa, a industria moderna não po"deria attingir 
á productividade contemporanea, nem dar o rendimento espantoso 
de trabalho, si os actos dos operarias fossem effectivamente volun-

. tarios . 
V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que os actos humanos, quando repetidos 

extraordinariamente no tempo e, principalmente, na especie e por 
herança, tomam a fórma de actos reflexos, de" rnéras acções instinctívas, 
que não passam quasi pelo dominio ela consciencia. 

Esse é o grande facto da industria moderna. O homem aclap~a-se 
de tal maneira ao seu trabalho que já procede na fabrica como as 
nossas visceras procedem na elaboração organica, sem que quasi tenha-
mos consciencia claquillo que ellas estão produzindo. 

Perguntava, então, Maruéjouls como se vae attribuir ao operario 
responsabilidades pela imprudencia, cliviclil - a com o patrão, si a 0on-
clição mesma dessa industria é que o operario seja quasi innocente, 
e, portanto, um verdadeiro imprudente'! 

Através de cada voto do Parlamento, desde 1884 até 1889, o pro-
jecto de lei chegou definitivamente á França, e foi redigido nos se uin-
tes termos, que ' constituem o art. 20 ela lei de 1889. 

"Le patron est responsable de tout accident survenu à ses ouvriers 
independamment de tout idée ele faute." 

Como vê a Gamara, a fórmula definitiva foi esta: Não se quer 
mais saber nem é preciso examinar si o patrão, na organiza9ão da í'Ua 

fabrica, na sua construcção, no preparo elas machinas e applicação dos 
respectivos apparelhos, movidos a vapor ou pela electricidade, praticou 
quaesquer negligencias ou quaesquer imprudencias. 
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· ·_ Essa questão não é mais posta ao julg·ador. A cousa unica que o 
operaria tem de provar, em França, como na Allemanha e na Ingla-
terra, para constituir o accidente do trabalho, é, como diz a lei fran-
ceza: 

"II suffit dane pour l 'ouvrier de prouver que l'accident dont il 
a été victime est bien regardé par la loi comme un accident de travai!, 
c'est-á-dire, aux termes de l'article premier un accident survenu par 
J'effect du travai!, ou á l'occasion du travai!. " 

O SR. PIRES DE CARVALHO: - E ' o criterio radical. V. Ex. está 
discutindo brilhantemente; mas ha de permittir que eu diga que no 
debate aqui travado até hoje essa parte não foi atacada. 

ü SR. NICANOR NASCIMENTO: - Como não? Eu ouvi sustentar-se 
e dizer aqui - e será a segunda parte do meu discurso ... 

O .SR. ' PrnEs DE. CARVALHO: - Graças a Deus e ao bom nome da 
·Gamara, nenhum dos oradores que têm occupado a tribuna combateu 
essa providencia; todos reconheceram a necessidade da medida. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO: - Ouvi de juristas notaveis, nesta 
Casa, que a questão de r esponsabilidade patronal já estava no Codig·o 
Civil. Ora, a doutrina sustentada no ·Codigo Civil é a doutrina da culpa. 
Já vê o nosso collega que uma confusão gravíssima na elaboração da 
lei se est·á dando no Parlamento. Pelo que li no Diario Official e pelo 
que ouvi aqui, o Sr. Augusto de Lima, por exemplo, declarou ·que não 
podemos acceitar essa noção do risco profissional, porque vae contra-
riar a noção estabelecida no Codi:; o Civil. Note o illustre collega que 
não é tão exacto, quando affirma que não ha divergencias a esse 
respeito. 

O SR. PIRES DE CARVALHO: - V. Ex. tem de dar o des~onto a opi-
niões da tribuna em discursos, como foi o proferido pelo dist.incto 
collega. 

O SR. NICANOR NASCIM·ENTO: - Respeito todas as opiniões, mas 
declaro que existe essa. confusão. 

O SR. SALLES JUNIOR: - .si todas essas medidas estivessem no 
Codigo Civil, elle passaria a ser Codigo do Trabalho. 

O SR. PIRES DE CARVALHO: - O Codigo Civil é uma lei nossa, que 
póde ser modificada, como está sendo mesmo no Senado. O orador 
está discutindo brilhantemente; mas o que me parece é que está insis -
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tindo em doutrina unanimemente acceita. A responsabilidade do risco 
profissional não ha espirita democratico que não a acceite. 

·Ü SR. NICANOR NASCIMENTO: - Não é como parece a V. Ex., nem -
é no Brasil, nem foi na França, nem na Allemanha, nem na Suissa, 
nem na Italia, nem na Inglaterra. 

V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que as noções juridicas, aquellas . que 
constituem o patrimonio fundamental da especie na lucta economica 
em que se vieram formando, através de millenios, constituiram uma 
.superior estructura cerebral tão intimamente ligada á existenci'a do 
homem e da raça, e érue essas noções, estabelecidas pela latinidade, 
afundadas no espirita humano com raízes geotropicas pela legi·slação 
de todos os povos néo-latinos, introduzida nos codigos, ass_entada nos 
costumes, constituindo quasi que o fundo ela natureza humana, no 
que diz respeito a esse direito, não podem ser alteradas e modificadas 
pelas noções novas, nascidas por esse estado contemporaneo, sem que 
~e dê em todos os espíritos aquelle mesmo phenomeno que sg dá na 
foz dos rios. A agua limpicla e branca é a icléa nova, a conquista que 
quer irromper através elo oceano e que · ·enconira a resistencia · das 
aguas paradas; dá-se então o p!1enomeno cur.ioso ela mistura desrns 
aguas que não são, ao principio, as límpidas, ou aguas do rio que 
irrompe, nem a·s do oceano. Esse phenomeno succede na consciencia. 
Espiritos illuminados ela França, como o de Béranger, Thevenet e 
Poirier confundiram, durante 12 annos de elaboração da lei no Par-
lamento francez, as duas noções da culpa e do risco. E. primeiro que 
essa noção do risco tivesse tomado todos os seus delineamentos e 
se tivessem integrado as re ras de toda a legislação operaria, largos 
tempos se passaram em longas discussões. E ainda tão profunda é a 
resistencia das id.éas anti .. as, do misoneismo, que V. Ex. encontra 
ainda na propria legislação franceza disposições que têm dado logar 
a grandes luctas judiciarias, a batalhas rios espíritos dos juize8, que 
variam de differentes sortes. 

V. Ex. encontra no art. 27 ou 28 ela legislaç'ão franceza a affirmação 
de que "~ la faute 'inexcusable de I'ouvrier ne supprime pas mais 
diminue seulement la responsabilité du patron ". 

Por ahi V. Ex. vê quanta é a resistencia da noção da culpa, q<i.e, 
mesmo sendo a legislaçjo franceza radical, tendo sido declarado que 
era preciso de tal fórma extremar as duas noções, as duas idéas, os 
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dous typos, de modo a determinar a jurisprudencia sempre uniforme 
para não prejudicar o operario, porque o obreiro não tem resistencia 
sufficiente para trayar batalha com o patrão,. ainda a despeito ele ser 
essa a resolução da co11sciencia franceza, se insinuaram na lei dispo-
sitivos, que são debris - resquicios ela noção da culpa. 

A lei franceza obedece á evolução da propriedade, quando chega 
áquelle ponto em que o Imperador da Allemanha e Rei da Prussia 
dizia em sua carta memoravel, um elos mais extranhos documentos 
humanos que têm appárecido nos ultimos tempos, que era preciso 
que a Allemanha comprehenclesse que os seus operarios eram instru-
mep.tos de trabalho, unidades econom.icas que cumpria foss·em poupadas 
e resguardadas pelo Estado, sendo que a questão elo direito dos acci-
dentes de trabalho e desta legislação não eram objecto elo Direito Civil, 
não eram objecto elo Direito Privado, porque eram objecto elo Direito 
Publico. Tratava-se da paz germanica, dizia o Imperador : - Emquanto · 
nossos instrum entos primordiaes ele trabalho, os mais efficientes, mais 
vigorosos e mais decisivos, que são os operarias, não estiverem res-
guardados, na sua hygiene, na sua viela, no ·seu salario, no tempo ma-
xirno ele serviço e tambem na garantia ele sua existencia, nas suas pen-
.sões ele viela como ·elles chamavam, na hora ele acciclentes c1ue invalidam 
ou diminuem 1 es~ ê elefuento, a paz interna ela Allem(l,nha não estará 
.assegurada, o cl e·senvolvimento ela Germania não poderá r ealizar a 
Welt-Klitik. Esta noção ele que o risco do trabalho não é de Direito 
Privado, não é ele Direito Civi'., mas é ele Direito Publico;. é,uma noção ·1 
de Economia Politica, ela garantia ela riqll,eza publica, ela garantia ela 
.segurança elo .patrimonio elo Estado, elo patrimonio ela raça; emquanto j 
não tivermos chegado a esta integração, não teremos comprehendido 1 
-0 problema na sua essencia, na sua substancia. 

Para cornprehencler a natureza do pheno 11;1eno ela evolução social, 
que levou todas as civilizações contempo·raneas a adaptarem o risco 
profissional, é preciso ter acompanhado cuicla.closamente a historia ela 
evolução pofri tica economica ela . All-emanha. Ha dias, citando eu a acção ' 
do Imperador, conducente sempre ao r esguardo elo operariado allemão, 
dizia-me o illustre representante elos operarias .nesta Casa, o Sr. Dr. 
Mauricio ele Lacerda, que o imperaid.or foi coagido, não moviG!o pelos 
seus sentimentos liberaes, pelos sew.s sentimentos altmisticos. Nem 
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jámais elle o disse. A evolução juriclica ela Allemanha obedeceu, .;orno 
a evolução ele todos os povos, ao seu desenvolvimento economico. 

Esta evolução juriclica, como economica ela Allemanha, clesaut.o...: 
rizou a todas as previsões politicas. Quem estudarº a evolução politica 
da Allemanha verificará que o cathecismo de B'ismarck foi desmentido 
por toda a evolução economica e politica allemã. Bismarck, depois 
da guerra de 1870, quando organizou a Confederação Germanica 
teve como proposito instituir uma potencia militar em torno da 
Prussia, debaixo ele todos bs pontos de vista militar. 

Todos os seus princípios se apoiavam na nobreza, nos dominadores 
da terra, nos velhos pan-germanistas. 

No emtanto, quando veiu ao Governo, o actual Imperador, e foràm 
dispensados os serviços elo velho chanceller da humanidade _ articulou 
a eiva ele ingratidão contra o Imperador, a humanidade articulava 
apenas um bradÓ sentimental, sem nenhum fundamento na verdade. 

O SR. B.ENTO DE MIRANDA:: - Bismark não era pan-germanista. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Era prussiano. 
O SR. SALLES JUNIOR: - O pan- germanismo é posterior a 1870. 
O SR. N!cANOH :NASCIMENTO: - O desênvolvim'ento do exercito 

prussiano e allemão, o apparelho militar organizado por Bismarck, 
exigia um grande augmento elas- rendas, exigiu que a· Allemanha pro-
duzis-se, e clahi o industrialismo allemão, o momento houve em que 
o· industrialismo a1lemão cresceu tanto, que já não cabia a applicaÇ'.ão-
dos seus procluctos dentro elo paiz, tendo o ImpeTio, ao · contrario do 
pensamento de Bismarck, que era o ela contensão dentro ela Prussia, 
de fazer o transbordamento ela sua industria para os paizes visinhos. 

Os seus objectos ele ferro, as suas machinas, os seus utens_il ios 
Ülvadiram a Italia, a -Suissa, a Austria e a Russia, e em troca desses 
instrumentos de trabalho, que a Allemanha mandava para todas essas 
r egiões, , teve do fazer a érie de tratados com a Russia, com a Austria, 
e convenção com a Italia para a permuta p'or proeluctos ela terra, ele 
cereaes ele todos esses paizes. 

Ahi encontrou então a politica imperial uma r esistencia tremenda. 
do partido pan-germanista agrario, que se sentiu ferido na sua p1·0-
duilção interna pela invasão dos cereaes e outros generos dos paizes 
circumvisinhos. 

Ahi a lucta das classes, a resistencia que os agrarios oppuzeram 
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á acção imperial de desenvolvimento economico, ainda á custa das 
clãsses velhas, obrigaram o Imperador a apoiar--se nos catholicos. 

Essa contingencia economica do Imperio, de um lado precisando 
elo maximo desenvolvimento e bôa vontade industrial elo operariado, ele 
outro lado carecendo apoiar-se na massa operaria para resistir á 
massa agraria, foi que determinou o surto da legislação operaria. 

Este choque na sociedade antiga, conservadora, misoneista com o 
Imperador, que representava o surto economico, logo depois transfor-
mada Weit Politilf. foi que permittiu ao operariado exigir gradativa-
ment~ o incremento da sua legislação obreira, e obrigou o Imperador, 
pelo desenvolvimento ele sua política economica, a acceitar o desenvol-
vimento da politica operaria. 

Assim tem sido em toda parte. 
Os anti _ os conservadores, os dominadores ela terra, e, po1' tanto, os 

dominadores militares ela polüica, nunca cederam na lucta elas classes,. 
sinão cleinte ela batalha sangrenta ou de batalhas economicas. 

Se fôrmos acompanhar a evolução na Inglaterra, encontraremos o 
Partido Trabalhista inglez, que, allás (revélo á Gamara este caso 
inter essante) repelle a denominação ele socialistas. 

O SR. SALLES JuNiôR: - Com razão. O trabalhista na Inglatena 
não é socialista; é intervencionista. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Aqui terei de fazer uma digressão 
para mostrar que a minha posição politica, que a minha posição social, 
quer na Gamara, quer no desenvolvimento das actividacles sociaes do 
:Srasil, diverge profundamente ela do meu illustre collega que nesta 
Casa, com tanta abunclancia e tanto brilho, representa os operarias. 

Eu, Sr. Presidente, sou um interv8'11cionista : quero que o Estado 
intervenha nas questões sociaes como um apparelho regulador das rela-
ções de todas as classes, sempre que um proposito economico e juridicp, 
mas não pretendo o preclominio ela classe •socialista, da classe operar·ia 
sobre todas as outras. 

O SR. SALLES JUNIOR: - Ha socialistas que tambem são interven-
cionistas, como uma transacção no Estado actual. 

O SR. NroANOR NASCIMEN'l'O: - São os possibílistas. 
O SR. SALLES JUNIOR: - E' a theoria de Jaurés : a do termo médio. 
O SR. NICANOR NASCIMENTO : - Eu nesta hora accentuo ·O meu pro-
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posito na Gamara por um requerimento para que resolvamo.s a questão 
do trabalho no que ella diz respeito aos accidentes. 

Sou interv~ncionista; quero que o Estado intervenha não só pela 
sua aoção juridica, rf;gulando por preceitos legaes as relações entre o 
patronato e o operariado, como pela sua acção política, pela sua acção 
policial Ba manutenção da ordem entre as duas classes, mas não en-
tendo qu~ todas as questões operarias possam ser resolvi.das já, porque 
muitas s.ão revestidas de tal complexidade economica, social e politie;a, 
que ha impedimento decisivo para que ella seja immediatamente 
resolvida. 

O SR. SALLES JUNIOR: - Questões complexas, propriamente ditas, 
são as questões socialistas; mas a intervenção justa, opportuna, nas 
questões do trabalho, esta não soffre contestação. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Eu, por exemplo, pléiteio a questão 
do risco profissional. 

O nobre Deputado pela Bahia diz que a consciencia da Gamam é 
unanime em acceitar; mas si não é unanime, parec'e que maioria 
esmagadora a acceita. A consciencia nacional, _todas as classes, as plu-
tocraticas as mais favorecidas da fortuna, todas admittem esta doutrina. 
e estes preceitos que a evolução industrial creou, situação de tal ·Ordem 
c;ue é um dever humano, que é uma necessidade econornica resolver 
esta questão immediatamente . 

.S. Paulo, evidentemente na vanguarda do industrialismo nacional, 
acceita, pela voz autorizada de seus leaders, a theoria q\le julga de 
necessidade a solução immediata do problema. 

Ha outras questões de excepcional gravidade, ele complexidade 
maxima, muitas das quaes não podem ser resolvidas pela lei; mas que 
têm de .ser resolvidas pelos regulamentos e pelos factos. Declino, entre 
outras, a questão elo trabalho da mulher. Ninguem irnora, ninguem 
deixa de sentir quanto emocionantes são as questões relativas ao tra-
balho da mulher. Como prim.eiro exame, logo se apresenta á sociedade 
easa questão debaixo de um ponto de vista economico : sendo o homem 
o maior capital ·Social de uma raça e de uma Patria, o resguardo da 
capacidade dos nasciturnos, cfo seu potencial como productor, como 
propulsor economico, interessa profundamente a sociedade. 

A mãe que, pa::rturiente, tem de andar á procura ela subsistencia 
para si· e par.a o producto, ha cl:e necessariamente e inevitavelmente 
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gerar um instrumento economico mellt'ls valido do que aquel1a ·que está 
bem alimentada e tranqurlla. 

O SR. PIRES DE CARVALHO: - Conforme ... 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - A lactante que tem de furtar minu-

tos ao trabalho para dar á sua creatura um onda de leite fatigado, ele 
sangue cansado pelas preoccupações ele toda a ordem, ha Clle necessaria-
mente nutrir um homem menor como valor economico . .. 

O SR. PIRES DE CARVALHO: - Conforme ... 
O S.R. NrcANOR NASCIMEN'l'O: - Perdôe o collega; é preciso sempre 

isolar um problema c1ualquer para resolvei-o. 
O SR. PIRES DE CA,RVALHO: ~ V. Ex. dá esta . regra para todos os 

c·asos ! 
o SR. NICANOR NASCIMEN'ro; - Dou como regra média. E' uma 

questão que está hoje resolvida por todo o pensamento contemporaneo. 
- Não é mais uma controversia. 

Naturalmente não se vae comparar o caso ela mulher tub erculosa 
e cercada de todo o confor>to com o ela mulher váhda obrigada ao tra-
balho. O que fazemos é amparar, como dizem os francezes, todos os 
mais elementos sendo iguaes, menos este. 

Deixar ele proceder assim é não querer resolver o problema. 
O SR. Pm.Es DE CAIWALHO: - O contrario é querer resolvei-o pelas 

excepções. 
O SR. SALLES JUNIOR: - Esta é que é a regra. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO : - Sr. Presidente, o facto concreto, 

que tem trazido solução ao problema elo ponto de vista scientifico, 
0 este: a mãe sadia, alimentada, repousada, dá evidentemente um 

· producto melhor . .. 
O .SR. SALLES JUNIOR: - Não ha duvida. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO : - E', portanto, o maximo problema 

para o Brasil. 
O SR. 'SALLES JUNIOR: -,--- Encarada por este aspecto a questão é 

até ele Direito Publico. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Perfeitamente; de Direito Publico. 
Si, portanto, fôrmos medir o valor eccmomico elos centenares de 

-milhares de mulh eres que, no • Brasil, trabalham, teremos medido, 
debai.xo de um ponto de vista sci-entifico, quanto o Estado, pela sua 
intervenção no repouso das parturient,es e elas lactantes, pôde alterar 
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as condições economicas do futuro, pela variação dos elementos válidos 
que temos de dar ao futuro ou dos elementos diminuídos de expressão 
economica, que lhes podemos fornecer, pela incuria. actual. 

O SR. FAUSTO FERRAZ: - Cesar, quando passava nas ruas de Roma 
e via uma senhora gravida, saudava reverente, dando assim exemplo 
de respeito e acatamento a essa situação da mulher. 

O SR. PIRES DE CARVALHO: - Aqui teríamos de andar sem chapéo; 
isto era bom lá em Roma. 

O SR. FAUSTO FERRAZ: - Isso não é ridículo: era um exemplo que 
Cesar dava ao povo de Roma. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - V. Ex. tem foda razão. Vou explicar 
como é profundamente expressivo o que V. Ex. diz. Cesar era a expressão 
maxima da Humanidade, um desses homens que, pelo seu sentimento, 
pela sua energia, pela sua intelligencia, era o typo representativo da 
especie; de modo que essa idéa, que atravP-s do tempo se vem concre-
tizando, desde Cesar, que assim manifestava o r espeito á mulher gra-
vida, era a significação, através do tempo, da consciencia humana, EJ.Ue 
se tinha inteirado do quanto era importante para a especie o respeito 
pela mulher gravida, por aquelle ente que se desenvolvia, germen futuro 
da grandeza physica e moral, que estava no ventre da mulher. O illustre 
collega, trouxe, pois, argumento altamente expressivo de que a con-
sciencia humana, no decorrer dos seculos, se veiu integrando nessa ver-
dade, .que é hoje o altruísmo. (Muito bem.) 

Sr. Presidente, esse aspecto, portanto, mostra quanto é impor-
tante para a Nação Brasileira, para a nossa raça, que todas as mulheres 
brasileiras, todas as gestantes, tenham uma gestação preparada de 
fórma tal, que o producto goze todos os resguardos hygienicos e ·saia 
physiologicamente perfeito. 

O SR. FAUSTO FERRAZ: - Aliás, o Estado de Minas já cogita desse 
ponto em sua legislação; as professoras são assim resguardadas . 

o SR. NICANOR NASCIMEN'rO: ~ Não é, portanto, por simples inte-
resse sentimental que se pede protecção para a mulher gestante, par-
turiente ou lactante. Longe de ser isso, é um acto de poupança eco-
nomica que realiza o Estado. 

Gaston Gese, estudando a organi'Zação dos diversos povos ela terra, 
divide-os em povos de acção uniforme e de acção confederada; e revela 
como todas as soluções, mesmo .as da guerra, exigem uma differenciação 
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processos para se chegar a uma integração final na: resolução do 
\ problema. 

No Brasil, por ~xemplo, .que é uma Federação, e em que a regula-
mentação dos direitos está adstricta ás Constituições estaduaes, e em 
{[Ue a situação economica de. cada zona determina soluções ec.onomicas 
profundamente diversas, é preciso que tenhamos um cuidado extraor-
dinario na solução desses problemas, de modo· que aquillo que fizermos 
ele generico não vá produzir um mal em certos e determinados lagares. 

E', por exemplo, uma questão essencial para os trabalhistas, para 
os socialistas, para os positivistas, a abolição do trabalho da mulher. 
E' outra questão socialista a limitação do trabalho da mulher. A' pri-
meira vista parece .que o acto benemerito, o acto social, o acto eco'-
r,omico seria determinar o trabalho dos homens para. permittir que 
as mulheres fossem sómente reproductor:;).S. E' o primeiro" aspecto da 
questão, o que impressiona os sentimentos. · 

Pergunto, porém, agora, aos economistas: porventura, Idada a 
situação contemporanea da relatividade do salario, as expressões do 
valor das utilidades, poderia o, operaria, com o salario que percebe 
boje, manter a nutrição, a casa, a roupa, a educação ela sua prole, 
com o seu ordenado? 

A resposta não pócle ser affirmativa. 
O homem opera.rio, hoje, na sociedade contemporanea, e nós só 

terr;10s de dar soluções praticas e reaes, não pôde viver exclusivamente 
com o seu sala.rio. 

Predsa accrescentar ao rendimento de sua casa, á sua receita tam-
bem o sala.rio ela mulher e, em muitos casos, o sala.rio elo infante. 
De modo que a· acção radical que viesse prohibir o trabalho ela mulher, 
como seria de desejar, redundaria em infinito mal, na desorganização 
muitas vezes elos lares. 

Outras questões iriam provocar clifficulclácles insuperaveis, se as 
quizessemos resolver agora, qual a do salario minimo e a cio tempo ele 
trabalho. São questões no Brasil ele uma difficuldacle, hoje talvez inven-
cível. 

O SR. SALLES JUNIOR : - Mesmo na Europa, que me conste, nã.o 
ha lei senão, creio, que na Austria, estabelecendo o salario minimo. 

o SR. NIOANOR NASCIMENTO: - Em primeiro Jogar se perguntará 
ao legislador se o tempo de trabalho exigido do homem na zona can-
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. dente de Pernambuco pó ele ser o mesmo exigido nas regiões fri : idas 
do füo Grande do Sul? 

O trabalho qu e um homem realiza no campo aberto, recebendo 
.pelos pulmões o alimento quotidiano, o ' alimentoª de todas as horas, 
,póde ter a mesma limitação que do homem trabalhando. em uma fabrica 
de productos chimicos, em que lida constantemente com aciclos e ema-
nações 

0 
delecterias que lhe podem dentro ele pouco tempo provocar 

a morte? Certo que não. 
Assim, uma solução generica immecliata para todas as questões das 

horas de trabalho no Brasil inteiro, dada a divergencia de clima e a 
diversida·de ele trabalhüs, traria males não pequenos, traria · em muitos 
pontos a desorganização completa elo trabalho. 

O SR. CAMILLO PRA'rEs: ~ Isto é de importancia capital no 
assumpto. º 

O SR. NICANOR . NASCIMENTO: Querendo dar soluções praticas, 
não querendo seguir o exemplo elos rhetoricos, que pretendem emo-
cional' o proletariado com promessas irreali~aveis, devemos ser possi -
bilistas e conceder nesta hora aquellas soluções compatíveis com o 
nosso desenvolver ecçmomico, com a nossa situação geographica e 
com o nosso meio etlmico. ü salario tambem não poderá ter solução 
g·enerica e irnmediata no Brasil inteiró. E' evidente que ha reg·iões~ 

tio paiz, e não quero especificar, onde a proclucção pó,de permilLir 
·salarios elevados, quiçá enriquecedores do proletariado; .outras zonas 
exístem onde o salario maximo alcançado .pelas condições economicas 
respectivas não attinge nem se approxima do salario minimo daquellas 
outras zonas elo paiz . . 

Como, por tanto, estabelecer-se as condições peculiares de clacw 
trecho do paiz determinam um salario possível para o operario, diffe-
rente daguellas condições peculiares ele uma região muito mais rica, 
onde não só a producção permitte salario maior, como as necessidades 
da nutrição tambem exigem maior clispendj o, como estabeiecer um traço 
mínimo ou mesmo médio para salarios, se em cada industria, em cada. 
profissão, em cada cidade, condições diversas ' determinam -soluções 
diversas? Por todas estas razões requeri que, neste momento, discutís-
semos apenas os accidentess do trabalho; as outras .questões que se terão 
logo de seguir, serão examinadas cuidadosamente. 
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O SR. SALLES JUNIOR: - Que é que V. Ex. pensa sobre a regu-
lamentação elo trabalho elos menores? 

O SR. NICANOR NASOIMEN'ro: - Acho que aos acciclentes elo traba-
lho deve seguir immecliatamente a lei sobre o trabalho dos menores 
nas fabricas. 

O SR. SALLES JUNIOR: - Estou em desaccôrclo com V. Ex.; entendo 
que os assumptos deviam ser tratados conjunctamente. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO: - A questão dos menores nas fabricas 
tem ele facto varias aspectos, que de~erminam o estudo immecliato ela 
materia. Em primeiro lagar as fabricas elevem produzir sem destruir. 
Devemos procurar aquellas limitações que p~mittem o maximo de 
rendimento do trabaÜ10 raci.onal sem inutilização elas forças proclu-
ctoras. 

O Sn.. SALLES JUNIOR: - Muito bem. Por esta razão é oppor tuna 
a discussão sobre o trabalho ·elos menores . 

o SR. NrCANOR NASCIMENTO : - Neste ponto ele vista temos o se-
guinte : os menores são a reserva elos homens do Brasil, aquelles que 
têm hoje dez, doze annos, serão dentro ele oito. ou dez annos a Naçã:o 
(apoiados), teremos passado, as nossas energias, ter-se-hão extinguido 
e serão esses homens que virão resolver todos os problemas militares 
e economicos da Nação. 

O SR. SALLES JuNrnR: - V. Ex. está · clefenclenclo muito bem o 
meu ponto ele vista. 

o SR. NICANOH. NASCIMEN'l'O : - E' o meu. 
Ha, portanto, Sr. Presidente, imperiosa necessidade ... 
O SR. SALLES JUNIOR: - Imperiosa, urgente e immecliata. 
o SR. NICANOR NASCIMENTO ----,- .... no esta elo em: que nos encontr<•,-

rnos ·nesta hora mais elo que nunca em conflicto com as raças limi-
trophes, . com as raças inter-co.ntinentaes, de resguardar os elementos 
ele desenvolvimento ethnico, de modo qüe estes homens, que hoje 
representam uma reserva espantosa, sejam amanhã a realidade ma-
xima que o Brasil póde obter. (Apoiados.) Ora, não é realizar este 
programma, permittir que infantes vão para a fabrica, explorados pelo 
patronato com o cl'escaso absoluto do Estado d.ar rendimento de tra-
balho igual ao dos a·dultos, recebendo salarios rninimos ela exploraçãÓ 
patronal? 

Sr. Pcr esidente, a questão elos menores . .. 



- 348 -

O ·SR. SALLES JUNIOR: - E' tambem exploração paterna. Vê V. Ex. 
que legislar sobre estas questões do trabalho nem sempre é attender 
ao egoismo das classes operarias. 

o SR. NrCANOR NASCIMENTO : :-- Por isto não sou representante da 
classe operaria: sou representante dos interesses geraes da Nação. 

Relato á Gamara para que a Camara possa bem ponderar a 
questão ... 

O SR. SALLES JUNIOR: - Essa questão deve ser estudada em 
conjuncto. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Um facto ... 
O SR. FAUSTO :FERRAZ: - Dá licença para um aparte? E' facto, 

é verdade, que a familia brasileira nem sempre educa os seus filhos no 
trabalho. Infelizmente isto é uma verda:de que a nossa populaç-ão infan-
til, em muitas cidades, perambula em pleno ocio. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO: - No Rio não é tanto como V. Ex. 
acredita. 

Sr. Presidente, preciso revelar á Crrmara o que é o aprendizado 
nas fabricas de·sta Capital. V. Ex. encontra na quasi totalidade das 
nossas fabricas o aprendiz E anhando de 400 a mil réis por dia. 

O SR. MANOEL VILLAABOIM : - E' preciso preservar a saude cto 
menor. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO : - o problema é muito complexo e é 
preciso que eu o detalhe para que a Gamara veja a gravidade. 

Os menores ganham de 400 a 1. 000 réis c9m o titulo de apren-
dizes e V. Ex. verá, visitando cada urµ.a das fabricas que a maioria 
dos aprendizes são operarias perfeitos; de modo que os melhores ope-
rarias dessas fabricas , ganhando um salario mínimo são os menores, 
explorados pelo patronato, que para não pagar o salario devido ao 
operario de tres a seis mil réis, nomeia o aprendiz a um verdadeiro 
operaria, pagando-lhe o salario minimo. E isto determina uma série 
de relações economicas. 

O SR. SALLES JUNIOR: - V. Ex. não acha que é prer.'iso remediar 
de prompto esta situação? 

o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Perfeitamente. 
V. Ex. verá o seguinte: que o salario médio do operariado, por 

este facto, é logo reduzido de dous terços ou tres quartos, porque si, 
em uma fabrica, trabalham quatrocentos aprendizes, que dão .um rendi-
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mento de trabalho igual ao dos adultos, si trabalham cem adultos 
com s~larios normaes, si se fizer a média desses salarios vêr-se-ha 
que, esta média é um quinto da sua verdadeira expressão de justiça. 

Assim, V. Ex. meça as consequené,ias espantosas desse acto: indi-
viduos que ·dão o mes1p.o rendimento do trabalho e, portanto, trm 
necessidade de nutrição igual, são ·separados em classes, das quaes 
uma recebe o seu salario total de tres .quartas partes e quatro quintas 
partes recebem um quinto do seu salario. 

Isso tem como corollario immediato nos lares repercussão cleplo-
ravel na nutrição ela· familia. Esta é representada pelo chefe, que tem 
o salario normal, pela ,mulher, que percebe quando muito a metade, 
e pelo aprendiz, remunerado com um quinto ou um sexto elo seu sala-
rio, mas esses tres individos, dentro do·s lares consomem uma medida 
ele nutrição legal. De modo que a somma do salario, que vem a ser o 
quinto ou sexto do salario normal, tem de se exprimir em um ,quinto 
ou um sexto ·da nut~Jção necessaria, com depauperamento da raça, dimi-
nuição de ·suas energias productoras, da sua capacidade guerreira, da 
sua 0apaciGla;cle industrial, intellectual e moral. 

Por ahi V. Ex. terá a summa gravidade deste problema, mas isto 
é apenas uma parte clelle. V. Ex. tome o infante de 10 annos como 
unidade de producção, dê-lhe o desenvolvimento necessario a moral , 
dê-lhe os principias de familia, proteja-o contra todos os vicias, ensi-
ne-lhe o amor ao trabalho, a confiança na efficacia de seu esforço, 
a tranquillidade emfim pelo seu preparo profissional que elle é capaz 
de produzir mais do que strictamente necessario para sua manutenção. 
todas essas condições farão deste homem, primeira um patriota, que 
sabendo que deve a sua Patria, cor:ho expressão de seu proprio valor. 
a ella se dedica de corpo e alma; como expressão intellectual porque 
adquire capacidade para todas as acquisições fu.turas; como expressão 
economica, porque elle poderá produzir dez vezes mais elo que aquelle, 
que faz mecanicamente um officio simplissimo. 

Dá-se-lhe ainda a capacidade de chefe de familia, pelos habitos 
de ordem, esse homem valerá como expressão economica 20 vezes 
maior do que aquelles infantes que sacrificados em seus salarios, na 
sua instrucção, na sua saude, no seu desenvolvimento physiologico terão 
de ser dos innumeros dessa plebe immensa de rachiticos e tuberculosos 
deprimidos, alcoolicos .que definham nas fabricas pela incapacidade 

• 
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dos Governos, pelo descaso, pelo desamor, pela nossa I;JrOpria cul.pa, 
que não estudamos estas questões; que nãei resolvemos como deverarnos 
resolver. 

A importancia desta segunda parte, a questão quanto ao infante· 
é maxima. 

O SR. MANOEL VILLABOIM : - E' uma questão de hygiene. O Governo 
que despende para defender a população de outros pontos de vista, 
esquece este que é o importantissimo. 

O SR. SALLES JUNIOR: - O interessante é que se diz que legislar 
sobre estas questões é cóarctar a liberdade de cohtracfar. 

10 SR. NICANOR NASCIMENTO: - Si V. Ex contemplar os aspectos 
internacionaes da questão, por exemplo, fizer o e:;;::ame do trabalho no 
Brasil, com os seus vinte Estados, com o Districto Federal, com o 
seu littoral immenso, os seus sertões riquissimos, as suas minas es-
pantosas, as suas especialidades da producção bastante para industria-
lizar, abastecer o mundo todo, chegará á esta con.glusão horrivelmente 
depressora, desastrosa, para assombrar quem medite na questão; ao 
.passo .que o Brasil, com 28 a 30 milhões de homens, com uma grande 
extensão terrritorial com todas as P1iOducções ·da terra, einitte para o 
exterior uma producção que se exprime por um 1 .270 :000$, Cuba, 
que não é um centesinrn do Brasil, em territorio , que tem uma popu-
lação que não é um clecimo, talvez, ela brasil e-ira, que é urna popu-

. lação de mestiços, como é a nossa, Cuba, pela intensidade de sua 
preparação techn.ica, chegou ai esta resultante como expressão economica 
de sua validade - exporta 1:º anno de 1918>, ena só, pequena, como o 
menor Estado elo . Brasil, mais elo que todo o Brasil, mesmo mais do 
que a importação e a exportação do Brasil, sommadas. 

o SR. BENTO DE MIRANDA: - Não se pócle fazer a c.omparação 
assim. 

O SR. NICANOR NASCIMENTO: - Sr. Presidente, só podemos argu-
mentár com as médias ... 

O SR. BENTO DE MIRANDA: - ·A média não pócle ser criterio ness0 
caso, V. Ex. me perclôe. 

O SR. NIGANOR NASCIMENTO: - Temos ele examinar a questão ele 
baixo de diversos pontos ele vista. Causa . unica dessa extraorclinaria 
differença ele proclucção, certo que eu não a considero sómente a pre-
paração profissional do cubano, relativamente á nossa preparação 
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profissional. Essa questão, tive ensejo de a estudar particularmente. 
Uma multiplicidade de causas deu esse resultado. Em primeiro logar, 
Cuba é rodeada de agua por todo os laidos, como ilha que é .. ., 

O SR. BENTO DE MIRANDA: - E' uma lingua de terra. De qualquer 
ponto se vae com a maior facilidade ao littoral. No que se chama 
coefficiente ele civilização, ella apresent·a o maximo, pela relação entre 
a extensão das costas e a área do territorio. 

O SR. NICANOR NASCIMENffO: - A relação entre a extensão elas 
costas e a área territorial dá esse coefficiente elevado. O numero de 
suas estradas vicinaes, de estradas carroçaveis, de estradas de auto-
moveis, de estradas de ferro, de estrada electrj ficaclas, é extraordinario, 
realmente. Mas ha uma prova que bem estabelece como differencial na 
questão, que a intens.iclade da cultura technica em grande parte resol-
veu o problema. 

Ha quatro annos, a producção total ele Cuba n~o atjingia á pro-
ducção brasileira. Sua exportação não era egual a ela totalidade· da 
exportação brasileira. Mas a conquista politica elos americanos trouxe 
novos methoclos, mesmo uma 'somma de capitaes avultadissimos ... 

O SR. SALLES JUNIOR: - Isso principalmente. 

O SR., NICANOR NASCIMENTO - .. . e, mais elo que tudo isso, machi-
nisrnos que exaltaram a capacidade pr.afissional dos cubanos. 

O SR. SALLES JuNroR:-..- Resulta:clô, principalmentfl, do dinheiro. 

o SR. NICANOR NASCIMEN'l'O: - V. Ex. m e perdôe. Não é isso que 
nos falta. Nós aqui emittimos um milhão ele contos, espalhando-os por 
todo -o Brasil, e não acredito que tenha isso feito nascer um pé de 
couve! 

Ü' SR. BENTO BE MIRANDA : - Não se empregou convenientemente 
a .emissão. 

o SR. NLCANOR
0 

NASCIMEN'l'O.: - Por falta de capacidade profis-
sional dos clirectores do Brasil. Precisam.os importar homens para que 
g.avernem nessa terra. 

Quando cli~o, portanbo,. que nã0 temos capacidade profissional, 
não me estou referindo sómente á capacidade industrial.. Fallo ele to1!lo 
o trabalho, do aproveitamento das aptidões, v1mclo o que :fazem ©S 

paiües em .que os Presidentes são 0s Wilson, em que os commissarios 
da su,bsistencia. são /os Ho.over, ao passo que n0 Br~sfl é o Sr. Buhhões .. . 



' • 

- 352 

O SR. SALLES JUNIOR: - Antes disso, havia lá o regimen da incom-
petencia, na phrase de Faguet. 

o SR. NIOANOR NASCIMENTO: - V. Ex. permitta que eu não acceite 
o Sr. Faguet como orador. 

O .SR. SALLES JumoR: ~ Quer·o apenas mostrar a V. Ex. que neste 
assumpto as opiniões se contradizem. Não estou dizendo que elle tem 
razão. 

O SR. NICANOR NASCIMEN'l'O: - Continuou a sustentar que educa-
ção profissional, no · grande desenvolvimento da Confederação Ameri -
cana, como nQ grande desenvolvimento da Republica de Cuba, exercitou 
uma força differencial; p.ortanto, si deixarmos · o nosso infante aban- · 
danado, como hoje, ao simples empyrismo dos mestres de fabricas , 
sem nenhum desenvolvimento industrial, sem nenhuma preparação 
dessa natureza, teremos· collocado, nesse ponto de vista, o nosso ·paiz 
elll: immensa inferioridade, sem capacidade productora ante nações 
visinhas, que se desenvolvem debaixo desses principios technicos e 
profissionaes das escolas de aperfeiçoa_mento. 

Entendo, portanto, que não se pócle per'mittir que a creança esteja 
nas fabricas dando ·O seu contingente ele trabalho material sem .que esrn 
força latente esteja sendo convenientemente aproveitada e preservada 
pelo Estado, de modo que gradativamente se faça o seu de.senvolv-i-
muito physiologico, até que attinja o maximo ele rendimento qµe per-
mitta a sua resistencia physica e intellectual. Acho, portanto, que, 
debaixo desse ponto de vista, o problema é maximo. 

Tambem avulta a sua importancia elo ponto ele vista ela sua 
hygiene, si formos verificar, como tive o desgosto profundo de vêr, 
que em 100 infantis de uma fabrica, um medico achou 80 % de homens 

. . 1 
perdidos; todas as fórmas do depauperamento, ela desnutricção, elos 
vícios organicos e vícios moraes invalidaram esses infantes. 

Os nobres Deputados, examinando esse aspecto da questão como 
eu tenho examinado directamente, sentirão Õ impulso poderoso para 
combater por essas soluções, vendo á' simples inspecção como a raça 
climinue ele v0lume, como esses infantes são menores ele . estatura, 
observando mais essa situação psychologica e dolorosa. 

Aquelles infantes, que apenas sabem mudar um tear e fazem dahi 
• o seu trabalho diario 1 já estão, de envolta com os viciados, com todos 
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os vicios da civilização, com todos os vicios urbanos, em uma horrenda 
promiscuidade clegTadante e insultuosa á especie, aos 10 e 12 annos. 

Não .que a moralidaicle do operario seja por si má, é que os homens 
• adultos, em contacto, visinhos com o outro sexo, não tendo aprimorada 

educação, tem necessariamente praticas e habitos completamente cles-
eguaes daquelles que deviam propiciar á infancia. 

De modo que se encontram logo nos meninos de 10 annos, inve-
iierados alcoolicos, c·om a expre.ssão do vicio, da imbecilidade no facies, 
.desnutridos e desmoralizados aos 10 annos, já em promiscuidade sexual, 
realizando mancebias indecorosas, completamente inutilizados elas suas 
energias sexuaes. 

ü SR. SALLES JUNIOR: - 1 de;; radação, em summa. 
o SR. NICANOR NASCIMEN'rO: - A malandragem, a habilidade de 

enganar á · vis inhança, as espertezas todas que exprimem um malandro 
urbano dominam esses infantes de modo que, ao chegar á maioridade, 
attingem ou excedem no crime os mais inveterados. 

O restolho dos que ficam pelas casas de misericordia e pelos cemi-
terios . .. 

O SR. SALLES Jumon: - Ou pelas penitenciariais. 
o SH. NJGANOH NASCIMENTO - . . . chegam á mai-oridacle com a 

expressão da vei'dadeira degradação humana. Pergunto, Sr. P.residentt-: 
é esta a funcção dos homens ele Estado, claquelles que têm. a respon-
sabilida·de do desenvolvimento ele uma Nação? 

Procedendo assim, o Estado corresponderia ao barbaro primitivo, 
que não tinha nenhuma hygiene, occupando-se apenas com a caça, 
sem cuidado do seu aperfeiçoamento, el e seu apparelhamento, ê an-
dando sordido e immundo, pelas negras florestas, coberto de vermilca, 
sem, ao menos, sentir a degradação em que estava cahindo pelo aban-
dono de si proprio. 

O Estado que deixa os seus orgãos de riqueza,. de reproducção, 
desenvolverem-.se em uma degradação permanente, em uma inovulaç&o 
constante, em que caminham para o suicídio e para a morte, corres-
ponderia a esse barbaro coberto ele vermina, sem consciencia absoluta 
de suas funcções. 

Assim, não . estou agindo como sentimental, não sou propellido 
I 

sómente pelos impulsos .altruistico.s e humanos, os quaes determinar 
que toda a clôr me produza uma emoção, e quanto mais humilde é 
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essa dôr, maior seja a emoçião em que vibro, e .que cruanto menos con-
sciente seja a victima do destino mais dolorosa me seja a . contem-
plaçião do infQ_rtunio; ·não posso é comprehender que o Estadu se 
abstenha de intervir nessas formas inferiores da cóncurrencia vital, 
fórmas que se não ·exprimem pela soluçião natural, pela manutençiãü 
dos hab itas, mas sim pelas soluções artificiaes que, muitas vezes, 
transformam o valido, o mais fort e, o mais bello no mais humilde e 
degradado. 

Quantos dos Srs. Deputados não têm visto o homem do sertão, 
válido e robusto, com todas as possibilidades de energia e grandeza, 
vir aos centros urbanos e, esma __ aclo _P Or uma coricurrencia desleal, 
por uma selecçião artificial, tornar-se dentr-o em pouco, o abatido, 
o desenganado, o inutil? E' preciso que o Estado corrija pela stia 
acçião energica e organica, e parece que uma das fórmas mals seguras 
deste resguardo é precisamente o cuidaçlo com a infancia, ·OU ficar 
dentro de re3ras que primitivamente tr acei, afim de obter em cada idacle 
a soma ele trabalho passivei, sem que o instrumento ele trabalho dege-
nere e .se inutiliz·e .. 

Rep'uto esta soluçião ele necesidade immecliata. (!Vluito bem.) 
Qual•quer que tenha visto passar pelo Brasil os homens elo Uru-

guay ou os homens ela Argentina verificará que o typo médio; que 
se tem formado nessas regiões é ela valiclez e belleza. Os homens attin-
giram a estaturas, a médios respeiLaveis; as mulheres tambern attin,... 
giram a estaturas, a robustez e belleza superiores. 

Não tenho duvida de que os elementos propriamente to•pograph1-
cos e locaes possam ar.c.entuar certos depauperamentos para umas re-
giões em comparação com exaltações ele outras r egiões. 

A · theoria da conformação absoluta do meio, poré'm, foi desmentida, 
ha poucos dias, nesta Casa, pelo Sr. professor Soclré, o qual 'expoz que 
originariamente no Brasil as grandes molestlas elo sertão não exisliam, 
que a constatação permanente tlos viandantes era que os índios não 
tinham molestias e eram sauclaveis . 

Se, portanto, esses elementos .morbigenicos se introduziram em nos-
so orga'Ilismo, reduzindo a raça em sua energia e volume, em grandr 
parte foi descaso dos poderes publicos, foi l'l descuido semelllante ao 
que eslm:i revelando, relativamente á infancia, que nos cleságradou ::i: 

raça . 
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1?oclerá, porventura, alguem negar que o "standard of life", que a 
vida na Argentina cm Loclas as classes, é infinitamente mais rica ele nu-
tri'ção elo que a nossa, não só p elos phenomenos p ropriamente telluri-
cos, não só pelos phenomenos pr opriamente do meio, mas porque a 
somma ele prociucção de cada individuo é maior elo que a somma de 
cada individuo no Brasil, ele modo que permitLe um consumo extraor -
dinariam ente maior, uma mül'ição avultada, co nforto superior e des-
envolvimento d~ capaciclade ele producção ele cada qual, que ainda dei-
xa um salcio e:xtraordinario. 

UM SH. DEPU'l'ADO - Quasi cl esapp areceram dafü as moleshas. 
o SH. NJCANOB. DO NASCIMENTO - Já foi feita a con1paração entre 

o homem das Asturias e o homem da ·Catalunha, para mostrar como- o 
meio alpestre tinha determinado um homem forte, menos culto, ao 
pa$SO que a plan ície tinha determinado um homem Jitterario, s cienti-
fico, homem d e civilização. Mas nem este caso determiná a situação 
dos povos; do contrario, nós teríamos de concluir que todo o nosso 
trabálho volunLario, todo o nosso trabalho de legislar era inexpressivo 

O Sa. SALLF:s Jumon - O homem Lambem faz 'parte ela ·natureza; 
reage sobre o meio. 

o Sn. NICA''lOH DO. NASCIMENTO - .Acredito na força decisiva da 
educ·ação e elo preparo, e a prova ele que esta força é decisiva, devem 
os meus ill.ustres collegas se r ecordar, é que, ainda ha pouco, citei o 
exemplo ele Cuba. Cuba era a mesma ilha; entretanto, a acção decisiva, 
intelligente, synergica do homem amQricano saneou- a, ele moela que 
ella, eni vez clr:) ser a expressão ela sua malaria constante, passou a ter 
::tquolla expressão que o homem lhe deu, transformando-a em uma · ter-
ra sadia e b ella. 

O Sn. SALLJLS ,fuNIOH - Aqui se realizou o mesmo, pelo traballl;) 
incornp'.lravel de um homem . 

o SH. NICANOH DO NASCIMENTO - Perfeitamente. Aqui, o gigante, 
que foi 0-swaldo Cruz, realizou os traços elo mesmo prodigio. Isto vem 
pruvar que ne.m só a ae;ção do m oí.o cletermi·na a situação e o desenvol-• , 

vimento elo hom em. 
O Sn. BEN'Il) DE MIHANDA - Mas o .meio pócle ser moclificaclo. 
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Pois é islo justam ente o .qu e en 

digo, é que nós poflemos, pela nossa energia, modificai-o : 
O SR. SALLES JUNIOR - O meio physico . deprime muita.s vezes a~ 
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tado fazia o 'Paralle!.o entre o homem daqui e o da Argentina, concluii:t-
Jo pela nossa rnferioridade. E' o que V. Ex. continua a fazer. E ' pre-
c1sJ ter em Mnsideração as causas rela"Livas ao meio . physico, ao de-
ternninismo physico, mais favorav·el á Argentina do que a .nós. 

OSR. DYoNisro BENTES: - Na Argenti-na, o homem não precisa 
lutar bmtu contra a natui~eza . 

o i:iR. ~JCANOH DO NASCIMENTO - Estou de accôr<lo com o nobre 
DeputadJ [lor S. Pau1o. O que affirmo é que podemos alterar em grath 
ele parte as r•ondíi;ür:::- r;•,) meio pllysico para obtermos · um homen1. ·2a-
paz de lutar, como e3ses 011,.;·rw. 

O SR. SALLES JUNIOR - V. Ex. está concordando que o meio argen-
tino é muito mais favoravel. 

o SR. NICANOR DO NASCLMEN'l'O - Podemos alterar, repito, em gran-
de parte, esta condição do meio physico para obter homens capazes .. . 

O SR. SALLF.S JUNIOR - Mas em condições muito vantajosas fica o 
homem que não . tem ele lutar contra a contingencia do meio physicü. 

O SR. BENTO DE MIRANDA - Ahi o progresso torna-se mais rapido. 

o SR. NICANOR DO NASCIMEN'l'O - A prova ele .que assim é, é que a 
acção do homem p .. de modificar completamente nosso territorio : 

O SH. BEN'ro DE MIRANDA - E temos dado provas disso. 

o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - A Prança, riquíssima, 11ortacla ele 
r10s extraordinarios, com minerio's abundantes, com todas' as varias 
manifestações da grandeza · economica, servida por uma raça forte e 
energica de trabafüadores, em confronto com a Germania, destituída 
dos mesmos elementos de grandeza economica, teve um momento, na 
sua historia, am que foi superada p'elo des·envolvimento económico da 
Allemanha, o que prova que, até em um meio desfavoravel, a acçã::i 
syslematica do homem póde chegar a um desenvolvimento tão grande 
que ultrapasse mesmo o daquelles povos que dispõem de territorios 
mais vantajosos. 

O SR. BEN'I'O DE MIRANDA - O que determinou essa situação de su-
perioridade da Allernanha sobre a Prança foi a existencia, nb Imperio 
Allemão, do carvão e feno, o que não ·existe em quantidads sufficien-
Le na França: 

O SR. NrcANOR DO NASCIMENTO - V. Ex. que é engenheiro não ne-
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gará que a He3panha tinha o melhor minerio da Europa e, entretanto, 
não o explorou. 

O Sll. BEN'l'O DE MmANDA - Não tinha o carvão. E ' como nós, que 
temos a maior riqueza em ferro e, no emtanto, não podemos aprovei-
tal-a, porqu·e- não temos .o carvão. 

o SR. NICANOH DO NASCIMENTO - A propria Allemanha, a propria 
França, tendo miner10s, pela competencía dos seus technicos, foram 
explorar as minas de Bilbáo, afim de aproveitarem o minerio · para 
rião gastarem u seu, o que revela que não é só a , posse de riquezas 
mmeraes e territoriaes que faz O engrandecimento e a Organização eCO·· 
no mica de um povo. 

O SH. úscA1-1 SóAHES - .Aliás, a Alsacia e Lorena tinhàm grande.;1~ 

elementos de ferro; que não foram aproveitados; pa8saram para a Alle·-
rnanha, que os explorou extraordinariamente, provindo dahi a grande 
quantidade de feno que hoje possue . 

' o Sn. NICANOR DO NASCIMENTO - ,Mas os factos, a historia dos po-
vos contemporaneos, que estão sob a nossa inspecção directa, nos vêem 
mostrar que ni1o somo.s apenas a expressão do meio, que justamente a 
grandeza do homem e das collectividades está na aiptidão ela transfor-
r.nação elo meio desfav.aravel em favoravel ao desenvolvimento humano. 

O Sa. EPHIGENIQ SALLES - A prova está no territori.o elo Acre que, 
ha 10 annos, era inhabitavel; tornou-se hoje perfeitam0n~e habitav·el. 

o SR. NICANOR DO NkSCIMENTO: --'Dizia eu, quando fui obrigado a 
esta larga digressão . . . 

O SR. SALLES JUNIOR - Brilhante. 
O SR. NICANOR DO NASCIMENTO - . . . que é obrigação do Estado 

como orgão supremo das energias .;iociaes, transformar a sua acção e 
ana1ysar as suas energias para o resguardo, desenvolvimento e gran·· 
rleza dos seus mstrumenfos de trabalho, dos quaes o melhor é o ho-
mem. 

Assim como a força synergica da Allemanha conseguia tirar do 
seu territorio, improcluctivo, os elementos de uma estranha. grandeza 
economica, por que . nós, que temos um terri to rio maravilhoso, apro-
veitavel em toda a sua extensão . . . 

O SR. BENTO DE MIRANDA - Não é exacto. 
o SR. NICANOR DO NASCIMEN'l'O - . . . não havemos de tomar o nos-

so hàmem e, ao envez de deixal-o depauperàdo, inutilizado desde a in-
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fancia, elelle euicial' paea que esse instrumento ele L1·aballlu, rüdgiucl.J 
sobre o territo:·io, construa a nossa estupen..:la grandeza} 

O SR. BENTO DE lVlmANDA - Agronomos europeus Já tiveram occa-
sião de fazer estudos especiaes sobre a qualidade das nossas ter11as e 
C\Oncluiram que ellas não são tão ferteis eomo geralmente' sB rirupala. 
A ltalia _quiz Bstabelecer uma grande exploração agr-icola no sul cio 
Brasil e desistio disso ante os pareceres dos seus technicos nota veis. 

o SR. NICANOI\ DO NASCIMENTO - Essa conclusão foi p osLerior-
mente desmentida pelo estupendo desenvolvimento elo Rio Gfanele 
elo Sul . 

O SR. GAMILLO .l.-'rlATBS : --- Dev,emos clescouiiar sempre ela u·pi-
nião c!O's extrangeiros sobro o que nos cliz respeito. 

O Sn .. BENTO DE iYllnANDA: - O que é verclaele é que grande parLe 
do nosso territorio não t·em valor algum para a cultura. 

O Sn. NICANOR NASCIMEN'l'O : - . Seria um argumento foP.tissimo 
esse, si o nossu· territorio estivesse suf'ficientemen.Le explorado; mas 
clesclc que não chegámo·s ainda a essas regiõ~s inuteis e as que são ri-
quissirnas não exp loramos .. . 

O 8n. J3ENTO ng MmANDA: - Isso não é exacto. (.!uando as condt--
ções de .clima e sólco favoreceram tivemos em outras lavouras o des-
envolvimento do café de S. Paulo, que dominou o l].1ll11elo inteiro. 

O SR. :::\ALLES JUNIOH: - O principal factor elo desenvolvimento 
ela cultura ele S . . P•aulo foi a immigração italiana, que para alli se 
encaminhou aLtrahicla pela identidade de condiçõe~ elo meio physico. 
O clima do S .- Paulo tem, como se sabe, muita semelhança com o 
do meio dia da Europa. 

o SR. N ICANOH DO NASCIMENTO: - V. Ex. está confirmando o que 
eu diss·e. 

O Sn. SALL 1~s JuN1on: - A.li:is, .antes ela immigração européa j'á 
Linllamos realizado grandes conquistas no terreno economico: já 0s-
Lavam assenlaclas. as bases da riqueza econornica do Estado; mas 0 

grande sml.o veiu depois da Republica. Depoi·s que S. Paulo cuidou 
seriamente elo seu povoamento. 

Ü Sn. N!CANOH DO NASCIMENTO: - Ü povoamento elo sólo, a acçiío 
do homem sobre 'ª terra ... 

o SR. BENTO DE MIRANDA: - E a acção do clima, no caso, o cli-
ma elo extenso planalto paulisl.a é que faz c.om que S. Paulo domine 
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o mercado cafeeiro, Justamente no planalto, em virtude de sua alti-. . , 
tude, ha uma tumperatura média propicia ao café e não propicia aos 

·insectos damninhos que o atacam, consequencia é essa geada ele ha 
pouco, que é o revers.o ela medalha. Agora, o facto é que o brasileiro 
tom capacidade para ganhar dinheiro e desenvolver a riqueza. 

Si V. Ex. comparar a r iqueza ele S. Paulo por c,abeça com a ela 
Argentina, verá que a do Estado brasiJ.eiro é maior. 

O SR. SALLES JUNIOR: - O sólo paulista é essencialmente apro-
priado á cultu!'a elo café. 

o SR. NICANOR DO NASCIMENTO: - Não disse eu que a acção do 
clima. era nenhuma sobre o desenvolvimento economico elas nações. 

Despindo o problema elos seus atavios inuteis; comparada a ca-
pacidade do brasileil'ü actual com o que ella podia ser si -o Governo 
tivesse sido zeloso do seu desenvolvimento physiologico, digo, t ería-
mos situação economica muito melhor; e si até agora. não praticámos 
essas medidas neéessarias e indispensaveis a esse desenvolvimento, 
elevemos justificai-as para termos tal desenvolvimento, por meio de um 
instrumento de trabalho muito mai-or , Por isso , respondendo á inter-
pellação do nobre Deputa.do por S. Paulo, eu declarava que julgava 
e julgo o problema da infancia operaria de tanta irnportancia ou 
porventura maior do que o problema dos accidentes do trabalho. 

O Sn. SALLES JUNIOR: - Eu me felicito por ter provocado esta 
declaração de V. Ex. 

o Sn. NICANOR DO NASCIMEN'l'O: - Simplesmente entendo que 
neste· momento o problema dos accidentes do trabalho reune a con-
vergencia ele tL•clus os elementos cliroctores da Gamara. De modo que 
póde ser sem grande entrave logo realizada essa conquista. E a:ssirn, 
dentro das minhas thoorias de interventor possibilista, pr-opuz a so'-
lução da outra immediatamente depois. 

O SR. SALLES JuN'rnR: - A outra é inadiavel. 
O SR. NrcANOE NASCIMENTO: - Despertaria resistencias taes que 

~I prendessemos .as duas questõe-s , isso da.ria em resultado não re-
solver nenhuma. E V . Ex . verá. 

Os acciclentes _do trabalho teem solução perfeitamente conforta -
vel pela industria brasileira, solução em grande parte dada, crnmo 
Y Ex. acaba de dizer, por varias em prezas paulistas. pelo seguro. 
Muitas industrias encontram logo na instituição do seguro, para r e-



-360-

.!Solver o pagamento dos accídentes do trabalho, uma solução econo-
rnica e commeroial, que permitte fazer a transformação ,. do regimeri 
actual de desoaso para o regimen de utilidade operaria. 

Mas agora devo reatar a cadeia do meu pensamento a um élo, 
qu e deixei delineado. Mostrei que as nossas industrias exploram o 
trabalho .do menor operaria dando um quarto ou um quinto do · tra-
balhador adulto e dous terços ou tres quartas partes . do serviço ao 
menor. Si determinarmos de um jacto que esse trabalho inf.antil 
deva ser em grande parte abandonado, teremos introduzido immedia-
tame,nte um elemento novo no desenvolvimento dessas émprezas, que 
determinará resistencia de toda essa classe; .resistencia desesperada, 
porque os directores de taes industrias .. , 

O SR. SALLES JUNIOR: - Mas a acção do legislador é precisamente 
quebrar resistencias dess'a ordem. 

O SR.. NICANOH NASCIMENTO - .. • resistencia que, aqui e no Se-
nado . demorando ou protellando a solução do probr.ema infantil, torna 
conjuntamente iinpossivel a solução dos aocic:entes de trabalho. 

Ora, se podemos separar as duas questões de modo que resolvamos 
esta já, sem .qualquer imrp·edimento, realizando uma conquista, porque 
havemos ·d.e •prender uma cousa. á outra, em vez ·de obter, duas con-
quistas, acabar niio obtendo uma nem outra ? 

UM SR. DEPU'l'ADO - Mas se as ·duas constam de um mesmo pro-
j eoto .. . 

o SH. NICANOR NASCIMENTO - ·Requeiro se vote já os acúdentes do 
trabalho e me comprometto, immediatamente, a logo depois de votada 
esta parte, apresentàr como proj ecto isolado o estudo sobre a questão 
co trabalho ela infancia. Eu o requeri, e o nosso ·Regimento Interno '; 
permitte, que a Gamara vote a preferencia para uma das partes do 
projecto, 'relegando as outras para votação posterior. 

Declaro mesmo aos meus illustres col!egas ela Gamara que de tant.1 
tempo me interessa o problema da infancia, que quando a Gamara nãn 
cogitava· :desta ques tão, apresentei um proj ecto tão completo quanto 
permittia a minha incapacidade, resolvendo um grande numero destas 
questões, e eu estou prompto, a despeito de todos os trabalhos, que 
rlesta hora me opprimem, a preparár immediatamente o projecto sobre 
a infancia op·eraria dentro das soluções apresentadas pela co.ns<liencia 
Humana · a{ltual. 



,_ 361 '"'."'"" 

O SR. DEoDATo MAIA - V. Ex. prestará um grande serviço . 
.Q SR. NICANOR NASOIMENTo___;Mas, tadicamente, parlamentarmente, 

acho ·que é do melhor aviso votarmos os accidentes do trabalho, que 
não encontram resistencia e, logo depois, tratarmos ·de üutra questão, 
para não tornarmos impossiveis as ·duas. 

O SR. SALLES ·JUNIOR - E' uma questão de methodo parlamentar. 
'Ü ·SR. NICANOR NASCIMENTO - Sr. <Presidente, a minha oraçãü já 

vai longa, tendü extremamente fabgado os meus collegaé (não apoiados 
r:e.raes), terei de voltar á tribuna para discutir em detalhe algunma da~ 
questões, ·entre as quaes a constitucionahda·de das leis relativas aos 
accidentes de trabalho, ·a cónstitucionalidaide das leis relativas á in-
f.ancia. 

Ha püuco o meu eminente collega pelo Rio Grande do Sul dizia 
1~ue a lei de accidentes do trabalho viola a Constituição. O mesmo 
affirmava o iHustre Sr. Augusto de Lima, a.gora ausente. Demonstra--
rei .até á evidencia maxima que a lei de wccidentes do trabalho, como 
2. lei da inf.ancia, não viola a lei 'fundamental, altera a lei substantiva, 
integraida no Codigo ou em algumas' legislações ·especiaes, mas que 

·podemos alterar, porque são communs, da alçada do Parlamento. 
Mostrarei que o pr.oprio respeitaveI chefe do meu illustre collega 1 

subordina ás n&cessidSJdes nacionaes a actuação do Gov.erno. 
Não vai longe o dia em que o illustre. Pr.esidente do Rio Gr·ande do 

Sul, por acto do poder, acfo de governo que eu elogiei, limitava e 
suspendia a exportação do Estado. 

Ora, si a Constituição prohibe intervir em rriiat·e·ria de direito pri-
vado, em materia de contracto, si não podemos impeG•lr a liber·daide de 
contractar entre operarias e patrões, como podemos imp.edir a liber-
dade de, commerciar entre ·exportadores do Rio Grande do 1Sul e com-
pradores de üutros Estados e do estrangeiro, que queriam realizar esta 

· compra, contracto impec!·ido pelo Presidente do EBtado ? 
O . SR. ALCIDES MAIA - Medida . de salvaçã.o publica a:dopt.a,da po;o 

todos os paizes no momento a:ctual. 
O SR. · NrcANOR NASCIMENTO - Perdôe V. Ex. Já eu disse, e {I a 

verdade, que os maiores tratadistas de direito constitucional divide~u 
as constituições •em duas especies - as flexíveis e as rigid.ias. 

Por exemplo, a constituição irrgleza . .. 
O SR. SALLES JUNIOR...;_ A distincoão é um tanto .arbitraria, porque 
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as üonstituições todas como rigidas tambem se pre·stam a interpella--
ções. 

o SR. NICANOR NASCIMENTO - A constituição ingleza. não é pro-
priamente um codigo de leis rigido, Fias um co·njunto de rprincipioi! 
consagrados pelo millenio, integradas ria consciencia britannica. 

Quanto ás constituições de preceitos rigidos, não podem ser vio-
lados, seja porque motivo fôr. 

UM SR. DEPUTADO - Mesmo quando um monopolio prnduz a 
fome? 

O SR. NrcANOH. NASCIMENTO - O monopolio é consequencia da li--
'berdade do commer ciante. \ · 

E si o direito de propriedade .não póde soffrer limitação, a liber-
dade de co,mmercio teria de ser respeHada, mesmo neste caso, porque 
o monopolio é apenas o abuso da prorprie·d::i.G.e, que era da fórmula de.-
fini.dora da mesma proprie·dade. 

O SR. SALLES JUNIOR -- Acceito o principio quanto á liberdade do 
trabalho , não póde de facto deixar de ser acceito o me,smo principio , 
com relação á liberdade de commercio. 

O ~R. NrcANOR NASCIMEN'DO - Ou nós podemos intervir na activi-
c:ade privada, para regular as relaçõ·es de contracto que liga duas acti--
vidades, ou não podemos intervir •para regula'r essas actividades. 

Si a nossa Constituiçiio permitte o regulamento ·ela actividade d'l 
commercio, .dizendo que A não p6de contractar com B sinão nas con-
dições taes e taes, marcadas por um regulamento, permJtfo tambem 
que regulemos as relações entre patrões e operarias, de mo·do a li -
mitaI-as no interesse c;a generalida;de, no interess-e da especie. 

A 'Constituição garante a liberdade de trabalho como garante a 
liberdade · de commercio. 

A Constituição garantiu todas as ·liberdades; nã:o fez :differew;a, 
não separou, não deu fórmulas novas ; applicou fórmulas geraes: temoii 
de entendel-a pela mesma fórma para os -doüs casos - liberdade r\e 
commercio e liberda;de de industria. 

Ora, a acção do Presidente do Rio G1;ancle do Sul foi benemerita; 
estamos de accôrdo com esse acto, mas somos logicos; accei tamos :i. 

re.stricção cio direito de commerciar, que, aliás, foi sancciona;da pelo 
interprete maximo de nossa Constituição, e logicamente ac,ceitamos este 
principio e o app licamos tambem á lei orperaria, de 'accôrdo com a 



foqispensabilidade nacional que regule as relações de patrões e opei\:i-
rio.s, para que seja feita dentro das irncessi·dades geraes do pai:~. 

\Mnito bem.) 

V. Ex. me permittirá, Sr. Preside>Tibe, que eu conclua. 
A acção energica, que tenho desenvolvido em pró! do operariado, 

não é mais do qUe a rnpresentaçií.o dos impulsos da oonsciencia hu-
mana em toda a terra. 

Hoje, em todo o Oocidente, em todo o mundo oivilizad.o, o que 
está representando o esforoo maximo ela civilização, para a victorh 
·do Direito e ela Liberdade, é o op·era1,io. 

Vimos em uma hora solemne, bellissima da historia inglezg, 
250. 000 mineiros do Paiz de Galles ,' levantarem- se em gTéve e para-
Iyzar o movimento total da Gran-Bretanha. A guerra estava . perdida 
para os allia·dos. Neste dia, um lord feroz, como todos . os patrões, '10 

Pm vez ele procurar uma solução clemocratica, compatível com a , di-
g·nidade e oom a liberc:ade humana, decretou que, estando os mineiro,:; 
elo Paiz ele Gall es em gréve, na hora ela guerra, estavam i nqindindo 
na;s leis militares da traição. 

Era a pena de morte para os operarias; elles se conser:varam in-
transigentes e insensiv8".is e não oederam uma linha ! O governo inglei 
dirigiu-se ~ntão a essa personalidade maxima, a individualidac:e mais 
representativa da historia, neste momento, a Lloyd George. E Lloyd 

· George se encaminhou para o Paiz d e Galles, afim de ss entendsr com 
os operarias: 0011vo0ou a reunião de 3. 000 rep ressntan tes elos obrsi-
ros e lhss fallou es ta linguagem: "Homens brit.annicos - A Inglaterra 
não vos póde offorecer nada Gaquillo qus pedis, mas psnsa.i que nas 
trinoheiras, na França, combatem 350 . 000 homens do Paiz de Galles, 
debaix;o <la metralha; se o vosso carvão faltar, elles serão victimas do3 
]nimigos; so ffrerão a derrota ·e oom essa derrota, estará derrotada a 
Gran-1Brstanha, estará clsrrotaêa a civilização. O vosso oarvão é que 
faz a polvora. é çue faz o movimento dos navios que levam as tropa;; , 
que faz ·deflagrar as armas, qus movimsnta as estradas de ferro. Todos 
vós, arranoando o carvão das minas, estaes 00mbatendo tão heroiüamente 
quanto os sol<lados do front . Desisti das vossas pretenções. E' o que 
vos solicita a Inglaterra". E uma acülamação unanime partiu dos mi-
neiros, e os ,i:'eclamante:s do Paiz ide Ganes abandonaram todas as s.µaiil 
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pretenções de melhora de salario, e, ao d.ia seguinte, o trabalho come-
çàva de novo em todas as minas. A guerra estava vencida. 

Este 'é o serviço que, no momento actual, o operaria está p'eestan-
do ao mund'o; é elle quem, desenvolvendo a actividacle es1pantosa d:t 
America dó Norte, fabricando navios em 16 dias, acampamentos ·enor-
mes, em que as construcções se multiplicam por mil, transformou a 
humani-dade pacific~, a parte juriciica ·da humanidade, naquella que 
defende o direito e as liberdades das nações, que se bate no l\'l;arn0, 
armada até os ·dentes, co'herta de ferro e de malha, pairando nos are:'!, 
deslisando no fundo d:o oceano, a batalhar p'ela civilização contra a 
barbaria. 

E este operario -civilizado está agindo sem nenhuma coacção, .em 
todo o mundo, porque assim o quiz livremente, e é elle ·quem está sal-
vando a civilização, . diante · de 40 annos de accumulo de armas, para 
derrotal-a e vencel-a. Seremos nós, na livre Am·erica, que na hor::t 
em que o operario salv~ o Di'reit9 e a Civilização, lhe neguemos, ao 
menos, a dignidade e a vid:a ? 

Ou não cumprimos o nosso dever, ou temos de conceder imm,-i-
diatamente a lei do trabalho. (M1âto bem; muito bem. O oradnr e vi~ 
vamente felicitado.) 

O Sr. Gonzaga Maranhão: - 'Sr. Presidente, desde muitos ~ias 
já vem sendo objecto da ord•em do dia desta Casa, o projecto n. z,34, de 
1917, que diz respeito á regulamentação do trabalho industrial. 

O 1iflmrpo que tem sido tomado pelos oradores, na {]fscussão do 
assumpto, a erudic;ão aqui espalhada com o fim de ·esclarecer o mes-

mo, mostra o quanto de importancia tem esta questão, quanto é elevaido 
o problema que cabe agora ao Congresso da Republica resolver. 

'Deem siC:o tantas ás idéas aqui aventadas, teem si,drJ tantos os 
prismas' por onde se tem encara·do a matería, que julgo de mais que 
eu venha, com minha palavra desautorizada (rufo apoiad!osl, adiantir · 
alguma cousa, no ponto de vista doutrinario. 

A mim, pois, Sr. Presidente, não cabe .discretear sobre o assumpto, 
1 

repietindo aquiIJ.o que a Casa já conhece pelas boccas de muitos doi! 
seus membros eruditos ·e competentes. Para mim, quero apenas a 
tarefa c!'e dar minha opinião para que não tome parte sómente neste 
vrojeoto, dando meu voto na occasião da votação respeotiva. 



- 365 -

E' já adeantada a hora, Sr. Presidente, mas mesmo assim, peço 
aos meus illustres pares um pouco da sua valias·~ attencão, e, mais do 
que isso, ainda, preciso da sua benevolencia; preciso de sua at~encál\ 
porqm~ quero, como já disse, .externar -0 meu modo de ·pensar a res-
peito do projecto; preciso d·e sua benevolencia, porque me vejo en1 

· uma situacã.o em que até agora jámai·s me encontrei. Sou um estranho 
á tribuna do Parlamento; nesta jámais tive occasião de permanec·er, 
e por isso só com a benevolencia dos meus pares posso della sahir-ml1 
satisfatoriamente. 

O proj-ecto n. 284, que regula o tr'abalho industrial, tem sido d iô -
cutido por diversos aspectos. Quer se trate do lado historico, quer Sl.l 

trate do lado philoso·phico, religioso, juridico, economico e politico, 
principalmente sob o ponto de vista das nossas relacões internacionaeg, 
o projececto já foi estudado por muitos illustres membros G·esta Casa, 
que me precederam na tribuna. Já se av·entou a questão da sua con-
stitucionalidade; já ·Se cogitou do ponto de vista que diz respeito :í. 
limitação das liberdades garantidas pela nossa magna Carta; e aind1 
ha hem pouco tempo, pois, foi na sessão de hontem, o illustre repr.e-
sentante de Pernambuco, cujo nome peço licenca para declina ~-, 

Sr. Andrade Bezerra, em um preleccão jurídica, tratou da questãJ 
:;ob todos os .pontos de vi.gta, de tal modo que, a meu vêr, a rliscussã» 
poderia ter sido então encerrada. 

O que, porém, percebo, <leante G,essa discussão, deante de tantas 
opiniões 9ue aqui t13em sido externada·s, é, permitiam- me que diga, 
que o Congresso Nacional, a Gamara dos Srs. Deputados pelo meno.~, 
não está ainda ·em condições de dar immediata solução a este grave •"! 

importantíssimo assumpto, que se chama o trabalho industrial. Aindct 
não ·está perfeitamente resolvido si a competencia .para fazer lei sob~··! 

o as·sumpto pertence ao Congresso Federal da Republica, pertence á~ 
Assembliéas dos Estados ou aos ·Conselhos dos municípios. Nos Estado'1 
Unidos, se me não engano, cabe ao Congresso dos Estados legislar sobre 
o assumpto. 

Nós estamos, pois, marchando em terreno pouco firme, ao trata;· 
do um problema que envolve a vida economica d-0 paiz. 

Não me proponh-0, entretanto, a discutir o projecto ·em seu me -
rito, detalhanGo os· seus artigos, estudando os seus paragrapho;;. 
Quero apenas, como j1á disse, dar minha opinião a respeito. 



- 36G ---
Não me quero collocar em nenhum dos pontos de vista em que ;,e 

teem collocado os diversos orador es que me prece·cleram. Quero per-· 
manecer no ponto de vista que consiclern o mais necessario 'i'· o mai:'l 
compatível com a minha p1'ofissão. 

Quero me collocar no ponto de vista pratico, olhando o lado eco-
. nomico elo assumpto vara que sobre elle ·possa emittir men modo dt3 

pensar. 
Não . &esejo ·tomar partido nem ao lado dos ·patrões nem ao lacl0 

elos operarias. Lembro-me bem que ~emas do formular uma lei so)Jr,3 
contractos -e qualqu er que seja a posição tomada, pela maioria desta 
Casa, quer ao lado dos patrões, c1uer ao lado ·dos operarias, nós vamos 
prejudicar aqui!Io que é a essencia dos contractos, vamo.s pre-
judicar o accôrclo' das partes. 

8. Presidente, Lenho percebido pelo modo de fallar elos o,ra;dores 
que · se teem manifestado aqui, que a legislação brasileira é nenhuma 
ou pelo menos, é ·defici ente sobre todo e qualquer problema que se 
refere á questão operaria . 

Em conse·quencia disso, aqui a;penas s·e t eem citado as legislàções 
rle paizes extrangeiros. 

Ora, Sr . ·Presidente, considero o maior perigo que póde haver 
para o Poder Legislativo, tratar de assumptos cuja pratica absoluta-
mente, escapa ao ·seu conhecimento. 

Tenho receio que, em se tratando elo problema operaria, pos.sa 
acontecer ao Congresso Nacional Brasileiro o que tem acontecido em 
outros rnsos. Tenho medo que confiemos a legislação ele paizes ex-
trangeiros e venha a acontecer que a no'Ssa legislação não seja a re-
gulamentação de uma necessidade existente em nossa sociedàcle e sim 
o desejo ele arremdar o que existe em outras sociedades differentes. 

Entendo q11 e emquanto o poder publico JJra:sileiro não ausr.ultar 
as pequenas necessidades das classes proletarias, não quizer ele prrto 
conhecer esse "modus vivendi" existente entre o operar~o e o patrão, 
por muito douta que ·seja a erudição de seus rpresentantes, por mui~ 
to geanclc que seja a sua competencia, não está, na minha opmiao. 
collocaclo em situação de. poder regulamentar materia tão importante. 
que diz respeito ao futuro economico do paiz. 

Sr. Presidente, vemos, olhando para a legislação ela velha Europa 
que ele sele mui to tempo tem sido uma aspiração dessa clas·se nobrr 
aue se póde chamar o factor. dynamico da e0onomia das n<tçfí es: t.em 



sido a aspiração de-ssa classe conseguir um cocligo po1· onde essas ques-
tões por PGquenas que sejam, entre patrões e operarios encoulrem a 
sua solução . 

Pois bem, s,,. Presidente. Apezar ele velha essa aspiração, apezar 
de todo o tempo que se tem consumido em procurar a soluçião elo i}n1-
blema operaria, ainda a Europa não tem uma legislação completa, não 
tem ainda isso que se chama uma co.difir.ação. 

Como é que nós o Brasil, tão joven diante elo continente europ E) u 
principiante ainda no que se chama a sua ':'ida economica, paiz novo, 
lambem no ponto de vista político, pretendé já presumir daquillo que 
::i Europa até hoje ooo poucle conseguir através de sua expericncia e 
(~e um longo período historico? 

Sr. Presidente, não quero que se supponha que sou contrario a 
r;Bta aspiração dos operarios. Absolutamente, não. Sou pela minha 
profissisão, pela situação em que me acho no Estado que aqui rep1·e-
se11.to - um amigo desta classe laboriosci,, deste.-; l10mens que te.em 
no trabalho a garantia d.e seu futuro, que te.em 110 trabalho o pacll'ão 
de sua gloria. Tenho convivido com a classe opRrar\a; solicitaido por 
ella para resolver as duv.iclas que se estabelecem dentro elo seu servi-
ço, nessa attitude que se chama a greve, tenho sempre tomado parte 
nestas questões ao lado dos pequenos contra os grand es, ao lado. cJ,is 
fracos contra os fortes. 

Ninguem veja, portanto, nesta minha opinião ele que é prematUra 
qualquer cousa que possamos fazer sobre o trabalho operaria, nin-
g·uem veja na minha desapprovação a este p1•ojecto o menor vislumbre 
cte que eu seja contra esta classe grande pelo seu poder. maior pr-iJo 
seu ideal. 

Acho - posso. estar em erro; mas . estou convencido - de quu é 
muito cedo ainda para que o Brasil possa fazer, cam efficiencia, cc:t-
paciclacle e justeza esse grande monumento ela sua vicia legislati.va, 
que se chama um Codigo ele Trabalho. Pódemos, Sr. Prr~siclente, aão 
ha negar, cogita,r de diversos aspectos, diversas faces isoladas da 
questão operaria para começarmos a fazer legislação sobre o assum-
pto, afim de que um dia, quando essa legislação já tiver passado pe-
los seus estagias regulares, possamos dar ao paiz uma codificação c:im-
pleta. Entendo, por conseguinte, improprio que se eh ame .clr-i "Co;tié\O 
1IP. Trabalho" á primeira lei que o Parlamento Nacional vae formulrii' 
.oobre a materia . 
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Sr. Presidente, o aspecto economico é, na minha opm1ao, o mais 
importante daquelles por onde tem sido o1hada a questão que se di&--
t;ille. E' sabido de todos que o problema operaria na Europa não póde 
ser abs·olutamente compra.do ao que eUe é no Brasil, por muitas das 
c:tnsas e, principalmente, porque, na Euro·pa, o phenomeno é contr.ario 
ao l(Ue. s·e observa entre nós; lá são muitos operarios ·que correm atraz 
do patrão, no Brasil são muitos patrões que correm atrás de um ope-
r·ario . 

Basta isso, Sr. Presidente, para que não queira;m.os s-0piar a le-
gislação operaria extrangeira, si pretendermos fazer trabalho profícuo 
garantidor da situação dos O·perarios. E eiH por que, sem querer mais 
abusar da attençã-0 .dos meus pares, vou enc.errar as minhas conside-
rai,:ões, manif.estando-me contrario a esse projr.cto. 

Sr . Presidente, o operari•ado brasileiro precisa que se lhe dê as-
sistencia medica, •escolar, profissional; ao Governo Brasileir o cumpre 
pr0parar o 'Jpprarin para que elle não seja um analphabeto, mas µm 
cidadão que saiba, quando oppül'tuno, assignar -0 seu contracto de tra-
balho sem que o tenha de faz~r a rogo; é rrii·ster que elle seja capaz 
de conhec·er a medida elos seus direitos a extensão de s·eus deveres . 
Se então, quand-0 o .o·perario brasileiro for um homem preparado sob 
o ponto de vista da instrucção escolar, habilitado pam sua profissão, 
capaz de fixar o preço do seu salario pela efficacia de seu trabalho e 
perici<t na sua especialidade, só então, repito, teremos chegado ao 
tempo em que potleremos seguramente legislar sobre a materia que 
igorn discutimos. 

Sr. Pr·esidente, posso estar laborando em erro no . emittir essas 
opiniões, mas o faço convencido ele que a melhor vontade me anima, 
mel1'i :i.' intuito me dispõe a favor da classe maxima na eco'nomia bra-
l'ilPira, que é justamente a dos que trabalham . Opinand-0 contraria-
mente a este proj ecto, não quero que a questão fique atirada de uma 
vez para sempre ao es•quecimento; desejo antes que o poder publico 
chame a si a importante ques tão, afim de que possamos chegar áquil-
Io P'.:ll' onde agora queremos começar. 

Quàndo a Gamara do~ Deputados, o Parlamento Nacional tiver de 
fv.zer r legislação elo trabalho, a SU'l. codificação pra regulamentar uma 
necessidade, para attender a um faclo exis tente na nossa vida social; 
então, sim, ·estarei de aocôrclo e saberei tanto quimto possiv.el, tomar par- , 
te nessa grande acção. Uma vez, porém, que queremos apenoo nos oc-
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cupar elo ~ssumpto para attender a uma aspiração de classe, é muito 
cedo, p"r mais justa que seja essa aspiração. 

Al:lsim, Sr . P1·esidente, n"ão querendo mais abusar da attenção de..;-
ta Casa (não' apoiados), julgo ter cumprido um dever de cànscienci3 
emittindo minha opinião sobre um as,sumpto ao qual me não poderia 
conservar .:.s~ranho. (Muito bem; muito bem. O orador é felicitado). 

$.ESt\ÃO DE 31 JULHO 

O Sr. Augusto de Líma: ( ·) - Sr. Presidente, comquanto já te~ 
!1Í1a cxp.endir,o '.argarnente, em consíderaçi'.1~s de ordem constitucional 
e jmidic,~. a~ i.iéa'l q·.w nrnntPnho a r·espeito da debaticUssima questão 
da o~ganizaçfo do trabalho, .julgo, todavia, dever accentuar al.guns pon .. 
tos, quP podem constituir :Jbjecto de duvidas, em Yista da latitude e ge-
ncralidadp d:Js ronsiclerações do meu precedente discurso : . 

/.lguns Jos 01·:HJores que me ante0ede1·am 1ia trirmna; encararam a 
qur.stãC' dnbaixo do ponto de visia social;, e em !orno cle~sa the$e .t'ize-
ram. de IJ.t)do l:lrilhanLe, a clontl'ifü1,_,ão ele todas aR theorias em que se 
suDdivicíem as opinifír~ dns phüosopíws e sor.iolog·os. 

A questão do traablho, p;1ra milY', n~vJ é simplesmente uma questão 
~och1, não é ::implesmento uma questão industrial: é tambem um~ 

questão de ordPm civil, cpP ~f· ineu1'r/ora na ordem jurídica e na ordem 
rolitica, a cruc· Já live de me referir nn n.1r.11 anterior discurso. 

E' uma questã.o ;Je ordein civil. p0rque abrango a!'I nnidarles soriaes 
rnbmettirtas a um cuti.íg·o de lís:,.o~içlie~. cujo escopo é comprehender o 
maior nume:·o passivei de c·:isos em ~c11s dispositivos; é de orrlem po-
li lícn . porque altrange, por igual, es,.;::tól nniflarles em um corpo ligado, 
oi·gia,lizaclo em vista d-as rehçfíos de di:'eito publico. 

Ora, umt•s ü outras dessas relaçõo,q ~<! ar!nm reguladas -- ai,; d1~ 

ordem política, no codigo fundamental, que é a Constituição política , a.s 
c_ivis no co.dign Civil, que é ·l Ci'ystalizaÇ''íO ri'! ordf:m juridira qne o le-
g1sla1lfü' teve •)m vista organizar·, p:-ir::i regrr as re.lações rle direito 
privado . 

Nesta~ condições, exterrnido o meu remam;mfo 11a melhor fé, com 
a sin~erid3de cl3 um •:loutrinarfo que nft0 qiwr reformGr de cl1ofrc a or-

Não foi revisto pelo orador, 



La,n \:sLabeleJ1da, ma." rcspeil!l :i.s ex:Lubóes que o. uesenvolvilrn,~uJ.o d.i 
~(Je:ifeda ie \'e:.1 lllicia :,clo, 1·n Hãu rrw porl:a rerer1r a e .. ~sa orclem pot;t1ca 
e c·ivil senão pe.lo :nodo por que o fiz. 

<Jom isto, repito, não quero .cerc"ar a 1!l'·.~:'ío clfl legislatiYO em t·.)da:; 
a,; outras orJ.en~ de relações ([ne surw~m w1 seio da socieciacle politica 
e civil. Ma'> é nec·c$Sario, &ob o ponlL' ele vi::<La ela . nossa 1.:oheroneia, 

·que :;ãu encaremoH os prcblemas novo:; s!:'niío nos molci,~s rla conslitui-
ç.f10 ela no.;;sa organiza~ão !)Olitica e ci\·i l . 

J.;;u <JlZlú qu•e, quanto ao tralJal!lO e ás OUll'a& orrl.enS de relaÇÜ88, 
•.J.'-'.C se entri.•sacham na ~rama elas ;·elaçõus jm·ielica.,,, da so~iectade, · o 
i 'ucler .Leg islul.ivo lem competeuci'.l ~)·tra leghlar LQÚ::t;; as v ezNi que isl 'J 

n::i.o tlle e vecia{lO pe!O nosso God1gu Iun.J.nmenl:i.l. (.!u:rnto á liber.Ja.ue 
rndi v1dua: .. e0ta ó regul-acla exclusiv~unente pela vontade elos indivHlum;, 
uina v0z que nfuo seja limita,Ja pêlo Cod1go i'unclamelltal nu 1wJo CoLll-
t,;L• Civil . 

}!;nr,odramcs na Cons tit1 .. iç io p0liLíca uma autorização ao Pocler ·-
Legi~l·ativJ d"l legislar sobi'e o r;ndigo Civil e s:obr.e os codigos. Commer-
ciaf e • :riminâl ela Republica . i'.J(1 Gocligo Civil devem-se ~ncluir todas 
a:;: r~l aç ifos ci ''is, nâ0 imi,;o l't.a a esphera em que se manifest_em, nào 
irnporLa a rspemalÚla Je cL1 s seus a,;pedos, não importa a .ctiv·ersiclad1õ 
com que se apres·8lltEm . Si o Cndigo Civ ii , em verclacle, é um cocligo 
sufficiente para r eger a viel a e! vi!. eia soc.ieclade brasi.eira, el.aro é que 
não podemoe legisla:t· Jóra elas snas normas í'undamentaes, a n ão ser 
no,; casos ep eriaes c·m qu·e n legi;;lador constituinte deixou esta fa-
culdade express3.mente defer.ir!a ao Poder Legislativo. 

E' pr(3cizo iJUe o.s gn1po.;; de r elações que ,ex ig,em um complexo ele . 
normas espe0iaes pal' '.1 regula!-rL;;, tenha sido indicado pelo'. legisJado·r 
cons~iti... inte . T 11do, portanto, quauto fôr Jegislado fóra destas normas. 
é um rorpo esll·anho ele .-ioutrinas, é um estatuto excentrico, que se 
collcea ern um organismo regido por urn conjunto de leis . Com relação 
fü! clirelto commercial, Uwe o l t>g islador constituinte neoessiclade de se 
afastar das normas civis , eornmuns, orclinarias, 'attendendo á especi ali-
zação desta Ol"dem dr. relai;ôes, que se agitam no seio da soc iedade, .e, 
por is,;;o, a c-onstitu i0ã0, 1~.xp ressamente deixou ao Poder .L·egislativ'J 
or·dinario at!ribuiçõfü; para l<-~g;(slar , sobre direito commercial . 

Si a Constituição de 24 ele Fever·eiro tiv,esse julgado oppor tuno 
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aµroveil.ar ~ssas 1ciéas ele uma or·g·auização nova na socieaacl<tl, teuJu em 
ví&ta ·a luuitaçâo ela l.iberclade nos casos esp·eci·cs entre paLrües e ope-
1·arios, .:;orno ouLras icléas qml bojr pairam na menLe dos r.eformaclores 
sociaes, mesmc em algumas ieis de trabalho do V·elho Mundo, teria 
deixado, "ad inslar", do que fez quanto ao Cocligo Commercial , attri-
buições ao Congresso Legi;,;laLivo para r;esolver não só sobre direito ci -· 
YJi ·e cowmi':rcial, corno .sohre o Cndi.ljo do Trnlrnlho. 

Si a Gonstituiçãc nfio inrluio e:x:[iressamente entre estas attr il.mi-
i;ões privativas do Congresso. é porque as Jez comprehender dentro da 
attribuiçào para legislar sobre o Codigo Civil, maJs dentro da legislação 
Gi\·il. ~Lim os funrlammtos jnriclico:3 desta organizai;ão. E' pori sso qur, 
ao ex:pór as minha:> c!uvidas sobre a wmpet,encia do Cong-resso Leg·is-
btivo ordinario. clizrn que o Codigo ele Trabalho •exorbitava, segundo a 
ldtra ela nossa Constituii;ão, da competencia q11 e esta deixa ao Poder 
Legislativo . 

Com jsLo nào qu'Oro significar que ao Legisiativo falte crnmpet.en-
cia para legislar 80bl'e assnrnpf.os el e caracter administmtivo e eco;-
(1.)ffilCO, ele 0::i.ra0t0r hum ::>.nitario, eom que possa soccorr·er á classe elo 
oper::iriaclo 2 ao mesmo tempo organizar ·as industüas, garianür o capi-
' a! e, Pmfim, aorclem e :i. con':lerv 'l.r;ão das mesmas inclustriastão nec.essa-
ria.s .iqnelles que as p:x:plo,.arn . como ao equilibrio economico elo paiz. 
Mas, fóra desta competencia especiàl, que a Constituii;ão deixou ao 
Poder Legislativo, para legislar sobre o commercio e que o legislador 
constituinte destacou das relai;ões civis ela sociedade, não vejo, Sr. Pre-
sidente, outra faculdade sinão a que elle especificou quando, tratando · . . 
de assegurar a propriedade ,em geral? limitou o seu exercício, quanto 
á. propriedade das minas, cuja regulamentai;ão deferiu a uma lei espe-
cial. · 

Temos, pois, sob o p;:mto de vista em que me colloquei, a•o encarar 
asta. ques,tão, o seguint e: o legislador constituinte deu attribuii;ão ao 
Congresso para legislar sobre o direito civil, sobre o direito commum 
privado, que abrange todas as relai;ões dos indivíduos de qualquer pro-
f issão, condição ou categor ia a que perteni;a, e, de outro lado, sobre o 
direito commercial, em que, examinando as relai;ões especiaes que 
se desenvolvem nas transaci;õ,es mercantis, os preceitos do Codigo Ci vH 
seriam insufficientes para reger esse grupo de relações. · 

Ainda mais, tendo em vista os interesses superiores da economia 
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iiacional, preso á exploração da industria das minas, o legislador con-
stituinte, além de assegurar os direitos do Estado, por meio da des-
apropriação, deixou ao Poder Legislativo ordinario a attribuição de 
regular o trabalho das minas, provêr os seus accidentes, tratar das 
medidas de providencia economica, do patronato, ou do op er ariado. 

Vê V. Ex. que me colloquei no que respeita ás nossas attr ibu ições, 
ele· accôrclo com o Regimento e a Constituição. Não nego ao Poder Legis-
lativo comp etencia para le__, islar sobre accidentes do trabalho, como, 
aliás, jnadvertidamente, me o imputou o brilhante orador ; illustre 
r epresentante elo Districto Federal, Sr. Nicanor Nascimento . 

A lei elos accidentes do trabalho, em geral, e, sobretudo, elas indus-
trias reputadas per ig'osas ou insalubres, é um direito de pr.otecção, 
é uma assistencia legitima, e a ninguem, mais elo que ao legislador, 
compete providenciar a r espeito. O que, principalmente, neste projecto, 
aliás miginariamente tão bem insp irado ao espírito peregrino ele Maxi.-
miano de F igueiredo e tão desfigur ado pelas emendas que nelle for am 
enxertadas, o que .me fez insurgir contra elle, foi pr incipalmnte o 
r eg·imen contractual com que .elle procura encartar no posso Direito 
Civil um grupo de relações em antagonismo, não só ao Codigo Civil, 
como tambem á propria Constitu ição. A lei que r ege os contractos, 
a não serem os contractos commerci.aes, ainda continúa a ser a lei da 
locação de serviços, que, comqu anto t enha origem no Dir eito Romano 
e em época de desconhecimento elas classes inferiores, todavia, recebeu 

· novo surto, ao influxo do Christianismo, com a introducção de idéas 
philosophicas, e, sobretudo, com a grande revolução de 89 par a a e-qui-
paração elas classes. Assim, esse nome el e r1:lcação de serviços nãO p6de 
ter o · estygma odioso, lembrado pelo pobr e Deputado por Sergipe, 
quando disse que a Í@cação de serviços do Cocligo tem contra si o ser a 
reproclucção de um instituto jur idico romano que em nacl a corresponde 
ás exigencias a:ctuaes. 

Não vejo entre r elações ele patrões e op erarias, nenhuma bypo -
Uiese, nenhum contracto, nenhuma estipulação qu e se não possa adaptar 
á locação ·de serviço, sobre o que dispõe o nosso Coclií\'O Civil. 

Estabelecidos os elementos jurídicos c-om o consentiment>0 das 
part es, ele fórma garantidora da ordem intr ínseca e extrínseca do con-
tracto, pelo legislador civil, salvas as r estricções impostas pela mor al 
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a·o direito, não vejo outros reguladores elo contracto, sinão a vontade 
espontanea das partes. 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - São relações de natureza especial. 
O SR. Auouwro DE LIMA: - Gomo de natureza especial? 
O SH. MANOEL VILLABOIM: - Pela natureza propria do trabalho das 

industrias. 
o SR. ANDRADE BEZERRA: - E esta é toda a questão. 
O SR. AuGuwro DE LIMA: - Mas o industrial contracta com a massa 

ou com o individuo? 

O Sn. MANOEL VJLLABOIM: - V. Ex. neg·a assim a existenoia das 
leis ele caracter espeoial. 

0 SR. AUGUSTO DE LIMA: 
zadas pela Constituição. 

Sómente as que não estejam autori-

O SR. MANOEL VILLABOIM: - Esta se aoha autorizadissima. A sac ie-
dade é um regimen ·de clependenoia. Nada temos em nossa existencia 
que não esteja subordinado a limitações. 

O SR. SALLES JUNIOR: - Toda a lei é uma limitação. 
o SR, MANOIIL VILLABOIM: - Por ahi o orador não poderá mais 

legislar: as leis tornar-se-hiam impossíveis. 
O SH. AUGUSTO DE LIMA: - Mas para votar uma dei é preciso tam-

bem proourar a competencia e a competencia quem a dá é a Constitui--
ção. Estou exactamente mostrando que temos competenoia para legis-
lar sobre o direito civil, para legislar sobre o Codig·o 1Criminal; pode-
mos, hoje, revogar o Codigo Civill, não ha udvi·da, o que aliás não está 
dce acoôrdo com os precedentes da nossa propria attitude, hoje, fazendo 
um cocligo para amanhã~ reformai-o . . 

O SR. SALLES FILHO : ~ Todos os erros que forem verificados de-
vem ser corrigidos. 

O SR. AUGUS'l'O DE. LIMA :-Então, V. Ex. terá de concordar oornmigo 
que, o Gocligo Civil não abrange todas :as Telações que p edem r egula--
mentas e,speciaes, ·conforme a Cons.tituição . 

O SR. S~'\.LLES JUNIOR: -- O Gocligo •Civil, que se propõe a regul~.r 

os princípios 1cle direito commum, evidentemente não póde tratar de 
r·elações jur ídicas de caracter especial. E V. Ex. mesmo .nãJo ingora que 
o Co·digo Civil reconhece a existencia da legislação especial, a que faz 
reforencia na sua lei preliminar. 

IJ 
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O SR. AUGUSTO DE LIMA: ~ Muito bem; ma·s, leis especiaes são 
aquellas a que a Constituiç,ão se refel\e. 

O SR. ANDHADE BEZERHA: - Si bem comprehendo o pensamento do 
nobre Deputado, S. Ex. não nega a cümpetencia c.iü Congresso para re-
gular em lei especial questões como a dos accidentes do trabalhü; não 
acceita, porém, a nossa competencia para transformar o regímen drt 
Liberdade de contracto· estabele0iclo pela Constituiç,ão e pelo Oodigo 
Civil. Este é q\J.e é o ponto. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: -- Acha que não t emos competencia para 
legislar sobre um assumpto es-pecial i'óra das regras cmnmuns dó Go-
r~igo e InÜ'dificar a theoria geral dos contractos estatuida no mesmo 
codigo. 

O SR. ·SALLES JUNIOR: - As leis especiaies são feitas exacta.mente 
para mocfüicar disposiç,ões do direito commum. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - A não ser que o nosso Codigo Civil te-
nha sido excessivamente prematuro ou lamentavelmente deficiente, de 
modo a não compr·ehender em .suas disposiç,õ.es um grupo importante: 
de relaç,ões ique estão pedindo um estatuto especial, não devemos re--
.rormal-o dessa maneira. 

O SR. ANDRADE BEZERRA: - V. Ex. dá licenç,a para um aparte ? 
Este exemplo já está seguido nas 'demais legislaç,ões .. Em todas ellas ha 
um Codigo Civil, mas a par desse codigo, posteriormente v·eem as leis 
especi.aes que modifivam a legislaç,ão commum quanto 'ás relaç,ões r-e-
rnltantes do contracto de trabalho. 

O .Sn.. AUGUSTO DE LIMA: - Em relaç,ão aos contractos não podemo:1 
sab ir, no presente, da thieoria elo codigo. 

O SR. ANDRADE BEZERRA: - Isto é urna opi'lliã.o de jure constitiiendo 
e não de jure const'ituto. 

O SR. Auauwro DE LIMA: - Em que é que o Co·digo .Civil, no que 
rege a locação elos s-ervioos, impeclre sejam lavrados os mais amplos 
C'Ontract.os e os mais differentes entre patrões e operarias ? 

O SR. SALLES Jumon: - - Permitte, por exemplo, que o tempo c~·e 

trabalho ao menos possa ser de 12 horas no dia. 
O Sn. DEODA'l'O l\for.1. : - Em que disposição do Coeligo enquadra o 

orruclor o contracto de trabalho ? 
q SR. AUGUSTO DE LIMA: --.,- Na locação ele serviços. 
O SR. MANOEL VrLLABoIM: - Mas si se reconhece hoje quE) isso 

não é bastante para o equilíbrio ? . . . 
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o SR. AUGUSTO DE ·LIMA: - De accôrdo, mas si estamos 'legislando 
sobre o trabalho industfi.al ... 

o SR. PIRES DE ·CARVALHO : - Mas isso não revoga o Codigo Civil. 
O SR. AuGusTo DE LIMA: - Não podemos crear contractos sinão 

dentro da legislação civil. 
Temos attribuição para legislar a:dmini,strativa:mente sobre mate-

ria jnclüstrial ·e economicamente sobre muitos · assumptos; inas, toda 
.! 

vez que -tiviermos. de ligar um individuo a outro, restringindo a sua 
liberdade, estamos agindo dentro da esphera civil. .P.or-tanto, o meu 
pensamento é este: trata-,se de loc:ação de serviços sili-generis ou eR-
pecial, mas dentro elo Codigo Civil. 

Dizia eu que, tendo nós promulgado um C'odigo Civil e procurado 
ou presumido abranger nene a universidade das relações civis da 
nossa sociedade . .. 

O SR. SALLEs JUNIOR: - Codificação. 
o SR. AUGUSTO DE LIMA - ... ou foi precipitada a promulgação 

de um Codigo que não 0omprehendia outros casos especiaes ou então 
itã_o nos é licito legislar sobre um assumpto sobre o qual já le 0 islamos 
no Codigo. 

O SR. SALLES JUNIOR: - Mas note V. Ex.: na França, na Allema-
nha, na Suissa, na Italia, ha Codigo Civil e extensa lwdslação especial. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA: - o Codigo Francez é de 1808. 
O SR. SALI.,ES Jumo-R: - Perdã,o; ha o recentíssimo Codigo Allemão; 

ha o Codigo Federal Suisso das · Obrigações, que tambem é recente, 
apezar disto, existem leis especiaes. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: · - Ainda hoje li um telegramma em que 
se diz que as horas de trabalho na Suissa ainda não estão regulamen-· 
ta:das. Em relação a esse ponto, ainda hontem o nosso distincto collega, 
Sr. Simões Lopes, ni;i seu erudito di-:mrso demonstr ou que nenhum 
paiz da Europa até hoj-e chegou a 1 ~duzir o trabalho a oito horas, 
quando aqui no Brasil, sem lei, já estci geràlmente aidoptado o r egímen 
de oito horas. 

O Sr. DEODA'm MAIA: - A Suissa é o unico paiz da Europa cuja 
Constituição se refere á regulamentação do trabalho. 

O SR. AUGUSTO- DE LIMA: - Pois bem, essa regulamentação do 
trabalho, ponto reputado hoje capital, pelos reivindica:dores, foi omit-
tida .. . 
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O SR. SALLES JUNIOR: - V. Ex. está equivocado nessa parte: 
a regulamentação das horas de trabalho existe em quasi todos os paizes; 
o que não existe é a regulamentação do salario. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Quer10 perguntar aos nobrE?,si Deputados, 
uma vez que SS. EEx. acham tão instante, tão urgente a regulamen- ' 
tação desse assumpto, quero perguntar si uma lei é feita para o maior 
numero ou para um grupo limitado? Nós legislamos para a Nação 
Brasileira ou para algumas fabricas, e estas, muito poucas, p:orque a 
maior parte das fabricas não comportam o regímen que este projecto 
quer adaptar. A maior parte das fabricas do paiz não póde viver sinão 
au j.our le jotlr , pedindo todos os dias emprestimos, sem que p0ssam 
provêr ás reparações em um caso de desastre. 

O SR. SALL:§S JUNIOR: - O nosso regímen contractual, nas indus-
trias, já está muito de accórdo com as prescripções do projecto, quer 
quanto ao seguro operari10, quer quanto ás horas de trabalho. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Mas quantas industrias existem no 
paiz que podem adaptar esse regimen normal? Quantas fabricas, quan-
tos estabelecimentos entre nós, no Estado de v.' Ex., e no meu, poderão 
garantir a pensão vitalícia a um simples .operaria? 

O SR. SALLES JUNIOR: - Isto é .quanto á fórma do pag·amento. 
O SR. MANOEL VrLLABOIM: - As industrias que para viver preci-

sam explorar o operaria não são dignas de se manter. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Ha industrias em que os indivíduos 

não faz·em outra cousa sinão tental-as. 
O SR. SALLES JUNIOR: - P:osso informar a V. Ex. que quasi todas 

as industrias de S. Paulo fazem seus cüntractos de trabalho nelles 
incluindo a responsabilidade do risco profissional, pagando a . indemni-
zação de uma só vez. 

O SR. BEN~'O DE MIRANDA: - - As grandes fortunas que existem hoje . 
no Brasil são da industria. 

ü SR. AUGUSTO DE LIMA: - P·erfeitamente, mas quer10 saber -
quaes são as actividades submettidas a esse canon que estamos que-
rendo votar aqui? 

O SR. SALLES JUNIOR: - Pois se estou informando a V. Ex. que 
"- o.3 industriae_s de S. Paulo, já se submetteram, todos ou quasi todos, 

a ·disposições semelhantes? ! V. Ex. sabe que S. Paulo é um grande 
centro industrial e que a sua população operaria é immensa. 
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' O SR. SIMÕES LOPES: - Então não é mais preciso legislar, em 
vista de já isto estar feito. 

O SR. Auous'l'O DE LIMA: - Já foi offerecido o seguinte criterio: 
a fabrica que tiver de 50 operarias para cima te:r:á a -obrigação de 
adaptar o regimen em questão; mas ... 

O SR. DEODNrD MAIA : - A idéa já está acloptada pelos paizes que 
têm legislação para fabricas, que tiverem mais ele 50 operarias. 

O SR. AUGUSTO DJTI LIMA: - Pergunto eu, Sr. Presidente, esse cri-
lerio seria seguro para aclopção como norma geral em nosso paiz? 

O SR. VrcEN'l'E PmAGIBE: - Por que não? 
O. SR. AUGUS'l'O DE LIMA: ~ Ha industrias que só ev entuall'nente 

oc1mpam maior numero de operarios, e os dispensam entretanto em 
i.::ma nova phase de sua evolução; .outras que começam corri um pequeno 
numero de op erarios e que mais tarde, Lendo desenvolvido os seus servi.~ 

ços, o augmentam. outras, :finalmente, que soffrem essas alternativas de 
maior ou menor numero ele -operarias com a elevação ou declinio ele 
seus capitaes. 

o SR. MANOEL VILLABO!M: - A lei se baseia naquillo que o cos-
tume aconselba; essas excepções · que V. Ex. apresenta, não valeriam 
nada si fossem realmente excepções. 

O SR. PIRES DE CARVALHO: - O Sr. Augusto de Lima é qt~e está na· 
regra, na generalicla·cle; o nobre Deputado por ~ · Paulo é que est á 
restringindo o seu campo de acção. 

O SR. AuGUS'l'O DE LIMA: - O que alimenta a fortuna publica não 
é uma meia cluzia ele fabricas poderosas, de grandes eapit aes; é Lodo 
esse elevado numero ele pequenas industrias, desde o vendedor ele ovos, 
até o que tem uma unica machina de tecer. 

Só conheço no meu Estado, que possam arcar con1 os onus dessa 
lei, duas emprezas ele mineração: a elo Morro Velho e ela Passagem. 

O SR. VICENTE PmAG1BE: · - Mas lá, como disse um Deputado mi-
neiro, não existem industrias, razão porque o imposto de consumo 
alli nada rende. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Creio que se vae legislar tambem para 
Minas. 

O SR. VICENTE PIRAGIBE :- - Mas si iá não ex is tem industrias? 1 

O SR. A.l JGUSTO nrn LIMA: - Ha innurneras. Minas é uma terra 
de trabalho. 
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O SR. VICENTE PIRAGIBE: - Mas VV. EEx., Deputados por Minas, 
não sustentam aqui o contrario justamente?! 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Não ha industrias no sentido em que 
V. Ex. quer jungir os principios dessa lei. v.' Ex. está maliciando. 

o SR. VICENTE PIRAGIBE: - Não sou malicioso. Foi a declaração ct'e 
um Deputado mineiro. 

O SR. AuGUS'l'O DE LIMA: - Si Minas é que abastece, em sua quasi 
totalidade, de carne esta Capital ; si Minas é o celeiro em que se abas-
tece de cereaes a alimentação publica?! .. . Cesse o transporte de seus 

1 

productos na Central, e ª·população .do Rio de .Janeiro morrerá quasi 
·á fome. E os lacticínios e os seus productos?. . . Negar ao Estado de 
M'inas as suas industrias, porque não está cheia de canudÓs de grandes 
fabricas, com todo o apparato ·de operarias, é querer ne:rar o sol. Por 
isso, diss·e eu, ü que apparece não é meia duzia de grandes industrias 
que existem , no paiz, é o trabalho semelhante ao dos polypos nas ilhas 
de coral; não se vê o agente, mas os resultados ahi estão .Patent:s. Si 
Minas, com o ser o Estado mais populoso do Brasil, pois . conta cerca 
de cinco milhões de habitantes, não póde servir {ie argumento de peso 
em uma lei de caracter geral em nosso paiz, é porque ainda não foi 
e hegada a hora dessa lei. 

O S~. VICENTE PIRAGIBE: - Estas industrias a que V. Ex. se refere 
são das que não determinam os accidentes previstos por lei. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Temos dous estabelecimentos indus-
triaes, em Minas, onde estão consagra,dos muito mais liberalmente do 
que naste projecto os principios da pbilantropia, ondo a previdencia 
se observa do modo mais 0ompleto: no Morro Velho e na Passagem. 
Alli ha medicas, pharm.acia, onfermarias . . . 

O SR. SALLES JUNIOR: - Mas isso á custa dos operarios, não? 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Custeado pela companhia. Em caso ele 

invalidez ha a assistencia á familia do operaPio . 
O SR. SALLES JUNIOR: - Gomo, pois, extranha V. Ex. o que está 

no projécto? 
O SR. ,AUGUSTO DE LIMA: - Quero dizer que onde a nossa industria 

é representada ella não precisa de leis nesse sentido, porque ella inclue 
entre os seus deveres moraes aquelles que os nobres Depu.tados querem 
incluir como legislaçfüo obrigatoria. , 

O SR. SALLES ,TuNIOR: - Queremos fixar em lei todos os deveres e 
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obrigações porque nem. todos os industriaes estão nos mesmos casos 
desses que V. Ex. aponta. 

O SR. AUGUS'l'O DE LIMA: - Nossa cultura, felizmente, já dispensa 
essas regulamentações, que eram muito bôa~ para os estados primitivos 
do Peru e do Mexico, em que se regulavam ... 

O Sn. JOAQUIM OsoRro: - Muito bem. 
O SR. BENTO DE MIHANDA: - E' uma conquista µltra moderna esta 

regulamentação. 
O SH. AUGUSTO DE LIMA ~ ... até o traj e, a alimentação, e era 

tudo racionado; o individuo nem si quer tinha a liberdade de em certas 
horas do dia apparecer nas ruas. 

E' o regímen das regulamentações oa.suisticas uma prova de bar-
baria, uma prova do estado primitivo. 

O SR. JOAQUIM OsoRro: - Muito bem. 
O SR. SALLES JUNIOR: - E' a defesa do operaria fragil contra a 

prepotencia do patronato. 
O SR. BEN'l'O DE MIRANDA: - Então os Estados mais acleantados 

se acham na barbaria. · 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - A sociedade, á proporção que se vae 

emancipando, no terreno da civilização, vae 'dispensando as formula.s, 
preceitos, porque Já presume uma cultura nos espíritos que dispensa 
sancção obrigatoria para a effectividade dos deveres moraes. " 

· O SR. MANOEL VILLABOIJ\-I: - V. Ex. nega a legislação operaria nos 
paizes cultos. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA: - Si formos estudar um Pü,UCO a psycho -
logia de.ssas leis a que se refere o meu illustre collega, no fundo dellas 
iremos vêr uma obra ele pressão do momento, exigencias feitas em 
massa. 

O SR. SIMÕES LOPES: - Para attender á questão operaria que 
lá existe. 

O SR. BENTO DE MIRANDA: - O orador prefere que seja feito assim? 
Nós elevemos nos antecipar, antes que haja essa pressão. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Não creio que assim succeda entre 
nós. E o meio ele alliviar a pressão não é a lei, porque esta póde attencler 
a um aspecto elas relações e despertar ambições, desejos de novas rei-
vindicações, de etapa em etapa. 

O SR. BENTO DE M\RANDA: - Elias fatalmente virão. 
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O SR. AUGUSTO úE LIMA: - Quando tiverem de vir essas reivindi-
cações, e ü poder publico se vir na obrigação de tomar taes medidas, 
o que haverá a fazer será a reforma do nosso pacto fundamental. 

O SR. MANOEL VrLLABOIM: - Qual será o criterio do poder publico? 
Ness·a owasião terá de moderar as reivindicações por meio da lei. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - A lei não serve de remedia, porque .. . 
O SR. SALLES. JUNIOR : - A ausencia de legislação especial já tem 

aqui provocado graves questões entre o capital e o trabalho. como 
V. Ex. sabe. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - O que vemos entre nós. em mat.erta 
de lucta entre o capital e o trabalho, são fantasmas que a nossa ima-
ginação inventa. 

O SH SALLES JUNIOR: - São realidades . Temos a pr-ova disso nas 
greves que se estão reproduzindo. V. Ex. não desconhece os _graves con-
flictos que temos tido. 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: · - Mas os paizes que regulamentaram o 
trabalho não resolveram esse caso. Nesses 12aizes, a crise está cada 
vez maiür. 

O SR. BENTO DE MIRANDA: - A regulamentação tem diminuído as 
proporções dessas crises. 

O SR. SIMÕES LOPES: - Não apoiado. Esses paizes são viveiros de 
grevistas. 

O SR. BENTO DE MIRANDA: - A legislação póde não resolver de todo 
a questão, mas minora os seus effeitos. 

O Sa. AUGUSTO DE LIMA: - Nós, em vez de estarmos a discutir 
questões através dos livros, de doutrinas, de philosophiaiS, <le pertur-
bações economicas, dos paizes da velha e gasta civilização, ·devemos 
procurar a nossa reforma sücial por excellencia, a reforma , do espirita 
por meio da educação (apoiados); devemos, antes de legislar sobre os · 
contractos de trabalhos, esclarecer os nossos operar ias, de modo .que 
elles ao menos possam lêr o direito civil e lavrar por si mesmos ou 
assignar as obrigações que assumem com o seu patrão. 

A maior parte dos nossos operarias, é analphabeta e não lhes fa(}o 
com isso uma injuria. 

O Sa. PIRES DE ·CARVALHO: - Oitenta a noventa por cento. 
UM Sn. DEPUTADO: - Mais uma razãü para que os protejamos. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Nesse caso, eu proporia que, em vez 
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disso, se creassem intêndentes, ou fiscaes, ou assistentes dos podel'es 
publicos, ou juizes de orphãos, afim de fiscalizarem, por exemplo, si 
esses suppostos menores podem trabalhar. 

O SR. DEODATO MAIA: - Então, V. Ex. acceita a intervenção do 
Estado? 

O SR. AuGUS'l'O DE LIMA: - O que eu digo é que estamos inver-
tendo a ordem elas cousas; queremos. fazer uma reforma em qu.e damos 
ao operaúo analphabeto o direito de contractar. 

O SR. BEN'l'O DE MIRANDA: - I-la homens analphabetus que con-
tracLam e dispõem de grandes fortunas. Por que o operario analphabeto 
não póde contractar? 

O SR. AUGUS'l'O DE LIMA: - Como podem contractar operarios anal-
phabetos, sem que sejam togrados pelo·S patrõ€ls, que estiverem de 
má fé? 

O SR. BENTO DE MIRANDA: - Quantos homens analphabetos dis-
pondo de grande fortuna dirigem muito bem as suas propriedades? 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Devemos, antes esclarecer o povo 
que não está absolutamente educado, preparado para esta reforma. Pre-
cisamos de escolas . 

O SR . . BENTO DE MIRANDA: - Ora! A Russia não estava preparada 
e acabou na desordem. Si. os governos da Russia tivessem acloptado uma 
série de reformas ella não teria chegado a este ponto. 

O SR. AuGuscro Dg LIMA: - O que perdeu a Russia foram essas 
correntes intempestivas. 

A primeira conquista que a Russia tinha a fazer era o do regímen 
constitucional, e depois a da organização civil. Mas, o socialismo e o 
anarchismo vieram á tona e subverteram a mdem pu):Jlica, civil e social. 
Não foi pela compressãD. 

O SR. MANOEL VILLABOIM : - Foi por excesso de insistencia. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA - ... e a prova é que Lenine derrotou 

Kerenski ; e victorioso, não pôde manter a unidade da Nação. 
O SR. PIRES DE CARVALHO: ~ Derrotou os outros e depois se der-

rotou. 
0 SR. AUGUSTO DE LIMA: - E qual foi o resultado? 0 maximalisrno, 

o tnaximo das reformas, o maior numero de reformas não foi sufficiente 
para libertar a Russia do jugo do prussianismo. 
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E os partidarios da democracia socialista tiveram que dar a mão 
ao Kaiser, que a ret frou para lhes pôr ao pescoço o tacão da sua bota. 

O SR. BENTO DE MIRANDA,: - Não podemos estar argumentando com 
situações extraordinariamente anormaes. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Si não estamos em uma situação anor-
mal, que nos aconselhe a fazermos. leis de excepção, era melhor que 
atténdessemos á outra ordem de cousas. 

O proprio operaria entre nós, não se deve estar preoccupando, na 
quadra presente, sinão com os seus deveres civicos . que consistem em 
defender a sua Patria. 

\ 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: - O que elles desejam é augmento de 
salario. 

O Sn~: BENTO DE MIRANDA: - E' preciso incorporar á grande massa 
de brasileiros que vivem á parte. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: ~ Vejo nos registros eleitoraes do Distri-
cto Federal, séde de numerosas fabricas, operarios; vejo tambem nas 
associações grande nume1:0 ele operarias, tomàndo parte em suas deli-
berações. 

Eu, que defendo a idéa do augmento do salario, uma vez que este 
corresponda ao trabalho prestado, tambem não deixo de tranquillizar 
os nob1;es collegas, dizendo que grande numero de freguezes das agen-
cias de bilhetes é constitu ido por operarias. Ainda u mdestes d1as 

· um operaria da · Estrada de Ferro Central do Brasil, tirou 25 : 000$ na 
loteria do Rio Grande do Sul. 

Senhores, estamos dominados de um philantropismo particular. 
As classes .que se a:cham em crise no Brasil não são as trabalhadoras. 
Qual de nós se póde julgar inteiramente forrado? 

O SR. BENTO DE MIRANDA: - Mas temos todas as garantias. Um 
empregado publico tem reforma c-om vencimentos, licença com venci -
mentos, tem pingl)es ordenados e todas as regalias. E o proleta'riado o 
que tem? O que tem o resto da população brasileira? 

O SR. SALLES JUNIOR: - O orador tem razão. T-odas as classes no 
Brasil soffrem, menos a dos industriaes enriquecidos pelo proJ'eta-
riado . 

. o SR.. VICENTE P!RAGIBE: - São as unicas fortunas que se têm 
feíto no Brasil agora. 
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O SR. DEODATO MAIA: - Os operarios têm â Santa Ca8a e a cadma. 
O SR. JosÉ AUGUSTO - Para os operarios falta principalmente a 

escola. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Pelo menos segundo a nossa Consli-

~uição, a lei é igual para todos e si esta garantia constitucional não 
basta para acobertar o humilde operario como o mais forte, mais pode-
roso dos industriaes, então que nos adeanta estarmos fazendo leis. 

Ainda que accumulassemos leis sobre leis de ~arantia, dado o . 
estado de espírito a que allude, essas leis ficariam como lettr.a morta 
no papel. 

O SR. SALLES JUNIOR : - V. Ex. quer negar a desigualdaJde de 
facto? 

O Sn. AuGUS'l'O DE LIMA: - Todo o nosso trabalho não é de legis -
lar, a não ser que nos preoccupemos de legislar com o 'ímico intuito 
que nos devia entreter, que é a educação nacional. 

ü SR. Jos1t AUGUSTO: - Apoiado. Acho que se dev·e começar 
por ahi. 

O SR. SALLES JUNIOR: - Uma cousa não exclue outra. 
O SR. JOSÉ AUGUSTO: - Ninguem recusa importancia á lei que 

vise defender o operario contra os accidentes; mas o passo inicial não 
pó de · deixar de ser este: avigorar o homem brasileiro physica e moral-
mente. 

O SR. VrcENTE PIRAGIBE: - Exactamente, para que o operaria se 
eduque queremos as oito horas de trabalho. 

O SR. PIRES DE CARVALHO: - A lei estabelece oito horas de tra-
balho. Todos nós dispomos de 24 horas por dia. Oito destinadas ao tra-
balho, oito reservadas para o somno para os que mais dormem, são 16. 
Ficam oito destinadas a que? Em um paiz onde o operaria não tem 
instrucção, onde não ha aggremiações para lhe dar diversões? 

G SR. VICENTE PIRAGIBE: - Ficam oito horas para dormir,. oito 
para trabalhar e oito restantes para as refeições do operario e para 
se educar. 

o SR. PIRES DE CARVALHO: - Educar onde? 
O SR. JosÉ AUGUSTO: ~ Ahi {que estou de accôrdo. 
ü SR. AUGUS'l'O DE LIMA: - Com relação á distribuição das horas 

de trabalho, realmente. ha um arbitrio; ha um arbítrio, que, como 
de.monstrou o nobre collega pelo Rio Grande do Sul, não tem prece-
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dentes, não é autorizado em nenhum dos paizes em que a legislação dó 
trabalho foi. imposta pela premencia dos momentos sociaes. 

O SR. VICEN'1'E PIRAGIBE: ~ Não ha fixação de· tempo de trabalho? 
o SR. AUGUSTO DE LIMA : - Na Europa não ha fixação de tempo 

do trabalho, por oito horas. 
O SR. VICENTE PIRAGIBE: L- A lei suissa estabelece oito horas de 

trabalho. A allemã estabeleceu 10 horas, dando duas horas para des~ 
canso. 

o SR .. AUGUSTO DE LIMA; - Ainda hontem li um .telegramma di-
zendo .que na Suissa houve reclamações sobre questões de hora de 
trabalho, que os operarias pediam fossem regulamentadas. 

ST. Presidente, não é só quanto á sua estructura que este projecto 
se me afigura excentrico em nosso meio, inopportuno, pelo momento 
em que é posto na téla ela discussão e arbitraria porque -em nosso paiz 
não se encontram o factores sociaes, economicos e politicDs dos outros 
paizes da velha civilização. 

Em relação á hora de trabalho, dizia eu, que ha um .facto arbi-
Lrario nessa taxação, invariavel de tempo, sem medir a capacidade dos 
agentes, sem medir a natureza e a intensidade do esforço. 

Ha serviços que em oito horas são suaves, outros ·que em tres horas 
são pesadas. A fixação de oito horas de trabalho pôde prejudicar um 
individuo, que, com o trabalho de tres horas apenas t em a sua acti.vi-
dade exhaurida. Vamos crear para esta classe de individuas uma 'lei 
.que eventualmente vae estar em desaccôrdo com suas condições pe.s-
soaes, com a natureza do trabalho exercido e com o tempo em que pôde 
ser exercido este trabalho. 

O SR. METELLO JUNIOR: - O que se pede são oito horas como o 
maximo. 

O ·sH. AuausTo DE LIMA: - Acceita a observação do nobre Depu-
tado, ainda com ella iamas encontrar outros inconvenientes. Quando 
uma lei fixar maxima de tempo para um acto, este maximo não pôde 
ser excedido; logo jungiriamos a vontade do proprio operaria que pôde 
livremente exceder oito horas de trabalho e ficaria encerrado nesse 
maximo. 

O SH. METELLO JUNIOR: ~Acha V. Ex. razoavel a d.ivisão do tempo 
para o trabalho actualmente, em que as 24 horas estão divididas sendo 
12 para .trabalhar; 10 para descansar e duas para apanhar da policia? 
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O SR. AUGUSTO bE LIMA: - Não é meu pensamento. Acreclil-o que 
a média ela actividade humana, em paiz tr-opical, como o nosso, deve 
ser mesmo de oito horas, mas, fallo simplesmente como observador do 
nosso meio. 

O SR. VICEN'rE: PrnAGIBE: - A legislação e para o Brasil. 
O SR. · AUGUSTO DE LIMA: - Si nós estamos vendo que esta pratica 

~igora a:qui, independente de legislações, dentro dos deveres moraes e 
da propria situação de patrões e operarios, que necessida:de ha ... 

O SR. VrcEN'l'E PrRAGIBE: - Queremos apenas fixar na lei uma 
conquista social do operariado que V. Ex. reconhece que existe. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA: - l\fas, digo que a lei tem o inconve-
niente de restringir a liberdade do proprio operaria, que ella quer 
proteger. 

O SR. METELLO JUNIOR: - V. Ex. vae vêr um caso concreto: os 
operarias sapateiros levantaram-se em greve, appellaram para o 
Sr. Presidente da Republica. O Governo ihterveio e obteve dos patrões 
que as horas de trabalho fosem r eduzidas a oito e meia por dia. 

Havia um total de 52 horas de trabalho ; os indus triaes foram para 
as fabricas ·e augmentaram nos sabbados duas horas, de modo que a 
concessão effectiva foi de meia hora apenas. Veja V. Ex. si não é 
necessario regulamentar uma situação desta ordem, em que não ha 
compromissos a observar. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Eu não excluo a possibilidade da regu-
lamentação sobre o assumpto. 

O SR. METELLO .JUNIOR: - Mas V. Ex. assim vae concordar que o 
Codigo de Trabalho é necessario. 

O SR. AuGuwro nE LIMA: - E ' uma questão ,peculiar a natul'eza 
elas industrias, uma .questão de regiment.o interno que deve ser ado-
ptada por livr~ vontade entre patrões e operarias; esta é a minha 
o.ffirmaç.ão. O operaria vae contractar o seu serviço; si elle é bastante 
esclarecido, si não se trata de um individuo analphabeto ou rude, natu-
ralmente quando elle procura o patrão ou já tem uma tabella, e se 
cing·e a ella ou não a tem ... 

O SR. VrcEN'l'rn PIRAGIBrn: - V. Ex. já fez tres affirmativas que 
. defendem o Codigo cio Trabalho. Em primeiro log·ar, Teconhece que na 

Europa o dia de trabalho já foi fi::mdo . . 
o SR. AUGUSTO DE LIMA: . - Não assim. 
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, O SR. VICENTE PIRAGIBE: _, Pois bem, eu affirmo a V. Ex. que na 
Europa o dia de trabalho já foi fixado em oito horas, em uns paizes 
e em outros dez horas. V. Ex. reconhece depois que no Brasil devem 
prevalecer as oito horas; reconhece, finalmente, que o operaria se den 
instruir. Como V . .Ex. quer que elle se instrua, sem ·dar tempo para isso 

O SR. METELLO JUNIOR : - Si o orador me permitte citarei ainda 
um facto ern .que o patrão é o proprio Estado. O Governo annexou., 
o Lloyd; os operarias aos domingos quando trabalhavam ganhavam o . 
dia inteiro e sahiam ás 2 horas. O primeiro acto da administração 
official do Lloyd foi augmentar mais uma hora de trabalho aos domin-
gos e dias feriados , quando o propri-o Estado paga aos operarias da 
União os domingos e dias feriados, sem trabalhar. Ahi está um regímen 
de excepção em que o Governo do Brasil é o primeiro a abusar. 

O SR. AuGUS'l'O DE LIMA: - São factos esporadicos e não factos 
de ordem geral. 

O SR. METELLO JUNIOR: - .São factos ela administração publica. 
O SR. AuGUS'l'O DE LIMA : - Quanto ás fabricas particulares os 

abusos não se generalizam a ponto de aconselhar uma disposição 
de lei. 

o SR. VIGENTE PIRAGIBE: - Mas V. Ex. me permitta notar uma 
coincidencia. Emquanto se criam todas as difficuldades para o Codigo 
do Trabalho, procura-se tambem protelar o lançamento de impostos 
sobre os lucros .de guerra. 

Quer dizer, emquanto se espezinham os fracos, se procura não 
gravar os fortes. 

O SR. Auaus'ro DE LIMA: - Não ha medida nenhurna neste paiz 
que não seja protellada. O capital grita por um lado, gritam os ope-
rarias por outro, gritam os indust:riaes. 

O .SR. ME'l'ELLO JUNIOR: - Grita V. Ex., gritamos todos nós . 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: -- O anno passado votou-se aqui uma lei 

que era considerada inadiavel, a lei reguladora do trabalho das minas, 
reclamada não só pelos poderes publi-cos -como pela industria nacional, 
principalmente nas zonas em ·que essa industria se desenvolve. Essa 
lei foi votada aqui depois de um trabalho insistente, de todos os dias; 
as Comtnissões labutaram aqui de modo super'ior ás suas forças, muitas 
vazes até á noite . . . 
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O Sn. METJCLL.v Jmmm: - Entretanto, uma leizinha para o estado 
de sitio passa em duas horas nas duas Casas. 

O SR. Auaus1·0 DE LIMA: - De accôrclo; leis politicas, ele caracter 
1 

excepcional, passam aqui rapidamente . 
O Sn. JosÉ Auausc1•0: - Aliás, o unico projecto ele caracter social, 

elos que estão aqui na Gamara, que conseguiu vir pelo menos á dis-
cussão, foi precisamente o actual. ~ 

O SR. AUGUSTO DE LIMA : - Don parabens realmente aos nobros 
Dopntaclos que . conseguiram fazer vir o assumpto a plenario, es·que-
ccnclo-se, talvez, até ela guerra. 

O Sn. MANOEL VrLLABOIM: - A propr.ia guerra talvez se possa con-
siderar como resu!LaÚ.te elo regímen ele º~PPL'essão ele certos paizes da 
Europa. (Apoiados .) 

O Sn. Auouwro DE LIMA: - Mas, .como clizi a, nã:o me parece que os 
nobres propositos elos que propugnarn a passagem desta lei se fundem 
em uma necessiclacle realmente nacional; que ella venha ao encontro 
das exigencias e reclamos elas proprias classes elos operarias, uma vez 
Que limitam a sua liberclaele a uma esphera muito restricta elas rela-
ções contractuaes. 

O ·Sn. VIOEN'rE PmAGI~E : - V. JJ;x. conhec.e as conclusõ es elo Quarto 
Congresso Operaria reunido no PalaC'io ilioni·oe, em que tomaram pade 
os rep resentantes ele toclas as associações operarias, o Brasil intei.ro? 
A primeira conrJlusão é esla: bater-se incessantemente pelo regimen 
elas oito horas de trabalho. 

O Sn. AUGUSTO DE LIMA: - Conheço, acorn panb ei as cllscussões, 
1r1teressei-me pelo assumpto . 

E' uma questão Gornplexa essa: augmento elo salar.io, regulamen-
í;ação elas horas ele trabalbo, ela alimentação elo operaria, previclencia 
nos casos ele molestia, e para o lado elo patrão e da industria a sa ri1ma 
de serviços, que corresp·onclem a essas prestações ; é tão variada a 
materia, como innumeros são os factores que se conjug·am e se con;re-
gam. Acho :rn.esmo que uma lei nesse sentido, quando fosse constitu-
Gional, quando se. enquadrasse no regimen elo Codigo Civil, seria uma 
lei falha, porque não abrangeria a totalidade elos casos a contemplar. 
Ass.im, a não ser que no · sei.o ele nosso paiz essa corrente nova tome o 
mesmo vulto - o que nunca acontecerá - elos paizes em que as popu-
lações se acotove!l.am, em que o trabalho escasseia, em c1ue superabuncla 

,, 



o braço, a não ser que essa corrente chegue a nos arrastar a promulgar 
leis dessa ordem com caracter symptomatico, não elevemos estend~r 

a nossa intervenção além cla·quellas leis ele uccasião, que as nece·ssidades 
dessa ordem vierem suggerinclo, á realização ela obra humanitaria e 
ele previdencia ... 

O SR. SIMÕES LOPES: - De hygi ene, ele segurança . .. 

O SR. Auauwro Drn LllYJiA - ... de hygiene e de segurança. Pela 
minha parte, tanto quanto pude contribuir para que essas exigencias 
fossem sat.isfeitas, procurei r.ealizal-as no projeclo de lei de minas, 
que, como ha pouco diss e, se encontra no Senado. 

Relativamente á mineração, a lei exige um ou mais medicos, pl1ar-
maceuticos, hospital. ; . 

O SR. SrMõrn.s LOPES : - A segurança não só elas minas, como elas 
pessoas. 

Na Europa existem associações que fornecem tudo aquillo, emfim, 
que contribue para melhorar a viela e diminuir as difficuldades elo 
proletariado. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: ~ Pergunto eu, si votarmos a lei, quantos 
operarios serão beneficiados por ella? Esses pequenos operarios empre-
gados nas industrias volantes ficam fóra' della. A lei só póde aproveitar 
aos operarios das grandes industrias. Quantas grandes industrias temos 
no paiz que autorizem ou imponham uma legislação especial? Ficare-
mos com à maior parte-elos trabalhadores ,fóra ela lei. 

O SR. CAMILLO PRA'l'ES: - Quero suggerir a V. Ex. um argumento 
de valor: as grandes industrias ficam privilegiadas, e as 'I?equenas des-
a·pparecem porque não terão operarios. 

UM SR. DEPUTADO: - Podem-se confederar. 
OoSR. CAMILLO PRATES: - T~stamos fazendo uma obra de destruição 

da pequena industria nacional. 
o SR. MANOEL VILLABO!M: - Por que? 
O SR. CAMILLO PRATES : -- Porque os operarios irão para os gran-

des estabelecimentos. Nós estamos fazendo obra ele capitalismo, prepa-
rando o desastre elas nossas industrias pequenas. 

O SR. SIMÕES LOPES : - Marchamos, assim, para o regímen do 
salariaclo. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA : - A maior par\e dos operarios da Capital 
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l<'ederal fica i'óra dos favores da le.i, pelas circumstancias apontadas; 
serão beneficiados os operarias elas grandes fabricas que po.dem ter 
funcFos de reserva, dinheiro para. pôr nas caixas econornic.as, de pre-
videncia e de segurança, mas os elas pequenas in'dustria,s, onde empre-
gam a sua adividade, esses ficarão em peor situação. 

· O SR. CAMILLO PRNrES: - E é a grande massa do proletariado 
no Brasil. 

O SR. ME'rELLO JUNIOR: - Aqui na CapiLal V. Ex. e~tá enganado. 
V. Ex. dirá qual ·é o Estado, a não ser o ele S. Paulo, que tem fabricas 
comparaveis á~ do Districto Federal. 

ü SR. AUGUSTO DE LIMA: - Quantas dessas .fabricas poderão garan-
tir o que a lei exige? 

O SR. METELLó JUNIOR: - Quantas quer V. J:Dx. que eu cite? 

O SR. CAMILLO PRATES: - Mas nós não estamos apenas legislando 
para o Rio de Janeiro e sim para o Brasil inteiro. 

O SR. Auous'l'O DE LIMA: - JI1u quizera que o nobre Deputado 
mandasse organizar o cadastro elas fabricas daqui, com o numero de 
op erarios e capital que disponham para provêr a sorte delles. 

O SR. lVIETELLO JUNIOR: L... No Rià de Janeiro existe a maior fabriéa 
de tecidos da America elo Sul - a Anclamhy; a do Bangú . . . 

O SH. Auouwro DE Lil\1A: - Dua'S só? 
O SR. METELLO JUNIOR: - Cito 20, 50, em todos os ramos da indus-

tria, si V. Ex. quizer. 'Sou obrig·.ado a conhecer isto porque represento 
ele verdade o Districto Federal na Gamara. 

O SR. Auauwro DE LIMA: - E em to elo o Brasil existem .m.il e tantas 
que são as pequenas industrias, cujos operarios ficarão desprotegidos. 

O SR . . SALLES FILHO: - •./. Ex. ·quer saber o numero ele operarios 
que são favorecidos pela lei? Em S. Paulo, posso .affirmar a V. Ex., 
são dezenas de milhares ele operarios .. . 

o SR. AUGUSTO DE LIMA: - Uma fabrica que tenha ' oito ou d ez 
operarios não póde arcar com os onus que a lei crea . 

.O SR. RAUL CARDOSO:. - O onus é proporcional aos sala rios dos 
operarios. 

O Sn. AUGUSTO DE LIMA: - Ha a questão ela pensão vitalicia. 
ü Sn. RAUL CARDOSO: - Mas, essa pensão é tambem proporcional 

ao s::tlario. São, por exemplo, 60 % sobre o salario, no caso de invalidez 

• 
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permanente, ou incapacidade para o Lrabalho. Sou parLiclario, aliás, rias 
indemnizaç.ões immecliatas . 

O SR. BENTO DE MmANDA: - O seguro resolve esse problema. 
O SR. AUGU STO ·DE LEVlA: - O nobre Deputado por S. Paulo 

pri.me as pensões? 
O SR. RAUL CARDOSO: - Perfeitamente. 
O SR. AuGUS'l'O DE LIM.A : - Estou de accôrclo com V. Ex. 

" 
sup-

Sr. Presiclente, os que entendem encarar essa questão elo trabalho, 
tal como se acha no proj ecto, a encaram debaixo elo. ponto de vista 
unilateral, e é exactamente esse aspecto unilateral que eu achava que 
dev ia ser deixado á cultura moral do paiz . . 

P erguntaria ao illustre collega, si. entre os patrões elas fabricas 
existentes no Dfstricto F ederal ha alguns que precisam ele le i parn 
provêr ás necossi.dades elos seus operarias. 

O SR. METELLO JUNIOR: - Já disse a V. Ex. Não ha um; .ha um 
conjuncto. Um grupo ele patr.ões se comprometteu perante o Presiclento 
da Republica a diminu ir as horas ele trabalho dos seus op erar ias, mas 
por uma subtracção conseguia augmentar essas horas . 

O SR. Aucuwro DE LuvIA: ~ Posso quasi garantir que esses pateões 
não são brasileiros. 

O SR. METELLO JUNIOR: - E' outro ponto ele vista. A verdade é 
que ele quinze ou dezeseis patrõ es quatorze ou quinze são porLuguezes, 
e só um brasileiro. Ahi, já sallimos do socialismo para o nacionalismo. 
V. Ex. por ahi vae muito bem. 

O SR. Jos1~ AuGUSTü: - Depois elo votada essa lei, o . operariado 
nacional será mais feliz? 

Acho que o projecto poderá resolver uma situação particular em 
que se oncontee cada op eraria, mas no ponto ele vis ta goral ela melhoria, 
isso não. 

O SR. AuGUS'fO DE LLMA: - Esta lei não pócle g'arantir seus effeitos, 
uma vez que as classes quo ella pretende proteger escapam á sua exe-
cução. 

A cultura mediana elo paiz, o influxo moral e r eligioso .e a cultura 
eivica, &ão elementos qu e dispensam por completo essas leis qu e não 
podem garantir os seus effeitos, uma vez que os traços de relações 
que pretendem dar, perturbem a liberdade do operaria . 
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Além da cultura moral, relig·iosa e civioa, além dd proprio interesse 
do patrão, o que tudo fará que possamos ter operarios clisciplinadoEi 
e cheios ele bôa vontade, para o serviço, ha um outro lado, que parece 
que os nobres Deputados querem preterir, esse é ele alta importancia 
economica e vital para o paiz; é o da organização.elo trabalho como deve 
ser comprehendicla, organização ele trabalho, pela firmeza da disciplina, 
pela garantia ele outra entidade tão respeitavel como a do trabalhador 
que leva para o serviço a sua activiclade, quando outra entidade leva 
o seu capital, o elemento que movi1nento essa activiclaicle - o dinheiro. 

Precisamos não esquecer que a estabilidade industrial do paiz 
depende tambem da· manutenção ela disciplina nos est.abelecimentos, 
de modo a não entregai-os ao arbítrio, não dessas massas do bôa fé, 
bom intencionadas, mas dessa influencia externa, anarchica - origem 
ele certas reivindicações perante os patrões; as quaes outra cousa não 
são sinão actos ele indisciplina, elo desorganização e ele anarchia. 

Não digamos que o operariado entre nós peça outra cousa sinão 
a alimentação barata. O problema principal, o problema a r esolver que, 
como um sedativo, ao menos na phase que atravessamos, póele arnor-
Locer quaesquer resentimontos, quaesquer velleidacl es ele roivind.icai)ões, 
o problema é o ele tornar a viela barata· ao operario. 

De que servirá aug·mentar o salario, si os viveres encarecem em 
urna progressão muito maior? 

O SR. ME'füLLO JUNIOR: - E como V. Ex. pretende resolver o pro-
blema ela barateza da viela? 

ó SR. AuouSTO DE LIMA: - E' elo salario que elles tiram recursos 
para se alimentar. Si os generos não são baratos e o salario é insuffi-
cientc ... 

O SR. l\!IE'rELLO JUNIOR: - A vida só é barata quando a moeda é sã. 
Mas o Govm;no do Brasil sonha sempre com emissões. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA : - O Governo elo Brasil emitte porque é 
obrigado a emittir. O estado elo guerra não permitte f2lgas monetarias 
nem te.mos exportar;ão que deixe para garantir a ordem economica, 
exactamente porque vivemos em um paiz de emissões, ele promessas; 
por isso não podemos equiparar os nossos institutos ele trabalho ás 
i ustifoições ela Inglater ra, por exemplo. 

O Sn.. M1"TEJ ,r,o Jumon: - Mas ning·uem pretende comp.arar. O que 

• 
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estamos fazendo é . elementar. V. Ex. nega que os menores operarias 
precisem ela protecção da lei? 

O SR. AuGUS'ro DE LIMA: ____, Eu ha dias proclamava esta necessi-
dade aqui. De accôrdo; mas ele leis não precisamos, que já existem. 

O SR. METELLO JUNIOR: - Vou dar um exemplo de que a lei não 
existe, não ela Capital Federal, mas ele S. Paulo, elo cultissimo S. Paulo. 
O notavel philantropo paulista Sr. José Carlos ele Macedo Soares, pas-
seando de S. Paulo a Santos, em companhia ele pessoas que me sã.o 
caras em um automovel, encontrou-se, ás 4 horas ela manhã, a caminho 
ele Guaruj á, naquelle terrivel frio ele S. Paulo, naquella neblina que 
é uma deli cia para o Sr. Carlos Garcia ... 

O SH. CARLOS GARCIA: - De maidrugacla. 

O SR .. METELLO JUNIOR - ... naquella temperatura cortante, um 
bando ele sei-s a oito creanças, que nem siquer tinham tonÍado café e 
que iam em busca ela fabrica tiritantes de frio e tinham apenas ele 
seis a sete annos ·de icla;de. Esse philantropo agarrou aquellas creanç.as, 
e as levou em seu automovel para a fabrica, clepoi·s ele lhes ter man-
dado dar café em um bote·quim. 

O SR. CAMILLO PR.ATES : .:__ Não tinham paes? 
O SR. ME'l'ELLO JUNIOR : - Si tinham paes, estes nã:o sabiam zelar 

pelos seus filhos. O Estado não pócle deixar, por questão até ele hygiene, 
ele dar a protccção devida a es·sas creanças. 

O SR. AuGUS'.l'O DE LIMA: - Desgraças como essa que V. Ex. acaba 
de citar são tão antigas como o mundo e não as pu.deram resolver os 
g·ovcrnos absolutos nem os constitucionaes e as democracias raclicaes . 
Mas em todos esses paizes, desde o governo abs;oluto até ás democracias 
radicae-s, cm todos clles ha uma legislação de assistencia aos orphãos, 
ha um ju:izo especialmente creaclo para os proteger. 

O SR. METELLO JuNIOH: - Ha um juizo que proteg·e os bens dos 
orphãos e não a pessoa elo orphão abandonado. Só os protege quando 
têm dinheiro. • 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Protegem tambem a pessoa do orphã.o. 
Está no Codigo e na legislação: a pessoa e os bens -dos orphãos. 

Já outro dia eu lembrava á Gamara que, pafü os menores ricos ha 
a tutela com administração da pessoa e bens; para os menores pobres, 
miseraveis, ha o contracto ele solclacla. 
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O SR. METELLO JUNIOR: - Em plena Capital da Republica agarram 
os menores e os mettem no xadrez, com os peores criminosos. 

O SR. AuGus'ro DE LIMA: - O defeito não é da falta ele legislação; 
é dos executores. 

O 'SR. METELLO JUNIOR: - Mas então ou responsabilizemos os 
poderes publicos ou modifiquemos esses institutos. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - O nosso apparelho de protecção aos 
menores é deficiente, não quanto ás leis, mas quanto ás peças que 10 
põem em movimento para efficiencia das funcções que tem. 

O SR. RAUL CARDOSO: - Qual esse aparelho a que V. Ex. allude? 
O SR. JOAQUIM ÜSüRIO - Os patronatos agricolas, por exemplo. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - As escolas orphanologicas, a organiza-

ção judiciaria com a Vara especial de orphãos ... 
O SR. DEODATO MAIA: - V. Ex. acha sufficiente esse appare!ho? 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - A nossa organização juridica é o que 

se pretende reformar aqui e essa não carece de reforma. quanto á pro~ 
tccção de menores. 

O SR. METELLO JUNiüR: - A prova da importancia que se liga a 
estes assumptos no paiz é que o projecto do Sr. Alcindd Guanabara 
sobre menores abandonados está encalhado no Senado. 

O Sn. AUGUSTO DE LIMA: - Estou de accôrdo· com V. Ex. no,s repa-
ros que fez quanto á lentidão dos projec~os que transitam pelo Senado. 
Uno a minha voz á sua e, si tanto fosse possivel, daqui dirigiria · um 
ap·pello ao nobre Presidente do Senado para que fizesse ouvir um toque 
ele despertar quanto a esse· e outros projectos que lá estão. 

D SR. METELLO JUNIOR: · - Marcha igual á que teve o projecto elo 
Tribunal de Contas e não precisa mais. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO: - Nós Deputados não podemos falar muito 
alto nesse assumpto. Aqui na ·Camara os projectos não caminham mais 
clepres·sa. 

O ~R. AuGuwro DE LIMA: - Ha muitos nos nossos archivos que 
estão, talvez, ouvindo os brados deste protesto contra o Senado. (füso.) 

Quanto ao Districto Federal noto que os menores das fabricas 
são, em geral, pouco fiscalizados. , . 

O SR. METELLO JUNIOR: - Não são amparados,. absolutamente. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA - ... não são· amparados pela autoridade 

publica, pela policia mais elementar. 
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O SR. SALLES JUNIOR: - Pergunto\ a V. Ex,: os menores suj eiLos 
ao patrio po der, qu e, não obstante se acham na mesma situ ação do 

o 1 
abandonado, estão prot egidos? 

O SR. JOAQUIM Os01uo: _:_ Ha a destituição elo patrio poder. 
O SrL AUGUSTO DE Lr:MA: - O r emedia é a intervenção elo curador 

que representa o minis.t eria publico na protecção aos orphãos e me-
nores. 

O SR. DEODATO MAIA : - E' um velho apparelho -que não t em pro -
vado b em . 

O SR. RAUL CARDOSO: - Em todos os paízes nós temos notado o 
se~ uinte: ao lado -destas leis que regulam o trabalho de menores ha: 
um insti tuto offic ial ele protecção aos mesmos menores, porque do 
contrario s~ daria o seguinte: nós prohibimos os menores ele '15 annos 
ele trabalharem nas fabricas, mas elles irão vender jorna·es, engraxar 
botinas ou ser .vagabundos. Assim, é preciso, ao lado desLa lei regu-
lando o trabalho , o E stado crear um instituto ef:f iciente capaz ele pro-
teger e amparar os menores. 

UM Sn. DiwuTADO: - Até 111e-s1110 contra os paes que os explorarn . 

o SR. AUGUSTO DD.: LIMA: - Outl'a ()0USa não são os lyceus crue o 
ll::staclo subvenciona, as esco las premunitorias, e, entre ellas, a Quinze· 
de Novembro . 

O SR. METELLO JuNion.: - Tem muito valor mas ampara apenas 
duzentos menores em uma prpulação elo mais ele um milhão ele habi-
tantes. 

O SR. AUGUSTO Dg L11v1A: - lnsufficiencia ele recursos. Si nós 
estabelecessemos os apparelhos n ecessarios para r eali.zarmos .as icléas 
e reforma·s que j á ~e contêm dentro das leis existentes, si tivess emas um 
instituto que C\OmporLasse todos esses menores abandonados cuja acti-
viclade poderia ser aprove i tacla ao lado da educação que se lhes minis-
trasse, eu acredito que realm·ente nada teríamos a lamentar, com a 
acção ela justiça e orgã.os da assisten()ia que a lei ·garante aos• menores, 
lenham ou não tenham paes. 

O SR. SALLt~s Jumon: - Mas quando, sujeitos ao pa.trio po der, são 
t>xplorados pelos paes? 

O Sn. Mg•mLLO JUNIOH: - Isto est á r-egulado pelo Codigo Civil. 
O SR. SALLES Ji::mon. : - Nã.o está re ~ ulaclo pelo ·Cocligo Civil. 



O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Perfeitamente. Eu fui promotor e tive 
muitas vezes ele intervir para evitar a exploração paterna, para pro -
mover a cessão do patrio pode·r. 

O SR. METELLO JUNIOR: - V. Ex. devia ter luctaclo com nrnitas 
dificuldades com a legislação antiga .. 

O SR. AuGuwro DE LIMA: - Como juiz de orphãos mandei depositar 
menores que eram seviciados ou submettidos a trabalho superior ás 
suas forças. 

O SR. ME'l'ELLO JUNIOR: - Onde é que· V. Ex. mandava depositar 
esses menores? 

1 O Sn. A.uauwro DE LIMA: - Com pessoas de toda confiança. 
O SR. ME'l'ELLO JUNIOR : - Por esmola, porque aqui na Capital, 

onde fui del egado ele Policia, durante cinco annos, não pude co!locar 
um só menor em estabelecimento of:ficial. 

ü SR. AUGUSTO DE LIMA: - V. Ex. tem toda razão, por.que o Estado 
ainda não dispõe de recursos ou não tem querido dispôr delles• para 
dotar o nosso apparelho de assistencia dos meios indispensav-eis . 

O SR. ME•rELLO JUNIOR : - Mas temos uma força policial magnifica, 
exercito, esquadra muito P.oderosa ... 

O SR. A.uousTo DÉ LIMA: - A assist'encia não pertence sempre á 
União, mas ás unidades federadas e aos municípios . Quero c.rêr até 
e o nobre collega, me perclôe ele dizer, que mesmo aqui no Districto 
Federal, si a Prefeitura não mantivesse um mundo tão grande ele 
funccionarios ele penna ... 

O SR. MET.10LLO Jummt: - 112 . 000 contos de renda e 27. 000 r1ara 
a arrecadação! 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - .. . uma brigada enorme ele ernpregados; 
t alvez que com uma parte economizada -desse serviço se pudesse dotar 
o Distrillto Federal ele u:m estabelecimento de assistenci.a que, .se não 
satisfizesse ele prompto as condições actuaes, ao menü's iniciaria uma 
corrente nesse sentido. 

O Sn. METEI,LO JuNIOit: - V. Ex. vê nos paizes civilizados uma 
taxa cobrada sobre as diversões, donde tfram recursos para proteger 
a pobr eza; aqui, quando se pretende crear o imposto sobre entrada ·ele 
cinemas e theatros, quasi que ha bordoada. 

O f~ . SIMÕES LOPES: - Ou entã.o imposto sobre o alcool, que r, . 
uma bôa fonte. ele renda. 



O SR. ME'l'ELLO JUNIOR: - Sobre o. alcool V. Ex. encontrará uma 
emenda apresentada por mi.m ha annos, e que não vingou. 

O SR. AuGUS'l'O DE LIMA: - Não ve.jo porque opposi.ção, visto como 
em todos os paizes ela Europa - eu me reporto a esses paizes, porque 
a natureza do assumpto é· tão pe.r·igosa como no Brasil, existe esse 
imposto. 

Não sei porque os proprietarios de cinemas se insurgem con:tra esta 
taxação, que na Europa é usual. 

O SR. ME'l'ELLO JUNIOR: - Em S. Paulo existe a taxa e ninguem 
protesta. Mas S. Paulo· dá leis ·ao resto ·da Republica. -

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Principalmente na França esta taxa 
das casas de divertimentos serve para um fundo destinado á caridade, 
chama-se mesrpo direito dos pobres. ! . 

• 

O SR. CAMrr.w PRA'l'ES: - Apoiado, em todos os paizss civilizados. 
ü SR. AUGUSTO DE LIMA: - M\áo grado os protestos descabidos, s'.i 

os poderes publicas acham que este tributo é justo, que o cobrem. 
1 

~ O SR. METELLO JUNIOR: ~ Em Minas está decretado o imposto sobre · 
b·i.lhetes de diversões. 

o SR. SIMÕES LOPES : -- Si o orador me dá licença, direi que apre -
sentei um projecto de lei nesse sentido. Tinha orçado em cena de 3 . 000 . 
contos a arrecadação para applicar na localização do pessoal desoc-
cupaclo. Isto ha quatro annos, para as primeiras cidades do Brasil. 
Entretanto essa minha idéa não vingou. 

) 

O Sa .. AUGUS'ro DE LIMA: ___, Foi um erro da Gamara não ter espo-
sado as idéas de V. Ex., si é que chegou a tomar conhecimento dellas. 

O SR. BEN'I'O DJD MIRANDA: - V. Ex. p&·mitta uma observação. Como 
V. Ex. a:cceita a taxação de todos os contribuintes para fundar estabe-
lecimentos de benefi.cencia operaria e não . admitte que se taxem os 
patrões para . garantia desses mesmos operarios nos accidentes de 
trabalho? 

o SR. A UGUS'l'O D-E LIMA: - Como não? 
O SR. BEN'ro DE MIRANDA: - V. Ex. se manifestou contra o onus 

que recahiria sobre o patrão. 
O SH. Auaus'ro DE LIMA: - Eu faria incluir, como previdencia 

r,conomica, uma taxa . . . 
o SR. BENTO DE MIRANDA: - V. Ex. sabe que a instituição do acci-

1 



dente de trabalho só ao patrão impõe obrigações. Nas proprias leig 
allemãs, em quEJ havia reciprocidade de deveres, posteriormente . ficou 
estabelecido que só ao patrão estes incumbiam, 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Assim como se tributa a ma teria prima, 
o artefacto, o dividendo, tambem se póde tributar o capital empregado 
etn fabricas, sendo o resultado dessa tributação destinado á assistencia 
elos trabalhador.es. 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - A Unrão não póde tributar as indus-
trias. 

o SR. JOSÉ AUGUSTO: __: Ahi entra a Constituição. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Em geral, deveriam fazer essa tribu-

tação os Estados: e a União poderia estabelecel-a qu?-nto ao Districto 
Federal; o Estado, quanto ao seu territorio. Depois resta definir a 
categoria. da materia tributavel. 

O SR. METELLO JUNIOR: - E' assumpto a discutir. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Si é um divertimento, sem outra espe-

cificação jurídica, é rnateria muito differente de industrias e pr.ofis-
sões. 

UM 'SR. DEPU'.rADO: - O proprietario do theatro paga seus impostos 
fixos. 

O SR. AuGus•ro DE LIMA: - Elle pa<.!a o imposto de industria.~ e 
profissões, mas esse imposto é muito differente: não é ele industria: 
é sobre. divertimentos': 

Não é, portanto, o emprezmio das diversões, são os es.pectadores 
que pagam. 

O SR. METELLO JUNIOR: - Mas, V. Ex. viu que recusaram essa 
imposto .. 

O Sn. AUGUSTO m: LIMA: - Houve até movimento quasi revolu-
cionario, como no "imposto do vintém". 

O SR. METELLO JUNIOR: - Ha mais e melhor. Apresentei em 1914 · 
para o o orçamento de 1915 uma emenda taxando as casas de penhores, 
com a maioi;- justiç.a. Os penhoristas é que têm feito melhores negocios 
durante a crise. As casas de penhores têm elevado, têm quasi centu-
plicado seus capitaes. Pois essa emenda foi rejeitada toilt court. 

Aliás, essas emprezas se gabam de ser bemfeitoras elo povo, etc. 
O Si;t. AUGUSTO DE LIMA: - Como eu dizia, Sr. Presiclente, e affir-



niei rio principio, não tenho em vista contrariar, julgando-a illegitima. 
essa nobre corrente que não está fóra do meu espirito. O meu conceito 
sobre o trabalho é qu19 elle é funcção especifica do corpo social. E si 
assim é, nenhum outro assumpto merece dos legisladores, dos philan-
lropos, dos e·conomistas, · emfim, de todos os individuas, mais attenção 
elo que o estudo desse trabalho debaixo do ponto de vista em que 
melhor elle possa influir para evolução e aperfeiço·amento eia soc ie-
dade. 

Nem considero o trabalho simplesmente pelo lado do operario, 
porque o trabalho, sendo do corpo social, presume a cooperação de 
loclos os inclivicluos que compõem esse organismo. Todos nós somos 
orgão elo trabalho, todos cooperamos para elle, todos delle_ vivemos, 
e com elle caminhamos na viela economica. Regular, portanto, o tra-
balho debaixo ele um ponto ele vista unilaleral, é esqúecer a funcção 
do Estado, c1ue eleve abranger as relações juridica.s ele qualquer ordem 
que· sejam, debaixo elo ponto ·ele vista generico , na arnp litucle das sua.s 
grandes responsab ilidades . 

Por isso, entendi que uma lei sobre trabalho, desde que não se 
enquadre em todos os seus dispositivos na missão ·que o Estado ela 
organização politica e juriclica ela nossa socieclacle, eleve compoi'tar, 
poderá trazer effeitos contraproclucenles aos desejos dos seus inicia-
dores. 

Deste modo, minha maneira humilde ele entender é que seria mais 
conveniente que não se encarasse o problema com o intuito de :formar 
uma codificação, mas, sirnplesmenLe, para estuclal-o e provêr corn 
medidas ele occasião, r elativas á sor le economica elo operar io, ao seu 
risco nas industrias; e, principalmente, · nas industrias ins alubre~ o 
~perigosas, á sua previclenoia economica, mas gradualmente, sem passos 
precipitados, marchando como essas locomotivas ele cremalheira, que 
avançam lenlamente, travando o seu movimento, que nem por isso 
deixa de ser o mais se ~,uro. 

O SR. SnvrõEs LOPES: ~ Organizando, primeiro, o D epartamento 
elo Traballrn, cu.i o proj ecto esLá no Senado. 

O SH. AuoliS1'0 DE LIMA: - A nossa missão é complexà. O pro-
bl ema maximo ela nossa nacionalidade é ainda, ele accôrdo com o nobre 
Deputado pelo Rio Grande do Nort e, apostolo do ensino, a educação 
profissional, o preparo e a instrucção prin:Yaria, como illuminaçãô do 



esp iriLo, af im ele conseguirmos homens conscientes para assumir res-
ponsabilidades, ele modo que, quando chegar o momento em que as 
nações, ele transformação em transformação, hoüverem attingiclo a um 
gráo ele cultura tal que se possa legislar sobre este assumpto, a socie-
dade fique organizada com consciencia ele todos os componentes e não, 
como vemos actualmente, na Russia, em que a irrupção ele doutrinas · 
r evolucionarias tornaclas triumphantes, levaram a anarchia e a destrui-
ção a um velho Imperio poderoso. 

Felizmente para nós, não ruge essa ameaça que no V~lho Mundo 
arranca leis aos leg·isladores, fuginclo elos seus co-digos escriptos o elas 
suas leg·islações traclicc.ionaes. 

Felizmente, na vasta extensão -elo nosso paiz, cujo mal presente-
mente é o deserto, pouco valeriam as ameaças, as revoluçõe_s parciaes, 
porque todos enc·ontrarão nesse vasto territorio, espaço sufficiente para 
\·iver facilmente . 

. o SR. DEOD:ATO MAIA: - Mas o Estado eleve ter a necessaria previ-
clencia para não deixar que surjam esses movimentos . 

O SR. AuGUS'l'O DE LIMA: - Ji;sses movü11 entos, enteo. nós, o.u .os 
reputo irrealizaveis. 

O SR. ME'l'ELLO JuNIOR: - E os factos? 

O SR. AUGUSTO DE LIM A : - São factos particulares, episoclios faci.l-
mente clebellaveis, ou pela persuação, ou pelos conselhos, ou por meio 
ela acção energica elos poderes publicas. 

O SR. METELLO .JumoR: - V. Ex. quer um aviso em fórrna elo 
pergunta ? Sabe qual foi 'O effeito desastroso da retirada do Codigo elo 

~ Trabalho ela m~clern do dia, ela vez passada, quando pela primeira feiLa 
1 se realizou essa manobra? V. Ex. não conhece o meio soci

0

al, pelo 
menos o elo Dislricto Federal. E' cüusa ·séria que cle\-e ser tratada com 
carinho. 

O Sn. AUGUS'ro DJ~ LIMA: - Ignoro o facto aIIucliclo pelo nobre 
Deputado, mas pondero que, si ha qualquer perigo, -de que o P.odo.r 
Legislativo elo :j3rasil perca ele sua autonomia, pelas ameaças de c1ual-
quer origem que sejam, em que concli.ções estaremos nós . . . 

O SR. ME1'ELLO .JUNIOR: ~ V. Ex. não veja nisso nenhuma am eaça ; 
nem eu prestaria a minha influen0ia para ameaçar um poder ele que 

. faço parte. (Apoiados.) 
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O SR . .A.uuusTO DE LIMA: - Perdão . Eu não disse isto . O direito 

de representação é garantido pela Constituição. Ninguem se recusa 
a discutir as representações nem 'discutir medidas de qualquer ordem 
que possam favorecer as classes. Mas eu presumo .que estamos aqui 
deli.berando, não tendo em vista essa ou aquella localidade, esse ou 
aquelle agn1pamento, ou a preoccupação de sermos bem ou mal rece-
bidos nesse ou naquelle grupo; mas tendo em vista os interesses da 
Patria. 

E, si a franqeza de algum representante da Nação fosse motivo 
para levantar mal entendidos em grupos mal aconselhados, não deveria 
ser menor a sua coragem civica, para expôr o peito a todas as am~eaças. 

O SR. MANOEI, VrLT,ABOIM: - Certo não cederíamos a ameaças; mas 
o que livremente estamos faz,endo é reconhecer um ·direito. (Avoiados.) 

O 'SR. A.uousTo DE LIMA:. - Acredito aliás, que, no · cmpo de nosso 
operariado, o elemento nacional como o estrangeiro util (e aqui faço 

1 Justiça á orientação que presumo nos trabalhadores de S. Paul·o, ele 
Minas e de outros Estados) ... 

O SR. METJLLLO JuNIOH: - Principalmente o nacional. 

O Sn. AUGUSTO DE LIMA - . . . principalmente o nacional, se devem 
precaver dessas cabeças importadas, expulsas de seus paizes como ele-
mento anarchico, para virem desorientar o trabalho e implantar· a 
cliscorcl.ia entre os trabalhadores nacionaes. 

O Sn. MrnTELLO JUNIOR: - Mas não são só os trabalhadores qüe 
reclamam. Igualmente o funccionalismo publico. O mal estar é geral. 
Não ha ameaça, como V. Ex. julga. '-

O si;. JOAQUIM Osomo: - O projecto não resolve esta situação de ti 

mal estar geral, antes aggrava. 
O SH. Auous·roº DE LIMA: - Já se procurou demonstrar que este 

proj ecto é contraproducente .. 
O SR. JOAQUIM ÜSORJO: - Os .operarias si lêrem este projecto nâ,) 

o acceitam. 
'º SR. Auaus'l'O DE LIMA: - Eu aconselharia a·os trabalhaclore·s elo . 

meu conhecünento, e que não são poucos, a dispensar os favores de';ia 
lei porque no minimo ella nas suas promessas não pas·sa ele uma 
mentira com a tal pensão vitalicia. · 

O SR. METJLLLO JUNIOR·: - Não ha ameaça, repito ha clesgostç 
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por não ter sido tomada em consideração a queixa endereçada ao pocle1' 
publico pelos operarios. Desde que estas questões são discuti.elas, eom 
o brilhantismo de V. Ex., apezar ·ele 1oppositor a este projecto, i::i~o 

far·á cli.minuir as queixas ou evoluir os operarios de tal fórma, quJ é 
possível que com a elo·quencia de V. Ex. e de outros oradores co '11 a 
mesma orientação, ~elles vejam que estão no melhor elos mundos e 
vivendo da melhor das fórmas. 

O SR. Auauwro DE LIMA: '.,______, EJnpresta-me o nobre Deputa·do urn 
modo ele pensar que está em clivergencia com todas as icléas que toi::Jw 
aqui externado. 

O SR. IVIETELLO Jumort: - V. Ex. acaba de aconselha;: a que J.-i 

operario·s não acceüem esse projecto. 
O SR. · Auauwro DE LIMA: - Não sou contra a icléa da protecçã.c 

ao operariado, ele leis que tendam a melhorar sua sorte. Não sou theori-
camente contra a concepção que considera uma necessidade social, qu ~ 
venha a ser no futuro realizada, o ideal elo socialismo scientifico . 

O SR. IVIETELLO JUNIOR: - Até certo limite; não sou vermelh,., 
como vê V. Ex. 

O SR. AUGUSTO DE LINLA: - Posso confessar ao nobre Deputado 
que nunca professei outras doutri.nas na minha cathedra de professor 
de Philosop_hia ele Direito ... 

O Sn. IVIE'f.ELLO JUNIOR: - Como homem justo e bom que é ... 
O SH. AuGuwro DE LIMA - ... acerca da tl10oria da concepção da 

sociedade segundo as doutrinas ·de Spencer, Novicow, e de outros que 
a consideram como organismo soe.ia!. 

O SR. IVIE'rELr,o JUNIOR: - V. Ex. tende mais para Spencer, pela 
selecção dos fortes. 

o 'SR. AUGUSTO DE LIMA: - Digo a V. Ex. que dentro desta dou~ 
trina eu achava meios dGl não ser nem exclusivamente individualista 

·nem extremamente socialista. 
Individualismo ou socialismo sã:o aspectos, são partes componentes 

de um mesmo todo. 
O ·sn. !VIETET,LO JUNIOR: - Sim, um todo philosophico, mas as 

medidas precisam ser praticas. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Exactamente esta c.onc.epção scientifica 

da sociedade elo trabalho, elas .funcções do corpo social, está tão Jons·e 
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ela 01'.,müzaç~ão ela nossa socieclaele brasileira, como dizi.a eu outro dia, 
o systema el e Ptolomeu do systema triumphanü1 de Copernico. Em 
materia de organização politica e juriclica, . incontestavel é que estamos 
no clominio elo erro geocentrico e anthropocentrico , e temos ele consi-
derar estas contingencias que dependem não só de espaço, como ele 
tempo, porque as co110epções scient ifi.cas avançaraí11 o progresso hu-

. mano muitos seculos além ela sua organização juricl ica actu al. 
O inclustriali.srno creanclo novq,s forças mccanicas que tomaram 

á activiclacle humana as suas funcçõ es de outr'ora, funcções braçaes, 
tambem se afastou, lambem está aberrando em muitos pontos da nossa 
legislação que não deixa de offerecer certo tropeço. 

E' simplesmente contra a opportunidade ela real i.zação dessas idéas, 
ó contra a promulgação de medidas que estejam em clesaccôrdo com 
os nossos estatutos politicos e civis, que eu me t enho pronunciado. 
Não é porque seja cl outrinalmente infonso a taes correütes. 

Pelo lado ela philantropia, ninguem deseja melhor vêr estas classes 
amparadas elo que eu, que, por assim dizer, nasci no seio clellas. 

O SH. l\IETELLO JUNIOR: - V. J;:x., é homem fundament.almente 
bom. 

O SR. Aucus'ro DJL LINIA: - Nasci em um estabelecimento inclus-
trial, embora de caracter rural, no tempo rodeado ele uma escravatura, 
que, elevo informar a V. :rr;x., gozava de todos os favores que o pro-
jecto crca. 

o SH. MW.l'.E:LLO JUNJOR : - V. I~x., me permitta, pela vaidade eia 
rninha juventude, que diga : non clem natus ernrn. 

O Sa. 1-1uousTo DB L JM A: - O ter nascido no meio desses elementos, 
me permittiu vêr Livres qu e eram muito mais infeliz es elo qÚe os que 
es,Lavam. rnjeit.os ao captiveiro, e cuja sor Le já naquelle tempo cu 
iwocurava amparar por meios então ao meu 'alcance. Vê V. :Ex. que o 
qne eu tenbo pelos operarios, não é só amor, é o hab ito ele amar. 

Considero-me 1nesmo um opcrario, porque embora não servindo 
a um patrão, tenho cooperado , . . 

O SR. MwrELLO JUNIOR: - Basta dizer que é um homem foito por 
si mesmo, aliás corno eu, e, assim não póde deixar ele ser amigo claquei-
les que luctam pela viela. 

O SR. Auaus'T'O DJ~ LIMA: - Tanto que não desejo vêr minhas ;iala-
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vras iuterpretarlas como em antagonismo ás idéas brilhantemente 
expostas por V. Ex. 

O SR. METELLO JUNIOR: - Hoje pela primeira vez intervenho 
ligeiramente nos debates. 

0 SR. AUGUSTO DE LIMA: Creio que estou de perfeito accôrdo 
.com V. Ex., como em relação ao nobre Deputado por Sergipe, o Sr. Deo-
dato Maia. 

Quanto á opportunidade estamos mais ou menos de accôrdo pelas 
circumstahc.ias relativas da vida mundial. 

As circumstancias mundiaes do momento constituem um problema 
temeroso, que a sorte nos colloca doante dos olhos, de modo que nin-
guem sabe no evolver elos acontecimentqs o que resultará desta grande 
tra:; eclia em que se jogam não só os destinos dos povos mas a propria 
<Organização da sociedade. Parece que o que está estabelecido em rela~ 
·ção ao regímen do trabalho, ao regimen social, a essas relações todas 
que os nobres Deputados querem creàr no proj ecto, parece que tudo 
isso no incenclio da guerra tem desappareciclo porque depois clella .. . 

O SR. METELLO JUNIOR: - Para resttrgir com muito maiores con-
quistas. 
· º O SR. AUGUSTO DE LIMA - .. . terão ele vir outras medidas. 

O SR. METELLO JUNIOR: - Com a evidencia de que a força é o 
1operario. 

O SR. AuouS'ro DE LIMA: - Aguardemos a terminaç~o desta cah'l-
panha, aguarelemos que o mundo que se acha conflagrado chegue a 
·Um estado de repouso e ele paz. Só dentro della é que o legislador, 
o estadista no estudo deste Codigo poderá escolher qual a melhor 
forma para reger a soCieclacle no perioclo novo. 

As proprias nações européas até o presente momento não encontra-
:ram um meio ele tornar verdadeiramente uma i'nsbtuição internacional, 
o Direito .elas Gentes, porque, digam lá o que disserem, o Direito das 
JÜentes só tem existido até aqui, na theoria elos sabias, nos discursos 
dos tribunos, mas nunca existiu na realidade, porque a sua creação 
- a diplomacia nunca foi efficaz para evitar a guerra. 

O SR. ME'rELLO JUNIOR: - Isto dizia Tobias Barreto, que a sóhe-
rania estava na bocca do canhão. 

O SR. AuGUS'l'O DE LIMA: - Tanto é assim que, quando se quer 
declarar a guerra, a primeira cousa que se faz á despedir os dipl~-
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matas de seus postos. Esta regra tem de soffrer modificação profunda, 
com a creação do que muito philantropicamente, e, taLvez, muito pla-
tonicamente, \Vilson sonha, com a Liga das Nações, quando . isso tud°' 
depende de novos moldes em que se tem de reger .o direito dos povos. 

Presentemente, embora nossa calma apparente, embora estejamos 
·livres do fumo dos combates, embora a serenidade das aguas de nossa 
bahia, não perturbada pelos submarinos, embora a tranquillidade dos 
habitantes do Brasil, a verdade é que nós estamos arrebatados nessa 
mesma projecção que arrasta os paizes da Europa. Nós já estamos 
participando da guerra, posto que em proporção inferior, com a nossa 
industria, o nosso trabalho, a nossa producção, para que .possamos 
contribuir junto aos paizes all.iados á defensão delles e da nossa pro-
pria nacionalidade. 

Quando não temos tempo para cogitar de pormenores de outros 
assurnptos e o proprio operaria como nós está eventualmente sujeito (b 

ás contingencias da guerra, acho que é prematura, acho c;_.;ie não vamos 
ao encontro de uma exigencia de caracter nacional, fazendo passar uma. 
lei que além de tudo não satisfaz aos intuitos que aliás tiveram' muito· 
nobremente em vista seus iniciadores. 

Ag·uardemos, repito, os acontecimentos. 
Nós hoje só temos uma preoccupação e esta preoccupação é a elo 

capital, a do industrial e tambem a do operaria : Os .operarias são sol-
dados, os industriaes são soldados. 

Ainda ha pouco, de diversos estabelecimentos inglezes, seguiram 
levas para defender o seu paiz. Os nacionaes estão si_,1jeitos á conscri.., 
pção ! Acredito que prema mais a sorte dos lares dos operarias a neces-
sidade eventual de ir para a guerra do que a de saber quantas horas, 
tem de trabalhar. 

O SR. CAMILLO PRATES: - Apoi_ado, e sobretudo, a guerra póde· 
nos trazer soluções absolutamente imprevistas. Depois ha pouco pode-
remos estar em um mundo inteiramente novo. 

O SR. AuGuS'ro DE LIMA : - Teremos, porventura, assegurada a· 
nosso defesa no caso de uma aggressão estrangeira? Poderemos pensar-
que estamos inteiramente livres de combater a invasão estrangeira. 
o ataque ao nosso li.ttoral? 

O SR. CAMILLO PRATES : - Apoiado. 
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UM SR. DEPUTADO : - Apoiado; a nossa posição agora deve t=er 
a de proteger as costas do Brasil, antes de tudo. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Entretanto, materias urgentes, mate-
rias impostas á no·ssa meditação e mais do que ·isto - á nossa acção, 
projectos aqui propostos nesse sentido, da defesa nacional, dormem 
'\as Commissões ou nos archivos. 

A defesa áerea do Brasil, ·que, com o . estudo minucioso, com a 
fundamentação copiosa que offereci a esta Casa, para o caso n:io 
impossível ele um submarino vindo da Allemanha, trazer em seu bôjo 
apparelhos áereos que ·voassem sobre a · nossa bella Guanabara, não 
tevé solução. 

O SR. METELLO JUNIOR: - Mas V. Ex. acha que nas pastas mili-
tares não se tem feito nada até agora? Si eu dissesse isso, eu que nã.o 
morro de sympathias pelo Governo, vá, mas V. Ex.? 

O SR. AUGUSTO DE LIMA : - Cito esse facto apenas para mostra,º 
que não é a urgencia real das ma terias que as traz ao debate; cito 
assumptos muito mais ·urgentes elo qué esta que vem regulada no 
projecto e que, entretanto, estão no limbo: por exemplo, a defesa áerea 
do Brasil contra a possibilidade .de um ataque estrangeiro. . ~ 

O SR. METELLO JUNIOR: - V. Ex. tem o meu apoio nessa parte; 
nesse ponto não ha duvida, mas está tudo . parado .. . 

O SR. CAMILLO PRATES: - Mas ha projectos que o Congresso não 
vota ... 

O SR. METELLO JUNIOR: - E' o horror ás responsabilidades. Todos 
os homens têm medo de .suas . responsabilidades. Agora nos enfrentamos 
'\JS operarias . como si elles fossem inimigos, quando apenas reclamam 
o seu logarzinho ao . sol. 

O SR. CAMILLO PRATES: - Perdão, aqui não vejo ninguem que 
considere o operaria um inimigo. 

O SR. METELLO JUNIOR : - V. Ex. não terá visto que no Poder 
Executivo a maneira de se tratar o operaria é a pafa de cavallos e a 
bordoadas. Digo isso porque já fui delegado e sei como se tratam esses 
homens: 

O SR. JOAQUIM OsoRro: - V. Ex. os tratava assim? 
O SR. METELLO JUNIOR: - Si o. tivesse feito, não ne,, aria. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Em relaçãn a esse facto, occorre-me 
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uma observa.ção, que diz respe.ito ás c1asses em geral. Quando se quer 
dar um certo prestigio a grupos numerosos, diz-se que são estudantes, 
porque desta fórma como que se immuniza. As vezes não ha um só 
ei=:tudante no grupo ... 

Sempre que ha arruaças, avanços armados, desapparecimento de 
objectos, etc., corre tudo por conta de · estudantes. Assim tambem nos 
movimentos de classes; quasi sempre são desordeiros e não operarias, 
e esses moviment·os é que o nbbre Deputado terá talvez tido ensejo 
de enfrentar. 

O SR. ME'rELLO JUNIOR: - V. Ex. desculpe, nesse. tempo eu ainda 
não era politico, mas já tinha uma certa habilidade, dissolvia essas 
reuniões com geito. 

O f?R. AUGUSTO DE L,rMA: - Poucas vezes havia de encontrar entre 
esses reivindicadores a mão armada e a gestos truculentos o operari.o 
bom, cumpridor cte seus deveres, misturado com os exaltados e desor-
deiros. 

O SR. METELLO JUNIOR : - E' uma questão que o poder publico 
actualmente não está conhecendo bem. O facfo é que essa questão ope-
.raria só se agitou pela intromissão de . elementos anarchistas estran-
geiros. 

O SR. AuGusTo DE LIMA: - Apoiado. 
O SR. METELLO JUNIOR: - Quem é o responsavel p.ela entrada 

desses elementos aqui? O Chefe de Policia da Capital, que não tem o 
seu apparelho administrativo funccionando regularmente, como func-
cionava ao tempo do meu eminente amigo Dr. Alfredo Pinto. Nessa 
occasião, nós, e eu especialmente, por ordem de s .. E::>·., evitamos a 
entrada de mais de 300 ou 400 hespanhóes de Monjuic. 

Esse apparelho está desorganizado. Os anarchistas ·entram no 
Brasil e aqui são garantidos. O Supremo Tribunal e as autoridades 
julgam que é necessario até uma Ieí rebarbativa para prohibir :o des-
embarque de elementos nocivos ao paiz. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA : - De accôrdo. 
O 0SR. METELLO JUNIOR : ___,V. Ex. deve então dar a responsabili-

dade do que se passa a quem a tem. V. Ex., de accórdo commigo, no 
que me dá grande honra, registre que um dos maiores desastres do 
Governo do Sr. Wencesláu· Braz é a administração de polieia do Sr. A11-
relino Leal, . que não deixa ninguem viver tranquillo e em paz. 



- 407 

O SR, AUGUSTO DE LIMA: - Concordei com V. Ex. apenas quanto 
a attribuir os movimentos üperarios a anarchistas estrangeiros. 

o SR. METELLO JUNIOR: - Argumento c©m os factos. H0,je não se 
póde viver socegado . no Rio d·e Janeiro. Na rua somos assaltados e em 
nossas casas não podemos dormir com segurança. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - E' contra os máos elementos allndidos 
que devemos estar precavidos. • O SR. METELLO JUNIOR: - Mas, por que não aproveitamos o estado 
ele guerra para a aclopção· de medidas necessarias? 

o SR. DEODATO MAIA: - Eu tenho a administração cio Sr. Aurelino 
Leal na policia como modelar, resolvendo as questões pacificamente 
na ordem juridica. 

O SR. ME'rELLO JUNIOR: - V. Ex. tem a alta autoridade de antigo 
Chefe de Policia de Sergipe, mas eu fui delegado nesta Capital, conheç.o 
profundamente a minha terra esei quanto tem sido prejudicial a chefia 
do Sr. Aurelino. E não é só a policia que se encontra mal administrada. 
A Prefeitura tambem, com qualquer ele suas· administrações, exce-
ptuada a do Sr. Rivadavia, tem sido um descalabro. 

O SR. DEODATO MAIA: - O Sr. Aurelino Leal tem um passado muito 
honroso e está fazendo uma administração acertada. 

O SR. METELLO JUNIOR: - Desorganizou a cidade de alto a baixo, 
ele modo que hoje no Rio de Janeiro não se vive com segurança na 
rua, e á noite os ladrões, os arrarchistas assaltam as casas ... . . . 

O SR. CAMILLO PRATES: - Anarchistas ! . .. 
O SR. METELLO JUNIOR: - Anarchistas, sim. Não tenho necessidade 

ele mentir, fallo a verdade. (Apartes.) 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Com os apartes dos meus nobres col-

legas, tive de desviar-me cio meu já tão suspirado fim desse discurso. 
Dizia, terminando, que o l:egislaclor, no momento presente, como 

todos os orgã:os do poder publico, outro anceio não pócle ter, outra 
missão não póde ·:desempenhar, sinão a de fazer crear por todos os 
meios ao seu alcance os apparelhos indispensaveis neste instante para 
nos defender do mal mais imminente que é o mal da guerra. 

Operarias, patrões, estadistas, todos, na communhão patriotica do 
sentimento nacional, não po.dem cogitar de outras idéas sinão , da de 
vêr triumphar a civilização, o direito. 

Desse novo estado de cousas, dl')ssa etapa final, como 0 a. maior 

• 
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transformação em que se revolvem as velhas nações da Europa, ha 
de. surgir uma nova ordem, de accôrdo com a qual terão de legislar·, 
não só. quanto ao trabalho, C?mb quanto a todas as instituições de 
natureza juridica, e até de natureza politica. (Muito bem; muito bem. 
O orador . é vivamente cumprimentado.) 

• 
SESSÃO DE 1 º DE AGOSTO 

O Sr. Joaquim Osorio: - Sr. Presidente, a attitude da r.epresen-
tação do Rio Grande do Sul nesta Gamara, de repulsa ao projecto de 
Codigo do Trabalho, ora em debate, não data de hoje, mas do momento 
em que pela primeira vez foi com vista a dous de seus illustres mem-
bros Em 1912, na Commissão de Constituição e Justiça, o Sr. G~1mer
cindo Ribas assignavá-se vencido e o Sr .. CarJ.os Maximiliano formulava 
voto em separado. Este aiJ.no, apenas annunciado qt1e en,traria em ordem 
do dia o referido projecto, a representação do Rio Grande ·ao Sul, 

<a· 
reunida para sobre elle deliberar, unanimemente resolvia negar-lhe 
apoio, por inconstitucional e inconveniente. Assim, foi com jubilo que 
nós, Deputados sul rio-grandenses, recebemos o notavel telegramma 
do preclaro chefe do Partido Republicano, Sr. Borges de Medeiros, que 
nesta hora com tanto patriotismo dirige os destinos de nosso Estado 
(apoiados), telegramma que pela sã doutrina republicana exposta, 

pócle-se dizer, fulminou essa verdadeira excrescencia legisl9-tiva. 
·sr. Presidente. O proletariado não tem maior amigo neste paiz 

que o Partido Republicano do Rio Grande do SuL (Apoiados.) 
O Jlrimeiro passo dado na Republica em favor elo operariado foi 

no Governo Provisorio e por iniciativa elo eminente procere desse glo-
rioso partido - o Sr. Demetrio Ribeiro, Ministro da Agricultura, Com-
mercio e Obras Publicas. Consistiu na decretação de medidas esten-
dendo a todos os cidadãos empregados pela União as férias de que, 
no antigo re2imen, apenas gozavam os empregados publicas de certas 
repartições. 
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Não será ele mais remorar alguns actos que com prazer desejo 
registrar neste meu discurso para accentuar os sentimentos que inspi-
raram sempre os pró-homens ele nosso partido desde a fundação da 
Republica (Lê) : 

"Aviso expedido a 14 ele Dezembro de 1889 - A's Directorias. Con-
siderando que a bôa marcha do serviço publico exige que a todo o 
cidadão se conceda annualmente um certo numero de dias de descanso 
para preparar-se para o serviço do anno seguinte, conforme se tem 
reconhedido em todos os tempos; considerando, por ouiro lado, que é 
necessario conciliar-se essa intermittencia do concurso individual cc,m 
a continuidade do serviço social; 

Resol·vo : os directores desta seªretaria dividam os funccionarios 
respectivos, "de qualquer categoria crue sejam", em duas ou tres tur-
mas, céinforme lhes pai:ecer conveniente, dando successivamente . a cada 
turma 15 dias de férias, a partir de 15 do corrente. Provid\3ncie cada 
Directoria no sentido de determinar que os chefes das repartições 
,annexas a este Ministerio procedam na mesma conformidade em rela~ 
ção aos respectivos funccionarios, tudo sem prejuízo do serviço publico. 
- Demetrio Ribeiro." 

"Decisão de 27 d.e Dezembro de 1889 - Declarou-se a'o Director 
de Obras do novo abastecimento de agua á cidade do Rio de Janeiro. 
,em resposta ·ao seu officio de 20 do corrente, que aos funcci'onarios 
da mesma repartição, inclusive operarias, que tiverem de gozar as 
licenças concedidas pela resol~1ção deste Ministerio de 18 do mesmo 
mez, é devido o abono dos respectivos vencimentos,. podendo os ditos 
func~ionarios, consecutivamente ou em parcella, gozar os 15 dias da 
indicada licença, sem prejuízo do serviço publico." 

"Aviso de 17 de Janeiro de 1890 - Ao Director da Estrada ele 
Ferro Central elo Brasil - Resolvendo a consulta constante do vosso 
officio n. 17, de 13 do corrente, declaro-vos que os 15 dias de férias 
concedidos pela resolução de 18 de Dezembro findo aos funcció-
narios dessa Estrada, de qualquer categoria, "comprehende os traba-
lhadores com abono das respectivas diarias", podendo gozar essa licença 
consecutivamente ou em parcellas sem pr~juizo do serviço publíw. 
- Demetrio Ribeiro." 
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Sr. Presidente. A Constituiç·ão Politic-a do Rio Grande do Sul, no 
art. 7 4, prescreve: 

"Ficam supprimidas quaesquer distincções entre os funccionarios 
publicas de quadro e os simples jornaleiros, estendendo-se a esles 
as vantagens de que gozarem aquelles." 

Estão ahi traçadas as relaçõi;!s do operariado ao serviço do Estado, 
visando a s'olução c;lo problema social: a incorporação cl0 proletariado 
nà sociedade moderna. 

Taes são as tradições do Partido Republicano do Rio GraHde do Sul. 
Por ·que, pois, esta repulsa a·o projectado Codigp do Tra:balho? 
E' o que vou justificar, certo de que demonstrare·i ferir esse pro-

jecto fundamentalmente aos principias politicos adaptados pela Nação 
Brasileira a 15 de Novembro de 1889, além de contrariar os próprios 

. " 
. ~;nteresses dos proletarios. 
', : 

O SR. VICENTE PmAGIBE: ·--'- Não apoiado. Nem uma nem outra. 
cousa. 

O SR. JOAQUIM OsoRJO: - Móstrarei a começar pelo titulo 1 º do 
projecto. 

Dis·põe este tituJo regular o referido Codigo, em todo o territorio 
da Republica, o regimen do trabalho industrial a serviço da União, 
Estados, Municipios e . ele qualquer industria particular. P!')rgunto: Cabe 
ao Congresso Nacional estatuir um re3imen de trabalho para os operarias 
das offieinas dos Estados e Municipaes? E para o operariado das o{fici-
nas em geral? Nego essa competencia ao Poder Legislativo da Uunião. 
Ao Poder Legislativo Federal, em face do art. 34, n. 23, da Constituição 
dà Republica, compete legislar sobre direito civil, dir-se-ha. Mas: ns-
pondo, o assu.rhpto é de direito administrativo da. alçada dos Estados. 
O .dire-ito civil apenas indica os direitos essenciaes do locador e loca-
tario, ensina Clovis Bevilaqua, em seu Direito das Obriçações, e esses 
direitos essenciaes já estão çompendiados no Codigo Civil da Repu-
blica. Não se argumente que estabelecer um regimen de trabalho, regu-
lar o numero de horas de serviço, as condições em que deve ser desen.,. 
volvido, estabelecer condições de trabalho das mulheres ou creanças, 
nas fabricas, importando em restricções á l.iberdade individual, con-
stitua materia da competencia do direito civil. Constitue materia de 
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policia, da competencia dos poderes locaes. A prohibiçã:o imposta, em 
geral, ás e.asas commerciaes de abrirem aos domingos, de du,rante a 
semana funccionarem além ele certa hora, impoda, sem du~ida, em 
restricção á liberdade individllal, e porventura .o Congresso• Nacional 
já disputou a faculdade de legislar a respeito? 

O SR. SIMÕES LOPES: - Nos Estados Unidos taes medidas. são pra-
ticadas pelos Estados e Munic,ipios. 

O SR. JOAQUIM OsoRro - Não contesto ao Con3resso Nacional com-
petencia para estabelecer um regimen de trabalho para o operariado 
ao serviço directo da União. 

Affirmo essa competencia. Nesse sentido, ha necessidade de legis-
lar e nesse pensamento, com o intuito de apoiar, assignei o substitutivo 
apresentado pelo nobre Deputado pelo Paraná, o Sr. João Pernetta, 
em que medidas. de grande alcance social são adoptadas. Em primeiro 
logar, esse substitutivo põe termo á distincção actual entre operarias 
e funcêionarios do quadro, equiparando todos ·os cidadãos ao serviço 
da União, e em seguida adopta medidas de amparo e protecção que 
a União deve a todos os seus servidores. Peço licença para lêr essa 
parte do substitutivo elo nobre Deputado pelo Paraná: 

"Art. 7. º Em caso ele molestia, o operaria perceberá a parte fixa 
do salario respectivo, durante o tempo necessario ao seu tratamento. 

. . 
Art. 8. º Em caso de invalidez, será garantida ao operaria .uma 

pensão vitalicia, correspondente á parte fixa elo salariõ respectivo. 
Art. 9. º Em caso de morte a pensão a que se refere o artigo ante-

cedente será conceclidá á familia d'O operaria, sempre repr esentada, 
para este effeito, pela sua mulher, emquanto conservar-se viuva e, na 
falta desta, pelos seus avós, filhas solteiras e :'.ilhos menores de 21 
annos. 

' O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Os serventuarios comprehenclidos 
nesse substitutivo são diaristas? Os operarias entram no reg·i:r;nen dos 
funccionarios? 
) O SR. JOAQUIM OsoRro: - Perfeitamente, extinguindo-se a distin-
cção actual entre simples jornaleiros e funccionarios do quadro, ideal 
firmado na Constituição do Rio Grande do ·sul, já consubstanciado na 
pratica. 

! o SR. AUGUSTO DE LIMA: - Na pratica? 

• 
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O SR. ÜCTAVJO RoCHA: - Na pratica. Quando eu era Secretario 
da Fazenda do Rio Grande do Sul, o Presidente Dr. Bo1'ges de Medeiros 
teve ocasião - de aposentar um ou d'Ous operarios rro reg·imen geral, 
decretos que referendei. Anteriormente, aliás, isso -já fôra fito. 

O SR. JOAQUIM OsoRJO: - Chamaria muito , especialmente a atte:Ó.-
ção da Commissão de Constituição e Justiça para a questã:o constitu-
cional que suscita o projecto ora em debate. Legisle o Congresso para 
o operariado ao serviç'o directo da União ... 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - Mas isso são regras de contracto. 
A competencia da União é indiscutivel para le _ islar a respeito. 

O SR. JOAQUIM OsoRJO: - Não nego ao Congresso Nacional c•om-
petencia constitucional para legislar sobre locação de serviços: e o C0n-
gresso já legislou sobre a materi·a . 

Veja-se ·o Codigo Civil. Si os nobres Deputados abrirem o Codigo 
encontrarão no capitulo referente a locação de serviços regulada a 
questão. Sobre direito substantivo cabe sem duvida ao Congresso legis-
lar e já legislou sobre:,f?Sses principias essenciaes. .;. 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - Como V. Ex. distingue .. esses :chamados 
principias essenciaes? As regras dos contractos, mesmo entre Estado 
e operarios, são regidas pelo direito commum, da . alçada do Congresso. 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Na parte substantiva. 
O SR. MANOEL VILLABOIM: -Ahi são contractos especiaes. E quando 

é Estado exerce. uma industria é pessoa juridica, como o particular. 
O SR. JOAQUIM Osomo: - Eu distingo. A Constituição reservou ao 

Congresso competerniia para legislar sobre direito material. 
O SR. MANOEL VILLABOIM : - Logo, tem competencia para regular 

8, materia de relações entre patrões e operarios. 
O SR . . JOAQUIM OsoRIO : - E, dentro d~ alçada já legislou o Gon-

gTesso Nacional. O Codigo Civil firmou as regras de direito. 1 
1 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - De modo geral; mas isso não impede 
ao Congresso de estabelecer leis especiaes sobre relações tambem 
~~~- \ 

O SR. AUGUSTO DE LIMA:· - Que falta a•o Codigo para que se legisle 
sobre essas relações? . 1 

O SR. MANOEL VILLABOI+vl:: - São relações de direito especiaesl 
• 1 

. . li Cm! \ 
decorrentes da natureza especial do contracto. 

O SR. ,TOAQUIM OsoRJO: - Sinto não ter em mãos o Codigo 

1 
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para lêr o capitulo que trata de locação de serviços, então mostraria. 
que a materia no que cabe ao Congresso legislar já está regulada. 

O SR. RAUL CARDOSO: - Perdão; não ha, por exemplo, restricções 
quanto ao trabalho de menores e mulheres, quanto aDs proprios ope-
rarias, restricções necessarias. 

O SR. JOAQUIM ÜSORIO: - Não <ha com effeito as restricções a 
que se refere o nobre Deputado, mas hadisposições reguladoras do tra-
balho no que cabe a:o Congresso legislar . 

Este projecto repete e mal uma porção desses dispositivos do 
Codigo Civil. 

O SR. RAUL CARDOSO : - Visa uma locação de serviços especial, 
reconhecida p.or todas as nações cultas. 

O SR. JOAQUIM ÜSORIO: - Não invoquemos o exemplo de nações 
cultas, que não têm o nosso regimen, que não offerecem, iguaes garan-
tias a lil:lerdade individual. 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - O que V. Ex. está avançando é nm 
paradoxo; que as nações cultas não sabem garantir os direitos indi-
víduaes. 

O SR. JOAQUIM OsORIO: - O que eu disse é que não podemos 
modelar a nossa legislaçã:o pelo exemplo de nações cultas que vivem 
sob outro systema politico e que fazem sérias restricções á liberdade 
individual. 

Sr. :presidente. Sou contra essa invasão da União em materia 
que cabe aos Estados por força da autonomia administrativa e politica 
que lhes outorgou a Constituição F ederal. Ainda na leg·islatura passada 
tive ocasião de impugnar o proj ecto, casualmente hontem em 'Ordem 
do dia do Senado r egulando a velocidade dos automoveis. Disse então 
tratar-se de materia pertinente a posturas municipaes. Com effeito, 
são restricções á liberdade individual, mas que fazem as posturas sinão 
restricções a essa liberdade? Tenhamos em attenção que é regimen 
fede.rativo o que rege a Naçã.o Brasileira. 

Sr. Presidente. O titulo II do projecto de Codigo Trabalho se 
inscreve - Do contracto de trabalho. Referindo-se a esse tiLulo escre-
veu o Dr. Borges de Medeiros em seu telegramma endereçado a repre-
sentação do Rio Grande elo Sul. (Lê) : 

"E' inadmissivel em tudo quánto consagra odiosas limitações 
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<~ liberdade, desnecessario naquiHo que se c·onfunde cmm : a emprei·-
tada de obra regulada pelo direito civil, inconstituciona'l nas me-
didas de policia que pertence ao Estado exclusivamente, conb>ario 
ainda aos institutos civis do patr'.io poder e da tutela na parte re.Jativa 
aos menores .. . " 

Sr. Presidente. Um ligeiro• exame desse tituólo II do prGJjecto 
evidenciará o absurdo que elle é. Revoga o Codigo CivH, o Cedigo 
Commercial. 

ü SR. RAUL CARDOSO: - Não revoga. 
O S'R. JOAQUIM OsoRIO: - V. Ex. vae vêr. 
O 'SR. RAUL CARDOSO: - Essas outras condições não existem nos 

( 

codigos. 
O SR. JOAQUIM OsoRro - Destróe os institutos do patrio poder da 

tutela ... 
O SR. RAUL CARDOSO: - Nesse ponto V. Ex. tem razão. 
ü SR. DOMINGOS MASCARENHAS : - E' um verdadeiro ataque a ess·es 

institutos. 
O SR. JOAQUIM OsoRro: - Leva a perturbaç~o a propria sociedade 

domestica. 

O SR. RAUL CARDOSO: - Nessa parte todos estão de accôrdo . / 

O SR. JOAQUIM Osoaro: - Sr. Presidente. O Codi~o Civil pr·escreve 
no art. 6º: "São incapazes, relativamente a certos actJJs, ou a manei'ra 
de os exercer : I. Os maiores de 16 annos e e menores de 2-1 armas." 
No art. 154 prescreve : As obrigações contrahidas por menores, entre 
J6 e 21 annos, são annullaveis, cruando resultam de actos . por elles 
praticados: 1 º, sem autorização de seus legítimos representantes; 
2º, sem assistencia do curador, que .nelle houvesse de intervir. 

O Codig·o Commercial descreve no art. 1 º, poderem commerciar 
.no Brasil, n. 3 os filhos-familias .que ~ tiverem iµai's de 18 annos de 
idade, com autorização dos pais, provada por escriptura publica. 

Pois bem : pelo art. 6º do projecto presume-se capaz de celebrar 
contracto de trabalho o menor, desde que attinja a 16 annos, indepen-
dentemente do consentimento ele seus representantes legaes. 

' O SR. RAUL CARDOSO: - Propuz a suppressão dessa disposição . 
O SR. JOAQUIM OsoRro : - Acleante, prescreve o projecto no art. 7º, 

a capacidade presumida do menor não impede que o pae ou tutor 
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interrompa ou impeça o exercicio desse direito, quando o trabalho 
posas prejudicar a saude do filho ou tutelado, e prescreve no § 2º .__ 
o juiz, ouvidos os interessados, resolverá de plano a reclamação, con-
cedendo aggravo para o Slilperior legitimo! 

O Godigo Civil prescreve no art. 6º, n. 2: São incapazes, relativa-
mente a certos actos ou ·á maneira de 'OS exercer, as mulheres casadas, 
emquanto subsistir a sociedade conjugal! No art. 233, n. 40, outorga. 
ao marido, como chefe da sociedade conjugal, o direito de autorizar 
B. profissão da mulher e a sua residencia fóra do tecto conjugal. No 
art. 242, n. 7, estabelece que a mulher não póde, sem autorização do 
marido, exercer profissão. No art. 245 não permitte o supplemento 
da autorização marital no caso do art. 242, n. 7. 

O Godigo Gommercial prescreve no art. 1 º, n. 4, - podem com-
merciar no Brasil as mulheres casadas maiores de 18 annos, com auto-
rização de seus maridos. 

Pois bem : Pelo art. 6º do projecto a mulher póde celebrar con-
tracto de trabalho independente de autorização do marido. Si o marido 
pelo art. 7º quizer interr·omper ou impedir o exercício desse direito, 
quando o frabalho possa prejudicar a saude ou offenda o conceito da 
mulher - poderá fazel-o, e o juiz, 'Ouvidos os. interessados, resolverá 
de plano a r eclamação, concedendo aggravo para o superior legitimo! 

Sr~ Presidente, porque alterar as regras de capacidade relativa-
mente ás pessoas naturaes, regras estabe1'ecidas pelos Codigo Civil 
e Commercial? Qual o superior fundamento? Antes, não se vê que 
a notificação é simplesmente inconveniente e perturbadora ela ordem 
domestica e da ordem social? (Apoiados.) 

O SR. DEODATO MAIA: - V. Ex. attenda para o pensamento do 
legislador. Parece que o projecto se refere ao trabalho collectivo; 
é differente do trabalho. individual. ,. 

O SR. JOAQUIM Osomo: - Veja- se o quanto de absurdo ha em 
tudo isso. Pelo projecto rompem-se os élos de subordinação e clepen-
dencia que necessariamente têm de existir entre pae e filho, marido 
<.· mulher. Pois não é isso levar a anarchia ao lar, á familia, á socie-
dade? N.ão é attentar contra os institutos do patrio poder e da tutella 
e c1ontra a autoridade da chefia conjugal? 

O SR. MANOEL VrÚABOIM : - Desde que esteja na lei, não é desau-
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torização. ·Aliás, acho que se deve garantir o mais passivei a autiri-
dade do patrio poder. 

O SR. JOAQUIM OsoRro: - Este titulo II do proJecto mostra a 
desattenção com que foj elle elaborado. Estatue no art. 7º, § 2º, o 
recurso de aggravo. Tem o Congresso Nacional compétencia para · legis-
lar sobre direito processual para o paiz? Não é aos Estados em 
face de texto expresso da Constituição Federal que ficou reservada 
a faculdade de legislar sobre direito adjectivo? 

Si>. Presidente, sobre as condições de capacidade das mulheres 
e menores não ha necessidade de legislar novamente. Ahi estão o Codigo 
Civil e o Commercial. 

A materia de direito civil, que devia e merecia ser regulada pelo 
Congresso Nacional, já foi objecto de le _; islação e com melhor criterio 
e redacção. Não ha necessidade de estabelecer as novas . relações . .. 

O SR. MANOEL VrLLABOI:i;.1 : - As relações que o projecto regula 
são relações especiaes. Os codigos são insufficientes quanto a ellas. 
São · leis todas que tendem ao equilíbrio social. O Codigo de Trabalho 
que estamos discutindo é no intuito de prote_;er o fraco, . que é o 'Ope-
raria. 

O SR. JOAQUIM OsoRro : - Mas, Sr. Presidente, em que consulta 
este projecto aos interesses dos operarias? 

O SR. MANOEL VrLLABOIM: - Estamos attendendo ás reclamações 
dos operarias, que s.e ouvem não só nos nossos como em todos os 
paizes. 

O SR. JOAQUIM OsoRro: - Mas o projecto não attend'e aos inte-
r esses dos operarias; para a defesa desses interesses estamos prom-
ptos. 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - Deve-se permittir o menos possível 
o trabalho dos menores operarias, para evitar que elles, em vez de 
serem na verdade protegidos, sejam explorados até pelos proprios 
paes. 

O SR. JOAQUIM OsoRro: ·_ Attenda-se ao disposto no projecto, e 
vêr-se-ha que não póde prevalecer ·esses desprestigio á autoridade 
dos paes, mais interessados que ninguem na sorte ·dos filhos. Depois, , 
o Codigo Civil não esqueceu de regular as r elações do patrio poder e 
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da tutela, quanto ás pessoas dos menores, estabelecendo as condições 
de extincção dessa , autoridade. 

Sr. residente, no f,itulo III, regula o projecto - O dia de trabalho 
- limita e regula as horas de trabalho para os operarias de todas 
as officinas do territor~ü brasileiro, particulares ou da União, Estados 
e Municípios. 

Sr. Presidente, o Congresos Nacional sómente póde fixar o numero 
de horas de trabalho nas officinas da União. Quanto a limitação ·de 
.horas de trabalho nas officinas em geral pergunto: em face dos prin-
cipias que garantem a linerclacle individual é licito limitar o trabalho 
diario do homem? E' licito estabelecer apenas, como autoriza o pro-
jecto, . para o operaria que quizer trabalhar maior numero de horas 

'que o regulado? . o Srt. MANOEL VILLABOIM: - Essa limitação é tão licita como 
todas as outras, sem as quaes seria impossível a vida em sociedade. 

O SR. JOAQUIM Osomo: - Note a Gamara: O projecto chega a 
autoriiar multas para o operaria que quizer trabalhar mais do que 
o tempo regulamentar. 

O SR. SIMÕES LOPES: - E' um absurdo. 
o SR. DOMINGOS MASCARENl IAS: - E' uma tyrannia. 
o SR. JOAQUIM ÜSORIO: - Tal limitação é manifestamente incon-

stitucional. Em 1895 a Carta Suprema de Illinois fulminou de incon-
stitucional uma lei elo Estado que fixava em oito horas o ·trabalho 
diario. A Côrte Suprema da Republica, no ínesmo sentido deci'diu a 
proposito de uma lei de Nova York que não permittia o trabalho por 
mais de 60 horas por semana ou 10 horas por dia nas padarias e con-
feitarias . 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - Esses tribunae·s encararam o assum-
pto süb um ponto de vista muito estreito. 

O SR. JOAQUIM' O somo: - A Constituição da Republica Brasileira, 
no art. 72, assegura em toda a plenitude a liberdade individual e no 
§ 24 deste artigo garante o livre exercício de qualquer profissão ou 
industria. 

O SR. DEODATO MAIA: - Esse exercício tem tambem o seu limite. 
o SR. MANOEL VILLABOIM: - Nada existe sem limite. A. sociedade 

é uma organização· de dependencias. O ürador, assim, teria de ir muito 
longe e a sua logica o collocaria erri difficuldades horriveis. 
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O SR. JOAQUIM ÜSORIO: ---,-- A verdadeira doutri.,na está no conhecid0 
telegramma do Dr. o:j3rges de Medeiros, dirigido á bancada 'do Rio. 
rand'e do Sul: ~ 

"O titulo III, que regula o dia de trabalho, é abertamente 
inconstitucional, como bem o evidenciou C. Maximiliano, em 
fins de 1912, em seu voto em separado apoio Barbalho. Limi-
tar as horas ele trabalho diario ele homens e mulheres é vedar 
a labuta nocturna de adultos, do sexo feminino, é regulamen-
tar o exercicio de profissões, cercear a liberdade ele contra-
ctar serviços e violar o art. 72, § 24, ela Constituição ... 
Segundo os principias liberaes consagrados em nossa Carta 
Constitucional, todo 9 cidadão é inteiramente livre, quer 
como trabalhado•', quer como patrão, nas relações que decor-
rem do emprego de sua activiclade. O proletario é livre de 
fornecer o seu trabalho a quem elle quizer e nas condi-
ções que quizer; assim como o patrão é livre de escolher 
seus cooperadores, de acceitar . ou rejeitar essas condi-
ções e propôr as suas; o numero de horas de trabalho, 
o salario, o exame da capacid~de pratica, intellectual e moral 
do prole~ario, por parte do patrão ou desse por parte do 
proletario. Tudo isso escapa á alçada da lei e só póde fõer 
re ~ ulado pelo assentimento das part!')s interessadas, sob a 
censura ou com. o applauso da opinião publica. 

A funcção do poê!er temporal limita-se ahi a garantir 
essa ampla liberdade, que é condição de toda a vida social, 
como a atmosphera constitue o requisito geral para a vida 
physica. o Governo da Republica deve adaptar resOll{tO um 
programma de fiel e intelligente obediencia á lettra e espirita 
da nossa liberrima Constituição, abrindo mão da illsustentavel 
e perturbadora pretenção de regulamenta.r por lei o que só 
deve ser regido pelos costumes. Montesquieu Já reivindi.cava 
esta verdade e A. Comte taxava de anarchicos e retrogrados 
os partidos de seu tempo, pois que eíles concordaram em 
pedir ás leis soluções reservadas aos costume$." 

Sr. Presidente, para justificar a approvação deste projecto do 
Cudigo do Trabalho, tenho .visto invocar o exemplo de nações cultas . 

. . 
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Mas o exemplo desses paizes não póde ser invocado quando a Consti-
tuição e leis dessas nações divergem da nossa Constituição e leis orga...: 
nicas. 

O Brasil é uma Republica ... 
o SR. DOMINGOS MASCARENI-IAS: - E no caso muito culta. 
O SR. JOAQUIM Osomo - .. . e, como Republica, que é, o Brasil ... 
O SR. DEODATO MAIA: - Mas, a hygiene é uma só. 
O SR. JOAQUIM OsoRIO - ... não póde adaptar a legislação de 

monarchias ou imperios (apoiados), em que não dominam os mesmos 
princípios. 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - Entretanto, essa legislação em todos 
· os paizes tem sido a resultante das reclamações do povo · e de movi -
mentos de caracter accentuadamente democratico. 

O SR. VICENTE PIRAGIBE: - É' uma conquista dos trabalhadores. 
O SR. JOAQUIM OsoRro: - Republica, que é, o Brasil, como seguir, 

por exemplo, a legislação da Allemanha, Russia, Austria, Hespanba, 
.de nações moldadas em instituições que não offerecem á liberdade 
individual as mesmas garantias? 

E' o Brasil uma :Federação . Como estabelecer o Con:sr esso Nacional 
regras uniformes para todo o territorio nacional, a semelhança de 

1nações uni tarias, centralizadoras? 

Decretou o Brasil a separação completa entre o que é do domínio 
.temporal · e o que é do dominio espiritual. Consagrou o Brasil a 15 
<le Novembro ele 1889 a liberdade individual, em to elas as , suas mani-
festações, como nenhum paiz ainda o fez. Como inspir aT- se o Brasil 
ria legislação de paizes que ainda conservam a Igreja unida ao Estaclo, 
-em que a liberdade individual soffre as mais odiosas restricções? 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - Qual a opinião de V. Ex. em relação 
:á limitação elas .liberdades individuaes? Esta é que deve ser a bastl 
de toda a questão. Ha necessidade .ele restringir as liberdades, dentro 
.de certos limites. Vamos, portanto, verificar si ellas estão dentro 
destes limites. Nós mesmos, aqui na Gamara, estamos sujeitos aos 
limites elo Regimento. V. _Ex. diga quaes são os direitos que podem 
ser limitados e os que não podem, para vermos si o projecto está de 
accôrclo com a lettra e espírito ela Constituição. Esta é que deve ser 
:a base da argumentação, repito. 
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O SR. JOAQUIM Osmuo: - Só faço restricção á liberdade indivi-
dual no que offenda o direito de terceiros, a ordem material e no que· 
prejudique ao bem geral. 

Penso que ao individuo assiste a faculdade de applicar a activi-
dade . em qualquer officio e nas condições que quizer, desde que não 
offenda aquelles direitos. 

Sr. Presidente, ainda ha poucos dias, no Supremo Tribunal Fe-
deral, em brilhante voto vencido escrevia o eminente Ministro Sr. Dr. 
Pedro Lessa: "A nossa desgraça tem ~ido querermos executar e appli-
car o regimen federativo e o presidencialismo com o espirita embuido 
nas lições do Marquez de S. Vicente e do Visconde de Uruguay." 

Sr. Presidente, ainda uma ·observação. Porventura a regulamen-
tação do trabalho decretada pela Europa resolveu a crise sócia!? 

o SR. AUGUS'.J.'0 DE LIMA: --, Absolutamente, não. 
O SJ,'l. JOAQUIM ÜSORIO: - Depois, que ha a imitar? Porventura. 

as medidas politicas adaptadas no Velho Mundo attencteram ás con-
dições de vida do operaria de modo realmente humano? 

O 8R. MANOEL VILL;í:BOIM: - Não resolveram l\)Orque as leis teriam 
sido insufficientes. 

O SR. AuausTo DE LIMA: - Não resolveram, porque as leis não 
solucionam .estes problemas. 

O SR. JOAQYIM OsORIO: - Em illustrativo discurso proferido 
·nesta Gamara, o nobre collega de representação, Sr. Simões Lopes, 
referindo-se á limitação 'das horas de trabalho na Europa, expoz . o 
que sahiu victorioso no ultimo congresso, de 1913, lá realizado, isto 
é, os limites aconselhados, fazendo notar que só na Suissa e Austria. 
ex;iste a limitação das horas de trabalho a 11. 

o SR. VICENTE PIRAGIBE : ~ v .. Ex. está enganado. Na Suissa sã& 
oito horas. Trata-se, evidentemente, de um erro de impressão. 

O SR. JOAQUIM Osomo: - O que leio no discurso do Sr. Simões 
Lopes é esse limite, o que sei, é que, entre nós, sem nenhuma leJis-
lação, tem o operaria alcançado maior conquista, sendo a sua situação 
muito sup.erior á do operaria do Velho Mundo. 

Pergunto, Sr .. Presidente, esse limite ele horas ele trabalho na 
Europa attende ao ponto de vista realmente humano? Devemos adoptar 
officialmente esse regimen? 
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Certo · que ·não, e ainda hontem salientava nesta Gamara o Sr. Vi-

cente Piragibe ser já no Brasil uma conquista o regimen de oito horas 
de trabalho. 

O SR. MANOEL VILLABOIM: !__ Queremos simplesmente fixar essa 
conquista em lei. 

o SR. DOMINGOS MASCARENHAS: - Para que, si já temos a con- . 
quista? 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - Precisa ser consagrada na lei. 
O SR. JOAQUIM OsORIO: - Não vejo porque. 
O SR. MANOEL VILLABOIM: - V. Ex. está neste ponto dando um 

grande apoio ao projecto. 
O SR. JOAQUIM OsoRJO: - Não apoiado. Estou justificando antes 

a desnecessidade do projecto. 
Tal regímen de oito horas póde o Congresso estabelecer em lei 

para os operarias ao serviço directo da União. 
O SR. PALMEIRA RIPPER: - Em que o operariado da União vale 

mais que os outros? 
O SR. JOAQUIM Osonro: - A questão não é essa. E' de competencia 

do Congresso para legislar sobre horas de trabalho. 
Esse limite elle só póde estabelecer nas officinas da União. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Si o operaria se propuzer a trabalhar 
maior numero de horas, passando este projecto, não poderá faze1-o. 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Poder.á, pagando multa, na fórma do 
art. 51. 

Mas, Sr. Presidente, sem legislação já está o Brasil no caminho 
da conquista de um regímen de trabalho realmente humano, oito 
horas de trabal!JO, ao passo que na velha Europa esse limite ainda se 
eleva a 11 horas. . . Por que a intervenção do Estado? 

Sr. Presidente, o problema ha de ser resolvido pelos costumes, 
pela victoria do altruísmo, e não a golpes de leis, com deilrespeito aos 
direitos individuaes. Esse dia está mais proximo do que parece. Os 
ensinos moraes e cívicos desenvolvem- se e fortalecem- se através uma 
philosophia mais humana. Vamos assistir a reconstrucção moral do 
mundo, a grande reforma social, deixemos de imitar velhas legislações 
que não resolveram o problema e que, antes, consideram ainda o ope-• 
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rario como uma machina gros.seira, regulando rela~ões que · só pode-
riam ser prefixadas pelos interessados. 

Sr. Presidente, o titulo IV do projecto se inscreve - Dos acci-
dentes do trabalho. As disposiçõei) deste titulo são, como bem accentua 
o telegramma do Dr. Medeiros, complicadas, de difficil execução, ineffi-
cazes, porque não bastam para assegurar a subsistencia mate1:tal das 
victimas que soffrerem a incapacid.ade absoluta permanente. 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - Logo, todas as victimas devem ficar 
sem soccorro! ... 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Não apoiado. O problema merece solu-
ção, mas o projecto não dá a solução devida. 

A solução está no pensionatü e patronato agrícolas _:___ stlggere o 
estadista rio-grandense, e accrescento, nas instituições de assistencia 
que, felizmente, se inauguram na.s principaes officinas. industriaes e 
nos institutos de seguro que merecem ser animados. 

Votaremos nós do Rio Grande do Sul os meios de organizar os 
fundos que devam formar o pensionato e patr.onato officiaes. (Apoiados 
da bancada do Rio Gmnde do Siil.) · 

'Sr. Presidente, o operariado brasileiro merece toda a nossa atten-
ção e carinho. Repudiamos este projecto no proprio interesse dessa 
classe, pois este Codigo de Trabalho póde se charpar antes Codigo de 
Servidão, por isso que tira toda a liberdade ao operaria. Só elle e o 
patrão podem regular as relações de trabalho, indebita sendo a inter-
f'erencia da União em estabelecer essas relações. 

Sr. Prsidente, a interferencia da União sómente pôde exercitar-se 
de modo indirecto, salvo nas suas officinas em que o poder publico 
póde estatuir o regímen de trabalho que julgar mais conveniente. 
Nessas officinas póde estatuir normas sobre a admissão de mulheres, 
dos menores, tempo de trabalho, etc. Varias são as medidas políticas 
indirectas que a União póde adaptar em beneficio dos operarioi;;. Por 
exemplo, decretar que sómente serão admittidos nas concurrenci11s 
para os serviços publicas os chefes industriaes que proporcionarem 
ao proletariado as condições asseguradas aos operarias ao - serviç•o 
directo da União; determinar que nenhum favor aduaneiro, ou sub-
venções, ou emprestimos, serão concedidos aos. chefes industriaes que 
não adaptarem o re=imen do trabalho nas officinas do Estado. Ainda 

"' 



- 423-

ha poucos mezes res0lveu o Poder Executivo Federal conceder favores 
constantes de empresti.mos correspondentes a 75 % do valor de cada 
fabrica ás tres primeiras emprezas de sóda caustica que se fundaren1 
no paiz. Pois bem, poderia exigir as c.ondições em que trabalharão 
os operarios. Ainda mais, poderá ·a União estabelecer que nenhuma 
proposta será acceita para o serviço publico sem especificar as con-
dições em que trabalharão os operarios. 

O SR. DEODATO MAIA: - Essa condição imposta á concurrencia não 
é tambem restricção á liberdade? 

O SR. JOAQUIM OsoRro: - A União para os seus serviços póde fazEtr 
as restricções que entender. 

Sr. Presidente. E' tempo ele concluir. Organize-se o regimen do 
pensionato e patronatos officiaes para assegurar a subsistencia mate-
rial elas victimas elo trabalho, cre&das os necessarios fundos para 
occorrer a essas cles.pezas extra-ordinarias. Dê-se assistencia publica 
domiciliaria ao operario, estabeleçam-se regras sobre as condições 
hygienicas elas offi.cinas e Jogar es quaesquer de trabalho e ele segu-
rança do trabaHrnclor. 

As demais conquistas pelas quaes. justamente lucta o proletariado 
virão sem golpes de leis. E estào vindo. Entre nós o r egímen de oito 
horas de trabalho já está na consciencia elos chefes inclustriaes. 

Hão de surgir pela victoria. elo altruísmo, pe,los moviinentos das 
classes OIJerarias em congressos e conferencias. Os proprios chefes 
inclustriaes entre nós já vão procurando attender ás aspirações e á 
sorte dos operarios. Ainda hontem referia-se o Sr. Salles Junior á exis-
tencia em S. Paulo de institutos particulares de assistencia ás victimas 
do trabalho. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - As medidas devem estender-se a todos 
.ds o-perarios, ao passo que as creadas por esse projecto se restringir5o 
aos de numero limitado de fabrica~ . 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: - ·sr. Presidente, não desconheço a situa-
ç.ão de máo estar das classes ~perarias, mas affirmo que essa situação 
não seria resolvida pel:o projectado Codigo do Trabalho; antes, tal 
situação seria aggravada pelo cerceamento da liberdade individual do 
operariado. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA: ~ Apoiado. 
O SR. JOAQUIM OsoRro: - Essa má situação tem como causa prin-
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cipal a carestia da vida . . Pelos altos lucros que apresenta a industria 
' ' actualmente, seria attenuada per.o augmento dos salarios: neste sentido 

.e neste momento para suavizar a existencia da ·massa proletaria, urgem 
medidas energicas do poder publico, contra os monopolistas e açam-
barcadores de generos de primeira necessidade. · 

A attitude da representação rio-grandense nesta Gamara, pelas 
tradições do partido a que pertence, só póde ser do ·maximo interesse 
pela sorte dos operarias. (Apoiados .) 

Basta reaffirmar que constitue ponto . de seu programma político 
a, incorporação do proletariado na sociedade moderna. 

E' sinceramente republicana a representação , do Rio .Grande 
do Sul. A RepubÜca para ella é o regímen da fraternidade. Não 
póde deixar de estar ao lado , da grande massa geral do proletariado 
que é a propria Nação, e si recusa a votar esse projecto de Codigo do 
Tra·balho é .. porque elle escapa á competencia do legislador federal, 
usurpa attribuições, fE)re o r egirúen federativo e a propria liberda.de 
individual do operaria. (Muito bem; milito bem. O orador . é felici-
tado.) (*) 

SESSÃO DE 2 DE AGOSTO 

O Sr. Maurício de Lacerda (pela ordem) ( *) : - Sr. P~esidente, 
venho lavrar da tribuna da Gamara o meu protesto pelo descaso com 
que os leaders dos nossos trabalhos estão tratando esta questão. 

Não occulto, e o meu patriotismo assim manda dizer ao Governo 
actual, que as medidas reclamadas ao ' Congresso, já estão tardando 
para o operariado nacional. A longa discussão, aqui travada, teve mais 
um caracter de obstrucção do que de exame do assumpto. Hontem 

( *) Depois do Sr . .Joaquim O.soi:io fallaram os Srs. Vicente Piragibe e Nica-
·canor Nascimento, cujos discursos não foram publicados no Diarf.o do Congresso. 
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·tinha fica-do assentado que hoje se encerraria o debate. Hoje não ha 
numero. Este requerimento ficaria prejudicado. Amanhã eu 6' re'pe-

. tirei, mas um aviso faço aos poderes da· Republica e é o de que estão 
, l>rincando com polvora. E' tempo de ser prudente, de ser patriota, de 
·ser tambem humano, e é deshumano retardar a solução do problema. 
'Não voltarei a eUe sinão para requerer o encerramento, fazendo um 
appeno aos leaders afim de que empreguem o seu presti3io no sentido 
de evitar essas protelações escandalosas de medidas urgentes, taes 
sejam não só um codigo trabalhista sinã-0 tambem o pro.jecto sobre 
.a carestia da vida, o qual, declaro, deve preferir o outro, p,orque, 
antes até das. garantias moraes, -0s trabalhadores precisam de ter 
recursos para a ·sua subsistencia. São estas justamente as duas mate-
.rias que a Camara trata com o maior descaso, e, si me perrnittem 
a liberdade, com o maior desleixo. 

Urge que os Deputados cumpram . o seu dever, e mais.: que os 
:teaders se compenetrem de suas obrigações, sem o que dia virá em 
.que esse cumprimento de dever será arrancado de modo intempestivo 
.e bastante evitavel ainda neste momento. (Muito bem) muito bem.) 

O Sr. Presidente: - Tem a palavra o Sr. Manoel Villaboim . 
. {Pausa.) 

Não está presente. 
Enc~rrada a 3• discussão do projecto n. 284 A, de 1917 (redacção Enc. da discussão 

do substitutivo ao_ projecto n. 4 A, de 1912), re,;ulando em todo o 
territorio da Republica o regimen do trabalho industrial, com os limi-
tes e excepções que estabelece, e ad,iada a votação até que a respectiva 
Commissão dê parecer sobre as emendas -0ffereceidas. 

SE1SSÃO DE 24 DE AGOSTO 

O Sr. Sampaio
1 

Corrêa (*) : - Circumstancias independentes da 
minha vontade, motivos de molestia, Sr. Presidente, impossibilitaram 
a minha presença á sessão r ealizada no dia 22 do mez corrente; não 

( *) Discurso proferido na hora do expediente. 
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JJUde, em consequencia, ouvir o appello aqui feito á minha coragem, 
para dizer sobre projecto que me cumpre relatar. 

Si estivesse presente á referida sessão teria dito, desde logo, que 
a coragem jámais me faltou, jámais me faltará, sempre que, no cum-
primento de um dever, fôr necessario dizer o meu . modo de pensar, 
acerca dos problemas confiados a meu estudo, quaes.quer que sejam 
as pessôas ás quaes elles possam interessar. 

O que não tenbo, Sr. Presidente, e isto con:fess0 a V. Ex. e á 
Gamara - é coragem para praticar o exhibicionismo leviano, para 
explorar o operario honrado de minha terra com preoccupações de 
ordem exclusivamente eleitoral. 

Tive e terei sempre, Sr. Presidente, coragem para dizer aos tra-
balhadores patricios, com os quaes vivi longos annos, que elles pre-
cisam de distinguir entre os que fallam a linguag·em da 'verdade, res-
peitand0 de facto os seus sacratissimos direitos e os seus legitimas. 
e respeitaveis interesses, reconhecendo sinceramente a sua nobre 
funcção social, mas sem preoccupações subalternas e inferiores, e 
aquelles outros que apénas ambicionam, em proveito proprio, o brilho 
apparente e í'sgaz das falsas popularidades, em um grave momento 
historico da viela elas nações, .quando o nosso patriotismo exige que 
no•s preoccupemos mais com as relações entre os povos elo que com o 
estabelecer a desharmonia entre as .classes. (Milito bern.) 

Tive e terei sempre, Sr. Presidente, coragem para não recear ' . ameaças, para não temer explor.ações em torno do meu nome, . ameaças. 
e explorações que jámais conse:suirão desviar-me . do rumo que me 
tracei. nesta Casa. (Muito bern; apoiados.) 

Não me farão recuar, nem mesmo com. interpretações inalevolas 
que queiram dar ás manifestações do meu pensamento, como aconteceu 
com relação ao substitutivo que apresentei ao projecto do Commissa-

. riado, onde se buscou !obrigar um cerceamento ao direito de greve, 
direito que sempre respeitei e que a Gamara verificou haver sido por-
igual respeitado nas disposições elo alluelido substitutivo. 

Taes processos . não bastarão para entibiar-me o animo, jiámais 
me impedirão ele dizer ao operariado labol'ioso e honesto ele minha. 
Patria que a questão social não se reduz ao aügmento dos salarios, 
pelo qual se bate tão facilmente o politico em busca do voto, nem á. 
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indemnização pelos accidentes de trabalho, que tanto interessa o 
advogado. 

Saberei dizer aos ,trabalhadores patrícios que a questão social, por 
cuja solução em nossa Patria luctarei com convicção e com desas-
som1:mo, é muito mais elevada do que a consideram aquelles qi.le 
offenclem as nobres aspirações de classe tão digna, quando as 
suppõem reduzidas a uma questão de dinheiro; saberei dizer aos meus 
compatriotas que ' a questão social que cumpre resolver na medida· elas 
nossas forças é a do conforto no lar modesto do operaria, é a da 
segurança que a lei não pócle negar áquelles que luctam seln armas 
contra os males sociaes, é a da inclependencia nas suas relações harmo-
nicas com o patrão e com o Estado, ~, emfim, a da incor.poração defi-
nitiva, da integração final do proletariado na civili.zação moderna. 

Isto significa, Sr. Presidente, que saberei dizer, sem receio de 
falsas interpretações, aos legisladores de minha terra, a vós outros, 
Srs. Deputados, que nos cumpre cuidar seriamente do problema da 
alimentação do trabalhador, da questão maxima de sua resiclencia nos 
grandes centros urbanos, da sua educação moral e profissional; que 
não nos deve passar ·despercebida a necessidade imperiosa de appare-
lharmos o operario, para que elle possa luCtar com efficiencia contra . . 
a enfermidade, contra o abandono na velhice, contra as fraquezas da 
invalidez; que não nos podemos esquecer jámais que a questão social 
envolve a da garantia á pequena industria e á pequena propriedade, 
exíg·e a aclopção, nas leis, de princípios e regras, que forcem o patrão 
a respeitar as justas aspirações daquelles que contribuem para a sua 
prosperidade e a reconhecer-lhes a inclepenclencia a, que tê.m incontes-
tavel direito. (Muito bem; muito bem. ) 

O SR. ÜCTACILJO GAMARA: - Pontos estes todos que são artigos 
' de fé elo partido a que V. Ex. serve. 

O SR. SAMPAIO CORH.ÊA : ·-A questão social, portanto, não é sómente 
uma questão ele salario. 

Não ha, é certo, e eu sei, como desconhecer a riecessiclade de 
aug·mentar continuamente o salario, porque assim o exige o crescer, 
tambem continuo, das legitimas e nobres aspirações dos · que delle 
vivem, á medida que se vãó incorporando, para bem ela huri:J.an"idade, 
na civilização moderna. 
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A historia não permitte outra conclusão; a analyse das estatisticas 
dos paizes que já têm a organização do trabalho, demonstra, á eviden-
cia, que o salario vem aúgmentando sempre, d~sde o inicio do seculo 
passado até os dias que correm; como consequencia ,inevitavel da con-
quista de maior cultura, de parte do operaria. 

Mas é preciso tainbem attender, Sr .. Presidsinte, que essa conquista 
não conduz o trabalhador tão sómente ás luctas pelo aocrescimo do 
salario, eleva-o, por igual, a um plano de nivel superior, onde domi-
nam outros ideaes, eleva:dos e dignos, que a nossa consciencia obriga 
respeitar e admirar. 

As ·estatísticas publicadas, em 1908, pelo Ministerio do Trabalho, 
na França, evidenciam que .as greves verificadas naquelle anno tive-
ram como objectivo principal o augmento do salario, em 54 % dos 
e-asas apenas, porque em 46 % fizeram as paredes outros fins muito 
differentes, como a reducção do numero de horas de serviço, o esta-
beiecimento de relações de maior independencfa entre o patrãó e ;Q 

trabalhador, a conquista de instrucção para os filhos d.o operaria e 
do . seu amparo na velhice. 

Eu bem sei, Sr. Presidente, e isto mesmo já declarei ha pouco, 
que é continua a necessidade de augmentar o salario em todos o& 
11aizes, porque, á medida que cresce a independencia elo operaria, que 
se realiza, em consequencia, a sua .incorporação na civilização moderna, 
o trabalhador ca·rece de maior bem estar, e este não depende tão 
sómente da conquista do pão quotidiano, mas tambem da conquista 
de pão para o espirita. 

E' esta urna verdade incontestavel que a historia põe a nú, que 
a analyse da evoluç.ão social de todos os povos cultos da terra revela 
aos olhos dos que quizerem estudar 'º problen;ia social com amor e 
com isenção de animo. 

O Inventario Social do Secillo XIX, publicado na França por 
occasião da exposição de 1900 e mencionado no melhor dos livros que 
conheço sobre o problema operaria, encerra estatísticas convincentes 
da verdade da asseveração, por·que nellas se verifica que o salario 
médio cresceu de cerca de 115 % no decorrer do ultimo seculo, pas.-
sando do typo 100, em 1806, a 215, em 1900. 

A alta continua, porém, não foi regular, de modo que o graphico 
representativo dos accrescimos no referickl período de .100 annos, nãó 
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pôde ser uma recta de inclinação constante, mas uma sinuosa, que 
. apresenta varios maximos e varios minimos, embora tenha sido sem-
.pre ascendente. A curva apresenta, ao contrario, tres secções, tão 
diversas em seus aspectos, que bastam para revelar tres perfodos his-
toricos, perfeitamente distinctos e perfeitamente caracterizados : no 
primeiro, que finda em 1850, a, ascensão corresp.onde a um accrescimó 
.annual médio inferior a lh % ; no segundo, comprehendido entre 1850 
a 1880, o salario cresce rapidamente, de cerc\L de 2 % per annum; 
no terceiro, que vae até começos do seculo XX, a progressão se reduz 
a cerca de 0,4 % ein cada anno. 

O Annuario Estatistico, de 1909, publicado na França pelo Minis-
terió do Trabalho, referindo-se especialmente ao serviço dos mineiros 
de carvão, mostra que, nos 64 annos decorridos de 1844 a 1908, o 
salario passou de 2,09 francos, no inicio do período, a 4,96 francos, 
em 1908, crescendo, portanto, de 137 %. 

A a.scensão rapida o~servada na França, desde 1850 até 1880,. e 
assim tambem a pequena relação percentual de accrescimo nos ultimos 
annos do seculo findo, foram phenomenos universaes, como demon-
stram as estatísticas de paizes outros da Europa, mas sempre ex.plica-
veis, como asseveram os melhores e mais modernos escriptores de 
economia social. 

Os diagrammas do Board of Tracle, na Inglaterra, referentes ao 
período de 187 4 a 1889, revelam que os typos elos salarios eram, em 
média, de 103, em 1874; ele 92, em 1887, e de 105, em 1889. 

Na Belgica, .quanto aos trabalhadores ela hulha, ha re3istraclos os 
seguintes dados sobre os typos do salario médio : 

1831 
1841 
1851 
1861 
1871 
1881 
1891 

1840 . . .... ... . ........ : .. ·• ......... . .. .... .. . .. .. . 
1850 ... ;> , .' •. . ...•..... •..•• .••.• •.• ••.•• ••••• •.. • 

1860 ..... . ............ . .. .... .. ............... . . 
1870 .. ..... . . . ........... ' .. ' ................. . .. . 
1880 .. ... . . · ..... . .... . ................. . ..... . . .. . 
1890 .. . · .. . . .. .... .. .... ..... ... ... .. . ........ . ... . 
1900 .. .... . . .............. .... ... ......... ... . . .. . 

483 
496 
671 
792 

1. 013 
918 

1.055 

Observam-se, portanto, . as mesmas irregularidades na curva : a 
mesma ascensão rapicla, a partir ele 1850; a mesma subida lenta, de--
pois pe 1880, approximadamente. 
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A forte inclmação média da curva, após 1854, explicam-na os 
economistas, pela influencia da descoberta, então feita, das grandes 
minas. de ouro da Australia e da California, as quaes deram log·ar a 
sensível inflacção de mo eda e, como consequencia inevitavel, a alta 
dos preços das cousas indispensaveis á vida; de 1884 em dea:nte, como, 
éom o progredir do commercio, houvesse cessado o effeito do excesso 
de ouro na circulação, baixou o .custo da vida e a alta do salario pas·sou 
a ser então mais lenta. 

As estatísticas a que me hei referido, Sr. Presidente, dão conta 
tão sómente do período findo em 1900 ; mas o phenomeno do augmento 
do salario continuou nos dias do seculo actual, desde o seu incio até 
a data da declaração de g·uerra, quer na França, quer na Inglaterra, 
quer na Belgica, quer nos Estados Unidos, havendo apenas a reg·istrar 
.cr·escer mais lento na Allemanha, segundo o que expõe Ashley, em seu 
bello livro, tantas vezes citado por eminente professor· de economia 
social na Faculdade ele Direito de Paris, "The prógress of the g'erman 
worlcing classes 'in the last qiwrter of centnry". 

Terá sido o au mento do salario consequencia exclusiva elo au.-
gmento ele preço elas cousas precisas á vida? 

O confronto com outi' as estatísticas permitte responder pela nega-
tiva, evidenciando-se, assim, que o ganho diario do trabalhador, mais 
culto elo que hontem, carece de ser cada vez maior, afim ele que elle 
i:ossa adquirir, como já disse, mais elo que o pão quotidiano. 

Em falta ele dados registrados em nosso paiz, sirvam, Sr. Pr·esi-
clente, as estatísticas feitas em outras nações: na França, por exemplo, 
o Depàrtamento elo Trabalho verificou que a residencia do operaria 
custava-lh e, em começos deste seculo, cerca de cinco vezes mais elo 
.que ba noventa annos passados; mas a alimentação es.sencial (pão, 
vinho, manteiga, carne_, ovos e legumes) representava o valor médio 
ele typo 100 em 1883, attingiu ao maximo ele 122 em 1889, e baixou 
a 107, em 1897. 

Si considerarmos o conjuncto elas clespezas essenciaes, de alimen-
tação, ele aquecimento e de illuminação, quer as estatísticas de Bie-
naimé, em 1900, quer os trabalhos posteriores ele Levasseur sobre o 
custo da vida, demonstram que "os gastos domesticas elevaram-se 
de 100, em 1803, a 111, em 1880, baixando a 102 em 1897, o que é 
quasi o statii-qno". 

' 
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Na verdade, as estatísticas da Direcção do Trabalho na França 
confirmam pequeno accrescimo no custo da alimentação: era de 884 
francos, em 1804-1813; de 950 francos, em 1834-18113; de 1. 093 fran-
cos em 187 4-1883; de 910 francos, em 1894-1903, tendo crescido, por-
tanto, de 3 %, apenas, durante cem annos. 

O mesmo dado foi observado com referencia á vestimenta, desde 
que se admittiam iclenticas condições, pois os gastos maiores que hoj e 
faz o op eraria neste particular decorrem mais da cirumstancia ele ter 
elle necessidade de melhor vestir-se elo que propriamente elo au-
gmento elo custo elas roupas. 

A superposição, em um mesmo quadro, elos dous graphicos repre-
sentativos, respectivamente, elos salarios vigorantes no seculo XIX e 
elo custo da viela no mesmo perioclo, mostra que as duas curvas sinuo-
sas, embora ambas ascendentes, têm indicações médias clifferentes, 
afastando-se cada vez mais uma ela outra, por.que a elos _salarios sobe 
muito mais rapidamente do que a elo custo da viela. A clifferença dá 
conta "do disponivel para o ~onj'orto, para o p_r.ogresso da v·ida", a quei 
faz jús o trabalhador que se integra na sociedade moderna. 

Assim, Sr. Presidente, já pela analyse das estatísticas publicadas, 
H por simples intuição elo problema - intuição que, no caso, não 
é o contra-veneno ela logica, a que se refere o Sr. Poincaré, porcrue 
confirma os resultados desta - tudo indica que o salario não póde 
deixar ele crescer de modo continuo, desde que continuo é tambem o 
progresso elo homem, em busca elo ideal inattingivel. 

Ora, quem, como eu, não ignora taes factos; quem, como eu ainda, 
labutou entre operarias, durante longos annos ele vida profissional! 
tendo tido occasião de dirigir cerca ela 14. 000 trabalhadores, sem haver 
luctaclo contra uma só greve, provocada por uma causa qualquer; 
quem se pócle orgulhar ele haver sido o primeiro, entre os engenheiros 
patri-cios, a instituir, nas obras que dirigiu, a prophylaxia systema-
tizacla e a assistencia medica gratuita ao trabalhador, confiando-os, 
antes ele qualquer outro e por acto ele sua espontanea vontade, á sabe-
doria . de Oswaldo Cruz, á competencia incontestavel e á dedicação 
inexcedível ele Al'thur Neiva e de Ruy Ladisláo, á acção intelligente 
e efficaz ele Carlos Chagas e ele Theoclureto Nascimento, medicas todos 
com os quaes venci em muitas ele minhas campanhas, através os 
nossos sertões; quem assim pensa e assim procede, Sr. Preiclente, 

.. 

' 



- 432-

adquiriu o direito de fallar a linguagem da verdade, de dizer com 
sinceridade, aos operarias honrados de sua terra, que, si lhes reco- · 
nhece as neces~idades, si lhes admira a funcção que exercem, si 
deseja o seu fortalecimento physico, a sua educação social, o. seu 
aperfeiçoamento moral, pàra cuja obtenção jámais negará o amparo 
do Estado, terá a coragem de não se deixar arrastar por impulsos 
menos elevados, visando apenas preparar commoda situação eleitoral. 

O projecto submettido a meu estudo, por distribuição do illustre 
Presidente da Commissão de Finanças, respeita ao aug·mentb do salario 
de operarios das officinas de locomoção da nossa principal via-ferrea. 

Como profissional que sou, não me julso no direito de sobre o 
assumpto emittir parecer que não se)a uma informação, tão comp:eta 
quanto possível ; /por isso, escrevi a varias directores de emprezas 
ferro-viarias do paiz, indagando da situação dos seus respectivos ope-
rarias, dos accrescimos de salario porventura concedidos após a d.ecla-
ração da guerra, da fórma de remuneração do trabalho adaptada em 

·cada empreza, elementos que me parecem todos precisos a um con-
sciencioso estudo da materia. 

Tão necessario quanto augmentar · salarios é, Sr. Pr'esidente, com-
bater esta fórma de remuneração do trabalho, a que a falta çle elastici-
dade indispensavel ; o .que cumpre,' na maioria dos casos, é eliminar 
a principal "chaga do salarismo", representada, precisamente, pela 
falta de elasticidade a que alludo . (Apoiados .) 

Basta vêr que o salario dá ao trabalhador situação bem diversa 
e bem inferior á elo funccionario publico, que conta hoje com a pro-
tecção do Estado nos casos de invalidez e na velhice, ao passo que o 
operaria, si com s·acrificio alcança pros.peridade relativa, quando os 
filhos estão em idade de ajudal~o na conquista do pão, cahe em regra 
na indigencia, abandonado pelo Estado e pelo patrão, quando a prole 
deixa o lar paterno para fundar novos lares. (Apoiados; muito bem.) 

O s•alario transforma o trabalhador em "joguete do destino", COIY\O 

demonstram os bellissimos diagrammas de Rowntree, publicados no 
seu livro "A stnd of town lif e'', pelos ·quaes se vê que o nível da exis-
tencia do operaria que vive elo pagamento de uma diaria, si é relati .:. 
vamente elevado na phase da adolescencia, baixa notavelmente na 
época em que carece de alimentar e vestir· filhos pequenos, para attin-
gir, de novo, altura superior, quando a prole póde ajudal-o no tra-
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balho, deprimindo-se rapidamente na velhice, quando ;os filho,s se 
· dispersam, abandonando a casa patána, afim de perco-rrerem, por 

conta ·propria, o mesmo cyclo de vida ingrata dos seus progenitores. 
(Ápoiados .) 

Forga é reconhecer que os americanos do no:rte têm comprehen-
dido, melhor do que qualquer outro povo, as inc"Onvenienciaa multiplas 
da extrema rigidez desta fórma de retribuir trabalho, principalmente 
no que respeita aos serviços das officinas mecanicas do "shop mana-
gemen", cuja organização tanto pireoccupou o espirita superior e emi-
nentemente observador do uande Frederick Taylor. 

Nos Estados . Unidos, muitas em.prezas ferroviarias, no intuito de 
combater a chaga do salarismo, fizeram do systema de tarefa estudo 
minucioso, fixaram preços exVremamente vantajosos para D pessoal 
e, por iss·o, o processo foi accei to, em casos taes, sem opposição dos 
syndicatos operarias. 

Na Erie Railway, por exemplo, o serviço das offiéinas é feito a 
contendo pelo systema de tarefai'. 

A' frente dos serviços acha-s0 um engenheiro especialista, exclu-
sivamente encarregado da 1organização das tarefas em toda a rêde, 
!!.utorizadó' a modificar preços, .de accôrdo com os dados que fôr ob-
tendo; em cada uma das officinas, um eng·enheiro ajudante, tambem 
especialista, recolhe elementos que possam servir de base á fixação 
de preços, elementos que são inscriptos em livros, postos permanente-
mente á disposição dos operarias que os queira!-11 examinar. As contas 
dos operarias são lançadas em fichas diarias, sobre as quaes elles 
proprios escrevem o serviço que executam. 

O systema, hoje muiflo generalizaçlo na America, teve t~o grande 
successo na Erie Ràilway que, em 1906, já o preferiam ao do salario 
33 % dos operarias das officinas de locomotivas, 56 % dos que tTaba-
lhavam na construcção de yagões e 92 % dos que construiam ou 
reformavam os carros de passageiros daquella importante via ferr ea. 

O processo exige, porém, para que possa ser alcançada a sua effi-
ciencia maxima, a educação profissional do trabalhador, e disto, infe-
lizmente, não se ha cuidado entre nós. \ 

Em outras vias ferreas americanas, com o duplo objectivo de 
augmentar a producção e a sua remuneração, foram instituídos, com 
real successo, os systemas dos premias diff ei·enciaes, o "bonits system", 
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pela primeira vez adaptado, em 1905, pela Atckinson Topeka and Santa 
Fé Railway. 

Por este p·rocesso, cada operação é cuidadosament(l, observada por 
0 especialistas, da mesma maneira que no regimen das tarefas, mas 

visando-.se fim diverso, que não é mais o da determinação do custo 
da mão de obra, e sim o do tempo de duração do trabalho; são então 
fixados os "tempos normaes", "standard time'', que· servem de base 
aos premias, os quaes se regulam pela seguinte tabella: 

Duraçã;o igual ao tempo normal, premio de ... . ........... . 
Duração superior de 7 1h % ao tempo normal premio de 
Duração superior de 15 % ao tempo normal, premio de .. . . 
Duração superior de 25 % ao tempo normal, premio de ... . 
Duração superior de 30 % ao tempo normal, premio de .. . . 
Duração superior de 37 1h % ao tempo normal, premio de 
Duração superior de 45 % ao tempo normal, premio de. , .. 
Duração superior de 50 % ou mais do tempo normal, premi.o 

nullo. 

20 % 
12 1/2 

7 1/2 
3 1/4 
2 

3/4 
1/7 

O operaria, pela applicação do systema, está seihpre certo de que 
receberá, pelo menos, o salari.o que lbe era pago anterim'mente, e 
igualmente certo de que as emprezas têm o maior interesse em ·faci-
litar-lhes a obtenção dos premias. 

E isto, porque, si as emprezas fixarem "standard time" mui redu-
zidos, o operaria não terá interesse, nem mesmo em alcançal-o, des-
pendendo esforços para adquirir premias insignificantes, de 1 a 3 % 
apenas; ao contrario, como as despezas totaes das officinas de loco-
motiv,as no regimen do salario se distribuem, em média, em 55 % 
para acquisição ela materia prima, '16 % para custo ele mão ele obra 
e 29 % para clespezas geraes, têm as emprezas o maximo interesse 
no augmento da producção pelo pagamenfro de premias sobre os 16 % 
do custo da mfo de obra, afim de que sejam assim reduzidos os 29 % 
de despezas geraes. 

Vê V. Ex., 81'. Presidente, que a questão relativa ao melhoramento 
da remuneração do trabalho está sempre em ordem do dia na America 
como em outrus paizes, e tambem que ella nem sempre se resolve por 
um simples a:ccrescimo de salario. 
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Ainda nos dias ultimos, tão afflictivos para a França, que lucta 
heroicamente contra a bàrbaria, soffrenclo ela invasão ele vasta área 
elo seu territorio, os administradores publicos daquelle paiz veem reco-
nhecendo que a solução satisfactoria do problema de remuneração cio 
trabalho não depende, como pódo parecer á primeira vista, do augmento 
de salario. 

O Sr . .Charles . Picquenard, chefe do gabinete do Ministerio elo 
Trabalho na França, informava ha pouco tempo que este paiz, sen-
tindo a necessidade suprema ele intensificar a productiviclade de suas 
usihas, havia começado a introduzir com successo e a generalizar 
processos de remuneração que augmentam o ganho do operaria, por-
que fazem crescer o rendimento elo ·trabalhador. 

Em Nancy, iní'urma o Sr. Picc1uenard, o trabalho por tarefa elevou 
de quatro, ci.nco a seis :francos o ganho elos torneiros; na região ele 

1 

Calais, a aclopção elos methodos americanos, que os paizes da Europa 
só vi eram a applicar e a respeitar após a guerra, deu lagar a que os 
torneiros tivessem o ganbo elevado de 50 %, e· os ajustadores pas-
sassem a receber nove francos por dia ele 10 horas de trabalho, ao 
envés dos cinco francos do salario em vigor na phase precedente; 
em Borcleaux, os torneiros de obuzes, que percebiam sete francos por 
10 1/2 horas de trabalho, durante as quaes preparavam 70 peças, pas-
saram a produzir, no mesmo espaço de tempo, 150 a 170 obuzes, fazendo 
assim jús a um ganho 'de 15 francos diarios. 

O Sr. Picquenard assevera mais que a aclopção dos systemas de 
remuneração instituídos na America, além de augmentar o coefficiente 
ele satisfação do operaria, tem permittido elevar de cerca de 40 % o 
rendimento médio elo trabalhador. 

O pl:oprio "bonns system" já está sendo ensaiado com successo na 
França, em uma das usinas da região de Borcleaux, na qual, segundo 
informa ainda o Sr. Picquenarcl, os trabalhadores recebem hoje, sem 
prejuizo, antes com vantag·em para a administração, rnais 80 % do 
que percebiam durante o regímen do salario puro e simples. 

Ora, Sr. Presidente, o projecto submettido ao meu estudo envolve 
todas estas questões, que elevem ser es tudadas com muito cuidac!J e 
que não podem ser debatidas sinão em momentos de opportuniclade 
manifesta. 

Demais, trata-se no caso da Estrada de Ferro Central do Brasil, 
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ás vezes tão injustamente accusada, nesta Casa e na imprensa, pelos 
que não attendem devidamente aos extraordinarios serviços que ella 
ha prestado ao nosos paiz para cujo Thesouro conc.orreu, durante 
56 annos, com a rencla liquida -de 93. 395: 482$1 39. 

Para mostrar á Gamara a sinceridade com que estou estudando 
a cru estão ora affecta á minha incompetencia (não apoiados), trouxe 
um pequeno quadro comparativo da situação da Estrada d e. F erro Cen-
tral do Brasil e das demais emprezas de viação :l'er r ea do nosso pa.iz. 
O .quadro revela que, em materia de salarios, não é exagerada a remu-
neração do oper aria naquelle proprio do E.stad o. ~ 

Lerei apenas alguns dos muitos dados que o quadr:o , encei.'ra, Lo-
manclo ao acaso numeros que se referem a um per íodo normal. 

As nossas emprezas de viação ferrea mantinham, ha p.ouco t empo, 
63. 635 empregados, assim clistribuidos: 2. 445 nos serviços da admi-
nistração central, 20. 604 no trafego , '17. 506 na locomoção e 23-. 080 
nos tr abalhos de via permanente. Este pessoal recebia, por anno, 
105 .148: 6911$886, dos quaes 29. 212 : 069$ eram, na mesma época, pagos 
pela Estrada de Ferro Central elo Brasil. 

Os pagamentos médios annuaes então effectuaclo13 a cada .~feero
viario, ass im denominado qualquer J'unccionario 0{1 empregado ele 
qualquer categoria, eram: de 2 : 130$316, na S. Paulo Railway; de 

' 1 
2 :031$861, na Central do Brasil; ele 1 :671$251, na Leopoldina; de 
1 :655$725, na Mogyana; de 1 :533$100, na Paulista; de 1 :676$254, na 
Sorocabana; de 1 :300$657, na Viação F errea elo Ri.o Grande do Sul; ele 
878$265, na Great Western; e de 1 :281$608, na Oeste de Minas, para 
considerar tã.o sómente algumas das principaes estradas. 

A' primeira vista, a comparação é contraria á Central do .Bras il , 
mas é preciso attender á distribuição do pessoal em cada uma dessas 
vias - ferreas, desde que o que ora preoccupa é tão sómen te a parte 
relativa ao salario. 

A Estrada de Ferro Central elo Brasil, em um total el e 'l4. 377 ferro-
viarios, tinha enLão cerca de 3.7 % n a administração central, ao "Passo 
que na S. Paulo Railway a percentagem era ele 2.1 % ; na Leopold~na, 
de 3.4 '!10; na Mo yana, 3.4 % ; na Paul ista, 3.4 % ; na Viação Ferrr.a 
do Rio Grande elo Sul , ele 3.11 % ; na Oeste ele Minas, de 3.1 %. 

De outr o laclo, como é notorio, o p essoal médio e sup er ior é melhor 
remunerado nà Central do que nas demais outras via:;;-ferireas, o que, 

" 



de certo modo, faz desapparecer a differença de vencimento médio 
contra aquelle proprio do Estado, no que respeita á remuneração cio 
operario, que não está melhor aquinhoado que o das demais, principal-
mente quando se attende á diversidade de condições das localidades 
onde estão installadas as grandes officinas centraes. 

Assim, Sr. Presidente, nem se póde dizer que a Central tem pessoal 
em excesso, embora seja possível talvez condemnar a sua distribuição 
pelas diversas categorias, .nem se póde, tampouco, julgar excessivo 
o salario por ella pago aos seus tnbalhadores, quando se o compara 
ao de outras vias-ferr oas. 

Não será difficil demonstrar os 29. 212: 069$ que a Central do 
Brasil pa _ ava ao seu pessoal no anno que serviu de base .ao parallel.o 
que venho fazendo; nem são exaggerados, nem correspondem a sal&rios 
elevados cio r espectivo pessoal operario. 

A coragem de prestar á Gamara estas informações, para que ella 
fiqu e bem elucidada, esta eu a tenho. (Muito bem.) 

Ora, Sr. Pr esidente, quem procura examinar seriamente o problema 
por todas as suas faces, afim de r esolvel-o com justiça, sem preoccupa-
ções inferiores, não carece elo appello feito á sua bondade, porque a 
hnmanüas pagã de Cícero, que é, no dizer expressivo de La Goste, a 
charitas elo christianismo, a f r aternidade republicana, o altruísmo de 
Augusto Comte, expressões que se resumem todas na bella' fórmula 
biblica, que sempre cumpri, - amar ao proximo como a si mesmo, 
- todas estas fórmulas da bondade só podem existir quando se baseiam 
na justiça. 

E a justiça, eu procurei pratical-a sempre, ·r:;r. Presidente, sem 
recéio de accusações infundadas, sem hesitar em assum'ir posições 
defini elas . 

Era esta a explicação que eu devia á Gamara, tão sómente aos 
meus honrados col!egas. 

Tenho dito. (Muito bem; muito bem. O orador é vivamente cum-
ptimentado.) (*) 

( •) O pr.oj•ecto é r etirado da. ordem do .füa. 
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GAMARA DOS DEPUTADOS 

SE'SSÃO DE 2 DE AGOSTO (19'18) 

O pl'Ojecto 1.1. 284 A, de 19'17; 1;egulando, em todo o .territorio da Pa.recer da Com. 
de 'Constituição 

Hepublica, o trabalho industrial, encerra materia de alta relevancia 
social, para a qual devem convenir as attenções do poder publico. 

Si a sua regnlamentação é difficil el e estabelecer, nem por isso se 
eleve desconhecer a necessidade de leval-a a effeito. 

\ 

"A e;volução das sociedades humanas • - diz José Ingenieros· -
não póde ser, nem impedida, nem retardada. As timiclas resistencias 
dos misoneistas são tão vãs, quanto a rhetorica exuberante elos enthu -
siastas. As reformas sociaes são as consequencias de novas condições 
elo facto, e não a consequencia de sentimentos ou ele theorias, bem 
que umas e outras existam a·o lado dellas, como um de seus productos 
naturaes." (La législation cl'li fravail âans la Républiqiie Argentine, 
Preface, trad. de Charles Barthez.) 

F.::nbre nós, já são insistentemente reclamadas medidas legislativas 
que tendam a estabefocer um justo equi.librio entre os interesses anta-
gonicos dos industriaes e dos seus operarias, fixando-lhes os direitos 
e deveres reciprocas e provendo sobré as condições do frabalho dos 
adultos, elas mulheres e ·das creanças e sobrn os accidentes de que 
possam ser victimas os operarios. 

Mas a legislação elo trabalho não depende, hoje, sómente da situa-
ção interna de cada paiz; sobre elle influem, e cada vez mais, as rela-
ções internaciona.es. A situação jurrdica do operaria estrangeiro já 
merece disposições especiaes nas leis ·ele diversos paizes. 

Para evit,ar conflictos ·oriundos do dêver de , protecção aos seus 
nacionaes mesmo no estrangeiro e da impossibilidade de pedir para 
ml'tes a applicação de leis do seu paiz ele ·origem, não ·sã.o poucos os 
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tratados internacionaes .que têm sido firmados com o fim principal 
e exclusivo de regular o trabalho do operaria, e muito parti -
cularmente os seguros contra acciclentes; sendo que, até em tratados 
ele commercio, veem insertas clausulas relativas a direitos do operaria; 
como no italo-suisso de 13 de Junho ele 1904, e no italo-allemão de 
3 ele Dezembro do mesmo anno. 

Dahi a tendencia para a constituição do direito internacional ope-
raria, de natureza mixta, participando ·elo direito internacional privado, 
si .se encarar a pessoa do 1operario em seus interes·ses, que se trata de 
proteger em relação os accidentes do trabalho, á duração do dia de 
trabalho, ao trabalho das mulheres, e outras questões; o do Direito 
Internaciona~ Publico., si se attender a que todas essas questões indi -
viduaes só se podem resolver pela intervençã_o directa do Estado, pois 
é em relação com o poder publico do Estado estrangeiro que o indi-
viduo está em relação. -: B. Raynand, Droit international ouvrier, 
pag. 27. 

Em uma conferencia official, reunida em Berna, no anno de 1905, 
na qual estiveram representados 15 Estados da Europa, foram firma-
das as bases para uma convenção internacional, prohibindo expre~sa
mente ás mulheres empregadas na industria o trabalho nocturno. 
Apezar de haverem sido tomadas em consideração as condições parti-
culares de cada paiz, fie.ou deliberado que o repóuso da noite deveria 
ter uma duração minima de 11 horas consecutivas, devendo nestas. 

• qualqiwr que fosse a legislação de cada Estado, estar comprehendido 
o intervallo ele 10 horas ela noite ás 5 horas da manhã. V. Reynand, 
rbr. cit., pag. 67. 

"Esta primeira Cionferenlcia,." ·disse MiHerand, representante da 
França em Berna, é talvez mais impD'rtante ainda, pelas perspectivas 
proximas que nos offerece, do que pelo resultado immecliato que nos 
proporciona." 

E assim foi. Muito se fez, depoi,c:; desta, no desenvolvimento e no 
e;:;tudo dos probi emas sociaes interessando ao trabalho operaria; mas · 
a solução teve de parar, ou antes, de perturbar-se diante do enorme 
r..ataclisma, que ha quatro a:nnos vem abalando em seus fundamentos 
ns organizações sociaes e políticas eni sua vida interna e nas suas 
relações externas. 

Depois da tremenda guerra, que desorienta e arruina o m·undo 
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inteiro, as nações terão de se constituir sobre novas bases - de dírnito, 
de justiça e de moral social. A "Sociedade das Nações", prég·acla pelo 
espírito superior e incompairavel de \V. Wilson, virá a ser uma reali-
dade . . O direito operaria participará da remodelação geral. 

Não é passivei, pois, votar agora uma lei completa, para effeito 
duradouro, tantos e tão complexos são os problemas que se ligam 
á legislação operaria e de seus pTeceitos aguardam solução; mas 
deve-se realizar uma obra que satisfaça ás necessidades do paiz e ás 
condições actuaes elas relações entre os patrões e operarias, de modo 
a prevenir que se desorganize o meio economico .nacional. 

Não poderá ser um "codigo ele trabalho"; mas, uma "lei operaria 
e de acci·clentes do trabalho". 

E' sob esta orie,nta:ção ' que a Commissão de Constituição e Justiça 
vae estudar as emendas orffereciclas ao projec.to n. 284 A, tendo-as 
numerado, para melhor exame, pela ordem elas materias e das dispo-
sições do project-o ás mesmas referentes . 

No titulo 1 º fora:m apresentadas as emendas de ns. 1 a 7 - sup-
primindo os quatro artigos que compõem esse titulo (n. 1) ; alterando 
o art. 1 º de modo a limitar o alcance ela lei '"ás relações entre a União 
e os operarias que ella occupa em explorações industriaes, e entre 
os patrões e os operarias, _ou lavradores ele serviços, que explorem 
industrias quaesquer, as quaes gozem ele subvenção, concessões ou 
outros favores do Estado, comprehencJi.clos entre os operarias que a 
União occupa os cletidós quaesquer, sujeitos a trabalho, forçado ou 
espontaneamente" (n. 2); mandando supprimir os arts. 2º e 3º (ns. 3 
e 4) ; mandando accrescentar tres artigos, um abolindo o serviço ele 
empreitada e dous completando a these da emenda n. 2 (ns. 5, 6 e 7). 

Não lia razão para aconselha;r a acceitação dessas emendas. As 
disposições prelin,1inares contidas no titulo 1 º definem e explicam 
os intuitos elo projecto, e limitam a esphera ele sua incidencia. Além 
disso, regulando o projecto as relações entre operarias e patrões, e 
incluindo entre estas a Uniã.o, o Estado e o município, a:cloptol1 um 
ponto ele · vista mais amplo, que abrange a situação do operaria em 
geral. 

Tão pouco é justificavel, nesta lei, a abolição elo ' serviço de em -
preitadas, que, aliás, o art. 4º relegou para as disposições elo Codi 0 0 

Civil ou do Codigo Commercial. 



No titulo 2º, que se occupa do contracto do trabalho, diversas 
foram · as emendas offerecidas. As de ns . 8 a 12 visam, mais 
uu menos, o mesmo fim - a ·suppressão dos ns. 6 e 7 e seus 
paragraphos. Estes dous artigos, declarando · que ·o contracto do 
trabalho póde ser celebrado com todas as pessoas capazes, pre-
sumem com essa capacidade o menor, desde que attinja iG 
annos, independente de consentimento do seu <representanti; legal, e a 
mulheÍ', independente da autorizacão do marido, estabelecendo os mo-
tivos pelos .quaes tal capacidade póçle ser impedida ou interrompida. 
T•aes dispositivos contrariam preceitos do nosso direito consubsta'n-
ciadbs recentemente nó Codigo Civil, pelos quaes o menor de 16 annos 
é absolutamente incapaz, e maior de 16 e menor de 21 relativamente 
incapaz, não podendb, neste càso, assumir compromissos, sem consen-
timento do seu representante legal (arts. 5, n. 1; 6, n . 1 e 154, n . 1.), 
e a mulher casada, relativamente incapaz, não póde exercer prÓfissão, 
serrí autori11ação do marido (arts. 6, n . 2; 233, n. 4, e 242, n. 7), 
E' exacto que ha situações de facto, para . as quaes as providencias 
dos dous artigos poderiam ser proveitos-as, como a di:Jt; menores aban-
donados, sem rep0r esentantes legaes, e a da mulher casada, que po·r 
caprieho, incuria 'O'U abandono do marido tem necessidade de provêr 
á subsistencia e á educação dos filhos e a sua propria subsistencia, 
hypotheses que não são raras na nossa sociedade. 

Mas, havendo no proprio Codigo Civil o remedia para esses males 
- o supprimento judicial do consentimento do representante legal 
ou da autorizaçãO material - pensa a Commissão que não ha motivos 
valiosos para tão cedo serem alteradas as 'referidas dü1posições, mesmo 
tratando-se 'de uma lei especial, qual a do trabalho operaria, a não 
ser em favor dos menores, que, tendo attingido a idade de 12 annos', 
se sintam aptos para o trabalho e possam executal-o sem prejuízo da 
saude e da instrucção, que são obrigados a receber. Desta: excepçã6 
cogitará a Commissão em momento opportuno. 

As emendas de ns. 13 a 18 são relativas aos limites de idade, mi:... 
nimo e maximo, para aidmissão do menor ao trabalho, estabelecendo 
uma dellas, para essa admissão, além -das condições contidas no art. 9º, 
o concurso sobre as materias ensinadas nas escolas publicas. 

A Commissão r eputa preferível para o mínimo· de idaide, o limite 
de 12 ·annos, que é a sufficiente para o menor ' poder concli:Iir o estudo 
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do curso primaria exigido para admissão ao trabalho; ·e para o maximo, 
o de 15 annos, em que o menor dispõe de robmitez bastante· para os 
effeitos do dia normal de trabalhei, e consequente percepção <lo 
salàrio. · Não póde, porém, acceitar o alvitre do concurso para a 
admissão do menor ao trabalho, não só po1'que póde retardar, diffi-
cultando essa admissão, corno porque no artigo seguinte o projecto 
providenciou sobre o caso de um modo mais acertado e liberal. 

As emendas ele ns . 19 a 21 sobre o art. 10 mandam, as duas pri-
meiras supprimil-o, e a terceira substituir a phrase final "frequencia . 
na: escola primaria" por esta "saber lêr, e·screver e contar, provado por 
certificado ·da escola que frequentou" . Não ·é acceitavel a .suppressão 
do artigo, porque as regras nene contidas são complementos necessarios 
da disposição do artig-o anterior. Não se dá o mesmo com a altéraç-.ão 
proposta na terceira emenda ; mas, como as noções do curso primaria 
não são adquiridas sómente nas escolas, parece que, acoeitando-a, não 
ha necessidade de prova por certificado ele frequencia. 

A emenda n. 22 substitue o prazo ele "oito dias" por "quatro dias" 
do art. 14 elo projecto. Não ha inconveniente na acceitaçãci da emenda, 
não só porque põe o artigo emendado de accôrdo com o Codigo Civil 
(art. i.1221, paragrapho unico, n . 2), corno porque é reciproca a 
reclucção do prazo para dar o ·contracto por terminado, c1uando o tempo 
deste é indefinido. 

Não aconselha a Commissão a acceitação das emendas de ns. 23 a 
25, a primeira, porque não é mais do que um clesenvolvimento de um 
elos requisitos exigidos no art . 1.1 para o contractõ do trabalho; a 
f:legunda, porque é preferivel o regimen da plena liberdade da estipu-
lação elo salario, como o quer o artigo, com as providencias dos arts 26 
e ·27; e a terceira, suppressiva dos arts. 24 e 25, porque as medidas 
neste contid as visam amparar o salario do operarfo contra a passivei 
gànancia dos patrões. · Em todo o caso parece que nã~ se deve excluir 
a bpothese do adeantamento feito por conta do safaria, em que o 
desconto póde ser feito. 

No titulo 3º ha muitas emendas; nellas os assumptos são i.nte-
ressantes e importantes, sobrelevando o das horas do trabalho 9pe-
rario. Nesta parte, a Commissão abandonou a orientação do primitivo 
projecto, que limitou obrigatoriamente a oito horas o dia de trabalho, 
sem que, em hypothese alguma esse prazo pudesse ser excedido. Essa 
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limitação, certamente, contrariou a liberdade do trabalho, que só em 
concl.ições excepcionaes póc[e ser restringida. Adoptando um numero 
de horas para o trabalho normal diario, a Commissão, com emendas 
que acceitou e outras ·que sug erirá, deixou ao operaria a liberdade 
de trabalhar o tempo que ll1e. permittissem as forças, uma vez que pelo 
excesso sobre o hor ario legal lhe seja pago salario correspondente, 
peéviarnente ajustado, si não estiver previsto no regulamento do esta-
belecimento. 

E' o art. 35 completa·do pelo !15, que trata do assumpto; ao pri-
meiro foram offerecidas as emendas de ns. 26 a ·30, e ao segundo, 
as de ns. 4á a 46. 

A de n. 30, fixando em 10 horas o dia normal de trabalho, foi 
adaptada, não só para os homens, como para as mulheres, pela maioria 
ela Commissão, que recusou as de ns. 28 e 29, por ser .mais simples 
e mais clara a disposição emendada. Por ter .melhor redacção e ser 
mais explicita, foi acceita a de n. 27. Em vista da resolução toma·da 
r,ela Commissão ficam prejudiêaclas as emendçi,s ao art. !15, que soffrerá· 
mna reducção. 

A emenda n. 31 ao art. 36, aliá:s mais cabível ao art. 48, crêa. para 
o operaria, além do descanso no · domingo e nos dias de festa nacional, 
15 dias de férias durante o anno e estabelece as faltas justificadas para 
os casos de molestia., luto e gala de casamento . O regímen do trabalho 
industrial não comporta a equiparação desejada ·e apregoada por alguns 
theoricos, do operaria aos funccionarios das repartições do Estado, 
pois são muito diversas as con'dições do· serviço, correndo o Tisco de 
pr,rder a pouca organização, que ainda tem, si a emenda proposta fôr 
acceita. 

J\s emendas de ns. 32 a 34 estão prejudicadas, as duas primeiras 
e a ultima naturalmente, por conter materia extranha ao p'I'ojeeto. 

Tambf)m prejudicadas ficam as emendas dê ns . 35 e 36, que se 
referem ao trabalho dos menores. 

A de n. 37, :suppressiva do art. 39, é acceitavel como consequenc.ia 
da eliminação dos arts. 6º e 7º do projecto : 

O art. 40 presc.reve o kabalho da mulher operaria, tendo sido a 
elle . offerecidas as emendas de ns . 38 e 39, a primeira distribuindo as 
horas de trabalho por semana, e a segunda, accordando supprimir o 
paragrapho unico, que prohibe ás mulheres o trabalho nocturno indus-
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trial. Não convém alterar o modo de dispôr das hor·as de trabalho 
admitbdo pelo projecto, pois é o tradicionalmente usado, em nada 
melhorando a medida proposta a situação da mulher operar ia. 

Quanto á suppressão do paragTapho unico, nào ha razões valiosas 
que possam aconselhai' a recusa de uma prohibição geralmente con-
sa_,,rada nas leis operarias. A mulher, em razão de sua constituição 
physica, do seu papel na procreaçào e dos multiplos e importantes 
deveres, que a esperam no lar, só com grandes inconvenientes e todas 
as desvantagens do snrrnenage, póde supportar o trabalho á noite. Para 

amulher solteira, o trabalho nocturno, quebrando a força çle resis-
tencia, em consequencia do esgotamento, fal-a submetter-se a condi-
çõ;os de serviço absolutamente desfavoraveis, soiJrencto sem protestar , 
e tornando-se mais facilmente a presa de seducção. Par a as mulheres 
e;asaclas ou múes, esse trabalho duplica-lhes os encargos, pois, entramlo 
em casa, ellas ::;ão reeJ.ama·das pelos e;ui·dados a dar aos f'ilh,os e au 
lar, e .muitas vezes obrigadas a servir ª.º úomem, como desgraçada-' 
mente· acontece na maior parte das familias. Passando a noite fóra 
ele casa, ellas põem em perigo a familia, por serem forçadas a aban-
Llonar os Iilhos a si mesmos, ou a extranhos. - Leia- se Anlil'é Maday, 
Le droit des j'emrnes ai• tmvail, pag. 90. 

A Cotnmissão, no começo deste parecer, se referiu á conferencia 
oHicial realizada em Berna, em 1905, na qual foram lan9aclas as bases 
ele uma convenção internacional para a prohibição <lo trabalho á noite 
~is mulheres empregadas na industria; e, como es·sas bases serviram 
,para orientar os leg·isladores, depois dessa conferencia, não é muito 
que, para bem justificar a sua deliberação, a Commissão para aqui 
traslade algun.s dos conceitos entào acceitos e que se nwommendam 
pela manei.ra pratica, por que foram· adoptaclos. Basta estes: 

"O trabalho industrial de noite será prohibido a todas 
as mulheres, sem clistincçào de idade, salvo as excepções pre-
vistas em seguida" - art. 1º. "O repouso ela noite, visa<lo no 
artigo anterior, terá uma duração minima, ele 11 horàs con-
secutivas; nas 11 horas, qualquer que seja a legislaçã-0 de cada 
Estado, deverá estar comprehendido o intervallo ele -!O hora_s 



, ela noite ás 5 <la m'anhã. Poderia, nos Estados, em que o tra-
bitlho da noite das mulheres a:dultas empre~ adas na industria 
não está actualmente regiilamentado, a duração do repouso 
ininterrupto poderá, a tituulo provisorio e p:or um periodo 
de tres annos, ser limitado a 10 horas". - art. 2. (Apucl. Ray-
naud, ob. cit., pag. 67.) 

As emendas ns. 40 e 41 ao art. 42, parecendo de simples redacção, 
alteram, entretanto, a disposição do artigo, qu~ estabelece a prohibição 
do trabálho nas minas do combustivel por mais ele seis horas. A Com-
missão, que já alterou a orientação do projecto em relação a, esta ma-
1,eria, quando tratou da disposição r elativa ao dia de. trabalho, e,m geral, 
não póde deixar de acceitar a segunda emenda, por estar melhor redi-
gida, e ainda porque el eva para oito horas o tra:balho das mina~ de 
Gombusttvel. 

Eí'fect ivam ente, si o operario não é obrigado a trabalhar mais de 
oito horas ao dia, não está impedido de trabalhar menos, desde que 
as suas forças não o permittam. A fixação do numero de horas para 
o dia normal cio trabalho será principalmente a basé para ~ estipulação 
cio salario. 

As emendas ns. 42 e 43 ficam prejudicadas pela clelibÚação que 
tomou a Commissão de propôr a supressão do ·artigo attingido pelas 
mesi:nas. 

As de ns. 47 e L18 estão prejudicadas com a solução dada ás que 
foram offereciclas ao art. 45, elo que já ,['le occupou a Commissão. 

Ao art. 47, que cogita ela s ituação da mulher dperaria antes elo 
pàrto e depois do livramento, foram apresentadas estas emendas: n. 49, 
augmenfando o numero de dias para o descanso da mulhr;r operaria, 
e igualando o salar io a perceber antes e depois cio parto ; n. 50, man-
dando abonar na hypothese o .salario ordinario; n. 51, creanclo junto 
ao estabelecimento industrial um local para a amamentação das crian-
ças; e n. 52, supprimindo as palavras f inaes do artigo e cio § 1 º. 

E' arbitraria a disposição que maneia dar á mulher operaria um 
terço do salario no primeiro periodo - de 15 a 25 dias antes do parto 

e metade no segqnclo - . até 25 dias depois do livramento. Parece 
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á , Commissão preferivel conceeler-lhe um prazo certo 'ele 30 elias, sem 
distinguir perioelos, ele que ella usará, como entender, abonando-se-lhe 
o salario integral. Si tiver necessielaele ele exceelel-:o, naela perceberá 
pelos dias a mais; e nesta hypothese, mesmo que use elo prazo maximo 
daelo pelo artigo, ainela ficará mais favorecida, elo que com a -solução 
no mesmo prescripta. Nes te sentido a Commissão proporá a alteração 
elo projecto, fi cando supprimidos os paragraphos do artigo e prejudi-
cadas as emendas ns. 51 e ·52. 

1\. emenda n. 53 suppressiva do art. 48 era uma consequencla da 
emenda n. 31; mas, tendo es ta sido recusada, perdeu aquella a sua 
razão ele ser. 

Devem ser acceitas ns. 511, 55 .e 56; as duas primeiras, por crue 
os artigos que ellas .querem supprimir não podem mais subsistir em 
t'ace elo parecer sobre as emendas ao art. 45; e a terceira, como con-., . .. . 
sequencia da eliminação elos referidos arti0 os. 

No titulo 4º, que se occupa elos accic!entes do trabalho, a parto 
mais urgente do projecto a ser convertido em lei, foram offerecidas 
irmumeras emendas, ·que alteram a estructura e a orientação cio pro-
jecto primitivo sobre tão importante assumpto. 

Uma rapida resenha dessas emendas clmnonstrará a asserção JeiLa. 
Aos arts. 511 a 57, que definem os accidentes, os casos de reparação 

8 a· obrigação de indemnizar as victimas, foram apresentadas as emen-
. ' 

das ns. 57 e 5~ substituindo alg·umas disposições, n. 59 tambem substi -
tutiva com o accrescima de um paragrapho sobre enfermidades 
contrahidas no trabalho, n. 60, substitutivo, e n. 61, elevando a taxa 
para o calculo ela indemnização. 

U art. 58 Joi visado pelas seguintes emendas: n. 62, incluindo no 
pr. de sua disposição a incapacidade permanente absoluta para o 
LrabaH10, creando depois de tres annos desse regimen a "Caixa Nacio-
nal ele Seguros em caso ele accic!entes " e os "Sync!icatos ele garantia", 
e incluindo os casos ele morte por impaludismo e outras, e, como con-
scquencia suppriminclo todos os paragraplrns cio artigo e o art. 59 
e seus paragraphos; ns . 63, 64 e 65 suppriminc!o o § 1 º elo .artigo e 
substituindo algumas palavras elo § 5° e o final do § 6°, e n. 66 suppri-
minrlo o final elo § 6º. A disposição elo artigo atacado prevê do modo 
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mais mínucioso passivei o caso ·de reparação pecuniaria por morte 
elo operario, precisando ser melhor-ordenada e escfarecida. 

A emenda n. 67 substitue o regin\en da indemnização nos diversos 
c;asos de incap3'cidade, deline3'do nos arts. 59,. 60, 61 e 62 do projecto. 
EJfectivamente o systema neste estabelecido é complicado e de dififcÍI 
execução nas condições actuaes do iwsso meio. O substitutivo, man-
dando fazer o pa _amento de uma só vez nos casos de incapacidade 
absoluta permanente, absoluta temporaria e parcial permanente, e 
mensalmente no caso de incapacidade parcial temporaria, simplifica o 
problema, devendo, por isso, ser acceito. E como consequencia desta 
acceitação, ficam prejudicadas as emendas ns. 68, 69, 70, 7 3 e 7 4. 

A emenda n. 7 i, para onde convier, refere-se visivelm~11te ao 
"-I'L. 66. J!;ste diz que as indemnizações percebidas pela victima em 
virtupe de qualquer incapacidade nao excluem, nem í·_eduzem as que 
Jurem devidas por motivo do seu fallecimento. ·A emenda, ao contrario, 
marnla deduzir aquillo que .íá estiver pago em virtude ele incapaciclaCLe, 
si sobrevier o Jallecimento, ou si se tornar permanente a incapacidade 
temporaria .. Nada mais justo do que fazer-se a declucção proposta na 
emeuda, que, aliás, precisa de melhor redacçao. 

A emenda n. 72 está p1·ejudicada, porque o substitLüivo a que se 
refere não foi acceito. 

l'ur satisfazer plenamente á hypothese prevista, eleve ser mantido, 
mas com melhor redacção, o art. 72, recusada, assim, a ,emenda n. 75. 

Opinando pela suppressão dos arts. 73, '7 4, 75 e 76, reputa a Uom-· 
rnissào prejudicadas as emendas ns. 75, 76, 77, 78 e '7\:l. 

A emenda n. 80 não foi acceita; só no caso ele morte ou de rncapa-
cidade permanente caberá, ela sentença, appellação em ar:n1ws os effeitos. 

Sobre o art. 84 ha duas· emendas de ns. 81 e 82, que não podem 
ôer acceitas, a primeira, porque o art.1Q.5 declara que toclas as acções, 
que ::;e orig'inarem da lei em projecto serão summarias, e a segunda, 
porque não tem ligação com a materia do artigo, e sim com a do 85, 
sendo ahi mesmo desnecessana. 

Eliminando o art. 87 por deliberação da Commissão, é prejudicial 
a: emenda n. 83; &contecenclo o mesmo com as de ns. 84, 85 e 86, pela 
suppressão dos arts. 90 e 91. 
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No titulo 5º, pensa a Commissão que devem ser reduzidas as dis-

posições que o compõem. Assim, devendo cab
0

er ao Patronato do Tra-
balho a fiscalização dos centros do trabalho, para a bôa execução da 
lei, por meio clelle, e da· fórma que determinar o . respectivo regula-
mento, se devem dirimir os conflíctos ele que trata o art. 72, que com 
o 73 eleve ser supprimido, ficando prejudicada a emenda n. 87. 

Tambem podem ser supprimidos os arts. 95 e 96, o primeiro 
porque a divida proveniente elo salario elo operario já é privilegiada 
pelo art. 91, n. 4 ela lei n. 2. 024, ele 17 ele Dezembro de 1908, e o se-
gundo, porque pelo decreto n. 737, ele 25 ele Novembro de 1850, os 
salarios dos operarios não podem ser absolutamente penhorados -
art. 529, § 4º; devendo considerar_-:se prejudicadas as emendas 
ns. 88 e 89. U . ... 1 ,,M~J 

Ao titulo 6º, disposiçõeq finaes, nenhuma emenda foi offerecicla. 
Ha ainda algumas emendas, que podem ser qualificadas de avulsas, 

pela natureza de sua materia, e ,são: 
N. 90, qu,e, lém de conter assumptos extranhos ao prójecto, vae 

muito adiant_e do plano, que o mesmo traçou, não devendo, por isso, 
ser acceita; 

-N. 91, que visa eõ{uiparar os operarias aos funcc10nari.os, c'omra 
o que -se manifestou a Commissão em emenda anterior; 

E ns. 92, 93 e 94, que ficaram prejudicada·s, as duas primeiras 
pela acceitaçãó de outros dispositivos -sobre a materia, e a terceira, 
por não terem sido acceitas as outras offerecidas na mesma série, de 
que ella era co11ollari•o, 

Por ultimo, a ·Commissão não póde acceitar o substitutivo integral 
of'ferécido pelos Deputados João Pernetta e outros, por estabelecer um 
regimen inteiramente diversn do existente entre nós, que o projecto 
procura melhorar de accôrdo com a ev·olução dos factos sociaes, pro-
jecto que, em sua origem, foi pela mesma organizado, de ac.côrdo com 
idéas mais ou menos assentadas em seu seio. 

Tendo, assim, examinado de novo o projecfo n. 284 A, errí face das 
emendas a .elle offerecidas e das ponderações e deliberações resul-
tantes · de largo debate, entendeu a Commissão ele Constituição e Jus-
tiça, não $Ó para concretizar as referidas deliberações e methodiza.r' e 
ordenar as disposições do proj§Jcto em suas demais partes; oomo tam-
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bem para facilitar o estudo e a decisão da Gamara, que era mai::; acer·-
tado reduzir tudo a uma emenda substitutiva, que é seguinte: 

Subs-titutivo da Emenda 511.bstitutiva; off erecüla pela Cornnússão de Constitui'ção e Jns-
Commissão tiça ao p1 o./ect.o n. 28 4 A, de 1.9'17, qiie reuiilç o t'mbalho oper·w·io, 

e âs ernendos ao m esmo apresentadas en:- 3" discussão 

(Lei operaria e de accidentes do trabalho) 

O Congresso Nacional decreta: 

TITULO I 

DISPOSIÇÕES PirnLIMINARBJS 

Arl. 1. º·O trabalho inclustTial será regido, em todo o territorio 
c~a Hepublica, pela presente lei, que comprehende em suas disposições 
os operarias em geral, a serviço de qualquer industria explorada por 
uarticulares, ou .pela União, pelos Estados, ou pelos Municipios. 

Paragrapho unico. As demais locações de serv~ços e os contractos 
,fo empreitada continuarão regidos peJ.o direito cümmum. 

TITULO II 

DO C:ONTRAC'rO DE 'l'flABALH O 

Art. 2." Entende-se por contracto ele trabalho aquelle pelo qual o 
operaria se obriga a trabalhar em uma industria qualquer, por ,tempo 
certo . ou indeterminado, e mediante um salari-o, que lhe será pag·o 
diaria, semanal e quinzenalmente. 

Art. 3. º As condições de capacidade para o contracto de trabalho 
são as mesmas estabelecidas pelo Codigo Civil, aberta uma excepçã.o 

. em favor dó menor que já tenha aUingiclo a i·dade de l!2 annos, o qual, 
llOm o consentimento dos seus representantes legaes, poderá tambem 
ceiebr·ar contracto de trabalho, para serviços que não lhe prejudiguem 
a saude, .nem embaracem a sua instrucção escolar. 



Paragmpho unico. O consentimento, quando denegado, ou de dlí'-
ficil obtenção, póde ~er supprido judicialme.nte. 

Art. 4. º O menor, nos termos do artigo anterior, só poderá ser 
admitido a trabalho, exhibindó attestado medico de ca.pacidade physica 
e prova de que sabe lêr, escrever e contar. 

§ 1 . º Em caso de falta dessa prova, a admis'São só será permittida 
mediante a condição de effectiva frequencia na escola, durante o tempo 
do trabalho, até a terminação do respectivo curso escolar. 

§ 2. º A disposição do paragrapho anterior é applicavel aio menor 
analphabeto que, na data da presente lei, já estiver · empregado em 
qua1quer trabalho. 

Art. 5. º Do contracto de trabalho deve constar : 
i º, o prazo, se houver, ou a declaraçãJo de ser feito por tempo inde-

terminado; 
2º, a indicação detalhada da obra ou serviço; 
3º, a designação do lo~ ar em que o trabalho deve ser executado; 
4º, a dsclaração do numer'o de hbr0as que o operaria é obrigado a 

trabalhar e si o trabalho será executado, du'.rante o dia ou a noite; 
5º, o salario ajustado, com especificação do tempo e modo d~ paga-

mento. 
Art. 6. ó No caso de omissão do prazo entende -se feito o contracto 

por tempo indeterminado. 
Paragrapho unico. Findo o praz·o estipulado, que não poclerá ser 

de mais de quatro annos, si as partes continuarem a executar o con-
tracto, presume-se que o renovamento· por tempo indeterminado, salvo 
si .a contrario houver sido convencionado. 

Art. 7. º Não constante do contracto a obra ou serviço a executar 
presume-se que o trabalho contractado é o que 'º operaria está habi-
tuado a fazer. 

Art. 8. º Não se designando no contracto o Jogar .do trabalno, pre-
sume-se que este deverá ser feito no estabelecimento industrial do 
patrão. 

Art. 9. º Quando não constar do contracto o numero de horas de 
trabalho e se este deverá ser feito durante o dia, ou à noite, presume-se 
que deverá ser feito de dia e durante 10 horas, se o operaria fôr 
maior de 15 annos, durante cincu horas s"e tiver menos do que essa 
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idade e durante oito horas si se tratar de trabalho em minas de com-
bustível. 

Art. 10. A importancia do salario será livremente est ipulada e 12a 
falta de estipulação prevalecerá o disposto no art. 11. 

§ 1. º ü salario será pago em moeda corrente da Republica, fi cando 
prohibido o uso .de notas, bilhetes, fichas ou vales, que a subst.ituam 
temporariamente. 

§ 2. º O pagamento será feito por dia, por semana, ou, no maximo, 
por quinzena, conforme fôr estipulado no contracto . Na falta ele con-
t:'acto ou de estipulação a esse respeito, o pagamento será feito por 
semana. 

§ 3. º O salario . devido ao operario só pócle soffrer desconto, por 
acto exclusivo elo patrão, quando proveniente i:le adeantaménto feito 
por conta elo mesmo salario. 

§ 4. º E' prohibida qualquer estipulação que obri:gue o operario 
a applicar o seu salario, total ou parcialmente, em estabelecimentos Nl 

Jogares préviamente designados pelo patrão. 
Art. Ú. Todos os esta1Je!Bcimentos industr iaes terãÓ um regula-

mento a que ficam sujeitos o patrãio e o op erario, ch.wante a prestação 
dos serviços, contendo, além ele outras declarações as seguintes: 

1", o valor maximo e o valor minimo do salario para cada classe 
:. ele o.perari-o, com especificação elo modo do pagamento; 

2º, dia, lo ,,ar e hora elo pagamento; 
3º. hora de entrada e sahi.da dos operarios e os períodos ele eles-

. canso, durante o dia, ou semana. 
§ t. º Esse regulpmento será affixaclo em logar bem visível do 

estabe·1ecimento, para o qual fôr elaborado, sendo um exemplar elelle 
:·emettido ao Patronato elo Trabalho, 'Onde ficará archivado. 

§ 2. º Na ausencia de contracto os direito•s e obrig·ações dos patrões 
e respectivos operarios serão regidos por esse regulamento, que nada 

· podel'á cli.spôr em contrario á presente lei, e' na falta pelós usos e cos-
tumes locaes . 

Art. 12. O trabalho deve ser prestado pessoalmente, salvo si a 
fübstituição elo operario fôr permittida pelo respectivo contracto, ou 
por 0onsentimento expresso do patrão. 

Paragrapho unico. Em um e em outro c_aso, vigorarão as condições 
quç forem estabelecidas, entendendo -se, em falta ele convenção, que 
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ao substituto cor.respondem os direitos e as responsabilidades do sub-
sti1uido. 

Art. 13. E' vedado ao·s estrangeiros o contracto ae trabalho, que 
tenha por objecto serviço ou ·obra que envolva segredo de Estado, salvo 
casÔs teclmicos especiaes, temporariamente, a juizo da autoridade com-
petente. 

Art. 14. O operario é obrigado: 
1 º, a submetter-se á autoridade e direcção do patrãó, ou de SéU 

representante, ,em tudo quanto disser respeíto ao objecto e bôa ordem 
do serviço; 

2º, a abster-se de tudo cruanto possa pôr em pengü sua propria 
segurança, a de seus companheir-os, ou de terceiros, assim como a dos 
estabelecimentos onde exercitar o trabalho; 

3º, a r uardar, escrupulosamente, os segredos de fabricação dos 
pro·ductos, para cuja confecção conoorra, directa ou · indirectamente; 

4º, a restituir ab patrão, em bom estado, os instrumentos de traba-
lho que lhe fürem confiados, bem como os materiaes não utilizados na 
obra, não respondendo, porém, pelas deteriorações resultantes do Uf'O 

no1·maI desses objectos, nem pelas que forem causadas p·or caso fortuit-0 
nu força maior: 

5º. a trabalhar, nos casos de perig·o imminente, ou de accideüte,. 
por um tempo maior do que b convencionado para o dia norinal ele 
trabalho, tendo direito, nestes casos, a augmento de salario. 

· Art..15. O patrão é obrigado: 
1 º, a observar, cumprir, e fazer cumprir; estrictamente, na instai-· 

Jaçãq e Juncci-onam ento de seus estabelecimentos, fabricas ou officinas, 
os preceifos legaes ·que forem estabelecidos sobre segurança, hygir.ne 
e salubl'idacl e; 

2º, a adoptar todas as medidas adequadas ' que forem aecretadas, 
Pão só J)ara prevenir accidentes, como para prestar ás v.ictirnas os 
primeiro·s socoorros e auxilios necessarios; 

3º, a pagar, pontualmente, ao operario o salario convencionado no 
r:·ontracto; 

4º, a pr,oporcionar ao operario, opportunamence, os instrumen los 
e materiaes necessarios para execução do trabalho .. : 

5º, a cumprir em tudo o regulamento a que estiver .· sujeito. ·, 

'· 

/ 
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. Art. 16. Patrão e operari'o reS:pondem pelos prejuizos que reciprD-
ç,amente se causarem. 

Art. 17. Não póde o patrão, em caso algum, reter a ferramenta do 
operario. 

Art. 18. São nullos os contractos de trabalho: 
1 º, que limitarem ou imp edirem, em darnno de qualquer das par-

tes, 'º exercicio de seus direitos naturaes, civis ou politic,os, prove-
nientes .da lei; 

2º, que importarem para o operario renuncia ou abandono das 
indemnizações a que tenha direi.to, quer por disposição ela presente lei, 
quer 'j;Jor inexecução elo contracto, ou por ser despedido sem causa jus-
ti.fica:da; 

3º, que incluirem para o operaria a obrigação ele trabalho exclusi-
vamente gratuito. 

Art. 19. Termina o contracto ele trabalho: 
1 º, pela expir:açãD do respectivo prazo; 
2º, pela conclusã.o do serviço para o qual fôra ajustado; 
3º, .por rnu tuo consentimento; 
4º, pela vont'acle ele urna elas partes, quando se não tem fixad;:i o 

termo, ou que existe justo motivo ele rompimento; 
5º, pela verificação elas condições prevista!:' no respectivo jnstru-

mento; 
·6º, pel'a morte do operario; 
7º, por força maior. 
Art. 2Ó. O patrão poderá romper o contracto, sem aviso, occorrendo 

qualquer das seguintes causas, c·onsideradas justas: 
1 º, quando fôr enganado pelo operaria com documentos falsos; 
2º, quando o operaria comrnetter acto deshonesto ou injuria grave 

para com ell e, sua familia, 'ºn o pessoal do estabelecimento onde tra-
balhar; 

3º, ·quando o operaria causar, intencionalmeme, quai-quer prejuizo 
material, durante a execuçã!o do trabalho; 

\ 
4º, quando o operaria divulgar os se 0 Tedos da fabricaoão; 
5º, quando o operaria comprometter, por imprudencia, ·a sr,gu-

rança do estabelecimento ou elo trabalho ; 
6º, quando, em geral, .o operaria faltar gravemente ás suas obri-

gações. á disciplina da fabrica e á execução do cüntracto. 
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Art. 21. O operaria póde romper 'º contracto, sem aviso, occorrendo 
qualquer -das seguintes causas, consideradas justas: 

1 º, quando o patrão ou seu representante praticar .com elle, ou 
sua. familia, qualquer a_gto deshonesto ou injuria grave; 

2º, ·quando o patrão lhe cause, intencionalm0nto, qualquer prejuizo 
material, durante a execução elo trabalho; 

3º, quando, no decurso do serviço, a sua saude ou segurança ficar 
exposta a perigos que não podia prever no. moment10 de ajustar o con-· 
tracto; 

4º, quando, em geral, o patrão faltar gravemr.nte ás obrigações 
relativas á execução do contracto. 

Art. 22. Rôto o c.ontracto com justa causa, não ha logar á indemni-
zação alguma; em ca-so contrario, a parte p'rejudir.ada tem d.ireito 
a rosarcir da outra perdas e da~rmos. 

Art. 23. Quando o contracto não declarar prazo ou fôr feito por 
tempo indeterminado, qualquer das partes, mediante aviso a outra, 
com antecodencia ele quatro dias, pocler·á dal-o por terminado. 

TITULO .III 

DO DIA DE TRABALHO 

Art. 24. Nenhum op eraria ser'á obrigado a trabalhar mais de dez 
horas por dia, não consecutivas, devendo sempre a seis dias se'.tuiclos 
succeder um dia de descanso; fixado assim, nesse numero de hora~, 

o trabalho normal diari-o. 
Art. 25. 'Salvo co.nvenção em contrario, é o domingo o dia de 

semana destinado a descanso. 
Art. 26. O menor, entre 12 e 15 ·annos, não pü'derá trabalhar mais 

ele seis horas por dia, não consecutivas, com intervallo de uma hora 
para descanso. 

Paragrapho unico. Em caso algum, porém, lhe será pcrmittido 
crualquer serviço nocturno ou nocivo á sande. 

Art. 27. O menor, do menos de 12 annos, não póde ser aclmit.ticlo 
a trabalho industriál algum. 

Art. 28. O trabalho da mulher operaria poderá ser tambem do dez 
horas ·por dia, não continuo, com o intervallo de uma hora, no minimo, 
para descanso. 
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Paragrapbo unico. Não )he será permitlido o trabalho nocturno 

industrial. 
Art. 29. Para os effeitos ela presente lei, computa-se como trabalho 

ef'fectivo o tempo em que a pessoa que. tem ele prestai-o, se apresente 
para executai-o, no lagar e hora ajustados, e ahi permaneça, á dispo-
sição do patrão ou de seu representante. 

Paragrapho upico. Nãio se computa, porém, no dia normal de tra-
balho o tempo reservado ao descanso d.iario. 

Art. 30. O dia normal elo trabalho nas minas ele combustível será 
·cic oito horas não c,onsecutivas, sendo de uma hora, pr.lo menos, o inter-
vallo para repouso. 

Art. 31. As disposições elos artigos anteriore·s não impedem que os . 
patrões possam . prolongar em seus ·estabelecimentos o trab'alho por 
maior tempo que o fixado como horario legal, uma vez que aos opera-
rias se pague esse excesso ele temp,o, mediante prév.io ájuste, si não 
estiver previsto no regulamento elo estabelecimento. 

Art. 32. A mulher operaria, por motivo cio parto, tem direito â 
trinta dias de licença elo trabalho, do qual usará, como entender, me.~ 

diante aviso ao patrão, sem perda elo · logar, percebendo o sal'll'io 
integTal. 

Art. 33. E' considerado ele descanso extraordinario par11 o operaria 
o dia. 1 º ele Mai.o. 

Art. 34. Não se comprehendem na limitação elo horario e~tabeleciclo 
nesta lei as industrias ruraes, a pecuaria e agricultura, e, em geral, 
todo trabalho que não puder ser interrornpiclo sem prejuízo immecliato 

~ 

ou geral. 
Art. 35. O Poder Executivo, dentro elos limittes estabt<lecir!os na 

p1'esi:mte lei, regulamentará os descansos obrigatorios que correspondam 
quotidianamente a cada serviço, concil,i·anclo, q11anto possível, os inte·- · 
russos elos opr.rarios e os elo patrão. 

Art. 36. Os contrac to ~ ele trabalho são isentos dr, sello, 

TITULO IV 

DOS ACCIDENTES NO TRABALHO 

Art. 37. O acciclente ele trabalho obriga o patrão a pagar uma 
ineleÍnnização ao operaria ou á sua Jan:lilia. 

/ 
I 
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§ 1. º Considera-se accidente de trabalho, para os effeitos desta 
lei, todo aquelle que o.acorrer pelo facto do trabalho ou durante esre 
e não fôr devido a força maior, ou á culpa, ou dólo da propria victima, 
ou de extranhos. 

§ 2. º Só se entende por accidente de trabalho, para obrigar o patrão. 
a indemnizar o operaria ou a sua familia: a) 9 que fôr produzido por 
uma causa subita; violenta, externa e involuntaria no exercício c!o 
ttabalho e que determine le;:;ões oorporaes que constituam a causa 
unica ela morte, ou perda total, ou parcial, permanente ou temporar ia;-
da capac idade para o trabalho; b) molestia contrahida exclusivamente 
pelo exer.cicio elo trabalho, quando este fôr ele natureza a só por si 
causal-a, e desde que cletermine a morte elo operaria, ou perda to tal, 
ou parcial, perrnarnmte ou temporaria, ' ela capacidade para o tra-
balho. 

§ 3.0
' Nãü se C'Onsíelera accidente do trabalho, para os effeitos desta 

iei, o que occorrer em consequencia de phenomenos atmosphericos 
ou por influencia climaterica, ou fôr devido a condições personalíssimas 
ela victima, a crualquer molestia organica não contr ah ida no ' exercício 
r'o traballro. 

§ 4 . º São considerados ·operarias, para o effeito da indemnização 
a que esta lei cibrig·a, todos os indi.viduos, de qualquer sexo, maiores 
ou menores, urna vez que trabalhem por conta ele outrem, nos seg·uintes 
serviços: construcçõ es, reparações e demolições ele qualquer. natureza, 
civis ou navaes, como ele preclios, pontes, estradas de ferro e de rod a:_ 
r em, linhas ele trarnways; electricos, rêcles de esgotos de illuminação, 
telegraphicas e t elephonicas, etc.; bem como na conservação ele. toJas 
essas construcções; transporte por terfa ou agua, car2 a e descarga; 
e nos estabel ecimentos inclustriaes e nos ,trabalhos agr icolas em que se 
nmpr egararn motores inanimados, estabelecimentos e trabalhos esf.es 
nncle a lei abrangerá apenas o pessoal exposto aos perigos da·s machinas . 

. Art. 38. A União, os Estados e os Municipios são considerados 
paLrões ·e obrigados a pagar a indemnização el e que trata o artigo ante-
cedente, em todas as obras, construcções, ou serviços que executem 
por administração e ,nas fabricas, estabelecimentos ou il1dustri as qne 
mantenham. 

Paragrapho unico. Não terão direito á indemnização ele que trata 
esta lei os operados ela União, elos Esta.dos e elos Municípios, que te'" 
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nhám direito a montepio, ou á aposentadoria, ou á pensão, ou á licen~a 
remunerada e a tratamento hospitalar pago pelos cofres publicas, na 
fórma das leis e regulamentos relativos aos respectivos serviços. 

Art. 39. O calculo da indemnização não poderá ter por base quantia 
superior a 2 :400$ an.nuaes, embora o salario ela victima exceda dessa 
quantia. 

Art. 40. A indemnização será calculada segundo a gravidade das 
conseque·ncias do accidente, as quaes podem ser: a) morte; b) incapa-
cidade tota'l ou abso luta e perp1anente para o trabalho; e) incapacidade 
total ou absoluta e temporaria; d) incapacidade parcial e ·permanente; 
e) incapacidade parcial e temporaria. 

P8:r)}grapho unico. Os casos de incapacirlacle serão definidos e espe-
cificados no regulamento desta lei. Entenclé-se permanente a incapa-
cidade que durar mais de um anno. 

Art. 41. Em caso de morte a indemnização consistirá em uma 
somma i ·~ uai ao salario de tres annos da victima, . a qual será paga de 
uma só vez á sua familia, conjuge sobrevivente e herdeiros necessarios, 
observadas as disposições do Codigo Civil sobre a ordem ela vocação 
hereditaria e mais 100$ para as cl ~spez as de enterramento. " 

§ 1. º O conjuge sobrevivente terá dir·eito á mrtade ºda indemniza-
ção e os herdeiros necessarios á outra metade, na conformidade do 
direito commum. 

§ 2. º Deixando a victima sómente conjuge ou sómente herdeiros 
n ecessarios, a indemnização será reduzida· a: uma somma igual ao salario 
de dons annos. A mesma redncção terá logar si o conjuge· sobrevivente 
êstiver divorciado por culpa sua ou estiver voluntariamente separarlo. 

§ 3. º Na falta ele conjuge, ou estando este divorciado por culpa 
sua ou voluntariamente separado, e não havendo herdeiros necessarios, 
si a victi.ma deixar pessoa cuja subsistencia provesse, a essas pessoas 
deverá ser paga a indcmn.izaçã.o, reduzida nesse caso <Í somma, igual 
ao salario de um anno. 

Art. 4.2. Em caso el e incapacidade total ou absoluta e l'lermanent,e. 
a indemnização a ser paga á victima elo acciclente consistirá em uma 
somma igual á do seu sa:lario ele tres armas. 

Art. !13. Em caso de incapacidade total ou absoluta'.' mas tempo-
raria, a indemnização a ser paga á victima será de metade do salario 
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diario alé o max1mo de um anno. Si a incapacidade exceder desse 
prazo será considerada permanénte nos termos do paragrapho unico 
do art. e a indemnização regulada pe'lo dispo~to no ari. 

Art. 44. Em ca·so de incapacidade parcial permanente, a indemni-
zação a ser pa3a á victima será d e 4 a 60 % da que teria direito si 

• 1 
a incapacidade fosse total ou absoluta e permanente, attendendo-se 
no calculo á natureza e extensão da incapacidade, de accôrdo com a 
classificação ·que será estabelecida no regulamento desta lei. 

Art. 45. Em cas-o de incapacidade parcial temporaria, a indemniza-
ção a ser paga á victinia será de metade da differença entre o salario 
que venoia e o que vencer em consequencia da diminuição da sua capa.,. 
oidad'e d e trabalho, até que possa r eadquirir esta. 

Art. 46. Quando a incapacidade ·para o trabalho total ou parc ial, 
fôr temporaria, .e durar mais ·ele quatro , porém, menos ele dez dias, 
a diaria será devida a partir do quinto dia. 

§ 1 .. º Quando a mesma incapacidade durar mais de dez dias a dia-
ria será devida desde o momento do accidente. 

§ 2 . º Quando a incapacidade total· ou parcial durar mais de um 
anno, a victima deixará, findo esse prazo, de r eneber a diaria, passando 
a rec.eber a indemnização devi.da em caso de incapacidade permanente. 

§ 3. º A vidima do a.cc idente percler:á tambem o direito á cliaria 
drsde o dia em que ficar completamente curada ou apta para o tra-
balho habitual, ou fôr çittingida por uma incapacidade permanente 
Neste ultimo caso, receberá a respectiva indemnização. 

Art. 47. Em todos os casos o patrão é obrigado a prestação de 
soccorros medicas e . pharmaceuticos, ou, sendo Qeces.sarios, hospita-
lares, desde o momento do accidente. 

§ 1. º Quando por falta de medico ou pha;rmacia o patrão não 
puder pro.star á victima immediata assistencia, fará, si o estado da 
mesma o permittir, transportai -a para o lagar mais pr oximo em que 
rnr poss ivcl o t r atamento. 

§ 2. º Quando o estado da victima nãD permittir o transporte o 
patrão providenciará para que .á mesma não falte a devida a·ssistencia. 

Art. 48. As indemnizações e cliarias rec'ebidas pela victima em 
virtude de qualquer incapacidade serão deduzidas das indemnizaç.ões 
que forem devidas por moti".o de seu fallecimento ou por se tornar 
per:rnanente a incapacidade temporaria. 

• 
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Art. 49. - Entende-se por salario annual 300 vezes o salario diario 
da victima na .occasião do accidente, desde que o contrario não tenha 
sido fixado no contracto de trabalho. 

Parag11'apho unico. Tratando-se de aprendizes, entende-se que o 
sr;u salario diario não é inferior ao menor salario ele um operaria 
adulto, que trabalhe em servi.çu da mesma natureza. Todavia em caso 
ele incapacidade temporaria a diaria ·elo aprendfa não excederá á que 
elle effectivamente percebia. 

Art. 50. Quando os beneficiari·os da victima forem estrangeiros 
só terão direito ás indemni.zações se residirem no tcrritorio nacional 
por occasião do accidente. 

Art. 51. As indemnizações a que esta lei obriga serão pagas no 
logar do estabelecimento em que occorreu o :rncidente; sendó que as 
diarias serão pagas semanalmente. Em caso ele morte o pagamento 
aos beneficiarias será feito após a apresentação ele todos o·s documentos 
necessarios que serão indicados no regulamento desta lei. 

Art. 52. Os patrões podem exonerar-se dos pagamentos a que os 
e briga a prescmte lei: 1º, effectuando o seguro individual ou collectivo 
dos seus operarias em companhias de seguros devi.elamente autori -
zadas a operar em seguros sobre acciclentes de trabalho; 2º, consti-
tilindo syndicato.s <le- garantia, a exemplo elo que faculta o art. 3º, 
lettra e, do decreto n. 1. 637, ele 5 de Janeiro de 1907, que crea sync1i-
cat.os profissionaes e sociedades cooperativas .. 

§ 1 . º Em nenhum desses casos poderá o patrão descontar do 
::;alaria dos seus operarias qualquer contribuição destinada a•o pa~a

mento do seguro, ou elas quotas pagas ou devidas ao syndic.ato de 
garantia. 

~ 2. º O disposto neste artigo se applica tambem á Uniã;o, aos Esta-
dos e aos Municípios, ·que poderão se exonerar elo mesmo .modo que 
os patrões. 

§ 3. º O facto de haverem os operaáos se segurado contra os acc.i-
dentcs do trabalho ou f'eito seguros de vida, não exonera os patrões 
elas obrigações que lhes cabem por força da ,presente lei. 

Art. 53. O palrão qÚe quizer fazer face directamente ás ini:lemni-
zações impostas pela presente lei, deverá provar que está habilitado 
f,ara isso, perante o Ministerio da Fazenda, o qual exigirá a consti-
tuição e o: deposito de um fundo -de garantia, -para assegurar o paga-, 
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manto das indemnizações, calculado segundo a importancia da indu;;;-
tria, ü numero de operarios, maior ou menor · risco, tudo de 
conformidade com as instrucções que forem expedidas, devendo esse 
fundo ele garantia consi·st.ir em dinheiro, ou valores equivalentes, 
taes como apoiices da divida publica da União e outros títulos publicas 
garantidos ou hypotheca ele immoveis. 

Art. 54. As companhias ele seguros que operarem sobre acciclentes 
elo trabalho e os synclicatos dê garantia, que ficarão, como aquellas, 
suj eitos á fiscalização ela União, são obrigados a constituir um fundo 
especial de reserva, destinado ao pagamento das indemnizações, de 
accôrdo com o que i'ôr estabelecido no regulamento desta lei. 

· Paragrapho unico. Essas companhiàs e syndicatos cobrarão uma 
taxa variavel, de accôrdo com as tabellas préviamente organizadas e 
approvadas pela Inspectoria de Segul'os, em cujas tabellas fixarão a 
rorcentagem maxima, a augmentar ou diminuir, em ràzão das con-
cLições particulares de explqração elas empr'ezas seguradas ou quando 
a industria offerecer riscos anormaes. 

Art. 55. E' privilegiado o credito da victima elo accidente, ou de 
seus representantes, r elativos ás clespezas com medicos, pharmacia e 
funeral, e ás indemnizações por incapacidacl~ para o trabalho, ou por 
mort e. J!:sse credito não poderá ser penhorado. 

Art. 56 . Todo o acciclente ele trabalh,o que -obrigue o operaria a 
suspenclcr o serviÇo ou se ausentar, deverá ser immediatamente com-
municado á autoridade policial do logar, pelo patrão, pelo proprio 
operario, ou qualquer outro. A autoridade policial comparecerá sem 
<iemora ao logar do accidente e ao em ·que se encontrar a viütima, 
tomando as declarações desta, elo patrão e das testemunhas, para lavrar 
o respecti'yo auto, indicando o nome, a qualidade, a residencia elo 
patrão, o nome, a qualidade, a residencia e o salario da victima, o 
togar preciso, a hora e a natureza do acciclente, as circumstancias 
em que se deu e a natureza dos ferimentos; os nomes e as residencias 
das testemunhas e elos beneficiarios da victima. 

§ 1. º No quinto dia, á contar elo acciclente, deve o patrão enviar 
ti autoriclacle policial, que tomou c:onhecimento do facto, prova de 
que fez á victima_ o fornecii:nento ele soccorros medicas e pharmaceu-
ticos ou hospitalares; um attestado medico sobre 'º esta:clo da victima. 
as cons c·quencias verificadas ou provavéis do acci·dente, e a épooa em 
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do modo pelo ·qual se aBha habilitado a pagar as indemnizações resul-
tantes do aBBidente, si as pagará directamente, ou se serão pa6as por 
uma Bompanhia de seguros ou syndicatos de garantia. 

§ 2. º Nesse mesmo dia, a autoriclacle poliBial .remetterá o inque-
ri to, Bom os documentos a que se refere ·O paragrapho anterior, ao 
juizo competente, para a instauração elo summario. 

§ 3. º Este será feito em breve prazo, que em caso algum exBeclerá . 
de 12 dias, Bontados da data cló aBciclente e encerrado. o sumínario 
ser:á immediatamente proferido o julgamento, e ordenado o pagamento 
da respeBtiva indemnização. 

§ 4. º Só no Baso de morte ou de inBapaBidade permanente Baberá 
da sentença appellação em ambos os effeitos. 

Art. 57. Durante o tratamento, é permitticlo ao patrão requerer 
á verifiBaç~o elo estado de saucle da victima, noí'neando o juiz um 
medico para fazer o exame, que effeBtuar-se-ha em presença do 
mecliBo assistente. Si houver divergenBia entre ambos sobre o estado 
da vietima e as suas Bondições ele BapaBidacle para ó trabalho, o "juiz 
v.omeará um outro medico para fazer o exame e no seu laudo baseará 
o julgamento. 

Art. 58. Quando, depois de fixada a indemnização, a viBtima vier 
a fallecer em, consequencia do accidente, a incapacidade se aggravar, 
se attenuar, se repetir, ou desapparecer, ou se verificar no julgamento 
um erro substancial de Balculo, poderão o patrão, a victima, ou seus 
representantes pedir a revisão elo julgamento, que determinou as con-
sequenBias do accidente e fixou a indemnização. 

§ 1 . º Não será considerada Domo consequencia do accidente a 
aggravação da enfermidade ou a. morte provocada por cul:r;>a exclusiva 
ela victima. 

§ 2. º A revisão de que trata este artigo só poderá ser pedida 
dentro do prazo de dous annos, contados da data do julgamento. 

Art. 59. O representante do Ministerio Publico é obrigado a prestar 
assisterrnia judiciaria á victima. A victima do acciclente ou seus repre-
sentantes gozarão da reclucção ele metade elas custas regimentaes, que 
serão cotadas para só serem, afinal, pagas pelo vencido, nã·o podendo 
a falta ele prompto pagamento elas , mesmas ou elas devidas pelo patrão 
X'etarclar a marcha <l9s respedivos proBessos. 



TITULO V 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Ar~. 60. Fica creaclo o Patronato do Trabalho, sob a direcção ela 
secção competente elo Ministerio ela Agricultura, e autorizado o Go-
verno a regulamentq,r a sua constituição e funccionamento, tornando 

· obrigatoria, nos estabelecimentos fabris, de qualquer natureza, por 
parecer de uma funta teclrnica, que instituirá, a applieação de appa-
I'elhüs ele protecção inClispensaveis a cada industria, prescrevendo as 
regras de hygiene industrial a serem observadas nesses estabeleci-

. mentas, e, em summa, provendo, ele modo efficaz, sobre a inspecção 
e fisealizaç.ãc5 de toüos os serviços e centros ele trabalho, n~s termos 
desta lei. · 

Art. 61. E' nulla de pleno direito qualquer convenção contraria 
á presente lei, tendente a evitar a sua applieação, ou alterar o modo 
de sua execução. 

ArL. 62. A presente lei não exclue o procedimento criminal, nos 
casos previstos em direito commum. 

Art. 63. 'rodos os patrões attingidos por esta lei são obrigados a 
affixal-a, com os respectivos regulamentos, em log·ar bem visível de 
suas fabricas, officinas ou estabelecimentos. 

Art. 64. Inco·rrerão na multa de 100$ a 1 :000$ os patrões que 
infringirem quaiquer disposição desta lei: 

Em cp,so de reincidencia, as multas poderão ser elevadas ao dobro. 
Art. 65. Todas as acções que se originarem da presente lei serão 

processadas perante 'a justiça eommum, guardadas as prescripçõés ela 
respectiva lei ele organização judiciaria. 

Art. 6'6. Essas acções serão summarias e prescreverão de accôrdo 
com as disposições do Codigo Civil. 

I 

TITULO VI 

DISPOSIÇÕES PENAES 

Art. 67. Esta lei -entrará em vigor immediatamente, devendo ser 
regulamentada até seis mezes depois .de officialmente publicada. 



Art. 68. Revogam-se as disposições em contrario. , 
Sala .das Commissões, 27 de Agosto de 1918. - Cunha IYiachado, 

Presidente e Relator. - Prudente de Mames. - Aniolpho Azevedo. -
iliello Pr,anco, com restricção quanfü ao art. 3º e mantendo as idéas 
do seu parecer de 30 de Agosto de i912. - Moreira Eranclão. - Tu·riano 
·campeUo. - Ar·lindo Leoni. - Verissüno de !Ylello. 

5MENDAS AO PROJEC'l'O N. 284 Â, DE 1917 

Ni1,meraclas segimclo a ordem dos seus artigos 

N. 1 - Titulo D, arts. 1 º, 2º, 3º e 4º - Supprimam.,.se. - Octav·io 
Rocha. 

N. 2 - Titulo I , art. 1 º - Diga- so: "A presento !oi estabelece 
rAlaçõos entre a União e os operarias que ella occupa em explo1:ações · 
industriaes, e entre os patrões e os operarias, ou locadores de serviços, 
que explorem industrias quaesquor, as qU:aes gozem de subvenção, 
concessões ou outros favores do Estado. 

§ Entre os operarias que a União occupa, são comprehencliclos 
o: debdos ·quaesquer sujeitos a trabalho, fo1~ çacla ou espontaneamente''. 
-- Alvàro Baptista. - João Pernetta. 

'.\J. 3 ~ Art. 2 .. º - Supprima-se. -,-- Alvaro Baptista e outro. 
N. 1, - Art. 3 .. º - Supprima-se. - A. Baptista e outro. 
N. 5 - Accrescente-se, onde convier: 
"Art. Fica supprimido o serviço de empreitada. - A. Baptista 

e outro. 
N. 6 - Art. As condições elo proletariado serão as mesmas em 

tortas as officinas ela União e em todas as que clella depnederem. -
I 

A. Baptista e outros. 
N. 7 - Art. A União se entenderá com os governos elos Estados, 

do Districto Federal e com a direcção dais companhias ou emprezas 
que clella c1ep1:mdem e ele existencia anterior á data -desta lei, . com o 
intuito de obter que .acceitem as relações que ella estabelece entre 
patrões e operarias. - A. Baptista e outro. 
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, N. 8 - Titulo 11, arts. 6º e 7º e seus paragraphos - Suppri-
mam-se. - O. Rocha. 

N. 9 -'- Aos arts. 6º e 7º e seus paragraphos - Suppriinam- se . . -
Raul Cardoso. 

N. 10 - Ao titulo II - Art. 54: 
§ 1.~ - Diga-se: "o menor que tenha attingido a 16 annos, com 

consentimento de seus representantes legaes." 
§ 2.º ~ "A ml,\lher casada, com consentimento do marido." 

Gonzaga Maranhão e outro. 
N. 11. - Supprima-se o § 2º do art. 6º e o art. 7º e seus para-

graphos. - Galeão Carvalhal. 
N. 12 - Ao art. 7º - Supprima-se. - Nicanoi· Nascimento. 
N. 13 - Ao art. 8.º - Ao envés de 10, diga-se: "12 annos". 

N. Nascimento. 
N. 14 - Ao art. 8.º - Ao envés de 10, diga-se: "12 annos". 

Raill Cardoso. 
N. 15 - Titulo II, art. 8º - Em vez de "O menor ele menos de 

\ 
10 annos não pócle ser aclmittido. a trabalho algum", diga-se "O menor 
de 14 annos não póde ser admitticlo a trabalho algum". - A. Baptista' 
e outro. 

N. 16 - Ao art. 9.° - Diga-se : "entre 12 e 15 annos". - N. Nas-· 
cimento. 

N. 17 - Ao art . 9.º - Supprima-se o paragrapho unico. - · 
R. Cardoso. 

N. 18 - Art. 9.º - Substitua-se pelo seguinte: 
"Entre 14 e 16 annos, póde o menor ser admittido a trabalho por 

tempo que não exceda ele seis horas por dia, não cons~cutivas, me-
diante consentimento elos paes ou tutor e approvação em concurso que 
versará sobre as. ma terias ensinadas nas escolas publicas~" - A. Ba-
ptista e outro. 

N. 19 - Suppr.ima-se o art. 1'0 e seus paragraphos. - G. Cai·-
valhal. 

N. 20 - Art. 10 e paragraphos - Supprimam-se. - A. Baptista 
e outro. 

N. 21 - Ao art. 10 - Em vez de "frequellcia e1n escola primaria'', 
di ~ a-se: "saber lêr, escrever e contar, provado por ·certificado da: 
escola ·que frequentou". - N. Nascim'ento. 
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N. 22 - Ao art. 14 - Ao envés de oito, diga.:.se: "quatro dias". -
• 1-1.. Cardoso . 

. N. 23 --'- Ao art. 16 - Supprima-se. - R. Cardoso. 
N. 24 - Art. 17. - Substitua-se pelo seguinte : 
"O salario constará de dua·s partes :. uma fixa, a outra variavel. 
§ A parte fixa será igual para todos os operarias que presta-

rem serviços identicos, isto é, que for·em da mesma classe. 
§ A parte variavel póde ser igual para todos os operarias, ainda 

que da mesma classe. 
§ A parte fixa será determina.da annualmente pelo Congresso. 

mediante propüsta do P. E. 
§ A parte variavel será determinada por commissões compostas. 

de cinc,o membros : dous escolhidos pelos operarios, dous, escol·hidos. 
pelos patrões e outro escolhido por patrões e operar ias, em igual 
Lumero, ou pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio~ 

no caso de desaccôrdo entre as partes interessadas. 
§ São elementos para fixar a parte variavel: a cidade ou loca-

lidade; a natureza, a qualidade e a quantidade do serviço, a int.elli-
gencia, . conducta e especial aptidão do operario, devendo ser estas. 
informações fornecidas annualmente pelos patrões ás commissões de 
arbitramento, instituido no paragrapho anterior, cabendo, porém, ao 
operario o direito de reclamação documentada contra as r eferidas. 
informações, sobre a qual a commissão de arbitramento decidirá defi-
nitivamente. 

§ O salario elos detidos, regulado do modo acima indicado, será. 
diminuído el e todas as despezas feitas em favor dos mesmos. 

§ O salario será pago em moeda corrente, em ,mão elo operario, 
mensalmente ou semanalmente. 

§ Em caso de molestia comprovada, o operaria receberá 'apenas. 
a parte fixa do salario. 

§ O operario r eceberá tambem só a parte ·fixa do salario nos. 
casos de falta justificada. 

§ Entre outras, são consideradas faltas justificadas ou justi-
ficaveis: molestia grave em pessoa ela familia, luto, gala ele casamento. 

· § O operario qu e ficar invalido, por ·qualquer motivo, em qual -
quer id'.aele, e que não tiver .pae valido ou filho maior, terá direito-
ª perceber a parte fixa do salario. 
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§ Aq operaria :maior de 63 annos que não tiver filhos ou netos 
:maiores de 21 annos e que a requerer, será concedida uma pensão 
igual á parte fixa ,do salario. 

§ Ao operaria em disponibilidade, por qualquer motivo, será 
'paga a parte fixa do salario. 

§ O salario será revisto e modificado por lei do Congresso; 
sempre que o forem os vencimentos dos Ol.Üros funccionari'os publicas, 
de quadro. 

§ O salario não é tributavel, não soffrerá desconto, reducção ou 
(;Ompensação, não é consignavel, nem sujeito a pagamento em folha. 

§ O salario só é devido pelos dias de trabalho e pelos domingos 
·e dias de festa naci·onal decretados pelo Congresso Nacional. 

§ Os menores, durante a aprendizagem, receberão o terço ela 
parte fixa do salario. 

§ . O salario elas mulheres adultas, em · igualdade de conclições, 
excepto a ele tempo, será igual ao elos homens e corresponderá á 
semana de sete cl·ias. 

§ O salario dos menores de 16 annos e o de todos os incapazes 
serão recebidos pelos respectivos responsaveis ou r epresentantes. 
A. Baptista e outro. 

N. 25 - Arts. 24 e 25 - Supprimam-se. - G. Rocha. 

N. 26 - Substitua-se o art. 35 .pel·o seguinte : 
Nenhum operaria ·será àbrigado a trabalhar mais de oito horas 

effectivas por dia, clevend·o sempre a seis 'dias continuas de trabalho 
succeder um dia ele descanso. - · a. Carvalhal. 

N. 27 - Ao art. 35 - Substitua-·se pelo seguinte: 
Art. 35 .. Nenhum operaria será obrigado a trabaJ.har mais de oito 

horas por dia, não consecutivas, .devendo sempre a seis dias conse--
cutivos succeder um dia de descanso; fixado, assim, nesse numero de 
horas, o trabalho normal diario. - R. Cardo·so. 

N. 28 - Strbstitua-se •o art. 35, pelo ·seguinte: 
O trabalho effectivo não poderá durar mais ele 52 horas por 

semana, distribuídas pelos 'dias uteis, de commum accôrdo entre ope-
rarias e patr'ões; de modo a não haver mais de cinco horas conse-
cutivas de trabalho, devendo ·sempre a seis dfas C0lltinUOS de trabalho 
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succeder um dia de descanso. los serões serão pagos pelo menos com 
50 % de àugmento. 

Sala das Sessões, - Bento Miranda. 

N. 29 - Ao art. 35 - Onde se diz, "o trabalho effectivo não 
poderá durar mais de oito noras por dia, não consecutivas, diga-se : 
"o trabalho effectivo não poderá ser prestado por mais de cinco horas 
lrnnsecutivas, havendo intervallos de descanso de duas horas pelo 
menos, quando durar o trabalho mais de oito horas; e devendo sempre 
a seis dias continuos de trabalho succeder um dia de descanso". 

Gamara, 23 de .Tulho de 1918. - Pires de Carvalho. 

N. 30 - Ao titulo III: 
Art. 35 - Diga-se: "O dia de trabalho não poderá compre-· 

hender mais de "1 O" horas de serviço nem a semana mais de "6" dias." 
G. Mamnhão e outros. 
-N. 31 - Redija- se o art. 30 da seguinte fórma : 
Salvo convenção em contrario é o domin~o o dia da semana des-

tinado ao descanso. Os dias de festa nacional e o dia 1 de Maio tambem 
serão respeitados. Durante o anno, conforme o combinado, ··terá o 
overario 15 dias de férias. ·serão faltas justificadas as que forem jul-
gadas taes pelos directores e proprietarios dos estabelecimentos e espe-
cialmente as que forem motivadas por molestias do operario ou ·de 
pessoa de su0 familia, a quem tenha sido preciso soccorrer, por luto 
e gala de casamento. - G. Carvalhal. 

N. 32 - Substitua-se o art. 3º pelo seguinte: 
O menor, entre 12 e 16 annos, não poderá trabalhar mais de oito 

horas por dia, não consecutivas, com intervallo de uma hora para 
C.escanso . 

Sala das Sessões, de Outubro de 1917. - Bento Miranda. 
N. 33 - Ao art. 37 - Em vez de "10", diga- se : "12". - N. Nasci-

mento. 

N. 34 - Art. 37 - Substitua-se pelo seguinte: "Os menores de 
menos . de 14 annos só poderão ser admittidos aos trabalhos rnraes". 
- G. Maranhão e outro. 

N. 35 - Ao art. 38 - Em vez de "15", diga-se "18". 
Sala das Sessões, 25 de Julho de 1918. - Nicanor Nascimento. 
N. 36 - Arts. 38 e 39 - Supprimam-se. - G. Maranhão e outro •. 
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N. 37 - Ao art. 39 e paragraphos - Supprim~m-se.& - R. Car-

doso. 
N. 38 - Substituase o art. 40 pelq seguinte: 
O trabalho da mulher operaria poderá ser de 50 .horas por semana, 

distribuídas pelos dias uteis, de modo a ter no maximo cinco horas 
consecutiV9JS de trabalho, com intervallo de uma hora, no minimo, 
para descanso. 

Sala das Sessões, de Outubro de 1917. - Bento Miranda. 
N. 39 - Ao art. 40 - Supprima-se o paragrapho unico. 
Sala das Sessões. - R. Cardoso. 
N. 40 - Redija-se o art. 4·2, da seguinte fórma: Nenhum operaria 

será obrigado a trabalhar mais de seis horas nas minas de combustível. 
Sala das Sessões. ~ G. 'carvalhal. 
N. 41 - Ao art. 42 - Redija- se assim : 
Art. 42. O dia normal de trabalho nas minas de combustivel será 

de oito horas não consecutivas, sendo de uma hora, pelo menos.. o 
intervano· para repousü. 

Sala das Sessões. - R. Cardoso. 
N. 42 - Supprima-se o art. 43. 
Sala das Sessões. - G. Car·valhal. 
N. 43 - Aõ art. 43 - Accrescente-se no final - "ás mulheres e 

aos menores de 20 anos". 
Sala das Sessões. - R. ·Cardoso. 
N. 44 - Art. 45 - Accrescente-se: "ou mediante mutuo accôrdo, 

supprimindo a parte final". 
Sala das Sessões. -0. Rocha. 
N. 45 - Redija-se o art. 45 in fin e, da seguinte fórma: por maior 

tempo fixado, uma vez que preceda ajuste pars a remuneração elo 
trabalho extraordinario. 

Sala das Sessões. - G. Carvalhal. 
N. 46 - Ao art. 45 - Substituam-se as palavras finaes desde -

"que" pelas seguintes: "aos operarias se pague esse excesso ele tempo". 
Sa1a elas Sessões. - R. Cardoso. 
N. 47 -,- Ao art. 46 e para:;rapho - Supprimam-se. 
Sala das Sessões. - R. Cardoso. 
N. 48 - Art. Accrescente-se entre os arts. 46 e 47 o seguinte: 
"Fica assegurado sem restricções a ampla libérdade individual, 

• 

• 
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podendo cada um trabalhar um maior numero de horas diari·as,· me-
diante contract~ especial , com condições estipuladas." 

Sala das Sessões. -0. Rocha. 
" N. 49 - Substitll.a-se o art. 47 pelo seguinte: 

• 

De 25 a 30 dias antes da época presumível do parto, até 30· diais 
·depois do livramento, póde a mulher operaria licenciar-se dl'l traba-

~ 

lho, mediante aviso ao patrão, sem perda do lagar que estiver 
occupando e com direito á metade do salario nos .dous períodos da 
liçença . 

Sala das Sessões, Outubro de 1917. ~Bento de Miranda. 
N. 50 - Ao art .. 47 - Em vez "de um terço do salario", diga-se: 

"o salar io ordinario ". 
Supprima-se o ·que se segue no artigo á palavra "salario ". 
Sala das Sessões. - N. Nasciménto. 

N. 5'1 - Art. 47 - Accrescente-se como § 3º: 
"E' obrigatoria a existencia de um compartimento, junto ao esta-

be.J ecimento industrial, destinado á amamentação, sendo transforn;iado 
Am créch e, quando necessario, mediante modica contribuição dos ope-
rarias. 

Sala das Sessões, 24 de Julho de 1918. - Rodr1:gues Machado . 
N. 52 - Ao ar t. 47 - Supprimam-se as palavr.as fina·es desde 

"com direito , ·etc.". 
E no § .1º - Supprimam-se as palavras fina·es desde "sendo ". 
Sala d'as Sessões, 25 ele Julho de 1918. - Raul Ca'l'doso . 
N. 53 - Suppr ima-se o art. 48. 
Sala das Sessões. - G. Carvalhal. 
N. 54 - Suprima-se o art. 5'1. Supprima-se o art. 5~ e seus para- . 

g.raphos. 

Sala das •Sessões. ;-- G. CaTvalhal. 

N. 55 - Aos arts. 51 e 52 e seus paragraphos - Supprimam-se. 
Sala das Sessões. - Raul Car-doso. 
N. 56 - Ao art~ 53 - Eliminem-se as palavras: "cana essas 

declaraçõ es". ---, R. Cardoso . 

N. 57 - No capitulo IV: 
Substitua-se o art. 54, pelo seguinte: 
"O patrão é responsavel por qualquer accidente de trabalho 
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o.ocorrido aos seus operarios, independentemente d'e qualquer idéa 
,de culpa. 

Só o proposito expresso por parte do operario d.e causar o acci,-
dente exclue a responsabilidade do patrão; assim só o acto intencional 
fará o operaria perder o direito á reparação. 

Considera-se accidente de trabalho - todü e ,qualquer_ accidente 
occorrido pelo facto do trabalho ou por occasião do trabalho." -
Nicanor Nascimento. 

N. 58 - Ao art. 54: - Supprima-se ·_ tudo quanto se segue ás 
palavras "accidentes intencionaes" até "extranho". - Nicano1· Nasci-
mento. 

N. 59 - A,o titulo IV: 
Art. 54 - Diga-se "Os patrões serão responsaveis perante os 

operarios pe}os accidentes de que estes forem victimas n'a occasiã'o 
e em consequencia do trabalho, sempre qu i:i esses accidentes se veri-
fiquem independentemente de força maior, culpa ou dólo da victima 
ou de extranho ." - F. Maranhão e outro. 

N. 60 - Substitua-se o final do art. 55, pelo seguinte: 
. .. e nos trabalhos agrícolas e pastoris, ou da industria e;itractiva · 

€m que se empregarem ou nã;o motores inanimai~os, estabelecimentos 
e trabalhos estes onde a lei abranger,á, não só o pessoal exposto aos 
perigos das machinas, como ás mordeduras dos r eptis venenoso.s e 
ás graves infecções do impaludismo, que invalidem o trabalhador ou 
lhe determinem a morLe. ' 

Sala das Sessões. - Bento Miranda. 
N. 61 - Ao art. 55 _- Em vez de "2 :400$, diga-se "3:600$000". 
Ao paragrapho unico --'- Em vez de "2: 400$", diga-se "2 :600$000". 

- Nicanor Nascimento. 
N. 62 ---'--- Substitua-se o art. 58 pelo seguinte: 
Em caso de morte ou incapacidade absoluta permanente para 

o trabalho, a reparação pecuniar.ia consistirá em uma somma igual-
ao salario de tres annos da victima, e será paga de uma vez ao conjuge 
sobrevivente e aos herdeiros necessarios, ou ao invalido, cabendo no 
primeiro caso a um e aos outros partes iguaes. 

§ Este regímen vigorará durante tres annos, até que o Governo 
'Organize uma "Caixa Nacional -de · Seguros em caso de accidentes", e 
que os industriaes se organizem em "syndicatos de garantia". 
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· § Em caso de morte por impaludismo, nas regiões reconhecida-
mente perigosas e mortiferas, a reparação pecuniaria á familia do 
fallecído consistirá em uma somma igual ao salario ele um anno do 
trabalhador. 

Supprimam-se todos os paragraphos elo art. 58 e o artigo 59 e seus 
, paragraphos. 

Sala das Sessões. - Bento Miranda. 
R 63 - Ao art. 58, § 1 º - Supprima-se. - Nicanor Nascimento. 
N. 64 - Ao art. 58, § 5º - Em vez de "poderá", diga-se "deverá"; 

em vez de "garantidos", diga-se "da divida publica federal". -
Nicanor Nascimento. 

N. 65 - Ao art. 58, § 6º - Em vez de "100$", düa-se "200$000". 
-- Nican01· Nascimento. 

N. 66 - Ao art. 58, § 6º - Supprimam-se as palavras: "que ficam 
arbitradas em 100$000". - G. Maranhão e outro. 

N. 67 - Substituam-se pelas que se seguem, as disposições elos 
arts. 59, 60, 61 e 62 e seus paragraphos. excepto o § 20 do art. 59. 

Art. 59. Em caso de incapacidade: 
I. Si absoluta, permanente, a r eparação pecuniaria consistirá em 

uma somma i:.sual ao salario de tres annos da victima e lhe será paga 
de uma só vez. 

II. Si absoluta, temporaria, a reparação pecuniaria consistirá em 
unia somma igual ao salario de dous annos da victima. e lhe será 
pag·a na fó rma do numero anterior. 

III. Si parcial, permanente, a reparação pecuniaria consistirá , em 
ema somma igual ao salario de um anno da victima e lhe será paga 
na fórma do numeTo I. 

IV. Si parcial, temporaria, a reparação pecuniaria consistirá em 
uma somma igual ao sa'rario da victima, emquanto durar a incapa-
cidade e lhe será paga mensalmente, não excedendo, porém, de sets 
mezes, ainda que a incapacidade pr;rdure. - R. Cardoso. 

N. 68 - Substitua-se o art. 60, pelo seguinte: 
, Em caso de incapacidade absoluta, temporaria, a victima rece-
berá durante o tempo da sua duração, 50 % do seu salario annual, 
quando tiver encargos de familia, e 35 %, no caso contrario. 

Sala das Sessões. - B ento Miranda. 
N. 69 ~ Ao art. 62 - Passem-se as palavras finaes do § 1º, que 
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são "a partir do cr:uinto dia", . para o final do § 2º, logo após a palavra 
"devida", e as palavras finaes, a saber "desde o .momento do accidentc", 
para o final do § 1 º logo após á palavra "devida". - R. Cardoso. 

N. 70 - Ao art. 65 e paragraphos Supprimam-se. ~ R. Car-
doso. 

N. 71 - Onde convier: 

Art. As indemnizações percebidas pela victima em virtude de 
qualquer incapacidade serão deduzidas das indemnizações que forem 
devidas por motivo do fallecimento do sinistrado ou por se tornar 
permanente a incapacidade temporaria. 

Sala das Sessões, 25 ele Julho de 1918. - Rai•l Cardoso. 
N. 72 - Modifiquem-se os arts .. 69, paragrapho unico, e 70, d:.> 

accôrclo com o substitutivo do art. 58. - B. Miranda. 
N. 73 - Ao art. 69 - Supprima-se o paragrapho unico. - R. Car-

doso. 

N. 7 4 - Ao art. 70 - Supprimam-se as ultimas palavras desde 
- "as diarias". - R. Cardoso . 

N. 75 - Ao art. 72 - Em vez de "com as clausulas ele segurança 
C'.Ue forem precisas", diga-se : "nos termos mais favoraveis dos con-
lractos de se:;uro pessoal, feitos ou aclmitticlos pelas companhias de 
seguros func-cionando no territorio ela Republica e conforme as tabellas, 
calculos de percentagens e relações entre capital e risco organizadas 
pelas ditas companhias". - N. Nascimento. 

N. 76 - Ao art. 73, § 1 º - Supprimam-se. - N. Nascimento. 
N. 77 - Ao art. 73 - Retirem-se elo paragrapho unico as seguin-

tes palavras - "e ele qualquer diaria". - R. Oanloso. 
N. 78 - Ao art. 7 4 - Retirem-se as palavras - "e uma cliaria" 

o supprima-se o paragrapho unico. - R. Cardoso. 
N. 79 - Ao art. 75 ~ Em vez ele "igual á metade ela dos operarias'', 

.diga-se "igual á dos operarios''. - N. Nascimento. 
N. 80 - Ao art. 80 - Substituam-se as palavras finaes desde 

"julgará'', inclusive, pela,s seguintes: julgará ordenando o pagamento 
das indemnizações de direito, dando .aggravo ·de instrumento para o 
super ior competente. - R. Cardoso. 

N. 81 - Ao art. 84 - Accrescente-se "e . todos os procedimentos 
serão summarios". - N. Nascimento . 

• 



- 476 -'-

N. 82 - Ao art. 84 - Substitua-se por este: 
A victima só dleverá pagar as custas no fim do processo, em ultima 

instanc.ia, si fôr condemnada afinal, não podendo o processo ser retar-
dado, incorrendo quem . der 103ar a qualquer retardamento nas . penas 
de - faltá. de exacção no cumprimento de dever - sem prejuiío da 
multa - de 50 a 500$, que lhe será imposta pelo juiz da secção respe-
ctiva, executivamente. 

Sala das Sessões, 25 de Julho de 1918. - Nicanor Nascimento. 
N. 83 - Ao art. 87: - Ajunte-se: 
3º, a contribuir com uma percent,agem nunca inferior a 5 % sobre 

as quantias recebidas, para as associações de assistencia á infancia. 
;t>aragrapho unico. Esta ultima disposição abrange o artigo 72. 
Sala das Sessões, 24, de Julho de 1918. - Rodrigues Machado. 
N. 84 - Supprima-se o art. 90. 
Sala das Sessões. - Bento Mirnnda. 
N. 85 - Ao art. 90 - Accrescente-se: "devendo ser considerado 

fallido no caso de não effectuar o deposito immediatamente e tenda 
competencia para requerer a fallencia o Ministerio Publico tnÍ qua1-
quer interessado. Sendo sociedade anonyma entrará em liquidação 
- sendo os depositas considerados creditas de dominio de cada ope-
ràrio. - N. Nascimento. 

N. 86 - Ao art. 91, § 3º - Accrescente-se: Mantidas as garantias 
estabelecidas. . } 

Sala das Sessões, 26 de Julho de 1918. - Nicanor Nascimento. ' 
N. 87 - Titulo V: Art. 93 - Leia-se depois das palavras "üu seus 

respectivos representantes", "sob a presidencia do ·chefe do 'Poder 
Executivo do Districto Federal, das Prefeituras do Terr:itorio do Acre 
e dos Municipios nos Estados, respectivamente, com competenci·a para 
tomar conhecimento e resolver sobre reclamações e:ntre patrões e 
operarias sob as seguintes bases (como está no proj ecto) ". 

Sala das Sessões, 25 de Julho de 1918. - Gonzaga Maranhão. -
Eduardo Tavares. 

N'.· 88 - Ao art. 95 - Substituam-se as palavras - "quando não 
prescriptos", pelas seguintes: "dentro do anno". - R. Cardoso .. 

N. 89 - Ao art. 96 - Supprimam-se as palavras finaes desd~ 

"sinão ", inclusive. 
Sala das Sessões, 24 de Julho de 19L8. - Raul Cm·doso . 

• 
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N. 9.0 - Disposições tmnsito1'ias - Accrescente-se onde convier: 
Art. O Governo nomeará uma commissão de tres technicos 

esr>ecialistas, nacionaes ou estrangeiro13, que se encarregarão de orga-
nizar sobre bases scientificas: 

a) a "Caixa Nacional de seguros em caso de acci gente"; 
b) a "Caixa de Seguros contra a doença"; 
e) as "sociedades coo.perativas ele consumo e de construcção de 

· casas baratas"; 
d) o Montepio Civil e Militar, de ºmodo a garantir indefinidamente 

as pensões dos contribuintes, reduzindo a uma quota fixa annualmente 
a contribuição do Estado. 

§ Tambem será a Commissão /encarregada de examinar e dar pa-
recer sobre todas as companhias de ·seguros de vida mutuas ou não, em 
funccionamento no ·Brasil, chamando a attenção do Governo e elo 
publico para aquellas que não 'estiverem em condições ele manter os 
seus compromissos no futuro, e propondo as modificações que júlgar 
indispensaveis' para a solvencia destas. 

Art . O Poder Executivo regulamentará esta lei, de modo a 
serem fornecido,s á Commissão os dados indispensaveis aos seus estu-
dos e abrirá os creditas necessarios aio seu estipendio. 

Sala ela Sessões. Bento Miranda. 
N. 91 - Art. Accrescente- se depois .elo art. 2º o segu~nte: 
O Estado é obrigado: 
"1 º, a admittir seus operarias por concurso, que versará unica-

mente sobre o ·oHicio, concurso a que poderão concorrer todos os cida-
dãos maiores de 21 annos. 

2º, a não demittir · operaria que tenha mais ele e.inca annos cfe 
sr.rviço, sem processo administrativo; 

3º, a dividir o salario em ordenado e gratificação; 
4º, a pagar a parte relativa ao ordenado, no caso elo operaria 

adoecm>, emquanto clura1' o seu batamento; 
5º, a garantir esse ordenado ao operaria em caso de sua invalidez, 

CIJm reversão para sua familia, em caso ele morte". 
Sala elas Sessões, 22 de Julho de 1918. - Octavio Rocha. 
N. 92 - Art. As mulheres e os menores ele 16 annos só traba-

lharão cinco dias em cada semana e seis horas, não consecutivas, em 
cada dia. - A. Baptista e outro. 

.. 
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N. 93 - A's mulheres e aos menores de 16 annos é prohibido : 
e, trabalho em minas, em subterraneos, em pedreiras; o trabalho no-
eturno, e trabalho supplementar, em domicilio. - A. Baptista e outro. 

N. 94 - Onde convier: • 
"Art. O~ operarias actualmente empreg·ados nas offic'inas do 

Estado terão o prazo de tres mezes para optarem entre ·o regimen 
instituido por esta lei e aquelle em que agora se acham.' No caso dos 
c.prendizes, actualmente existentes, a opção caberá a seus paes, ou 
quem suas vezes fiz.'er." 

Sala das Sessões, 22 de Julho de 1918. - Alvar·o Baptista. 
João Pernetta. 

SUBSTITUTIVO AO PROJ"EC'rO N. 284 A, DE 1917 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. º Terá execução em todo o t erritorio do paiz .o Teg1men 

do trabalho instituído por· esta lei e pelo respectivo re , uiamento, para 
os proletarios ao .serviço directo do Estado, e. como garantia das con-
dições da sua existencia domestica e civica. 

Art. 2. º E' considerado trabalho, para os effeitos desta lei, toda 
a acção exercida nos divers-os ramos da industria agricola fabril, com-
mercial e bancaria; ou na execução de obras e serviços, de qualquer 
natureza. 

Art. 3. º Os operarias só serão admittidos ao serviço do Estaüo, 
a contar da data desta lei, mediante concurso que versará nnicamente 
sobre o seu officio e ao qual se poderão inscrever todos os cidadãos 
maiores de 21 annos. 

Art. 4. º Sempr e que o cargo comportar accesso, sómente a admir-:-
são para o gráo inferior será suj eita ao concurso estabelecido pelo 
artig·o precedente; devendo ser os gráos médios preenchidos de accôr0.) / 
com o criterio ela antiguidade e o gráo superior por livre nomeaçfü• 
dos chefes de cada repartição. 

Art. 5. º Nenhum operaria poderá ser demittido depois de ci!1.co 
annos de serviço, sem processo que demonstre infracção previ;:ta no 
I-'egulamento e pàra a qual se commine tal pena. 
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Art. 6. º O salario, ritpresentando sempre condição de exist.mcia 
e meio de acção, será divido em duas partes desiguaes, uma fixa para 
cada operaria, qualquer que seja a obra, e que corresponderá ao orde-
nado, e a outra proporcional ao producto da actividade, concedida á 
titulo de gratificação pr.o labore. 

Paragrapho unico. O Governo organizará as tabellas de s·darills 
obedecendo ás seguintes condições : 

a) as duas partes que os compõem serão determinadas segundo as 
condições materiaes em cada meio; 

b) o salario total deve, em todo caso, corresponder, pelo m()!10s, 
ao minimo necessa~Jio para garantir a existencia domestica ele cada um; 

e) as tabellas 1:ficam sujeitas a uma revisão, sempre que se tornár 
necessario, cfe accórclo com as alterações das condições de existencla. 

Art. 7. º Em caso de molestia, o operaria perceberá. a parte fix:i. do 
salario respectivo durante o tempo necessario ao seu tratamento 

Art. 8. º Em caso de invalidez será garantido ao operaria uma 
pensão vitalicia, correspondente á parte fixa do salario respeut.ivo. 

Art. 9. º Em caso de morte, a pensão a que se refere o artigo prrce-
dente, será concedida á familia elo operaria sempre representada, para 
este effeito, pela sua mulher, emquanto conservar-se viuva, e, na Ldta 
desta, pelos seus avós; filhas solteiras e filhos menores de 21 annos. 

Art. 10. As faltas dos operarias serão justificaveis quando occo:·-
ridas por motivo de molestia, luto ou gala ele casamento, nestes dous 
ultimas casos durante o mesmo numero de dias concedidos aos outros 
fúnccionarios do Estado. 

Paragrapho unico. Será descontado ao operaria o salario corres-
pondente aos dias ele falta não justificada. 

Art. 11. Fica instituído o regimen do trabalho, para o proletariado 
geral uo paiz, mediante as prescripções estabelecidas nos artig·os se-
_guintes. 

Art. 12. Nenhum homem adulto será obrigado a trabalhar diaria-
mente mais ele oito horas e nenhuma mulher adulta mais de seis horas, 
effectiyas, ficando, ·além ~isso, cada um deiles, com direito a um dia 
de descanso em cada semana e 15 dias de férias annuaes. o 

§ 1. º Nos trabalhos que, por sua natureza, exigem continuidade 
de acção, as intermittencfas do esforço individual, estabelecidas · neste 
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. artigo, serão reguladas pelo revezamento de turmar;. operarias, de modo 

. que o serviço não fique prejudicado. 
§. 2.~ E' em todo caso asse"urada, sem restricções, a ampla liber-

dade individual, podendo cada um trabalhar um maior numero de 
horas diarias, mediante contracto especial, .onde serãJo estipuladas as 
cóndições relativas ás obrigações assim accrescidas. 

Art. 13. Os menores de 14 a 18 annos de idade tr.abaiharão, .no 
maxirna, tres dias em cada semana, durante quatro horas cliarias, 
a titulo de aprendizagem industrial e mediante consentimento dos 
paes ou responsaveis por sua educação moral e intellectual. 

Paragrapho unico. Os menores, a que se refere este artigo, quando 
. aclmitticlos ao serviço directo do Estado, percebeh o um salario cor-

respondente ao terço do fixado para os adultos, · ficand?, além dis&o, 
com o direito de preférencia, em igualdade das outras condições exigi-
das pelo concurso, á inclusão no quacko dos operarios,: logo que attin-
girem á maioridade. 

Art. 14. E' obrigatorio, sempre que fôr possivel, o emprego das 
machinas para supprir o esfoi'ço physico elo trabalhador; s'enclo, em 
todo o caso, o fixado pelo regulamenfo respectivo, o limite maximo 
do esforço individual crue poderá ser exigido. 

Art. 15. Serão fixadas pelo regulamento respectivo, em detalhes, 
as condições de segurança do trabalhador e de hygiene a que elevem 

· satisfazer as officinas e 103.ares quaesquer de trabalho. 
Art. 16. Fica o Governo autorizado a entrar' em accôrdo com os 

Governos dos Estados e com o do Districto Federal: 
iº, para instituir, tanto quanto possivel, erh todo o paiz, a serviço 

regular e permanente de assistencia medica domiciliaria, auxilando, 
nesse sentido, as associações que se fundarem com o mesmo obj ectivo; 

2º, para instituir, na Gapi:tal Federal e nas capitaes dos Estados, 
· em .cada uma, um tribunal de arbitramento, destinado a tomar conhe-
cimento e resolver sobre as reclamações proletarias, bem como a julgar 
todaR as duvidas e questões suscitadas entre trabalhadores e patrões, 
sob as seguintes bases de .organização : 

a) cada tribunal será composto de seis membros, t11es proletarios 
~ 

e tres patrões, escollüdos livremente pelas classes respectiva,s, . sendo 
o €la Ga,pital Federal puesidido pelo Ministrio das Obras Publicas e os 
·dos Estados pelo secre'tario encarregado ela ,direcção do de.partamento 
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dos trabalhos publicas, tendo . taes presidentes voto de desempate em 
todas as deliberações e julgamento; 

b) junto a cada tribunal haverá um funccionario, pago pelo Estado, 
encarregado de promover o encaminhamento das reclamações e ques-
tões proletarias. 

Art. 17. Os· patrões que acloptarem, quanto aos operarias ao seu 
serviço o regimen de trabalho instituido na primeira parte desta lei 
para os operarias ao s·erviço directo do Estado, terão preferencia, em 
igualdade de outras condições a contractar, com o Governo, obras, 
serviços ou fornecimentos de qualquer natureza. 

Art . 18. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 26 de Julho de 1917. - João Pernetta .. - Galeão 

Ca1'valhal. - José Augusto. - Alvaro Baptista. _:.__ Joaqnim Liiiz Osorio. 
- J. Lamartine. -- Nabnco de Gonvêa. 

( 3' discussão) 

Accrescente-se onde convier: 
A.rt. Fica o Governo autorizado a abrir os necessarios creditas 

para execução desta lei. - João Pernetta. - Alvaro Baptista. 

Parecer da Com. Examüiando a emenda dos Deputados Alvaro Baptista e João Per- de Finanças 
netta, "autorizando o Governo a abrir creditas necessarios para a exe-
cução da lei", a: Commissão de Finanças entende ·que não eleve ser 
acceita. 

Em primeiro logar 8: emenda não limita a quantia, o que sempre 
é inconveniente, e em segundo, parece mais acertado que o Governo 
solicite os meios de que prec isar, caso da execução da lei resulterµ 
despezas. 

Sala das Commissões, 30 de Julho de 1918. - Galeão Carvalhal, 
Presidente. - José Bonifacio, Relator. - Simões Lopes. - Alberta 
Maranhão. - Octavio -.Mangabefra. - Alvaro de Carvalho . - Raul Fer-
nandes. - Baltha'!-a1· Pereira. '--'-- Sam pato Corrêa. 
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SESSAO DE 26 DE SETEMBRO 

. O Sr. Carlos Penafiel: - Sr. Presidente, pertenço ao n14mero 
dos discutidores escrupulosos que, sem o tirocinio da cathedra ou da 
tribuna, temem não guardar na retentiva humana tudo quanto exija 
o desenvolvimento de certas theses políticas, economicas e sociaes 
- a consulta aos autores, o contexto dos escriptos, informes, algaris-
mos e dados diversos. De mais a mais, tratando-se de assumpto do 
maximo interesse social, preferi vasar por esçripto o meu pensamento 
e, nessas condições, solicito da Mesa a necessaria licença re _imental 
para lêr as minhas notas. (Lê.) 

"Não me corresse o dever de sustentar, em uma questão de prin-
cipias, a autoridade politica e moral do mandato que me foi confiado 
pelo Partido Republicano elo Rio Grande do Sul, e; certo, não seria 
eu o primeiro a romper, em materia de tal magnitude, um debate 
que a ordem do dia de hoje está, de novo, a suggerir e que teve sua 
phase inicial nas sessões de Julho ultimo, quando oc.cuparam a tribuna 
os illustres membros deste Parlamento, Srs. Augusto de Limá, Camillo 
Prates, Andrade Bezerra, Gonzaga Maranhão, Niéanor Nascimento, · 
Maurício ele Lacerda, Bento ele Miranda, Raul Cardoso, Deodato Maia, 
João Pernetta, Alcides Maya, Simões Lopes, Joaquim Osorio, Sampaio 
Corrêa e outros. 

Não fôra ainda, Sr. Presidente, a insistencia em se tornar viavel, 
com voto unanime da Gommissão de Justiça, um projecto que parecia 
haver se frustrado no seu curso de gestação, taes e tantas foram as 
frechas de que se viu alvo, e eu, - embora contando para o sentimento 
da responsabilidade da miriha posição e do delicado alcance elo assum-
pto, com o apoio de toda a bancada do meu Estaclodo, - teria evitado 
o visiveL constrangimento em que me encontro a agitar uma questão 
social de evidente inopportunidade politica. 

A emenda substitutiva da qual foi Relator o comp etente e illus-
trado collega Sr. Prudente ele :tl'loraes, traz o mesmo peccaclo original 
elo plano primitivo: a regulamentação official do trabalho livre. 

A reforma que se prepara assim tão açocladarriente não é das que 
se podem obter com artigos de lei ou regulamentos governamentaes. 
Ha de ser conquistada ao preço ~e inces?ante, longo e indefesso apos-
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tolado cnli'e as classes proletarias. Ningumn conseg·uirá impôl-a. E' 
preciso fazel -a sentir. 

Problema, sem duvida, capitalíssimo, ?- situação do trabalhador é 
a preoccupação moderna ele tedos os espiritos esclarecidos e, mai.s 
que tudo, de todos os corações nobres, mas não ha ele ser buscaido na 
ordem das icléas onde se vae inspirar o proj ~cto em debate, no vicio 
radical que refl ectem varias disposições legislativas ahi formuladas, 
aberraÇã.o crue traduz Úm conjuncto vago ele utopias modernas. 

Nã.o tenho necessidade, senhores, ele reentrar na materia sob o 
aspecto juridico e constitucional. A illegitimidade de um regulamento 
official sobre o trabalho. livre ante o espírito elas nossas org·anizações 
política e juriclica, 'º Pacto ele 91 e o Cocligo Civil, já foi aqui magis-
tralmente apontada pelos mais familiares e sabidos em taes estudos. 
Puzeram-se, com effeito, neste recinto, em evidencia, durante' os refe-
1.idos debates, as discorclancias flagrantes e a opposiçã.o em que a lei 
projectada se acha com os codigos basicos da nossa ordem poli t ira . 
e jurídica. 

Rasgando, agora, o véo ao caso da questã.o operaria no .Brasil 
á .J uz ela doutrina que inspira o programma r epublicano consubstan-
ciado no estatuto político ele Julio ·de Castilhos, sob o ·ciu:a1 vivemos 
no Rio Grande em uma pujante prospericlacle, na diffusão . e energia 
de uma vicia larga, feliz e livre, - tere'i por capital intento mostrar 
2 Gamara elos Deputados o. infundado, o improvavel e até o impossível 
ele semelhante tentativa, sem abono na logica nem estribo nos facfos. 

O paiz inteiro conhece o pensameiüo cio Rio Grande através elo 
(nl eg:ramma .ele Borges ·de Medeiros, divulgado em alguns elos seus . tre-
cJ10s pela imprensa carioca e a cuja orientaçã.o sagaz e altamente • evangelizadora tios bons princípios republicanos vou me cingir nes ta 
ermsnra doutrinaria ao projecto. 

Mas,, senhores, para que. se nã.o diga que somos uns icleologos, 
que. applicamos so luções ~heoricas a urgentes necessidades praticas, 
para que nos não dêm a chrisma de "sectarios" com que a irritabilidade 
r1ervosa e vi·olenta elos fracos e incap azes j á houve por bem nos acoi-
mar ao cirzir uns remendos mal escondidos na farrapagem elas suas 
chronicas jornalísticas ou s·obre . a nudez semi-andrajosa el e uma ,POii-· 
tica empirica, dissolvente e negativista que se nào c,·ansa · de atacar, 
em sua faina ele velhüs ~ rancores, o systema cirganico e ·constructo+ 
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da política rio-granclense, - hão ele permittir que nos defendamos 
de tão injustas invectivas debruando a margem de~te discurso de 
provas certas, de factos po?itivos e concretos que fortemente revelem 
a toda gerite como desde cedo, no novo regímen, soubemos compre-
hender e pôr em pratica, no tocante ás difficuldades de tal problema, 
os resultados ela experiencia, elas lições ela historia, da tradição ela 
humanidade e ela tenclencia geral ela opinião no seio das nações moder-
nas mais civilizadas. 

Não é, portanto, apenas nm platonico appell.o á doutrina, isto é, 
ao papel consideravel que os princípios são chamados a desempenhar 
na solução do problema, mas antes uma questão ele ordem pratica, 
demonstrada aos r:.overnos e aos homens de Estado, a todos quantos 
Lenham a responsabilidade da direcção dos negocios publicos em nosso 
paiz, que assignaladamente nos dá o direito de declarar não nos ser 
licito votarmos em silencio a nova proposta em discussão. 

As soluções nella alvitradas não constituem urna obra ele razão e 
de realidade aproveitavel, mesmo para aquelles que pedem justiça 
e visa essa lei proteger. Bem pesado o seu fundo, como hei ele insistir 
até o cabo desta oração, primeiro em um estudo synthetico, e, em 
seguida, em' uma analyse minuciosa aos seus capítulos principaes, 
-- quasi que apenas se trocou a denominação de "Cocligo elo Trabalho" 
pela ele "Lei Operaria". 

Não me venço, senhores, que desde já não venha .a traçar insen-
sivelmente confrontos afim ele mostrar quanto o Rio Grande tem feito 
de effectivamente pratico no caminho desse ideal, sem envolver, com-
tuclu, nas comparações que, porventura, estabelecer, conceitos ele apru,,. 
positada oppugnação a icléas e juízos alheios e tão só1l1ente a exempli~ 
iicação ele factos que acudam em proveito ela these esposada. 

Si conseguir deixar a Gamara convencida ele que a emenda sub-
stit11tiva da Commissão ele Justiça tambem não se coaduna, nem é 
cabivel dentro elas actuaes condições economico-sociaes elo meio brasi-
leiro, dar-me-hei por satisfeito, porque o pensamento do Rio Grande 
nessa grande causa, elo Rio Grande que nunca capitulou em questão 
ó.e principias, é o pensamento ele uma enorme corrente nacional, de 
uma ordem ele idéas universaes que protestam c·oncorcles, vinculadas 
pelas mesmas razões e sentimentos, contra a inclebita intromissão elo 
Estado em uma esphera de relações que lhe não pertence. 
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E', com effoito, imprescinclivel não esquecer Jamais o caracter• 
synthetico elas questões humanas. O vicio radical ele tentativas como 
a que se esboça no projecto, vicio commum a todas as escolas politicas 
iguai mente hostis á d.tvisão elos dous poderes, espiritual e temp oral, 
reside justamente na sua perigosa tenclencia ~ "a regular legislação 
o que não comporta sinão uma clücip lina moral:." (Syst. ele Polit. Posit., 
Augusto Comte, tomo IV.) 

Força é reconhecei-o: projectos como esse trahem o nosso ideal. . 
E é por isso (jue o combatemos vigorosamente afim de evitarmc.s, 
si possível, uma brecha por onde se penderia a estructura massiça da 
nossa Constituição, a pretexto ele regulamentar o trabalho. Por grelas 
assim é que, em vez ele .intromettermos cimento entre as pedras, ire-
mos aos poucos alluinclo, sem darmos talvez po1;.. isso, nos seus ·pontos 
mais válidos, o solido bloco ela obra gigantesca elos constituintes repu-
blicanos. 

A questão elo trabalho está ligada á de todas outras liberdades 
e g·arantias constitucionaes. Os phenomenos sociaes li gam- se e se 
penetram. Não se separa uma liberdade das demais sinão para disso-
cial-as imprudentemente, tornando-as, uma após outra, mais facil-
mente vulneraveis. Uma liberdade isolada não ha por onde se defender. 
A razão profunda ele uma l.i.berdacle está em todas as liberdades . 

Ninguem preparou a revolução pacifica de 1889 para implantar 
no Brasil um regimen poliUco cli.fferente elo anterior sinão porque 
e6te v.ioiava as mais preciosas liberdades humanas. 

A justiça das reclamações cívicas elos propagandistas ela Republica 
estava antes ele tudo e acima ele tudo em urna reforma social elo que 
cm uma transformação méramente politica, e a mais fundamental das 
concli.ções pollticas ele regeneração social e de ordem republicana, pren-
de-se á separação cios dous poderes. 

Si a razão profunda ele uma liberdade está em todas as liberdades, 
havemos, então, nós, os republicanos sul-riogTanclenses, que nesse 
sentido temos uma brilhante tradição a respeitar; que sempre empre-
gamos o melhor elo. n.osso esforço em favo r ela conquista elas liberdades 
cbamaclas liberdades essenciaes ao novo regímen, de consentir nessa 
heresia que ahi está, no ludibrio desse artificio, nessa manobra legis-
lativa que estamos clesassisaclamente improvizanclo com esse plar:o 
official ele regular o trabalho industrial? Então o Congresso Nacional, 
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que em tres decennios quasi ele Ilepublica, assi stiu nada rnenos de cerca 
de oitenta projectos de reforma de ensino circularem nesta Casa .de-
1aixo elos prote::>tos da bancada riograndense, toda a v ez que J aes 
medidas implicavam na officialização elo ens ino superior, ·esta Camara 
que sabe que o exermcio de qualquer profissão não é reg·ulamentado 

,/ 
no Rio Grande por que ássim preceitúà acertaclaménte o nosos cocligo 
politico estadual, podia lá contar com os votos da representação [aúcha 
em favor de qualquer mechda restrictiva sobre a liberdade do trabalho? 
Nós que abraçamos a mais bella, a mais completa das doutr inas, que 
préga ao mesmo t empo a necessidade ela concentração da riqueza, 
garantia elo capital, e pugna, com o mais en'Lranhaclo ardor, por um 
ctmjuncto de reformas sociaes que se resumem "na incorporação c~o 

proletariado na socieclªcle moderna'', podemos lá bater palmas ás inter-
venções abusjvas e anarchicas elo Estado em relação aos . contractos de 
frabalho, O Estado não tem outro direito si.não o de policia e de assis-
ümcia e outro dever sinão o de fazer respeitar pelos contractantes irn 
clausulas ela convenção que elles entre si espontaneamente aj1~ ;i. 
tarem. 

Uma democracia, meus senhores, não se apoia senão sobre i;;:-'"-
cipios. 

Os expedientes a que se r ecorre •para sophismal-os , só porqu e 
a medicina empirica , el e alguns governantes . pareçam mais faceis e 
promptos certos reeursos, acabam sempre por trahil-a. 

A base ela reconstituição social é a reorganização elo trabalho. · 
Fsta, porém, não poderá surgir sem se subordinar a reorganização 
da sociedade á regeneração humana, e só poderemos alcançal-a com 
a. evolução,. quando, gozando. ampla liberdade, o trabalho vier a ser, 
re facto, no sentido exacto e positivo, uma funcção social. O assala-
riado. como ainda perdura, escraviza e avilta, e, por isso, dissocia. füio 
ha fe licidade sem liberdade, condição indispensavel ela cligni·clacle do 
trabalhador. Ora, si uma democracia não se apoia sinãb sobre prin-
pio.s, é preciso convir que a Liberdade é o seu principio essencial , 
condição irremissível ela nossa viela socit1l e da nossa existeneia intel- . 
lr-ctual, affectiva e moral, cada vez mais esp0cializacla, clifferenciacla e 
compl exa. 

Co nfessa- se, · então, abertamente impolente este Parlamento pa1"a 
rngulamentar o jogo, a prostitu ição, todos o.s vícios e miserias, fructos .. 
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da desorganização geral do trabalho, da anarchia social reinan°te, cousas 
em verdade irregulamentaveis, e emprehende a despremiada e preten-
ciosa tarefa de sujeitar o trabalho aos rigores da lei no .que elle eleve 
ter de mais livre? Por que, senhores, para sermos coherentes, tam-
bcm não se regulam, por essa mesma via sinuosa, já que a bôa inten-
ção maxima da lei é evitar as luctas modernas entre os patrões e os 
proletarios, as {)utras liberdades, a da imprensa para impedir os 
abusos del!a decorrentes, a liberdade ele reunião, ·e tudo assim? A 
propria liberclacle de ·ensino superior, os pOderes públicos vão, ele 
legislatura em legislatura, se sentindo cada vez mais impotentes para 
regul;:i.mental-a. A ultima, organizada pelo Poder Executivo, jaz aqui 
ancorada neste l}Orto de permanencia, que é o ramo legislativq cio 
Governo, como navio ele ferros descansados que teme lá fóra affrontar 
a tempestade: 

Vem tudo isso a rôto, toda essa preliminar sobre a nossa cohe-
rencia doutrinaria, para justificarmos, de antemão, o caracter da 
nosAa critica a um projecto que, mal esquadrinhado, poderia passar 
por uma lei liberal em suas intenções, p.osto que conservadora pelos 
seus effeitos, quando, ao contrario, nós preferimos, e toda a Gani.ara 
deve pensar cio rnesmo modo, uma medida conservadora em suas lnten-
ç,ões. embora liberal pelos seus effeitos. 

Não estamos aqui tomando pé sobre pontos de apoio isolados. 
Ainda ante-hontem, pelas columnas do Jornal do Oommercio, o ex-
Deputado Sr. Passos de Miranda Filho, que pertenceu á Gommissão 
ele Justiça desta Gamara e assignou o projecto n. 218 A, ele 1917, dei -• tava a sua :fulminação contra essa malfadado Codigo do Trabalho, 
· ibrando-lhe este invencível argumento: "Os espiritos bem avisados 
sab em ·que não estão nas reivindicações pro.Jetarias, mas sim em 
e utra ordem de factos. . e. necessidades, as c.omplicações cio trabalho 
nacional". 

Não sei por que o autor dessa tirada calou em .umà reticenc.ia 
inLercalar tudo quanto devêra dizer. 

Vou encher· o seu pensamento reticente. Trata-se de assumpto 
cunnexo e inclispensavel. q 

Não ha negar, Sr. Presi.clente, que nações adeantaclas sob o ponto 
ele vista economico continuam por vezes a soffrer durante longos 
prTi odos as consPquencias de um r egímen político r. constitueionçiJ 

) 
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que 11epousava sobre uma phase ec;dnomica anterior . Outros paizei:i, 
ao inverso, e esse é o caSD da nossa Patria, avançadissimos sob o ponto 
de vista politico e moral, não alcançaram ainda a ne.cessaria indepen-
dencia economica e conservam effe itos percluraveis de um regimen 
ele classes e sub - classes sociaes que não tem ma i.s razão de ser. 

Sahindo das capitaes, dos centros principaes de civili zação, vamos 
ele um sallo ele u ma camada social á outra. J~ncontramos homens 
"quasi servos em uma soci edade de livres"; ainda ha dias confessava 
essa verdade, já r epetida por outros oradores nesta Casa, uma voz 
eiue se levantou do se io da bancada bahiana, a palavra autorizada 
de u m sacerdote eathol.ico, do illustre Sr. Depu~ado Galrão. 

Não é só no Brasil. P.ar toda parte succecle, a cada passo, o mesmo 
phenomeno: as classes representativas de uma economia já passada 
não guardam sua hegemoni a social sinão porque as classes que repre- . 
sentam a economia actual e a econo mia futura ainda se não sent em 
conscientes de sua força, nem ele sua importancia politica e valor 
economico, nem elos erros e do abandono de que são victimas ila 
::;ocieclacle. 

Todos os que viajam pelo nosso interior, trazem a rnesma im-
YJ ressão elo Padre Galrão, i'e()ebicl a ante essa especie ele inconsciencia 
e de sonmalencia em que dorm e, sem pod er recobrar sua lucidez de 
espirita; o operaria rural. Foi até cer to :ponto esse nirvanismo oriental, 
corta resignação fatahsLa, certa ordem de cousas ex istentes em nosso 
paiz que obri :·ou a missão italiana de :l912, mand ada ao sul elo Brasil 
por d[versas associações operarias ci o Bolonha, a F~loração Nacional 
elos Trabalhadores da Terra, a Confederaçã10 Geral &lo Trabalho, a Liga 
Nacional elas Cooperativas o Sociedade Humanitaria el e Emi gração, 
claquel!a ci.clade -- a ass ignalar, em liv1'0 publicado na Europa, a infe-
riori cla'Cle SO()i ai do nosso organismo eco no mico agrícola, chamando-o 
complacentemente "um vicio tropical ou sub - tropical" elas nossas 
condições economico-sociaes. 

Certamente se trata ele uma situaçãJo tramiLoria, de um perioclo 
ele evolução a que não podemos escapar e que tende, sempre e .:mela 
vez mai~s rapidamente, a subtrahir-·se ele seus estygmas remanescentes, 
até delir-se ele todo a tradição ancestral com que as eivas horeclitarias 
elo escravagisrno ainda desfiguram o ambiente brasileiro . 

Mas, é um facto não menos claro que, emquanto nos esforçamos 
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emquanto completamos célere o organismo economico pela sua parte 
material e mecanica, esquecemos imprecavidamente a vida de sacri -
fic,io que o trabalho custa, como funcção social basica, aos lavradores 
da nossa terra. Mudaram-se os annos, mudaram-se os processos de 
cultura, muda o tempo, mudam as influencias exteriiores, transforma-se 
todo o instrumental do trabalho, toda a organização techniüa da "fa-
zenda" e esta, no emtanto, subsiste, quanto á liberdade individual 
elo proletariado rural, quanto ás facilidades de arbitrioo nas relações 
convencionaes entre trabalhadores e patrões, quanto aos orgãos de 
cquilibrio instavel e falho entre a contribuição do trabalho á produ.,. 
cção e concentração da riqueza e a parte que aos lavra;dores toca na 
distribuição, subsiste, senhores, quanto a esse aspecto social ·e mora.!. 
sob a feição acanhada e retrograda de um pe(jueno Estado corri regimen 
absoluto. 

Desobrigue-me esta culta assembléa da tarefa de mencionar sum-
rnl'lriamente . as imperfeições desse .systema. Fóra das "fazendas", dei-
xando de parte o colono, Cjue para aqui emigra assalariado, a ne "ra 
situação dramatica do trabalhador rural indigena Já nos foi pinta.da 
em breves traços pelos illustres collegas Bento de Miranda, Augu~to 
de Lima, Dionysio Bentes e outros, apontando-nos nitidamente o" 
angustioso sacrifício a Que se expõe esse proletariado na sua contri-
buição para a obra de nossa riqueza economica. 

'J1oda essa sem'i-escravaria não tem mudado convenientemente 
rJu ultimo quartel elo XVIII seculo para cá. Ha 38 annos passados, 1,~m 
SeL>)rnbro de 1880, em artigo publicado por positivistas desta Capital, 
assignaclo por Annibal Falcão e o Dr. J. E. Teixeira ele Souza, com 
aclhe3ão de Generino dos Santos e do Dr. João Francisco ele Souza, 
intitulado Apontamento3 para a solução d!fJ problema social nO' Brasil, 
e80reviam esses distinctos compatrici.os: 

"Entre nós a grande massa pr·oductora conserva-se ainda na 
escravidão, e no resto do Occidente acha-se ella apenas acampada, 
sogundo a phrase de Augusto Comte. Certamente que vae um abysmo 
entre as duas cünclições; mas cumpre lembrai-o, para mostrar CJll e 
a emancipaç\ão do escravo não resolve o problema social." 

E, de facto; Sr. Presidente, por esse prisma, a ernancipaçã.o que 
sobrcvçín oito anos clepois claquella prédica, não reo·olveu çle todo 

• 
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até hoje ~ nosso grande problema social. ~e revoltante immoralidad7/ 
da criminosa herança colonial que, vi,olanclo as reis sociologicas, enver~ 
gonhou todo o período do Brasil monarchico, ainda pesam sobrn li 

Nação inteira graves consequencias. 
"Sem possuir-se noção clara e consistente ela exístencia colectiva, 

não é possível alcamçar a solução dos problemas que o passado legou 
á nossa idade. " 

Não sei si felizmente para a bôa ordem social reinante, para quo 
tudo venha a operar-se em trans:formaçfo pacifica, a nossa classe 
proletaria rural, pela sua ignorancia, pelo seu analphabetismo, pela 
sua pouca anipiação na , troca de idéas, pela sua vida de relações 
interceptada, pois a propria "fazenda", como ha pouco disse, perma-
necendo "um pequeno estado de regímen absoluto", até as proprias 
relações do homem com o mundo exterior, nem sempre estão aber tas 
a quem queira della ausentaT-se "sem apresentar razões aos seus 
vig'ias e feitorns, o proprio exercício do culto, sendo praticado dentro 
dos limites do pequeno domínio - não sei , senhores, nãcvsabe nenhum 
r1,e nós, Sr. Presidente, quando, um clia virá , essa massa a sacudir aquelle 
fatalismo, plenamente convencida da injustiça social qüe a acabrunha. 

Não é a simples e.J:ütencfo elo homem que trabalha em éondições 
el e infer ioridade e cruasi de anachronismo por entre o adeantamento 
complexo elos nossos já civilizacl:os elementos procluctores, não é essa 
existencia de condições oppressivas, mas a pei·cepção que deUas 
possam te'!' os opprim1-dos - o que poderá constituir o motor intimo 
das luctas de classes, agitação que presenceamos no ,decurso da histori a 
de todos os povos , 

Existe, por menos que pareça, entre o trabalhador rural e o 
operatio urbano elas fabricas uma eterna concordancia latente. 

Os exemplos em abono dessa affirmativa affluem-me ao espírito 
mas parece-me bastante, no ê'intanlo, o caso inglez, o mais eloquente 
cl.e todos porque na Grã-Bretanha a transformação, alli oper ada, vae 
sendo iuais inesperada e prompta elo que em qualquer outra ·parte elo 
mundo. Ninguem se illucla, Não é alli só o movimento que formava 
0 eixo das questões operarias nas fabricas, minas e outras emprezas 
inclustriaes, o moto r intimo ,de tão subita mutação. São as questões 
de interesse commum que rec1'amam solut,iões ele princípios. ,E' elos 
trahD,lhacloros cios campos, formançlo a grande maioria çle milhões de 

/ 
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cidadãos, que o estatuto eleitoral, ele accôrdo com a exposição de ÍTío-
tivos de Glaclstone, chamou então ao direito cld voto, é clescle essa 
época ele participação do elemento popular agrícola no iYocler eleitoral, 
foi depois crue a classe operaria rural , até ,então indiferente, acordo11, 
tomou consciencia .cios seus interesses, que data a avalanche ela cor-
rente liberal que tem seu expü'ente maximo,. seu vulto representativo, 
mün homem elo porte do Lloyd George, o actual primeiro Ministro do 
Reino Unido da Grã-Bretanha, considerado um dos maiores adminis-
tradores publicas c-ontemporaneos. Bannermann, defendendo em 191,2, 
no Parl'amento inglez, o orçamento ele Lloyd George, seu Ministro ela 
Fazenda, ,iá dizia: "O meu orçamento estabelecendo os impostos sobre 

, I . . 
o valor ela terra, nãó foi . o fim mas .o p1"inC?'.pio .ela reforma. Cumpre 
levai-a por deante. e leval-a resolut,amente, até a solução completa 
ela questão do sólo. A empreza que vamos abordar é a maior que a 
democraéia realizará em nos,sa Patria: livrar o sólo elas cadeias que 
o prcncl·em". A Inglaterra vac, assin1, resqlvenclo, rcomo nenhuma outra 
Nação, o seu problema operaria e com o fecundo programma de Lloycl 
G8orge vae ella cumprindo o espirita clemocratico de Campbell 
Bannermann, "deixanclo a terra ele ser cada vez menos um recreio 

· para os ricos e cada vez mais m'n thesouro para a Nação". 
D.ireis: são casos cliverso·s o ela Inglaterra e o nosso. Tóco, justo, 

nessa transfórmação tributaria, nessa nova ori entação economica, na 
reforma social que o caso envolve, para afivelar estreitamente os laços 
dessa eterna concordancia latente a que me referi e que prendem o 
trabalhador rural ao operaria urbano, porquanto, ap'ezar do projecto 
n. 284 A, ele 19'17, e elo ·substitutivo ele '.1.918 se referi.rem apenas á 
regulai1ientação elo trabalho industrial, estamos com elle imprudente-
mente a encorajar urí1 plano ele cruzada igiladora, a nos anteciparmos 
0uma provocaçã.o que fará sentir ao operariado a\?:ricola o siibstratuin 
ri <.> consciencia daquelle estado de cousas a que já alludi. 

Ha de logo reflectir o trabalhador dos campos que si o Estado 
proclama ·a sua competencia legal para intervir clirectamente no tra-
balho industrial, cabe-lhe tambem corrigir promptamente essa "sym-
biose da escravidão e do ouro", na phrase ele Euclycles clà Cunha, onde 

· não ha intermeclios, onde os trabalhadores que contribuem para rea-
lizar a grande riqueza ecorromica elo Brasil sentirão, a ger111inarem 
as sementes que nós legislaclores estamos espalhando, que a quota · 

l 
1 



.;..... 4.92 ·~ 

rla sua labuta não tem a compensação social que elles merec,em. E c1uasi 
improvisamente, mais cedo talvez elo que julgamos; virão bater ás 
mesmas portas por onde passar o trabalhador elas officinas, àas 
fabricas e elas minas. 

Ainda que votassernos sómente a parte dessa lei operaria refeTente 
a accidentes ele trabalho, unico ponto que passou em julgado na 
Carnara e sobre o quial estamos todos unanimemente ele accôrdo, 
o reparo nesse parti.cular subsiste. A lei não protege sinão os opera-
ri os ele industria (minas, emprezas de transporte, fabricas, officinas). 

Para a industria a lei é geral. Para o commercio e a agricultura 
nem as grandes emprezas, isto é, os grandes armazens commerciaes 
fl as grandes explorações agricolas são visadas. Entretanto, a equi-
dad e está a dizer que um operar ia pócle, por força elas circurnstancias, 

ç 
por acasos .cJa vida, ser joogaclo, dentro de uma mesma cidade, por 
exemplo, para uma pequena ou grande empreza agrícola, e quando 
o~;se operaria venha a quebrar uma perna é igualmente digno ele pie-
dade, quer seja trabalhador agrícola ou trabalhador industrial. Figuro 
a hy.pothese ela igualdade ele condições em um meio urbano ou sub-
u ebano para não ir aos nossos campos e rnattas m1cle 'só de trabalha-
dores entregues á cultura elo sólo nutriz e ele desbravadores elo nosso 

.. sertão, sobe a vinte mil victimas por anno; para nos fiarmos na 
palavra ele urn eminente sabio paulista, o Dr. Vital Brasil, clirector 
elo Instituto de Butantan, caso já aqui citado pelo illustre represen-
tante elo Pará, o Sr. Bento de Miranda, o numero ele. invalidos e de 
rnortos por mordeduras do serpente. 

Que vamos clespert:i,r tudo quanto neste p:i,iz posso, estar mergu-
lhaclo em estado ele vaga nebtüosiclado, que vamos suscitar justas 
1'ec;lamações, vê-se pela propria pressa dos nossos gestos a manipu-
larmos, a elaborarmos uma lei que, a julgar pelas razões dos debates 
de Julho ultimo, nada mais é elo que o presentimento de um sobresa!Lo. 

Provamos com aquellas primeira:S escaramuças que nós, os legis-
Jaclores, recluzimos as nobres, as justas, as elevadas, as legitimas aspi-
rações elo proletariad o moderno a meia cluzia de soluções, onde sem 
rJuvicla, excellentes são s propositos ela lei, mas cujos resultados serão 
m1ll os . :E todo~ sabemos que o doénte jámais perdôa ao medi.co o insuc-
cesso elos seus rernedios. 

Si é para satisfaz er appetites de populurldacle, e não de sociabl ~ 
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tidade, para aplacar humores inclisciplinaclos, para conter o abuso 
Je abstracções illogicas, si é uma c·onciliação, e não uma tran:sigencia 
vergonhosa, com certo particularismo ele inclividuos, de corporações, 
de partidos, - laboramos em um erro ainda niais grave e, amanhã, 
longe de sympathias, cavaremos, ante os effeitos nunos dos nossos 
:wt.os, uma impopularidade parlamentar inevitavel. 

Toda a obra ele reforma, mormente uma reforma como esta que 
a projec tacla legislação pretend eu lo ~o abarcar com o pomposo appel-
liclo el e Cocligo elo Trabalho, suppõe uma obra ele critica. 

Onde se divisa siquer um movim1:mto ele preparo a amparar e a • 
vropagar as icléas do projecto? Nós, como autores ele uma lei· nova, 
ele uma legislação incipiente, por maiores que sejam as nossas creden-.. 
c,iaes, por mais autorizados interpretes da Nação em peso que nos 
julguenios, não elevemos ser os unicos a assentar os pontos fixos para 
a solução ele um problema crue entre nós ainda não teve, corno em 
tocLt a parte tem tido, agrupada, ele redor elo legisla!clor, - a colla-
Loração, quaesquer que sejam as suas doutrinas, de publici·stas clari-
vidcntes, . ~)hilosophos, moralistas, philantro1pos que sonham !curar 
e •se devotam a cuidar os males elo seu tempo, e até' rornanlcistas, 
Sr. Presidente, attentos aos costumes, ás necess idades publicas. 

Onde esse movimento no Brasil, traduzindo na imprensa, no li.vro, 
por todos os concluctos do pensamento escripto ou verbal, uma questão 
operaria'? Onde o·s testemunhos? A abolição da escravatura, a propa-
ganda ela Republica crearam evangelizaclore·s. A questão social, quo 
agora procul'amos inaugurar ou engendrar cQm lei.s quasi votadas ao 
aoa~o, é muito mais complexa, de alcance social nrn ito maior elo quo 
aqu1;.llas, e si é que pretendemos passar pela moldagem nacional certas 
1it.o·pias metaphysicas modernas, mesmo por essa face estreita, a não 
ser ua boc-ca do alguns pregoeiros sem razão. ainda nada verclr:,iou na 
seára da opinião publica. 

A questã.o, como a pretendemos antecipar, só poderá vir na Ame-
ri('.a ele um modo geral, rnuito mais tar.de e de urna maneira menos 
a:! Uda do que no Velho Continente. A. mão de obra é aqui relativa-
mente rara e ele preçO elevado. As fontes disponiveis, as possibilidades 
ele trabalhar, permanecem ainda aqui praticamente ill .im.itaclas, o tra-
balho e a riqueza estando, por assim dizer, á disposição ele toclos" . 
í llo..:l.) Os proletarios acn.ü não se acotovollam, premidos pelas apor-
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turas extremas que affligení o obreiro europeu, nem carece nenhum 
delles para tomar assento, no seu fecundo e nobre concurso á funcção 
soc ial do trabalho, ele expul·sar ninguem do seu logar. A ver·dacle, 
Sr. Presidente, é que entre nós a propria classe operaria ainda nã.o 
teve urgei:icia ele se constituir em organizações fortes e capazes ele 
d.ítar os detalhes ele uma lei precisa. Não teve ainda a preoccupação ele 
c'lar fórma definida ás leis ele seu interesse, nem tomou o habito de 
ludo esplwar de uma legislação de classe, de tudo esnerar da inter-
venção elo Estado . Si antes de se aeüstumar a ·discutir com seus patrões 

• questões ele seu inter esse quererhos ir ao encontro dos operarias, 
então reneguemos desde }á soluções metaphysicas para não vaguear 
r.o gyro commum elo materiali'Srno historico, para não irmos no arrasto 
do fatalismo economico de Marx, desse grande judeu ªallemãó c~nver 
tido ao protestantismo, que lançou os proletarios mo.clerno·s na roda 
viva clu circulo vicioso de U:'m syllogismo, pois, o facto inilluclivel é 
Qne apenas "cle:fenclendo elles o salario, mantêm o assalariamento". 

"O espírito metaphysico é radicalmente incompatível com o ponto 
de vista social." 

O espiritô social nas af:feições, nos pernamentos e nos actos não 
se obtém com leis. O propri.o philosopho de Montpellier, que apontou 
a solução mais humana parn o problema ela incorporação do prole-
lal'iado moderno á socie·dacle, reconhece que em grande parte o defei!o 
oeg·anico ela familia pro letaria, em que o homem conta com o trabalho 
ela mulher e explora o trabalho das creanças, defeito que o proj ec to 
ora em cliscussão procura corrigir, se r esulta em grande parte dos 
vieios ela exi.stencia publica, tambem· deriva, por outra parte grande, 
ci.os' defeitos de uma existencia pessoal sem . disciplina e pr'eparação 
all.ruistica. 

·vou relatar á Gamara uma prova disso, um ca·so curioso, ine.:lilo 
~.alvez ao conhecimento de grande numero. dos meus ouvintes, e de 
ou~ eu v.im por acmso a lêr em um dos capítulos da obra ele Georges 
Dr)hermo, Lc Poiwofr Sociai eles Femmes, ás pags. 214: "No Japão, 
por exemplo, as duas teryas partes dos opera.rios das fabricas são 
r.omti Luicl os el e mulheres, 400 . 000 sobre 650. 000. Essas ~nulheres 
trabalham até dezenove ( !) horas por clia. Comem e dormem na fa-
lwic1. Para haver mais segura.nça, são trancadas a chave. Estão acos-
l.11111'1.<.las elo lo·n ·a clata, entretanto, a r;sse fi:rn.inisnio um poucGJ i:nclt'. 
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Em todos os tempos, o lupanar alli foi uma especie de insLiLuição 
s·ociaL O machinisrno não teve o mesmo effeüo na China, e não o tel'á 
emquantó essa antig·a civilização conservar sua forLe ·constituição 
familiar." 

Trago esse exemplo á baila para i11osLrar um erro elo autor elo 
Capital, pois Ka1·l Marx pretende que é porque o capital se apoderou 
da machina que curvou ao seu bastão ele mando todos os membros 
da familia, sem clistincção ele idade e ele sexo. Mais explicavel elo que 
suas absurdas tlrnorias, é crue a desordem smsçi~ou a desordem ; o. 
feminismo economico surgiu espontaneamente da nossa anarchia eco-
nomica; o frenesi revolucionaria dissolveu em França as c.orporações; 
o Cocligo C.ivil desaggregou a familia; o parlamentarismo aboliu todo 
o governo; o dinheiro ficou sendo só, no poder t emporal, a unica 
força social. Refiro--me ao dinheiro anonymo e irrespiOnsavel, sern 
contrapeso moral, e não a concentração ela riqueza, com destino social 
e cont1·ôle moral. Os exemplos elo Japão e ela . China mostram .que a 
machina, introduzida ao mesmo tempo nas fabricas de um e de outro 
paiz, não foi a razão ,pela qual só no imperio nipponico o dinheiro 
arrancou elo lar a mulher e a creança. Além ele que a exploração gyra 
em torno dos sentimentos femininos, pois a mulher soffre sem se 
queixar, a verdadeira razão de tal diss·emelhanç.a entre a condi çào 
da mulher operaria naquelles dous povos asiaticos visinllos, é que . o 
rnaclünismo não facilitaria tal regressão social sem annullar os resui-
tados de varios seculos ele esforços religiosos ·e moraes, e, na China, 
perdura uma sociedade organizada onde o conjuncto ainda ordena 
as partes e onde, por consequencia, não ha fatalidades economicas. 
Onde a familia não permanece mais soliclan':lente constituicla, onde 
o cap ital não é contido por forças moraes superiores, não nos illuda-
mos, senhores, o trabalho da mulher e ela creanç[l, . signal certo ele 
um profundo mal estar social, ha ele p erdurar a despeito ele todos os 
ob3taculos lega·es. Em tempo, quanclo descer á analyse elo capitulo 
referonte a esse ponto do projecto, ·demonstrarei a impossibilidade de 
procurarmos remeclio _na panacéa simplista ele legislação. 

Quando ha pouco dizia que as soluções metaphysicas eram racli.-
calrnente incompatíveis com o esp irita social, queria alludir a possi-
bilidade ele ensaios que nos imp ellissem ao demagogismo socialista. 
intitulado politica s.oc.ial, sem qlle cause espanto a-os proprios esp.iri-



• la tus positivos. EnLã.o os nossos parlamentares, que riem. aqui, no Rio, 
do curandeirismo elos meclicos espiritas, tão em voga, que riem comô 
os legislador·es francezes, consagrados identicamente a votar leis inutcis 
sobre o problema elo trabalho, zombavam tambem, no dizer ele Julio 
René, de Lourdes e elos seus proeligios, revelam-se possuídos, ante 
a lei que a Commissão ele Justiça patrocina nesta Gamara, de uma 
ingenua mentalidade miracular, ele um estado ele espirita verdadeira-
mente messianico esperando da parte elo Estado müagres politicós e 
sociaes mais espantosos ainda do que os ela Virgem dos Pyreneus '! 

Por mim vos confesso, senhores, corn a maior sinceridade, q;.ie 
a minha consciencia republicana se . sente mal nesta at:ibosphera rle 
crendices. Máo augurio existiria si essas illusõe~ tives·sem a_ desven-
tura ele corresponder, no Brasil, a fórmas nova8 de aspirações popu-
lares, a í'ructos venenosos ele um ensino parlamentar q.ue persua.clisse 
o operaria brasüeiro ele que elle .é victima das maiores injustiças! 
Como todo aquelle que se sente vidima de injustiças não sonharia 
cl'óra avante sinão com revoltas. Não só os homens, os povos tambem 
não se instruem, muitas vezes, sinão pela experiencia. O governo ele 
todas as províncias russas por socialistas acaba felizmente de provocar, 
em alguns mezes, em todo o mundo, um horfor intenso pelo socia-
lismo. 

Aqui não temos, por uma parte, a physionomia barbara, incohe-
rente e revolta ele todos os sedimentos de estractificação elo povo 
russo, e, por outro lado, os exaggeros elo idealismo doentio elos seus 
pensadores e artistas, na preoccupação superior elos factos moraes e 
no eterno problema do altruismo, idealismo que não póde lembrar 
nem ele long·e o humanitarismo francez de Comte ele que se acha 

---.,, impregnada toda a obra republicana no Brasil. Aqui 'não é po.ssivel, 
como prophetizára profundo pensador brasileiro a escrever ha annos 
pasaados, sobre a missão ela Russia, - "o choque inevitavel elas duas 
Russias, a nova elos pensadores e artistas, e a Russia tradicional dos 
czares, o recontro elo · arya e do kalmuko". 

Já ouvi um orador amedrontado nos acenar, durante os .debates 
ele Julho sobre o Codigo elo Trabalho, com perspectivas semelhantes. 

A disparidade elos casos é , frisante, mas convém não esquecsr 
que vamos. artificiosamente crear um estado ele illusões do espirito 
publico, exasperar talvez em um movimento ele solidariedade social 
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com o nperariado urbano, o trabalhador rural, o colono assalar.iado 
dobretudo, toda uma população move! de estrangeiros, ainda sem 
ségura estabilidade, principalmente si a Europa pedir braços logo 
após o termo da guerra, desenraizada em grande parte ainda cio sóJo 
brasileiro, "tacteando entre as illusões americanas ele um progre:iso 
material, falaz e duvidoso". V.amos promover, já e já, com essa lei, 
tão inutil quanto perigosa, logicas reivindicações economicas, justos 
desejos ele uma ampla liber dade moral, reclamaçõea, emfim, de tocla 
a sorte, anarchicas e sem direcção . E' assumpto. que não padece cluvi-
clas. E que sejamos nós os provocadores dessa agitação i11tempes tiva, 
de uma vago mal estar que não tardará a surgir, não é de extranha.t', 
Sr. Presidente, porquanto, na Europa, o mesmo facto paradoxal é 
observado: a bur5 uezia, sem o querer, está de vigia, clcliberanclo sem-
pre, de continuo, mais e mais, para que o proletariado tome conscienc.ia 
de revoltado, quanto á sua situação de classe opprÍmicla. ]~' uma arina 
que com ella forja contra si propria. Foi assim tambem· que os nobres, 
elles proprios foram levados a abolir seus privilegias. A historia e;:;tá 
cneia dessas ironias. 

Pois bem, não é elo lho Grande elo Sul, pela attitude que a Gamara 
estú vendo tomarmos clecicliclamenbe nesta ·emergencia, não é dos 
rJampas que sopra a voz intensa ele chamamento ás massas Ll'aba-
ihacloras para campanhas instinctivas, inconscientes, sem fo11 e sem 
dir ecção que, em nada lhes aproveitará, que não reme.diarão as imper -
feições elo estado social presente. Não é no Hio Gramle que se está 
alluc.inando o espirita desorientado do pov.o com a nova fé das illu-
sões legislativas que não expi·imem uma aspiração avisada e con-
SDiente, bem clara e vig·orosamente ·dirigida para um ideal deter-
minado. 

No Estado, que tenho a honra ele representar-, não ha receio el e 
reivindic.ações elo :pl:·oletariado rural. 

Os governos r·epublicanos de minha terra tiveram, desde cêclo,, 
a bàa fortuna e o bom senso de descrerem ela immigração subsidiada, 
por attentatoria aos princípios politicos que defendemos. 

Acloptou-se no Rio Grande a penetr.ação espontanea cio elemento 
estrangeiro, acabando-se com a alieciação off'icial dos immigrantes, 
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que o go\:ei'no ela Côrte, nos ultimos annos do Irnperio, havia enca-
minhado para aquellas terras. 

Nessa materia, as nossas convicções e as norm8Js segundo ás quaes 
prociecl emos, se r Guniram sempre em idéas precisas. Nunca lançámos 
rnão ele chamarizes ele propaganda. A bôa fama do systema de condi -
ções politicas, economi cas e socia0s do m eio rio-grand0nse :foi a 
semente mais feeunda da colonização em m0u Estado. 

Smnpre assim pensá:mos em doutrina, porque o progresso não 
vó<le se r eduzir apena;? ao desenvolvimento material. 

Si fo sse apenas isso, não ha duvida que os braços seriam, então, 
[~ solução. A organização social é, porém, mais complicáda, não per~ 
tLitt e essa materialização que r0baixa o colono á situ'ação de um assa-
li1riaclo, encara{io como um instrumento productoi' e não como u ma 
entidade moral lmmana. Nem se póde mesmo r eduz'ir o problema 
ô.e t0rras e colonização no Brasil ao seu aspecto mais simples - o 
aspecto econoniico. 

Duas leis r egem a formação do capital : 1 º, cada individuo produz 
r.:ormalmente mais cio que é nec0ssario 'á sua existencia; 2º, os mate~ 
r:aes elabol'aclos pelo industria moderna têm uma duração maior elo 
áue u tempo necesario a seu consumo . 

.l!; ', em sumrna, 10 0 ico em virtu de dessas. lei.s que, quanto maior 
fôr a populaçào, maior a proclucção e maior a riqueza. Comll1clo,, o 
mesmo facto não ,s e produz quanto ao que concerne ao bem estar 
E.: á feli oiclade elas i:iopulações. Si é 0xacto que a. riqueza, elo mesmo 
1n0Llo que os thesouros scientificos e estheticos, eleve ser . cada dia ., 
mars um :factor ele bem estar, não é este ainda proporcional ao ace1:es -
cimo claqu0lla, mas, ao contrario, conforme estamos. a presencear, em 
m,ssos dias, o bem estar climinue -com o accrescimo ela dqueza. Foi 
o que tambem accentuou, ha dias; em eloquente oração, com traços 
graphicos 8 estatistiws, o nobre Deiputado pelo · Distri.cto F1xleral, 
nrnmb ro ela Corrim issão ele J!_'inanças, Sr. Sampaio Corrêa, proyancio 
que o proprio s.alario teve uma enorme ascensão no seculo XIX, o que, 
seja dito el e passagem, não mostra que o salaüo chegasse a muito. 
a!LJ 0 sómente revela que partiu de muito baixo. Em um seculo, com · 
e{,!,eito, os. salarios t êm mais do que. do.brado. 
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De 1806 a 18:>3 o accrescimo foi lento porque não repl'esenta sinão 
1h %, média annuaL De '185.3 a 1880 esse accrescimento ~ e accele:'a, 
chega a 2,85 %. Torna-se particularmente rapiclo depois da guerra 
ele 1870 até á Exposição de Paris de 1878. No emtanto, ele 1880 a J900, 
climimie espantosamente essa progressão e torna mesmo a cahir abaixo 
do qu e era na primeira metade clesse seculo, isto é, a 1/11 :J!Or cento. 
O salario é, porém, bilateral. Como escreve o C. ele Gide "todos os alga-
rismos que não exprimem o salario nominal poderiam ficar sem vaiar 
real, si fossem compensados e annullaclos por uma alta ig·ual no 
preço elos generos alimentícios, no custo ela vidan. 

Ora, o encarecimento não seguiu a progressão dos salarios, de 
accôrclo com os dados reproduzidos nesta C_amara pelo Dr. Sampaio 
Corrêa, v erificando-se até . ele , 1883 por deante uma depreciação sen-
siveL Emquanto os salarios dobraram em um seculo, o custo da viela 
não augmentou em F'rança, sinão de 30 %. 

Mas ·a confissão de uma necessidade que não se póde remover e 
de que nem, com o augi:nento elo salario, o operariafio é mais feliz, 
de que outras exigencias surgiram com a viela moderna, está na 
propria emigração da Europa para a A:merica, consequencia da falta 
ele elasticidade do salario e ele sua inadaptabilidade ás necessidades 
l!Om os encar. os ele familia da existencia operaria. Si o emigrante 
europeu deixa o Velho Mundo é que, além do abrigo e da nutrição, 
vem em busca neste paiz hospitaleiro elo outro conforto e de outro 
bem estar. 

O sonho elo operario europeu é incorporar-se definitivamente á 
iiOciedade. proletariado, eles ele a supposta Renascença, e sobretudo; 
eles de a Revolução Fra:nceza, não está sinão "acampado" ás portas de 
Paris, da grande Cidade Luz - sem lar e, portanto, sem alegrias pro-
fundas, sem garantias, sem tradição e sem esperanças ... 

Um dos campeões do socialismo marxista contemporaneo, um dos 
luminares dessas escolas sociaes numerosas, diversas de fórmas e 
tendencias, que na Europa veem sendo prégadas desde as doutrinações 
de L'e Play e ele De Mun até as ·de Proudhon, passando pelo socialismo 
da cathedra allemã, um observador como -Enrico Ferri, o "flagellatore 
clella Camorra" (o justiceir.o da Camorra), uma das figuras mais 
culminantes dessa vasta corrente de idéas que infelizmente só pode-
riam conduzir o mundo ás igualdades damninhas elo collectivismo 
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e do communismo, confessou do alto de uma tribuna popular em Podo 
Alegre, ainda sob as impressões recentes de uma viagem á prospera 
zona colonial rio-granclense, que naqueUe Estado não havia cabida 
·para doutrinas socialistas, que alli verificava o pro.letario europeu 
transformado, dentro ele poucos annos, em proprietario do sólo. 

Não bastam as terras serem abundantes e ferteis. O bem estaP 
ela população agTaria deve concordar com as salutares conclicões poli-. ' 
ticas, economicas e sociaes elo ambiente. 

O homestead não existe no Rio Grande. 
O colono desde o primeiro dia em que se installa é um cultiva.ctor-

propr'ietario, não é um assalariado, e demais sobre um sólo, um terri -
torio, um Estado onde o regímen .tributario é o mais alliviaclo pos-
sível, onde os encargos cios contribuintes têm sido, ele um anno para 
anno, ele modo gradativo, com o desenvolvimento elo imposto territo-
rial, ele tal modo desafogados a ponto elo Rio Grande do .. Sul já consti-
tuir, entre as unidades ela Fe.deração, o Estado talvez mais livre em 
materia ele impostos. 

Ora, é Ruy Barbosa quem o proclama: "Immigraçãa e al~ivio na 
massa aos impostos são icléas indivorciaveis". 

Pela mesma linguagem ele Fierri, a respeito do Rio Grande, expr i-
miu-se outro parlamentar italiano, o Deputado Lucciani, que acaba ele 
passar pelo nosso paiz, chefiando uma missão elo Governo de Roma, 
e, ha tempos, os illustres viajantes francezes, Srs. K Tonnelat e Pie1're 
Denis. 

Installado, enraizado á torra como proprietario, o trabalhador 
rural não soffre lá ·dos males dessa classe de proletarios agrícolas 
nomade,3, desse bando ele itinerantes, dessa avalanche de gente que 
ua Argentina, por exemplo, vem explorar salarios na época elas colhei-
tas e logo regressa á aldeia natal. 

Escusado seria apontar os inconvenientes dessa aliiciação official 
de imigrnntes, recrutados por intermedio dos c,onsules platinos na 
Hespanha, do contracto temporario desse verdadeiro bando ele ando-
rinhas humanas, subsidiadas emquanto sómente duram as safras. Com 
essas migrações pe.riodicas, com a instabilidade, a fluctuaçã:o, -o fluxo 
e refluxo dessas ondas humanas, veem de roldão com essa léva ~e 

trabalhadores, .perigosos fermentos, gente de má ' categoria, espfrites 
anar.ch istas e co'ntamina;dores. E' o Sr. Eugenio Garzon ·e o registro 
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das nossas autoridacrns policiaes ·que testificam o caso. 'I'ambem o 
Presidente Altino Arantes, em sua u ltima Mensagem, sin :;ularizou, a 
proposito elas grêves em S. Paulo, ele 19'17, a mesma occunencia. E não 
lia eluvidas que P. elesse rebutalho, desses residuos inuteis, r efugad os 
nas plagas sul-americanas, que reb entam, em proliferação espor aeli ca, 
certos excessos e desvios que atravessam perniciosamente a viela quieta 
e ordeira elo operariad.o brasileiro. 

Benemerito P.reparador ela nossa pr osperidade, <la nossa inclepen-
clencia economica, elo nosso bem estar material, si alguem mer·ece o 
apoio ela lei, é o trabalhador rural, elle a quem tudo temos facil.itado 
no Rio Grande do Sul, pois, a propria industria, o commercio, a con-' 
contração da riqueza bancaria, t em por base segura o capital e o 
trabalho agricola em activo desenvolvimento . Não ha por bnde leval-o 
a destinos altos quando lhe tocam sóri1ente migalhas, a elle que, no 
esforç,o titanico ele cavar e semear o grão, no trabalho suarento do 
meneio ela terra, representa o elemento mais fixo ele uma sociedade 
nova e ainda movel e vae, por todo o Brasil, capitalizando as energias 
clispenclidas no cultivo ele um sólo uberrirno. 

A organização dessas actividades e elo regímen g·eral da riqueza, 
o cloutrinamento philosophico e político, a remoção das clifficulclacles 
presentes do proletariado que alli, no Rio Grande, se estabelecia com 
a immigração espontanea e o aleva·ntamento das rrossas gloriosas tra-
dições republicanas, todos esses uandes actos ele um scenario amplís-
simo, não têm apenas aberto os olhos a observadores estrangeir'os ele 
insuspeita e valiosa autor idade. O Dr. Clodomiro Oliveira, Secretario 
da Agricultura do Estado ele Minas, rro Governo Arthur Bernardes, em 

.entrevista ha clias concedida A Noite , elesta Capital, declarou.:.se aclmi-
raelo elo systema ele terras e. colonização no Rio Grande, que acabava 
de percorrer após uma visita de observações praticas ao Chile, á Argen-
t,ina e ao Uruguay. .. 

A,ff irmou o Dr. Clodomiro que seria muito bem comprehrmclida 
no resto do paiz a pratica rio -granclense ele colonização com os pro -
prios elementos nacionaes e com o auxilio prestado aos mesmos para 

) 

o trabalho ela producção. 
A terra é claela alli, no Rio Grande, a colonos estrangeiros ou nacio -

naes, accrescenta o illustre membro do Go·verno Mineiro, a titulo pro-
visorio que se transforma em definitivo desde .que os colonos a paguem 
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por meio de construcção de estradas de rodagem, É ·si tanto ~logia 
Bsse systema, remata o Dr. Glodomiro, é porqµe está convencido de 
que antes ele tudo precisamos facilitar os meios de transportes e de 
communicação, graças a cujo systema o Rio Grande tem progredido 
vertiginosamente." 

Não documenta triviali.c!ades uma testemunha ela ordem do Dr. Clo.,. 
elo miro. 

Não ha cluas opiniões, hoje, contra o acerto que .o Rio Grande do 
Sul revelou nesse particular. Corrigimos, assim, promptamente na 
Republica, prevenimos de antemão logicas rei vindicações economicas 
futuras, e hoje a todos encanta .a ventura que se aninha nos lares 
modestos do trabalhador de nossas terras. 

E' a bôa nomeada de uma evidente prosperidade agrícola, pouco 
a pouco desenvolvida com a pequena prosperidade, complemento ·natu-
ral, no terreno s·ocial e economico, da grande propriedade pastoril, 
a principal riqueza aincla claquelle Estado meridional. 

A eterna concorclancia latente entre os trabalhadores das cidades 
e dos campos, entre a industria e a a _ricuitur.a, obrig·ou-me a esta 
exhaustiva defesa sobre um ponto correlato -da materia aqui em trato, 
mas ci.ue eu não podia deixar ele tanger para mostrar como o Rio 
Grande installou os a:nonymos cultivadores do sólo, os instituidores do 
nosso trabalho e ela nossa proclucção agricola transformando a terra 
farta cm um lar e não cm campo de exploração predestinado a proximo 
abandono. Nãó é em toda parte que o colono conseg·uc desenvolver 
artividade com proveitos que compensem o seu trabalho. Por ahi 
alhures permanece muita vez em uma continua e inl.proficua lucta, 
"prisioneiro" dos debitos contrahidos. 

Pouco ' antes ela guerra, em 191.2, desencandeou-se na Argentina 
uma situação agric1ola grave, gravíssima, que em diversas localidades 
levantou violentas r euniões de protesto, obrigando a autoridade a 
intervir energicamente, e isso tudo porque, então, alli , nos ultimos 
tempus, sempre fechava o agricultor seus orçamentos annuaes, com 
deficit .declarado, a despeito da producção em todas as zonas do paiz, 
não só agrícola, como pastoril, ser ,cada vez maior. 

Não é apenas ·o platonico humanitarismo ele Augusto Cornte, posi-
tivamente o grande leacler· do pensamento moderno, não é só na inspi-
ração theorica ele sua doutrina que ser resume tudo que. temos. Não 
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estão só ria acção ele Demetrio Ribeii•o no Governo Provisorio, g de 
outros ri11 p:randenses na Constituinte Republicama, nos votos de Carlos 
Maximil i :trlU e Gumercindo Ribas na Cornmissão de Justiça, nas idéas 
traça·daci t)O'.l favor do proletariado do Estado por Julio ele Castilhos; 
log·o ás [H'imeiras horas elo novo re ·: imen - as linhas geraes elo nosso 
esforço i·m tal sentido, factos todos esses já aqui lembra:clos pelo meu 
illustre e talentoso companheiro ele bancada Sr. Joa:quim Osorio. 

Não foi tã:o theorica, como possa parecer, a acção do Rio Grande. 
Si sob o ponto ele vista doutrinaria não fosse Comte quem Lraçou para 
a solução ela incorporação elo proletariado na sociedade rno~erna a 
melhor solução, si á orientação elo portentoso pailosopho não devesse-
mo'S os esplendores ele uma politica social para a qual tend em todos os 
impulsos humanos inclivicluaes, clomesücos e cívicos no acerto de medi-
das concludentes á r ,esolução altruistica claquelle problema, si não che-
e;asse toda a nossa acertada intuição política, justamente invocada a cada 

·passo e, agora mais elo , que nunca, dentro e fóra elo meu Estado como 
um mod·e!o a excitar a emulação no seio da communhão federal - ahi 
estão, no terreno pratico das conquistas já alcanç-aclas, os factos a que 
acaho el e me reportar. 

Fil -o, Sr. Presidente, não inquieto nem em revrde ás "piadas", 
aos ferrões ela causticidade ou da ironia ele certos oradores , já reba-
tidas pela bri!lJ alite palavra elo meu comp·anheiro ele r epr esentação 
Sr. Alcicles Maya. Fil-o porque o nobre Deputado paulista Sr. Raul 
Cai·closo deu-me o exemplo, na sua provecta exposição ele 25 ele Julho, 
aqui feita, onde se deteve na questão por essa face, lembrando as 
metliclas que S. Paulo, a ·grande e prospera unidade ela Federação, insti-
tuiu em pró! elos seus trabalhadores ruraes. 

Enumerou o i!Iustre representante ele S. Paulo todas as medidas 
alli tomadas: o Departamento Estadual elo Trabalho, "as leis fecleraes 
ns. t .1 50, de 1904, grac!Uanclo entre os creditas privilegiados, abaixo 
ela hypotheca e elo penhor agricola, os salarios elos colonos, e n. :t. 607, 
de 1. 90fi, suj ci t.anclo ao pagamento delles. com primazia a quaesquer 
outros creditas, as colheitas pendentes", leis que o Congresso Nacional 
votou por suggestão ele S. Paulo e valem por uma melhor consciencia 
civil na viela operaria agrícola, e finalmente o Patr.onato Agri-
C(l!a, projecto elo então Deputado Estadual Dr. Sampaio Vicla1, 
que prevaleceu sobre o substitutivo elo Senador Luiz Pisa, os quaes, 
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seja dito para maior esclarecimento do assumpto, divergem de fórma 
e de substancia. Hesaltou, outrosim, em traços expres-sivos; a àcção 
do nosso illustre collega Dr. Salles Junior, no Congresso Legislativo 
de S. Paulo, em 1912, quando este justificou um projeeto de lei trans-
formando o Patronato Agrícola, creado pela lei n. 1. 299, ele 27 de 

·Dezembro de 1911, em Patronato do .Trabalho, projecto qúe o Dr. Raul 
CaI'doso nos leu e fez transcrever no seu discurso. Reportou:..se ainda 
ao projecto n. 273, de 1908, re ::ulando os accidentes de trabalho que 
o Dr. Altino Arantes, actual Presidente de S. Paulo, apresentou nesta 
Casa, quândo Del)utado Federal, com a assignatura tambem do Dr. Grac-
cho Cardoso, e a outr"o projecto similar do Sanador paulista Sr. Ado,1-
pho Gordo, formulado na oufra Casa do Congresso em 1915. 

Essas citações do Dr. Raul Cardoso visaram apenas mostrar .que 
S. Paulo não se tem descurado quanto a ensaios de leis sociaes para 
a tutela do trabalho. 

Nós, do Rio Grande, si não temos legislado nem tentado legislar 
em tal sentido, por termos outro cr iterio doutrinario, temos na pra-
tica, como já demonstrei a esta Casa, feito tudo pelo operariado rural. 

A commissão formada pelo Professor Gaetano Pieracini, Professor 
Adolpho Belluci, Dr. Dacio Guzzini ,e os operarios Adolpho Bongio-
vanni, Giuseppe Perini e Angelo Preti, representantes das organizações 
operarias de resistencia e cooperativas italianas, a ·que atrás alludi; 
qnando visitou, em 1914, os. quatro Estados meri•dionaes do Brasil, 
para ajuizar principalmente das condições economico-sociaes · do am-
biente agrario, manifestou-se francamente. no desenvolvido relatori.o 
que aqui tenho sob a mão, contra a intervenção dos poderes pubhcos, 
com respeito justamente á medida creada pelo Governo de S. Paulo, 
de caracter jurídico e social, denominada Patronato Agricola, e ·cujo 
art.. 1º estat.ue como fim principal do Patronato: "facilitar a creação 
r/.P. leis federaes e do Estado , referentes á defesa dos direitos e inte-
resses dos trabalhadores agricolas". 

A commissão européa prefere, em conclusão, e concerta, nesse 
ponto, comnosco do Rio Grande do Sul, isto é, com ·os sectarios-"posi-
tivistas" ( 1), na doutrina da não interferencia do Estaido. Diz assim 
o Dr. Guzzini designando inconveniencias possiv·eis decorrentes de tal 
~'egirn_r,11 ; ".Esse escopo, o da lei sobre o patronato, poderia alca.n.çar-s·e 
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reclamando do Estado urna lei sobre salario, uma especie de valo1·i-
rização do trabalho, como foi promulgada para a valorização do café. 

A logica legislativa do Estado de S. Paulo devia conduzir a esse 
extremo. Mas não podemos exigir ela intervenç.ão do Estado regras 
ou normas sobre materia economica elo contracto do trabalho na 
fazenda. E isto porque, exclama o illustre visitante, - "achamos pe1·i-
11osa qualq'liei· intervenção . estadual nas relações mercantis entr·e os qge 
proçumm e os que offerecem ·trabalho. 

Um mercado ele trabalho, conclue elle, não se póde conceber sem 
a acção dirncta e immediata dos opearios." 

Ruy Barbosa, na sua plataforma de candidato a Presidente da 
llepublica, em 1910, applaude as medidas paulistas tentadas para 
garantir ao trabalhador rural a certeza cj.o seu salario, mas estabelece 
estas restrictivas: "Praticamente, porém, essas reformas, bem assim 
quantas do mesmo genero se qneiram mnltiplicai·, aüida acertam no 
ponto vital. Cons.iste elle na eff.ectividade rigorosa dessas garantias, 
isto é, na creação ele uma justi ça chã e quasi gratuita, á mão ele cada 
colono, com um regimen imburlavel, improtelavel, inchicanavel. Toda 
a formalistica," em pendencias entre o colono e o patrão .. importa em 
delonga, em incerteza, em prejuízo, em desalento . Nesta categoria de 
debitas, não sendo facilirna, o mesmo é que não ser exequivel a co-
brança." 

Sob o ponto de vista especial elo caso rio -grandense, j á demonstl'ei 
que arloptamos logo o regímen exclusivo da es·ponta:neidade, simpli-
ficando alli a tarefa elos governos que não têm, pelo nosso systema, 
necesRida{le de certas leis para 2arantir o salario do nosso traba-
l~ador rural, porque nem temos colonos assalari\iclos . E, sob o ponto 
de vista geral, entendemos que todos aquelles que se agarram á philo-
'30ph ia criti0a do seculo XVIII, sem acloptarem doutrina constructiva, 
ú justo retrocederem á tyrannia oppressiva e custosa do Estado inter-
venei onista . O grande jornalista que dirige O Paiz, desta Capital, folha 
tradicionalmente conservadora, articulou estas ponderações com res-
peito á attitude de Borges ele Medeiros, contraria á lei em debate: 

"Lamentamos que o ardor sectario . tenha impedido um 
estadista e administrador da capacidade e valor moral elo 
Sr. Borge:;; ele Medeiros, de apreeiar o alcance e a significação 
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da profunda revolução .que durante ann0s se veiu operando 
na consciencia politica dos povos civilizados, de modo a mo-
dificar radicalmente a concepção da liberdade, quando se 
acham em antagonismo o individuo e a collectividade: No seu 
telegramma, o Presidente do Rio Grande usa u.ma linguagem 
que já não é da nossa época, e cujos accentos se nos afiguram 
como o echo remoto dos oraculos de deuses mortos. A evolu-
ção do pensamento politico não se deteve no conceito da 
liberdade, que se apresentou aos homens do snculo XIX como 
a méta definitiva do desenvolvimento 'social. O Estado, que 
Comte reduzilf ao dominio e-g;clusivamente temporal, e que 
Spencer condemnou a ser um méro orgão de equilibrio entre 
as vontades individuaes dos elementos que formam o aggre-
gado político, apresenta-se hoje com um aspecto novo, con-
. vertido no centro de coordenação de toda a vida social e 
economica das nações. 

Para os homens da nossa geração, essa distincção entre 
os dous poderes - um cuidando dos factos materiaes da vida 
social, emquanto o outro exercita o seu irnperio sobre o 
mnndo das idéas e elos sentimentos - é um anachronismo 
que concretiza uma noção incompativel com af) condições elas 
sociedades modernas. O Estado não se detém mais cleante de 
divisas; sinão aquellas .que lhe são impostas pelo proprio 
instincto de conservação politica e pela apreciação das con-
veniencias e da segurança da collectividade. A esphera do 
poder politico abrange, hoje, os antigos domínios do podei· 
espiritual." 

A doutrina cl'O ,Pa:iz é que me parece injustificavel. Em primeiro 
logar, não se entende sacrificar o interesse individual ao .interesse 
social, mas concilial-os, e, em segundo, podemos reclarguir a taes 
ronc.eitos fazendo vôr que aquillo que estamos no direito ele recusar 
:í. Igr~ja, em nome mesmo de principias fundamentaes da política 
moderna, é precisamente o que o Estado, agora, pretende exercer. 
Por ultimo, o brilhante jornalista parece fazer uma confusão. A demo-
cracia é que implica a organização social pela liberdade positiva, e o 
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Estado, em uma democracia, não é o Governo, é o conjuncto· de todas 
as forças sociaes, producto de todas as liberdades. 

Não é da vefüa Eui.·opa, eriçada de bayonetas, não é desse aggre-
gado de egoismo, não é sempre copiando os vicias alheios que devemos 
applaudir um transbordamento universal, cliffuso e progressivo, con-
ferido ao Estado, consoante a grande ficção, como dizia Bastial, se-
gundo a qual "todo o mundo procura viver á custa de todo o mundo". 

I . . 

Sem duvida, não somos absolutos. Não desprezamos os factos, nem 
as necessidades, nem a evolução. Bem sabemos que não arrancamos 
do Estado sinão possibilidades de liberdade. Mas batemo-nos justa-
mente por essas possibilidades, que é, em summa, o fim do Estado, 
isto é, garantir a liberdade, conciliando-a com a ordem publica. Não 

. se trata de frenar, de submetter,. ele subordinar o interesse individual 
ao interesse collectivo. Pensamos, ao contrario, que um e outros se 
devem conciliar, c.oncordar, e que o individuo terá cada vez mais 
deveres obrigações sociaes. Mas todas essas necessidades se"rão liber-
dade, porque serão acceitas pela consciencia, consenlidas pela vontade. 
A liberdade não é um impulso desregrado. E' uma disciplina con-
sciente, é uma adaptação voluntaria. O que são o positivismo e o 
catholicismo sínão a disciplina ela liberdade, . sysl,emas que regulam 
os nossos pensamentos, sentimentos e actos. 

O relativismo, que é o conceito fundamental do positivismo, é 
syntb etico. 

Outros paizes têm legislado sobre o trabalho, adopfando medidas 
restrictivas. Pouco importa. Nenhum desses paizes pócle nos servir 
de modelo como typo de organização .republicana e J!ló's não devemos 
retrogradar, porque estou certo, senhores, de que naquelles que pro-
.pagaram e fundaram a Republica jámais lhes passou pela mente muda-
rem ele regimen politico que não comportasse uma reforma social, 
e essa reforma social consiste fundamentalmente nos dous problemas 
inseparaveis que a Idade Média legou á revolução occidental : "incor-

\ . 
po1·ar á sociedade moderna o proletariado espontaneamente siirgiclo" 
e "rnbsituir o catholicismo vo1· ilma fé clerrj,onstravel". 

Esses é que são os principias fundamentaes. 
Augusto Comte illumina todas as difficuldades formuladas p01' 

Karl Marx. 
O excepcional engenho, "sabio mais d-0 que todos encyclopedistas 
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do XVIII seculo ", na phrase do saudoso medico brasileiro P·rofessor 
Francisco <le Castro, da Faculdade do Rio, definiu, pr·ecisou e formulou 
em duas linhas - toda a famosa questão social que tanto tem feito 
divagar os nossos doutores contemporaneos. 

''.Como a decomposição do antigo regímen se operou, diz elle, por 
um processo muito mais rapido do que a dupla preparação do novo 
reg'imen, somos testemunhas forçadas, o que fatalmente havia de 
acontecer, de um problema social, a desafiar soluções apressadas antes 
de ter sido possível resolver verdadeiramente a questão intellectual 
e moral." 

E', por isso, que os proletarios, apezar da metaphysica revolu-
cionaria ter sossobrado em seu triumpho, comprovando, assim, sua 
impotencia social, continuam ainda a investir de sua confiani;ia esp i- · 
ritual e temporal "a classe dos lettrados, os parlamentares, sobretudo, 
j1_1stamente aqueHes menos aptos a entrarem em combinação com os 
operarias. 

O bom senso nativo das massas proletarias anda errado. Nesta 
pbase transitaria a anarchia mental e moral procede, em tal parti-
ticular, dos chamados chefes socialistas que têm habilmente afagado 
e desenvolvido no proletariado a iriveterada doeni;ia do orgulho, exal-
tando, em uma hypertrophia do" amor proprio e do espírito de classe, 
a soberania da razão individual, principio fundamental de todas as 
doutrinas revolucionarias." (J. Dessaint, Les Conservateiirs Républi-
cains et. leur· missfon, 1914.) 

Essa transitoriedade, isto é, a desordem da ·alma popular durará 
emquanto não tombar, completamente desacreditado, o ascendente dos 
lettrados. A doutrina socialista nasceu, como é sabido, de reflexões de 
pbilosophos, de economistas, de sociologos e de historiadores. Não ha 
nos programmas socialistas dos diversos paizes uma só palavra, uma 
só legislação que não rêpresente a synthese do trabalho de uma mul-
tidão de lettrados. Com algumas excepi;iões, talvez, os paes do socia-
Iismo moderno foram, 'em primeiro Iogar, sabios, e sómente, em 
segundo logar, politicos, no sentido estricto do termo. 

Os movimentos proletari-os espontaneamente nascidos fje uma 
aspiração inst,inctiva por uma vida economica, intellectual e moral 
mais elevada, foram desviados por essa corrente de escriptores e ele 
politicos - e foi a partir do dia em que esses espiritos anarchizaclos, 
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que julgar representar as avançadas da humanidade, se puzeram ao 
oerviço da .classe operaria, que o movimento pYoletario virou movi-
mento sicialista, filho este ultimo do atheismo e do materialismo 
moderno. 

Foi então, senhores, que as aspirações legitimas do prol3tariado, 
instinctivas, affectivas, humanas, razoaveis, justíssimas, porém, sem 
fim e sem direcção, desencaminharam-se para fins anarchicos, . incon-
vrmientes e de todo fóra de uma fecunda sociabilidade. Ha setenta 
annos, em França, o operario ignorava o absintho. O alcoolismo não 
t-ra um perigo•publico, o que fez Augusto Comte escrever que preferia 
]!ara o povo o cabaret (o cabaret do tempo de Comte era o botequim), 
ás caixas de poupança, porque, dizia elle - "alli se vae cultivar uma 
sociabilidade muito mais recommendavel do que a freque,ntação egoís-
tica dos logares de deposito" . E accrescenta: "Chamando dignamer;te 
u povo para a vida publiéa, o regímen positivo saberá fazer do c:ub 
:; melhor correctivo' do cabaret". Approvou o salão operario "que 
devi.a ser a Universidade Popular, e na Politíca escreve: "Os salões 
nperarios vfrão ser, pois, os principaes laboratorios da opinião uni-
versal, não só em virtude elo seu nun::tero, mas. sobretudo, como melhor 
aptos a fiscalizar uma autoridade que não emana do povo, e ele que, 
portanto, o vicioso exercício recahe essencialmente sobre elle". Sabe-se 
crue Augusto Comte reuniu um grupo importante ele proletarios, dentre 
ns quaes o mais eminente parece ter sido Fabiano Maguin, que pos-
su ia todas as qualidades ele um verdadeiro homem de JI:staclo . A in-
fluencia organica do positivismo chegou a ser preponderante nas 
officinas, nas cooperativas, nos syndicatos, como o é; agora, a ele 
Keufer na "Federação Livre", o melhor agrupamento synclical r.m 
F1rança. Não deixava Comte jámais ele repetir, a qualquer proposito, 
que "o positivismo não 'póde obter profundas adhesões collectivas sinão 
no seio elas classes que, extranhas á toda intervenção viciosa ele pala-
vra ou ele entidades, e naturalmente animadas ele uma activa solida-
riedade, constituem, cl'ora em cleante, os meJhores apoios elo bom 
senso e ela moral. JI:m uma palavra: os nossos proletarios são os unicoK 
susceptivei::> ele se .tornarem aüxiliares decisivos dos novos philo-
solhos'', 

Não estou, Sr. P{esidente, rio tom declamatorio dos doutrinarios, 
obrigando a Casa a ouvir um sermão philosophico. 
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A existencia afflíctiva das classes inferiores, as mais victimadas 
neste momento pelo enorme desequilíbrio universal ·que a guerra occa-
sionou entre a producção e o consumo, perturbando a ordem economica 
de todos os paizes e gerando as mais graves desproporções entre os 
salarios e os preços crescentes dos viveres, creou especialmetne para. 
o ·operaria uma situação que explica perfeitamente a justiça de suas 
queixas e reclamações. 

Mas a lei em preparo não vae .corrigir essa situação, nem poderá 
attenuar o mal estar que a agita a sociedade em geral, reflectindo-se 
sobre todas as classes. Para corrigir essa situação de que necessari.a-
ncente o operariado mais se resente, a administração rio -grander1se 
tomou o primei'l'o arruo de guerra medidas que o Governo da União 
está agora adaptando, como diversos paizes as adaptaram, mesmo 
aquelles que não estão em belligerancia. 

Eis o que escreve o Presidente do meu Estado na sua Mensagem 
de Setembro de i917, pouco depois da greve mais ou menos genera-
lizada do operariado brasileiro, que estalou no anuo passado, ,quasi ao 
mesmo tempo, ern S. Paulo, Rio, Porto Alegre .e outras capitaes bra-
sileiras: 

"Desde o começo da guerra, prevendo o curso desses 
acontecimentos, não hes'itei em restringir prudentemente a 
exportação de um dos generós de maior consumo, o fei,jão 
preto, que tendia a escoar-se desmedidamente e a encarecer 
na mesma proporção. 

Por occasião da g1'eve nesta Capital, verifiquei a neces-
sidade immediata de suspender a exportação do trigo e fisca-
lizar a exportação e o consumo de outros generos alimen- . 
ticios, de modo a ficar habilitado a prover com segurança 
sempre que fôr mistér. 

A par dessas medidas, augmentei os salarios dos prole-
tarios ao serviço do Estado, e, por uma ac((ão harmonica e 
solidaria com o governo municipal e com o commercio e indus-
trias, nesse e em outros pontos, restabeleceu-se a tranquilli-
dade geral e uma satisfactoria situavão para as classes traba-
lhadoras:" 



Não deixou, porém, o eminente estadista rio-grandense de accres-
centar o seguinte: 

·'Encarando, assim, BSSe grave problema e adaptando 
resolutamente as soluções indi.cadas, segui os exemplos ele 
muitos paizes bem organizados e obedeci ao influxo .da sã 
política republicana, baseada na moral positiva. A' luz dos 
ensinamentos de Augusto Oomte,' cumpre, afinal, promover 
definitivamente a incorporação do proletar'iado na sociedade 
moderna e considera'!' o salario com@ o equivalente ela su/J-
sistencia e não como recompensa elo t1'abalho humano, que, 
não comporta nem exige nenhnm pagamento p.ropriarnente 
dito, mas o 1·econhecimento devido." 

Condensa-se exactamente nessa i'ormula a apregoação pelo Presi_: 
dente Borges de Medeiros da preponderancia do trabalho pacifico a 
dos deveres sobre os direitos . 

A ·Gamara sabe perfeitamente que a sociedade brasileira, embora 
nm povo novo, embora uma democracia republicana mo.delar ·que 
assimilou perfeitamente as grandes icléas humanas estabelecendo 
grandes conquistas liberaes, recebeu de herança do outro continente 
uma sociedade perturbada por velhos organismos, restos de theocracia 
e do feudalismo . 

Na lucta sem plano contra os Blementos sociaes parasitas que a 
Ilepublica recebeu da Monarchia, -o proletariado só poderá affirmar-se 
como o elemento fecundo da éra pacifica do trabalho quando não se 
deixar seduzir mai&., de todo morta a crise actual de prolongada 
anarchia, pelo.s oradores demagogos e .por essa legislação metaphysica 
de que o actual projecto é bem um reflexo signficativo e que impru..: 
dentemente faz do proletariado não um elemento de organização social 
mas uma arma de combate para demolir bôas fórmas conservantistas, 
só para embalar, afinal de contas, ou lisongear a multidão operaria, 
allucianclo.- a com os sonhos .elo igualitarismo, ó proletario rural so-
nhando com a extrBma divisão da prcvpriedade, e o proletario urbano 
com a extrema confusão ou o communismo. E' nesse sentido que o 
supremo philosopho que encontrou as condições scientificas dos phe-
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nomenos sociaes, escreveu na sua segunda circular annual de 1851: 
"Ora, a terminação da anarchia occidental, exige duas construcções 
principaes, uma theorica, e outra pratica, naturalmenté connexas: 
o estabelecimento de um novo poder espiritual, e a incorporação nor:_ 
mal do proletariado na sociedade moderna. Mais a nossa sociedade se 
desenvolve, mais se sente que a Idade Média nos legou irresistivel-
mente esse duplo programma, que supõe uma intima combinação entre 
os vei:dadeiros philosophos e os dignos proletarios." 

A materia doutrinaria, ele que tive de tratar, levou-me a consi-
deraôões de ordem geral, econo;mica e social, sobre o meio brasileiro. 

Depois dessa parte synthetica, terei de descer á analyüca, isto é, 
entrar propriamente no combate ao proj ecto. 

Para isso, Sr. Presidente, peço a V. Ex. se cli6 ne considerar-me 
inscripto para usar da palavra na sessão seguinte. (Milito bem; muito 
bem. O omclor é wmpi·imentado.) 

SESSÃO DE 27 DE SETEMBRO 

O Sr. Deodato Maia: - Sr. Presidente, não venho discutir a 
doutrina a que porventura se tenha filiado o projecto ora em debate. 
J1á tive ensejo, por occasião do segundo turno, ele manifestar o meu 
modo de vêr sobre a necessidade de canalização do direito novo que 
é o direito operaria, considerado ramo autonomo do direito industrial, 
para o nosso systerna de leis, porque as circumstancias presentes do 
Losso systema actuam fortemente para que assim procedamos, tendo - de 
rnuito em vista o notavel desenvolvimento ele suas industrias. Sou, 
Sr. Presidente, int.ervencionalista. 

A.cho que a intervenção elo Estado nesta materia relevante é dever 
imperioso: o contrario seria a cl!')struição ter mais fóros que a con-
s·ervação. Encontro neste assumpto mui complexo, mui vasto a que 
;;ão chamadas varias sciencias para resolvel-o o ponto de vista supe-
rior elo interesse da raça e mesmo ela especie. 

Precisamos ser um povo forte dentro ele uma Patria livre para 
que possamos receber condignamente o concurso do brat;o estrangeiro 
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que nos vem prestar a sua collaboração, para que aqui elle enconLre 
as mesmas garantias, os mesmos direitos assecuratürios do trabalho, 
como em . sua patria de origem. Cumpre-nos até internacionalizar o 
nosso valor, a nossa importancia, ele Nação organizada. 

Herbert Spencer, o gTande philosopho inglez, Sr. Presidente, em 
um livro que acabei ele :folhear, neste momento, diz: "O homem tra-
balha para evitar D soffrimento: quer o estimule a icléa tormentosa 
ela fome, ,quer a antevisão ele uma pena, os seus actos são determinados 
pela imminencia das clôres, ora procedentes ele causas naturaes, ora 
de castigos infligidos por agentes humanos." 

O operario que vae a uma fabrica á procura de trabalho está 
premido por uma série ele necessidades. Não vejo motivo por que o 

. Estado não regule estas relações juridicas entre o trabalhador e o 
patrão, quando é certo que as demais relações contr actuaes S·e acham 
codificadas. O 01)erario moderno pede justiça e não caridade. Elle quer' 
o reconhecimento elo seu direito, em nome ela solidariedade humana 
e não deve mendigar este direito. 

O Papa Leão XIII, na sua celebre encyclica Re1·1im Novarmn, diz 
o seguinte: "Exigir uma somma de trabalhos que enerva todas as 
faculdades da alma e consome as eneqias é uma conducta que não 
póde admittir nem a justiça nem a humanidade." 

Prova exuberante que o catholicismo acceita lambem a reg·ulamen-
tação do trabalho na fórma pela qual nós outros, homens de direito, 
teinol-a encarado. 

Sr. Presidente, não pretendo repetir o que aqui e;x;ternei por occa-
sião da segunda discussão. Limitar-me-hei; por isso, a alguns repaeos 
sobre o substitutivo ao projecto e esses reparos, ele maneira alguma, 
irão tirar o brilho á aclmiravel concepção elo referido projecto. 

Ao .art. 3º, por exemplo, que diz: "as condições de capac1dade 
para o c.ontracto do trabalho são as mesmas estabelecidas pelo Codigo 
Civil, aberta uma excepçã:o em favor do menor que já t,enha attingido 
a icla_de de 12 annos, o qual, com O· consentimento ele seus represen-
tantes legaes, poderá tambem celebrar contracto de trabalho para ser-
viços que não lhe prejudi.quem a saude, nem embarace a sua instru-
cção escolar." Eu acerescentaria, Sr. Presidente, a palavra - morali-
dade -, ficaRdo asim - ".sua saude e· moralidade". 

Vou explicar o motivo pelo qual apresentaria esta emenda. 
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Depois da lei hespanhola e do Codigo do Trabalho da França, níio 
é tão difficil a nomenclatura das industrias consideradas perigosas 
e insalubres a que o artigo se refere. Est.as industrias são, por exem-
plo, fabrico de phosphoros, manipulação de chumbo, combinação, 
fabricação de côres, fundição de typos, pintur.as ou vernizes, que 
tenham por base esse metal ou o esmalte delle f.orma:do, de lampadas 
incandescentes e de objectos ele caoutchouc, nas limpezas com benzina, 
nas operações de branquear algodão e palha e naquellas para cuja 
realização se desprendem vapores ele phosphoros, ele acido sulphy-
drico ou se evaporem o sulfa carbono , ou o sulfa chm:ureto, o trans-
porte de fardos pesados ... . 

O SR. AUGUSTO J)E LIMA: - Em todo o caso é urna enumeração 
imperfeita. 

O SR. DEODATO MAIA: ~ V. Ex. tem muita razão, porque á propor-
ção que surgem nas industrias substancias noc·ivas á saucle, os gover-
nos té.m procurado substituil- as por outras innocuas. 

Nos Estados Unidos o Governo offerece até premio aos industriaes 
que substituirem ma.terias noc.ivas por similares não prejudiciaes. 

O projecto cogita dos servi.ços que possam prejudi·car a saud'e e 
eu additaria, como disse a palavra - moralidade. Assim faria porque 
tbdas as leis que se referem ao emprego de menores, notada.mente a 
lei hespanhola, prevêm este ultimo caso, dando-se como exemplo as 
offi.cinas de onde sahem gravuras, estampas e impr·essões outras que 
possam de alguma fórma sugestionar os menores ou affectar-lhes a 
moralidade; 

No projecto não se verifica e-sse accrescimo, mas póde ser contem-
plai:lo no regulamento. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA : - Aliás, o pensamento deve estar ahi 
virtualmente contido'. 

O SR. DEODATO MAIA: - A sande e· a moralidade me parecem 
cousas diversas. V. Ex. é mestre do direito e, com prazer, acceito o 
seu aparte ... 

Sobre o § 1 º cio art. 4º, faço ta:mbem ligeira ob'servação. Ahi se diz 
que "em caso de falta desta prova (de saber lêr, escrever · e contar), 
a admissão só será permittida mediante a condição ele effectiva fre~ 
quencia na escola, durante o tempo do trabalho, até a terminaçã.o 
oo respectivo curso escolar". 



E, · si no local oncle estiver ,situada a fabrica não ho11vei' escola, 
como podem 0$ menores analphabetos procurar instrucção, durante 
o tempo do trabalho? 

A resolução do problema está na lei hespanhola, lei sábia, á qual 
manda que, · si no local onde estiver situada a fabrica não houver . 
·escola dentro de um raio <le dous kilometros e o .estabelecimento 
uccupa1· mais ele 20 menores, o · proprietario da mesma fabrica seja 
obrigado a manter uma, a suas expensas. 

O SR. AUGUS'I'O DE LIMA: - No projecto da lei de minas se exige 
cla.s emprezas o estabelecimento de escolas primarias como condição 
para o goso de certas isenções e favores. 

O SR. DEODA'l'O MAIA: - E' uma disposição de alto alcance pat1'io-
tico e até humanitari-0. 

Oufro reparo, Sr. ·Presidente, é o que se refere ao aetigo 11, onde 
se estipula que todos os estabelecimentos industriaes terão um· regu-
lamento a que ficam sujeitos o patrão e· o operaria, durante a prest.a-
ç.ão dos serviços, contendo, além ele outeas declarações, as seguintes: 

. "1 º, o· vãlor maximo é o valor mínimo do salario para cada c!'a3se 
de operaria, com especificação do modo cio pag·amento; 

2º, dia, Jogar e hora do pagamento; 
3º, hora de entrada e sabida elos operarias e os perioclos de des -

canso, durante o dia, ou ·semanas." 
Ora, pela simples leitura desse artigo, póde parecer tratar-se do 

r-ontracto co ll ectivo de trabalho, porque, como se sabe, na legislação 
operaria, existe esta fórma de contractÓ entre representantes de colle-
ctividades, de um la<lo uma sociedade anonyma, patrões e de outro 
e~ delegados da classe operaria, quaes sejam mecanicos, typograp;11~s. 

que contractam en; lobadamente o serviço . 
. Sr. P1'esidente, esse contracto, como o define o grande economista 

Gide, é uma especie de tratado concluído entre operarios de uma 
mesma classe, representados pelos administradores do syndicato a que 
estão filiados ou por deleg·ados e patrões, para regular as condições 
do trabalho, ou ainda, como entende Paul Pie, uma regulamentaç~ão 
contraC'tual prévia das condições do trabalho, negociada entre os indu,; -
triaes e syndicatos profissionaes operarios ou empregados. 

Em outros termos, foi o . que mais ou menos referi ~m primeiro 
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logar. Aliás; temos tido aqui o exemplo de contractos collectivos como 
u synfücato da resistencia e outras associações de t;abalhadoi•es. 

O SR. CUNHA MACHADO; - O artigo parece que :o,ã.o se t .efere 
u contrac1to collectivo com :O'S syndicatos profissionaes, uma vez que 
o .. projecto não cogitou deste instituto . 

. Digo isto .. apenas para esclarecer. 
O SR: DEODATO MAIA: - Acceito desvanecido o. esclarecimento que 

se dignou prestar-me o honrado e digno Presidente da Commissão de 
Justiça; Relator do parecer, o Sr. Cunha Machado . 

. . . Resta-me, 1Sr. Presidente, interpretar então este artigo nos seus 
devidos termos, isto é, . consideral-o como reg·ulamento de officina, 
que hpJe está muito em voga. Elle é uma transição d.? contra:cto par-
ticular para o collectivo. A sua evolução data da ultima metade do 
secúlo XIX, como esseveram os tratadistas. Mas, atnda assim, nesta 
PEp~cie . de c.ontracto existem clausulas penaes e não encontro nos 
numer.os do artigo a comminação de pena aos infractores. rraes con- . 

·t~·acto·s na realida·de ~ão mais a expressão da vontade dos patrões. 
O operario approxima-se da fabri·ca e vae pedir empre,:;o; lê as 

condições, estuda a vida interna do estabelecimento e acceÚa ou não 
essas con:dições, sem que tenha sido consultado ao serem ellas esta-
tuidas . 

.Certamente hav·erá abusos, póde haver mesmo clausulas leoninas; 
e ô projecto, neste p.onto, attende muito bem a taes .circumsfancias, 
màndando, no artigo seguinte, que os regulamentos sejam presentes ao 
P~tr.onato .do Trabalho, afim de, naturalmente, serem examinados, 
ficando um exemplar archivliido. 

· Tratalido desse· ponto, Sr. Presidente, achava tanibem que ne~ 
só uil:i e:icernplar desse regula1nento devia ficar archivado no Patronàto 
do Trabalho, mas, tambem, os contractos singulares entre patrões · e 
operra;tiÓs. Na llespahha actualmente se registram até os contractos 
vei:'bàes entre patrões e obreiros. Seria um meio de fiscalização mais 
amplo dá execuçã~ 1 da lei. . 

Tenho ainda, Sr. Presidente, uma ligeira nota que tomei sobre 
o art. 31 , titulo III, ·no dia de trabalho. Em 1911, 1apresentei ao Insti-
tuto da Ordem dos Advogados Brasileii'·ôs um pr.ojecto de lei regulando 
e. trabalho das mulheres e dos menores na industria e no commercio. · 
Não ' encontrei •na jui'isprudimciá ,nacional ciousa que me . orie:Ô.fasse 

.. 



e .:iue me norteasse na parte referente á mulher operaria, pelo que 
subsidiariarnente tive de recorrer á legislação estrangeira. Quanto uos 
menores, encontrei alguma cousa na Nova Consolidação das Leis do 
i:<audoso jurisconsulto Gonselheir.o Carlos de Carvalho e foi o decreto 
ri.

0
1. 313, de 1891, que já consagrava dispositivos prohibindo o tJJabalho 

eí'fectivo ·dos menores ele 12 annos nas fabricas e dando .outras provi-
dencias. Infelizmente, Sr. Presidente, esse decreto do Executivo na'- . 
quelle tempo dictatorial, não foi applicado e um commentador dá a 
seguinte' razão, que não posso perfilhar: que muitas leis naquelle 
período serviam mais para uma espeóe de uso externo, afim. de 
provar ao mundo .que o nosso povo estava apto paP'a receber a demo-
cracia nascente. Verdaide é que esse decreto nunca teve execução 
pratica. 

E.oram-me offerecidas pela redacção d'O Paiz, da qual fazia parte 
o meu saudoso amigo Dr. Maximiano de Fi"ueiredo, Reratar do pri-
mitivo projecto - n. 284, de 1917 - e alli, nas suas columna.s, em 
uma . série de oito ou dez artigos, tive a o·pportunidade de desenvolver 
melhor minhas idéas. 

Estes desalinhavados artigos foram depois publicados em uma 
pequena brochura pela Livraria Jacyntho Silva, na sua Bibl'iotheca 
Sociologica Brasileira. Possuo um exemplar desse trabalho ·e a· elle 
terei de remontar ao argumentar sobre o ponto que vou discutir. 

O projecto diz que, no art. 31, "a mulher operaria, por motivo 
do parto, tem direito a 30 dias de licença do trabalho, da qual usará 
como entender, mediante aviso ao patrão, sem perda do Jogar, perce-
bendo o salario integral". 

Preslipõe-se que a operaria terá os trinta dias depois do parw. 
O SR. CUNHA !WACHADO: - Antes & depois. 
O SR. DEODATO MAIA: - Convenhamos que seja antes' e depois 

mas ainda nesta hypothese o periodo concedido é pequeno. 
Dizia eu: . "nos artigos a que alludi, si, com effeito, é necessario 

restringir-se o trabalho da mu.Jlrnr em certos mistéres, bem é de vêr 
que, com mais razão, se torne imprescindível regulamentai-o . quando 
poarventura se encontrar ella em estado ele gravidez ou puerper10. 
G legislador, então, terá de· cuidar de duas vielas e garantir, como diz 
Elcizaqui, hygionista industrial da Hespanha, um individuo cuja mis- . 
são na sociedade não podemos alcançar". 



}i;m abono desta affirmativa accrescentava eu: 
--o Conselho li'ederal Suisso, depois de ouvir os inspectores das 

fabricas e attendendo ao interesse da familia, promulgou o decreto 
de 13 ele Dezem])ro de 1897, que prohibe o trabalho da operaria em 
,estado de gravidez, em certas e determilmclas industrias que lhe po~e

rip,rn .. ser pr·ejucliqiaes. A Allemanha, a Italia, a França, a Hespanha 
.e a Inólaterra se têm ela mesma sorte occupaclo elo a;n;mmpto." 

, • • • : . • • ••• ! •••••• _ •. •••• , ••••••. • _ • ~ • • • • • • • • • • • • .• , t • • • • • • • • • r • • • • • • • •. •. • 

;'A lei. ele 23 de. Março de 1877, tambem da Suissa, além "tle regu-
laimentar o que acima temos dito, não permitte, no s0eu ar·t. 15, o 
trabalho da mulher gravida durante o espaço de oito semanas antes 
e· depois do parto, ella só pócle ser reaclmittida nas fabricas, si porven-
tura provar, com attestaclo medico, haverem dec.orrido, pelo menos, 
seis semanas posteriores ao parto." 

. Uma circumstancia interessante surgiu por essa occasião e a solu-
ção do Conselho Federal foi a .que vou mostrar: 

Muitas operarias, logo depois de promulgada esta lei, represen-
taram ao Conselho, no senti·do ele que não fossem ellas contempladas 
por todos os dispositivos, pois que se poderia dar o caso dos filhos 
morrerem immediatamente após o nascimento. O Departamento da 
Industria, a despeito disso resolveu não tomar conhecimento da recla-
mação e declarou pe1;emptoriamente que no referido artigo não admit-
tia excepção ele especie alguma. 

A Sociedade de Obstetrícia declarou tambem ser perigoso uma 
mulher voltar ao ~rabalho sem que houvesse decorrido um prazo 
rninimo de quatro semanas, .depois de ter dado á luz. 

Os Professores Pinard, Budin, Tuvenot e outros dizem que a 
mulher não se deve levantar sinão depois de dez·oito a vinte e cinco 
dias, e não deve sahir á rua, sinão depois de quatro ou cinco semanas. 

Na. Sui~sa, adoptadas .que foram estas prescripções, notou-se logo 
o decrescimento da modalidade infantil. " 

A.,França, alarma·da com o grande numero de abortos e nascidos-
mortos , em r\llação ao trabalho das mulheres gravidas, decretou leis 
prescrevendo o repouso obrig·atorio, durante os dous ultimas mezes de 
gestação. 

Na Hespanha, principalmente em Barcelona, que é um dos centros 
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industriaes mais intensos, o aborto e a mortinatalidade têin sido espan-
tosos; houve anno em que os obitos ascenderam a 1. 087. 

ó Governo Hespanhol foi forçado a 'promulgar a lei ele 13 de 
Márço de 1900, regulando o trabalho da mulher proletaria antes e 
depois elo parto, e assim quasi todas as nações. 

Ha outro ponto importante quando se traita deste àssumpto e é 
o seguinte : ·como V. Ex. vê, Sr. Presidente, todas essas le~ islações 

dão em regra quatro semanas àntes e depois elo parto, mas, tambem, 
á mulher, no perioclo da lactancia, concedeu quinze minutos, ele duas 
em duas ho·ras para a amamentação . E é facil de explicar a razão de 
ser desse dispositivo. Tenho uma estatistica approximacla da morta-
lidade infantil em nossa Capital. A este proposito dizia eu nos artigos· 
cifados : 

"A mortalidade infantil ele O a cinco annos, na nossa cidade e em 
varias capiitaes dos Estados, é assombrosa: basta dizer-se que 65 % 
dos obitos por moiestias gastro-intestinaes recahem sobre os recem-
nasddo.s. 

O coefficiente da mortalidade infantil, entre nós, chegou, portanto, 
a tal· ponto, que não encontrou simile em cicla:de alguma elo mundo: 
dir-se-hia tambem que nó Brasil se praticava o malthusianis_mo. Mas, 
o mal vem, não só da falta de hygiene, como tambem. da nutrição 
imprópria fornecida ás crianças. 

O benemerito Dr. Moncorvo Filho, em uma das suas uteís e pro-
veitosas confoerencias sobre a hygiene infantil, depois de compulsar 
as estatísticas demographo-sanitarias, exclamou: são elo•quentes estes 
!ligarismos, que vos apresento, demons·trativos do pesado tributo que. 
ás perturbações do apparelho digestivo pagam os pequeninos. 

O pbilantropo medico, a quem a sociedade brasileira não saberá 
,i·ámais agradecer a fundação do Instituto de Protecção e As.sistencia 
á Infancia, teve occasião de examinar, na sua piedosa instituição, 
criancinhas de poucos mezes nascidas , em esta;do grave, sendo alimen-
ta.das com substancias estravagantes, como agua com vinho, sôpa de 
massas, feíjão, bananas, e, mais que tudo isso, até com 0arne. secca." 

"Até o primefro anno de existencia, pelo menos, quer dizer, até 
a apparição dos dez ou doze primeiros dentes, continúa ' em outra parte 
o 1J1otavel medico, o ieite deve constiíufr sinão o unico, pelo me!)OS, 
o princípal alimento da crf.am;a." 
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O ProJessor Pinard é de opinião que os recem-nascidos alimen-
tados com leite esterilizado morrem em maior numero e se desenvol-
vem menos que os amamentados pelo seio materno. O Dr. Moncorvo 
tarnbem sustenta que o leite condensado, tão vulgarizado no nosso 
meio, nada mais é do que a concentração com ou sem assucar <do leite 
de vacca, pela evaporação; elle é perigosíssimo para a nutrição do 
rec.:em-nascido', apezar de todos os progress·os da industria. / 

O illustre Dr. Nascimento Gurgel assevera que "a alimentação da 
criança, logo que deixe a vida intra-uterina, é uma funcção nova e 
perigosa; é por ella que a cria11ça adquire força para manter-se. Na · 
alimentação, temos dous ·objectivos: a conservação e o crescimento, 
sendo uma funcção nova, e sendo insufficientes os suecos infantis, 
deve a alimentação ser cercada de maximo cuidado, fiscalizaçã,o, afim 
de evitar-s·e. a propria morte." 

E' sabido que a fecundidade se desenvolve mais . nas classes pQbre::; 
e que a mulher proletaria, em todas as mações, é quasi a unica que 
amamenta seus fi lh os; não se deixa fascinar pela coquetterie, nem 
teme que a nobre funcção da maternidaqe lhe altere os traços e a 
belleza do corpo; não se entrega a cirurgiões criminos'OS que lhe ex-
tirpem os ovarias, nem se compa·dece elos .. favores de parteiras pouco -
escrupulosas; não se lhe póde, finalmente, a.tirar, com propriedade, 
a phrase terrível de Phedro - Mater est quae lactivit non quoe genuit. 

6umpre, pois, á sociedade a,:mparal - a, com caTinho, soccorrendo-se, 
para ess·e fim, da formula wdmiravel de Lagneau - A mãe pobre deve 
ser ama de leite paga de seu filluo. 

Nem é n:ovida·de qtie venho traz·er á Gamara: em Portugal, nas 
fabricas ~m que trabalham mais de 20 mulheres, deve haver para esse · 
fim uma sala, ampla e hygienica; na lei italiana de 19 de. Julho de 
1 fl02, art. 1 O, se depara igualmente com disposições de alguma sorte 
:rnalogas. 

Em Loss,
1 

norte da França, tem si1do adaptada e executada . e.sta 
medida que ser.ia de desejar se incluísse 110 projecto actuaL 

Vêm VV. EEx., Srs. Deputados, que o impulso que me leva neste 
momento a intervir na .discu~sã:o .do substitutivo -é, como diss·e a prin-
cipio, profundamente humano, e .diz respeito de. modo directo á gran-
d~za da no~sa raçq, 'e á perfeição. do , typo do brasileiro de ama:nhã . 

. Sr. Presidente, , não tenho constraI)gime)ltO __,_. _por,que ~stas :;ião 
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pequenas modalidades que podem ser contempladas por occasião da 
regulamentação - não tenho constrangimento em dar o meu voto ao 
projecto, ·que representa um grande passo em nosso direito, em nosso 
systema de leis, e vem co1nciliar os interesses entre o pàtrão e o ope-
raria que reclama. e deve ser attendido, porque não está fóra da huma-
nidade~ Necessitamos re iular .a ·sua funcção juridica. 

Por conseguinte, Sr. Presidente, voto com particular agrado no 
sentido de '([Ue o projecto seja aCC'eito . 

. O de que precisamos é de dar um assaHo a ess.a indecisão, a esse 
fastio, manifestado quando se hos depara a questão operaria.· Urgé 
acabar com 'esse preconceito, pôr termo ao fetichismo da escola man-
chesteria'lla, que se antepõe, ainda hoj·e, á regulamentação do trabalho, 
porque essa escora nãó póde servir de dique á lympha 'crystali:i:ia dó 
direito novo, das largas idéas de solidariedade humana, idéas essas 
que se espraiam, empolam, avolumam e crescem, decorrendo das neces-
sidades e reflectindo as amarguras de toda uma classe. 

O direito, como já tive opportunidade de dizer, não fica estacio-
nado, ·contimiamente evólue. A' evolução nada, absolutamente rrada;· 
se póde oppôr. 

A historia apresenta grandes exemplos. 
Napoleão com suas batalhas. Cesar Cantú cmn con1 seus numei'osos 

volumes não cons·eguiram implantar a monarchia universal, depois 
. que surgiu a democracia moderna. Juliano, o aposta.ta, não alcanÇou 
fazer voltar Roma ao rito pagão, depois ·que repontou o chrís1~ianismo, 

nem a Guilherme II foi dado restaurar a barbaria ria sociedade inter-
nacional pelo estrondo de s·eus grandes canhões e pela formidavel 
brutalidade de seus processds ' satanicos depois que a húinaniidaide 

' . 
atfingiú certo gráo de · civilização, predomiha1ido b pensamento · liberal. 

E' uma loucura querer levantar cibicês a essa corrente hóvà·, de· 
aspirações, que .devemos acolher porque em outras nações, senlÍores, · 
o .que riós fazemos aqui no remanso da paz, lá provocóii ·dias:· tormen-
tosos e os governos foram forçados a concedei'ª o qÍie o proletairl.aidd 
exigia a viva força. 

São estes exemplos que ao Brasil, possuidor da Constituiçãb ,ffiais 
livrP. e derriocratica do ·mundo, cumpre segufi, para." honra da derno·-
cracra e as tradições de povo culto, que firrriOU· a hegemonia na America 
do Sul. · ' ·· 
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Tem-se dito neste recinto, Sr. Preside'nte, que o momento não 
é . proprio para cogitar de reformas, que estamos em· guerra, que o 
mundo inteiro crepita na mais assombrosa fogueira que registram os 
annaes da historia. Comprehendo as necessidades, as dolorosas contin-
gencias, os deveres da guerra. Sei que são heróes aquelles que 1cahem 
no campo da batalha, voltando o 9lhar para a Patria amada; sei que 
são beróes os que, feridos em uma trincheira humicla e lobrega, muitas 
vezes se sentem consolados por uma restea do sol ela almejada victoria 
qu-e elles antevêm no paroxysmo do seu soffrimento. Mas tambem 
é patriotq, aquelle que, no silencio do seu ' gabinete, enfermado, em 
longas vigílias, pesquiza, segue o rÜ1teiro de tantas gerações de sabios 
desapparecidos, para o fim de servir igualmente á sua Patria, por-' 
poreiónando-lhe um nome glorioso: Patriotas são tambem - as insti-
tuições oll corporações sociaes, políticas ou scientificas que concorrem 
pa-ra mel,borar a sorte do homem de amanhã para regular a sua situa-
ç.ão jurídica no :futuro, ,comG fazem a -ora os propr.ios parlamentos 
estrangeiros, e nomeadamente o francez, designando comt'nissão que 
estude as condições' dos ·operarias, , as ac:tuaes e as que poss'am surgir, 
e ós varias congressos .de trabalhistas que se reunem com este fim. 
Patriota é ainda o medico, o engenheiro, o bacharel, quàndo, aquelle 
na medicina ou na cirurgi1a, procura uma nova :fórma de mitigar as 
dôres ·dos que tombam no campo da lucta; o engenheiro applica a süa 
activida1cte e a sua· mathematica no sentido dé •auxiliar os que com-
batem neste momento, e o bacha,rel pesquiza nas fontes da sociologia 
b eurso das idéas novas, para entregai' ao mundo, a:pós a victoria, um 
povo como que refundido, moldado pelo proprio esforço. 

·Patriotas são tambem, Sr. Presidente, desde o tecelão, que a~ia 
os tecidos até o lavrador que amanha as !eiras, preparando a colheita; 
desde o mineiro que das entranhas da terra arrancando o carvão para 
~ncurtar as distancias; até a humil'de operaria, que confunde as suas 
preces com o rumor elas machinas da:s officinas, todos coopera:ndo pàra 
o triumpho 'definitivo j neste tremendo prélio ... 

Estamos cumprindo o nosso dever tambem na phrase do grande 
hstà:dista· francez Vivianí, que no celebre discurso pronunciado ·no 
Ministerio do Trabalho da gloriosa França, dizia :· "O nosso dever em 
frente á: · via dolorosa p.ela qual , umas vezes resignados~ outras vezes 
tumultuosos, os trabalhadores caminham para a justiça, nosso dever 



( 

é não comprimil-os, nias disciplinar seus esforços, não detel-o.s, mas 
orgianizar sua marcha." 

Acho, propicio,. pois, o momento para· se votar este projecto. O nosso 
paiz, a nossa democracia não deve ter outro fundamento Sinão o 
trabalho em todas as suas nianifestações, honesto e dignificado, como 
precisa ser o trabalho nacional, fonte perenne de nossa prosperidade 
e grandeza. (Muito bem; muito berri . O 01·11,dor é cumprimentado.) 

SESSÃO DE 28 DE SETEMBRO 

O Sr. August@ de Lima ( *) ·- Sr. Presidente, não fôra a neces-
sidade em que me vejo de {[efinir, em caso importante como este, a 
responsabilidade, que aliás já se achava mais ou menos prevenida 
nos debates que se instituíram sobre o projecto de lei do trabalho, 
certo, eu não viria occupar a attenção da Cámara, para repetir, embora 
em termos clifferentes, os motivos pelos quaes entendo se não deve 
appro:var no momento político e internacional presente, a re ~ulamen

t.ação elo trabalho. 
Não fôra esta circumstancia injunctiva do dever que todos temos, 

de deixar nos Annaes marcada, com a responsabilidade ele cada um, 
a attitude assumida deante dos probl·emas radic;aes qlle entendem com 
a viela nacional, com os interesses superiores da Republica, coü1 · as 
bases ela sociedade pam a qual legislamos, e eu me dispensaria, levado 
ainda por uma indisposição de .saucle, em que me acho, ele vi.r de 
novo adcluzi.r considerações que já deixei formuladas em dous longos 
di·scnrsos proferidos nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE: - Havendo numero pafü as· votações. eu pedida 
a:o nobre Deputado o obsequio de interromper, por momentos, o seu 
discurso. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Perfeitamente. (0 orador interrompe 
o discilrso . e devais continúà.) 

O Sr. Augusto de Lima: - Sr. Presidente, iniciara meu discurso, 
procu~ando justificar a necessidade ele resalvar a minha responsabi~ 

( •) Não revisto pelo orador. 
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!idade já assumida em trabalhos que tive occasião de produzir da 
tribuna em debate de Julho sobre este mesmo projecto. 

Não tratarei agora de reeditar os argumentos de então., visto como 
fôra uma tarefa enfadonha; inutil, constando, como consfa, de reposi-
torios dos nossos trabalhos, tu.do quanto se podia oppôr á adopção deste 
projecto de lei, e tudo quanto se poderia adduzir em seu apoio e defesa .. 

Releve-me · a ·Gamara que, preliminarmente á:s minhas palavras 
de hoje externe, em ligeiras considerações, a minha convicção scien-
tifica relativamente ·ao grande problema da codificação e de si;ú cabi-
mento na organização jurídica da sociedade. 

Nem é novidade dizer que, sendo o direito a parte estatica ela 
socieclacle em contraste com a politica, que é a sua dynamica, deve 
derivar; sobretudo, elos costumes longamente estabelecidos, a que os 
romanos, e:rµ sua sabedoria, já ligavam a importancia de deroigar a 
propri'a lei escripta. 

O direito não se improvisa na sociedade: urna série de actos usual-
mente praticados, mais tarde veem a ser consagrados como norma 
para o maior numero, e em melhor fonte não se legitimaria esta 
norma, do que no proprio seio do povo, onde espontaneamente surge. 

As instituições juridicas mais firmes são exactamente aquerias 
que aprofundam as suas raizes no coração ela sociedade, no sentim'ento, 
na coi1sciencia das necessidades communs. Destas considerações, desta 
doutrina hoje pacifica, .decorre a velha questão entre os .jurisconsultos, 
sustentando uns a conveniencia de, em detei;minado periodo, munir 
as normas juridicas que estão nos costumes da sociedade, codificai-as, 
em contraposição á outra doutrina, defendida com argumentos , de 
bastante valor; dos que entendem que a sociedade melhor se góvernarà 
na vida jurídica, si continuar a observar os seus costumes, as regras 
derjvadas desses cos•tumes, as quaes obedecem á lei da transformàçã.o, 
parallelamente á evolução do meio social; de tal sorte que não con-
viria ao poder publico ou aos diri entes estractifical-as em cletermic. -
nada época, fazer estacar, paralysar essa corrente evqlutiva em que 
o direito' tambem, a par de outros phenomenos de ordem sociológica, 
SEl yae ·modificando. 

Recorcla-'-se a Gamara, coristituida .de numerosos juristas, da pole-
mica celebre na Allemanha, entre Savigny e Thiebaut, o primeir9 dos 
quaes entendia que o velho imperio não devia codificar as suas leis, 
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deixando á evolução da doutrina, á jurisprudencia _dos tribunaes, e 
ás leis esporadicas, que as necessidades foss-em tornando opportuna, 
a creação ou formação juridica; en tendo, porém, Thiebaut que as 
fÓrmas codificadas melhor exprimem e mais precisamente traduzem 
os preceitos da lei, facilitando o conhecimento della não só aoa seus 
executores, como tambem a todos aquelles que ella visa garantir. Si em 
relação aos velhos paizes, a uma nação 9rganfaadora, dogmaüca, como 
a Allemanha, o advento de um codigo exigiu longos annos, e reali-. 
zar-se, isso em um paiz cuja sociedade tinha já adquirido o sentimento 
muitas vezes secular da1:> suas necessidades, a consciencia das suas 
normas ·sociaes e juridicas, que se poderá dizer daquelles povos mo-. . 

dern.os em via de formação e cuja .physionomia nacional mal se desenha 
no tempo, ávidos de assimilação para a sua existencia, tendo de luctar, 
na concurrencia com outras nacionalidades, com outras raças, que 
veem pleitear pela constituição de um typo definitivo? 

O ·SR. MANOEL VILLABOIM: - Deve aproveitar a experiencia dos 
mais antigos. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Que s·e dirá de um paíz que, como diz 
o nobre collega, Deputado por S. Paulo, pela lei do minimo esforço, 
tem de se aproveitar da experiencia de outros povos, experiencia que 
ha de sofrer a mudança de meio para . a implantação de institutcs, 
costumes, ou de ~ormél!s exotícas ... 

O SR. MANOEL VILLABOIM: -: Os principiors fundamentaes da ques-
tão são universaes, não variam de paiz a paiz. 

O SR. Auauwro DE LIMA - .. . de principias jurídicos que em alguns 
paizes, como a Inglaterra, até hoje não precisaram de um codigo para 
os encarnar, contentando-·se o povo britannico, que professa religiosa-
mente o culto do Direito e a ·oüediencia á lei, com a sua commum law, 
com a expreissão da jurisprudencia :dos seus tribunaes, dá doutrina 
de seus jurisconsultos e com a obs·ervancia dos seus costumes, respei-
tadas dentro do, proprio reino unido asmodalidades de um .a outro con-
dado? 

NãQ quero entrar, Sr. Presidente, na apreciação, por.que é .materia 
ven.cida ,da opportunidade da adopç;ão por parte do Br~sil de um Codigo 
Civil. Elle ahi es•tá em vigor, ahi está como o producto da elaboração 
scientifica de verdadeiras capacida·des que nelle erithesouraram o seu 
saber. E' um • Codigo que ,passou , pelo exame . a,pura:do · de . intelligencia~ 
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de escól, que durante muito tempo soffreu decantações e depuraçã.o 
dos senões que a critica, o debate, a collaboração dos jurisconsultos 
lhe foi apontando: é um Codigo ·.cüjo projecto nesta Casa foi illuminado. 
na Commissão que o estudou, pela mentalidade do·s melhores cultores 
do Direito que honram ás diversas bancadas; é effectivamente úm 
trabalho de sacrificios continuas, que muito recommenda a gratidão · 
nacional, aquelles que não pouparam esforços, vigilias, consultas, 
replicas para que essa obra sahisse escoimacla de defeitos. Justiça seja 
feita a ess'e grupo parlamentar que colláborou no nosso Codigo ' Civil: 
o Codigo Civil crystallizoil, no estado actual da civilização, tudo quanto 
mais liberal, tudo quanto mais rigorosamente ele accôrdo com as néces-
siclades de ordem civil elle podia compendiar em seus preceitos. 

Exput'gou a nossa legislação ele vicios originaes que ainda ahi 
figuravam oriundos das instituições jurídicas elas épocas do despo'... 

' ' tismo. 
Na instituição ela familia, consagrou os princípios mais asségu-

. ' 

melares ele sua 1:1niclade; na successão hereditaria, fornou victoriosas 
as exigencias quanto á devolução da herança ao herdeiro légitimo. 

Não ha duvida. Nos delineamentos [eraes, na sua estructura, o 
C'odigo Civil honra a capacidade dos que na sua elaboração tornaram 
parte, { urn attestacl·o da cultura jurichca do paiz a q,ue elle se cles-
Linava. 

Não obstai1te; Sr. Presidente, ousaria perguntar: Na previsão do 
futuro, esse monumento recente ' da nossa sabedoria legislativa, será 
livre, inclerime de quaesquer mutilações, erosões ou mesmo mwlifica-
ções que lhe alt8rcri1 a harmonia? 

Erri face das nO'SSas necessicladcs, ·dos nossos costumes, "em via 
àe evolução e transformação, tanto mais rapicla quanto mais limitada 
é a nossa idade, porque exactamente nessa época, o desenvolvímento 
se opera com mais rapidez, estará elle isento da incursão de meclida'S 
que se lhe enxerten1, que o éontrariem, que dissonne, no meio do con-
juncto symphonico clo.s seus preceitos? Ha pelo menos uma appre'... 
hensão mu'itci legitima a este resp,eit9. " 

Pretende-se agora ' legislar sobre um certo grupo de relações jurí-
dicas ele caracter puramente civil. 

O Coclig0 Civil, em seu artigo 1. 216, dirspõe em um capitulo, cuj~ 
mBteria se subor·dina ao 'reijítnen· do mesmo Codigo: "Toda a especie 



de . !:Jerviçp üu .. trabalh.o licito, material ou immaterial,· p6de ser con-
tr0ctado m\')diante retribuição." 

O Codigo . Civil d.enomina o facto de qualquer serviço remunerado 
ser submettido a um contracto, locação de serviços .. Nesta secção, enu-
inera o lneismo •Codigo todos os casos geraes que occorrem .em relação 
aos contracto·s desta ordem e as obrigações que ahi não se mencionam 
estão comprehendidas em outros capitulas, ou seja o que trata em 
: era! das obrigações, ou o que se refere incidentemente a as•sumptos 
euj a . natureza é analoga á dos contractos · de locação. 

Pergunto eu: si a locação de serviços industriaes, dÓmesticos, 
artisticos, mecanico•s, .emfim de qualquer especie, não se achará com-
prehendid.a na disposição desse artigo 1 . 216? · 

o SR. MANOEL VILLABOIM: - V. Ex. então considera as disposi-: 
ções do Godig9 Civil intangíveis? Aqui não se resp eita nem a Consti-
tuição. 

O SR. AUGUSTO nE 'LrMA : - Certamente; os vulcões não respeitam 
as topographias; as inundações . . . são factos extraordinarios. Estamos, 
porém, discutindo dentro do terreno da formação, como está na Con-
stituição e nas leis . . · 

O SR. MANOEL VrLLABOIM: - O Codigo Civil póde ser revogado pela 
lei ordinaria, de mudo que a invocação desse Codigo não "'é argumento 
de possança que V. Ex. lhe attribue. 

O SR. AUGUS'l'O DE LIMA: - Quem votou o Codigo Civil póde revo-
gai-o e é exactamente por essa possibilidade .que me ·alarmo ante a 
idéa de se derrocar uma obra que cUslou tanto sacrificio. 

o SR. FAUSTO FERRAZ : - Não se derroca. 
o SR. MANOEL VILLABOIM: - Não· ha derrocada alguma. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Bem; não <ha derrocada; digamos qµe 

•· uma infiltração. Em todo o caso, importa em estarmos .diariamente, 
aqui, a deliberar sobre materia que já virtualme·nte deve ter sido reso.1-
vida nos preceitos que adaptamo~. 

O SR. MANOEL Vrr,LABOIM: - São relações de ordem especialíssima, 
que o projecto ·Vem. regular. 

O SR.· FAUSTO FERRAZ: - Protecção ao operaria. 
o SR. MANOEL VILLABOIM: - E' uma lei de equilibrio social. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Tenho muito prazer e desvaneço-me 

até de poder externar em publico a minha admiração - isto inciden-
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missão de Justiça, que conseguiu d.e modo notavel attenuar muitas 
árestas que havia no projecto prfo1itivo, e que despertar'am minha 
humilde criticá nesta tribuna. 

A Go:mmisão de Justiça, recebendo um .trabalho da Gamara, em 
adeantado turno de elaboração, não jul0 ou dever usar de medida que 
pudesse afastar de vez do debate a questão ccmtida no projecto. 

Faço justiça ao nobre intento da Commissão. 
O SR. MANOEL VILLABOIM ·: - V. Ex. deve ser muito a.gra:decido 

á Commissão, porque a mesma pôz o Codigo quasi de accôrdo com 
a8 suas idéas. O projecto como e3tá agora é por assim dizer o .statu quo. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA : - Por isto mesmo me desvaneço de 
poder proclamar que o trabalho da Commissão é habilissiino; maüi 
tarde dir-ei cqmo, embora divergindo na fórma, no frundo nos conjuga-
mos no mais perfeito accôrdo. Nem era para menos: em uma Gommissão 
composta na sua quasi totalidade, de autores dÓ Godigo Ciivl, a acção 
Lão poderia ir além do terreno em que ella deslizou, é facto, mais 
deslízou com todo o garbo, oom toda a correcção; merecendo o applauso 
de quantos entendiam que o pr.ojecto devia ser discutido, para. se 
approvar .ou rejeitar. 

O SR. MANOEL VILLABOIM: _:____ V. Ex. está a -dizer que a obra da 
Commissão é obra de hypocrisia .. . 

o SR. AUGUSTO DE LIMA; - Não senhor. 
o SR. MANOEL VILLABOIM: - V. Ex. affirma que, para. não pôr 

pedra sobre o proj ecto, a Commissão resolveu modificai-o aissim. 
O SR AUGUSTO DE LIMA: - V. Ex. sabe perfeitamente que não está 

no poder da Commissão afastar difinitivamente do plenario um assum-
pt.1 que ahi tomou vulto. 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - V. Ex. diz que, por isto, a Commis3ão 
deliberou thutílizar o Codigo, collocando-o no terreno do direito com-
mum ! E' o que se cleprehende de suas palavras. 

· O SR. · AuGUS'l'O DE LIMA: - Ao contrario: digo qu.e a Commissão 
se approximou do Codigo Civil, tanto quanto estava em sua compe-
f.encia, harmonizando com os preceitos delle os do projecto. 

E accrescento : nem a Commiasão podia ter outro proceder, por-
que é constituída quasi toda de autores do Codigo Civil. A mesma Com- · 
missão que incluiu no art. 1. 216 do Codig,o Civil todas as especies 
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cte servíço ou .. traba:lbo sem _se restringir ao Lrabalho ·industrial, não 
podia, escrupulo·sa e coherente corno é, cteixar de fazer que este pro-
jectq SE! harmonizasse com o Godigo, tanto quanto ella podia conc11iar 
t.trn .e outro. 

O projecto, porém, padece de vicio morphologico. Os pheno-· 
menos teratologicos nã,o podem ser em 0 eral resolvidos pela c1rmgia. 

' O que o profissional .pÓde é, pelos .meios mecanicos, por cirurgia 
superiic~al de esthetica, dar uma tórma exterior mais suave, Lle modo 
a evitar que a teratologia seja: irrit.ante ... 

Dou-me·, portanto, os ·par:;i.ben8, por ter sido nas mãos .desses mes-
Lres do direito modificado, aplainado o projecto, que se destinava, 
aliás, não a proteger um grupo de relações, mas a tornal-as precarins, 
a deixar sem solução gran(ie numero de problemas suscitados no seio 
Clo operariado, pois que conserva de pé e sem solução as questões 
mais .importantes entr.e o operariado e o capital, entre o capital, .o 
operariado e as forças economicas nac.ionaes, entre o operariado de 
zonas giJferentes do paiz, onde o espaço e o . tempo são condições com-
pletamente diversas, ou pelas tradições e costumes do trabalho, ou 
pela differença de poder do capital, ou pelo numero dos membros das 
classes obreiras. 

Ainda me vou mais apropinquar da Gommissão, para apadrinhar 
o que teuho sustentado aqui quanto á inopportunidade, quanto á impos-
sibilidade de bem se legislar, no .momento presente, sobre o. assumpto 
ele que cogita o projecto. 

,Q illustre Relator, em seu juriclico e criterioso trabalho, cita esta 
phrase de Millerancl, relativamente a uma conferencia celebrada em 
Berna, á .qual compareceram quinze Estados da Europa: "Esta pri-. 
meira conferencia é talvez mais importante aincla pelas perspectivas 
proximas que nos · offerece cio que pelo resultado immediato que nos 
proporciona.'.' 

T.aes palavras de Miller anel tiveram · a confirmação que o illustre 
Relator do . parecer formulou nestes termos: 

"E assim foi. Muito se fez, depois desta no desenvolvimento e no 
es·tuclo dos ·problemas sociaes interessando ·ao trabalho operaria; mas 
.i 'solução teve de parar, ou· antes, perturbar-se deante do eno.rme cata-
clysma, que, ha quatro annos, vem abalandó ·em seus fundàmcintos as.: 
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01•ganizações, socio.es e polit'icas B?n sua Vrida inte1·na e nas suas .relações 
externas." 

' .A.s expressões que estão escrip.tas na· magistral exposiçãe que pre-
. - 1 

cede a apresentação do projecto de ,lei não forq.m lailçadas de animo 
ligeiro;_ além de traduzirem a confirmação .do . progno.stico a que se 
refere !Vlillerand, em relação ao .Congresso de Berna, estampam, refle-
c.te1:n convicções amadurecidas em espir itos de pensadores e politicos, 
nu bom sentido deste vocabulo, que auscultam as necessidades publicas, . . 
procuram penetrar no amagio da sociedade e pesqUizar qliaes as suas 
necessidades, quaes os seus phenomenos que exigem uma ·providencia; 
e . .estas expressões, que desejo i'iqum corno diamante en"'astado no mal 
aiinhavado do meu discurso (não apoiado5 geraes), elevem, depois de 
;·epercurtir na Gamara, passar além do seu recinto, ir impressionar os 
irnpacieptes, que, lá i'óra illudidos talvez por falsas perspectivas, 
estão. reclamando, instando por uma pana0éa, que não lhes vem mi-
1,o:rar os soffrimentos ! . . 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - Ahi V. Ex. tem razão: o Codigo, tal 
corno vo'ltou da Commissão, é uma panacéa. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA _., . , . que não attende Íis suas necessidades, 
q_ue não lhes vae levar o pão que o Commissariado difficulta. 

~ão palavras em que a consciencia .dos jurisconsultos da Commissão 
de Justiça deixa transparecer o seu patriotismo, a sua previsão e a 
isenção que rilles não occultam ao se pronunciarem com franqueza, 
em que pese ás clifficuldacles em que assim se collocam. (Lê) : 

1 

"Depois c!a tremenda guerra que desorienta e arruina o mundo 
irlteiro, as nações terãio de se constituir sob novas bases de. di'f'eito, de 
just'iça e de moral social. A sociedade elas nações prégada pelo espírito 
,;mperior e incomparavel de Wilson virá ser uma realidade. O direito 
do gperario pai·ticipa1·á da remodelação geml." 

Sr. Presidente, disse que estas palavras poderiam figurar como 
brilhantes no meio. ele um tecido informe qual o meu discurso, que ' 
estas palavras deviam corôar- as mais largas e exhaustivas considera~ 
ções que se houvessem de oppôr a este projecto tal como, a.inda remo-
delado, se acha em debate: 

"O Direito operaria pa-rticipará da remodelação geral", que v·irá 
depois da Liga das Nações. 
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O grande homem, o estadista de vulto, o doutrinaria estup endo 
que as emergencias do mundo collocaram em posição inconfundivel 
de arbitro dos seus, destinos na r ealização do programma da egualdaele 
das nações e ela conquista da paz definitiva e irretratavel, esse grande 
homem parece que se encontrou em caminho com os espiritos que 
medit::tram no problema, e ele cuja elaboração mental sahiram estas 
palavras que são uma verdadeira fórmula. 

A preoccupação ele Wilson não é simplesmente ligar as sociedades, 
a1 nac.ionaliclades pelos nexos frageis dos tratados de paz. Desse modo 
com simples meios diplomaticos communs e classicos, a lei da luta, 
do mais forte, ainda continuaria a conservar a espada de Damocles 

. das nações fortes sobre a cabeça das nações fracas. 
Embora ciesapparecesse a espada, ficaria o combate c-ommercial, 

de interesses, de producção. 
O problema ela Li2a elas Nações é muito mais complexo, é um pro-

blema que se não limita a fórmulas · politicas, a troca de notas diplo-
maticas, a inscripção nos protocollos do cerimonial. A Liga elas Nações 
é r ealmente a liga das sociedades humanas, das nacionalidades, da 
communhão. 

O SR, FAUSTO FERRAZ : - Mas V. Ex. acha que é necessario espe-
rarmos a esse tempo para legislarmos sobre a ma teria? 

O SR. AUGUSTO DB LIMA : - Responderei em tempo . ao aparte elo 
nobre Deputado. 

Ha p-ouco dizia que o espirita do grande estadista se tinha encon-
trado com o dos nobres membros da Commissão de Justiça, e sem uma 
prévia afinação material, haviam chegado á mesma ~onclusão. 

Aqui est.á o discurso de Wilson. No ·fundo, encarando os problemas 
da guerra, elle accentuou á: necessidade das reivindicações não para 
os· governos que dirigem povos belligerantes, mas passando pelo terri-
torio elas nações, vae aos campos de batal'ha, e é ás fileiras que dirige 
as suas interrogações sobre o modo porque desejam os homens re;;er 
os seus destinos. 

O SR. DIONYSI() BBNTES: ~ Attenda V. Ex. ás palavras de Gom~ 
pers, chefe dos trabalhistas americanos, que vae dizer aos soldados da 
Entente ·que h a necessidade da continuação da guerra, completando 
assim a idéa de Wilson. 
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o SR. AUGUS'l'O DE LIMA: - Eis às palavras de Wilson : 

"O homem de todo o dia, aquelle que diariamente pr·ocurn 
o seu trabalho, cada vez mai·s quando se encontra com outros 
seus semelhantes, pede, e estes por seu turno exigem dos 
chefes de seus governos, declarações exactas e inabalaveis, 
sobre quaes as verdadeiras causas pelas quaes se lucta e 
continúa nesta guerra, pedindo tambem que lhes l:'.eja expli:-
cado pcir esses mesmos chefes militares, quaes, em sua opi-
nião, deverão ser os objectivos que almejamos." 

O SR. FAUSTD FERRAZ: - E' exactamente o que queremo·s fazer 
aqui: é inadiavel. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - O que estamos fazendo aqui .é ante-
cipar uma cousa que dep ende de dados e facto res complexos, de modo 
que não é impossível tenhamos de refazer o que fôr feito agora. 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - E' muito melhor fazermos neste mo-
mento taes reformas, do que dep.ois, quando se appellar, talvez, paFâ 
a revolução. 

o SR. AUGUSTO DE 'LIMA : - V. Ex. vae vêr para quem atppella 
Wilson: 

"Estes homens não estão ainda satisfeitos com o que lhes 
foi dito. 

Elles temem ainda que o que elles conseguem como res-
posta são apenas declarações verbaes, apenas em termos de 
accórdos terri toriaes e divisões de poderes, e não têm termos 
de jiistiça fr:anca e magnanima misericordia, paz e satisfação 
daqiielles aferrados desejos dos :homens O•ppi·imidos e das 
millheres e povos esci·avizados que lhes parecem a elles serem 
as nnicas cousas dignas de serem defendidas pelas armas nnma 
gv.erra como esta que abraçou o mundo inteiro. 

Eu, entretanto , estimo poder tentar responder, não uma, 
mas varias vezes, ás perguntas da humanidade, e espero poder 
éxprimir-me cada vez ma:is claramente, de modo a· ser· com-
prehendido por todos, de que o meu nnico pensamento é 
satisfazer áqnelles que lilCtam nas fileiras, e qne são, talvez, 
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acima de todos os oiitros, os mais m ereced01·cs de uma res~ 
posta, cuja significação não possa ser motivo de diivida para 
ninguem." 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - .Fundamentalmente ·contrario ao 
modo de pensar de V. Ex. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - E' o mesmo problema a que se refere 
-0 sabio, o eminente Relator da Gommissão de Justiça. 

Venho argumentar com a autorida·de ·da propri.a Gommissão, em-
bora ella tivesse de transigir nobremente, ineluctavelmente, para não 
negar ao plenario o projecto que envolvia o assumpto, e que tem pren-
dido constantemente a attenção ela Gamara, e despertado os mais lar;;os 
debates, em que, ainda hontem vimos brilhantemente clisconer dous 
illustTes representantes ·ela .Nação, no se'io da Gamara, com os quaes, 
aliás, estou ele accôrdo, até certo ponto, de cujos sentimentos humani-
tarios, ele cuja deducção scientifica eu tomo lições proveitosíssimas. 

De accôrdo estou em que no seio do operariado reina a miseria, 
miseria em grande parte resultante elo desequilibrio entre a sua acti-
vidade e os fructos que logram do seu trabalho; clesequilibrio que nem 
sempre póde ser evitado pela espontanea iniciativa do capital que lucta 
por sua vez para se manter, até para se consütuir no ingrato meio 
-economico .que as circumstancias do paiz lhe impõe. 

Sei que-, principalmente, nos grandes centros, a. doçura de nossos 
·costun;i.es ainda não impoz como lei geral a aclopção da piedade para 
·com as crianças, cuja fraqueza constrasta com os encargos que sobre 
ellas pesam nas ,fabricas, a piedade para com a mulher, excessivamente 
joven, sujeita a contrahir pela sua debilidade o germen elas molestias 
.como a tubercuiose, para com as mulher es em situação de maternidade · 
4ue nem sempre encontra confor to e condições que o seu estado exige; 
mas, a bem dos sentimentos ela sociedade brasileira, força é recorrhe-
·cer que existe aquelle mesmo espírito humanitario que tornou suave 
o jugo da escravi·dão no regimen que cessou com a lei 13 de Maio, 
·e.spirito humanitario que r ealizava em muitas :fazendas os institutos 
.philantropicos que os philosophos mais exigentes preconizam para o_ 
operario Livre; força é reconhecer que em g·eral o patrão brasileiro 
J'lão é esse tyranno que nas narrativas emocionantes das velhas civili-
:zações aparece como carrasco, que, ·cleante ela necessidade da fome, 
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impõe o trabalho mais como castigo do que como troca em igualdade 
de 9ondições. 

O SR. FAUSTO FERRAZ: - Não ha ainda a educação neces·saria .. 
Sahimos de um regímen de escravidão. 

O SR. AUGUS'l'O DE LIMA: - Não ha duvida que assim ·como exis-
tem patrões, e hoje são excepções em nossa sociedade, que enxergam 
no operaria uma simples machina, outros existem que acabam por 
admitil-os ao interesse de sua industria. 

Os nobres Deputa·dos, com certeza, conhecem numerosos casos· em 
que o individuo entra para uma fabrica ou para uma casa de negocio· 
como simples empregado, como carregador e ascende até a posição ele 
interessado e de socio. 

O SR. DIONYSIO BENTES : - Em dous casos unicos : ou quando· 
reune capital sufficiente para dar lucr.o ou quando o patrão não tem 
filho . 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Os soffrimentos existem, mas no 
Brasil não são tão intensos que nos_ obriguem a agir com esta urgencià 
para fazermos uma obra imperfeita, lacunosa, um projecto que comi) 
disse muito bem o nobre Deputado por Sergipe, deixou ele incluir um 
dos pontos mais importantes da assistencia e do c.onforto que exige· 
a maternidade, a lactancia que é a parte complementar do acto de gerar. 

Chamarei ainda a attenção da Gamara para o seguinte: 
A lei é chamada sempre a regular o maior numero de fàctos. 

para o maior numero de agentes, para reger, qiwcl plerum que fit ,. 
aquíllo que acontece a maior parte das vezes. Mas este projecto de lei. 
sobre ·o trabalho, na grande extensão dó nosso territorio, só póde atten-
der a um certo numero limitado, a uma percentagem quasi irnperce-
ptivel ele nossa população de homens que trabaiham em industrias el)l 
condições de pagar o risco, de homens que são invejados pelo ·i:naior-
numero, por aquelles que não trabalham porque não podem, por aquel-
les que pedem serviço como quem pede esmola. Esse é o maior numero,. 
é o proletariado maior. 

o SR. PRUDEN'rE DE MORAES : - Isso não ha aqui. Trabalho não· 
falta. 

0 •SR. AUGUSTO DE LIMA: - Trabalho não falta, ·diz bem o nobre 
Deputado. Mas o que falta ao trabalho entre nós, de modo a estimular 
as actividades, é exactamente a sua valorização ... 
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O SR. PRUDENTE .DE MoRAEs: - E' que o projecto faz: valoriza o 
trabalho, protege o operaria. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - ... é organizar o trabalho por meio de 
medidas efficazes. 

O SR. FAUSTO FERRAZ: - V. Ex. tem v isto, por exemplo, nos annaes 
judiciarias, operaria propôr acção contra patrões? Qual a fórma de 
semelhante acção? O proj ecto e,]11 debate estabelece a fórma processual 
que é a acção summaria. · 

O Sn. AUGUSTO Dl' LIJ'vIA: ·- Estas dema·ndas de operarias · COnLt'a 
patrõ es podem ser revesUdas da maior garanLia; duvi·do, porém, qul:' 
muitos de nós se pudessem impressionar pelo facto de algum jorna-
leiro ir pedir ao juiz salario que lhe deva o patrão . .. 

O SR. FATSTO FEimAz: - O Juiz se póde impressionar e attender. 
O SR. Aum;sTo riE LIMA - ... embora a isenção ele custas, isençfio 

dp, sello e a m eJ.hor vonLacle do juiz, não creio muito na proficuicl!J,~e 
da medida . 

As acções de soklacl a . .. 
li'M SR. DEPUTADO : - Isso é outro caso. 
ü 'SR. DEODATO MAIA: - O r eg·ulamento n. 737, de 25 de Novembro 

de 1850, já cogitava da hypothes e. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Corrêa TeHe& ·a enumera entre as di-

versas acções . . . 
O SR. FAU0STO FERRAZ : - Só para menores ; 
o SR. Aurn;sTo DE LI.MA - .. . não só de soldada de menores como 

de rn!arios ele m'liores. 
O SR. FAUSTO FERRAZ : - A lei acLual crêa exactamente o orgão 

Pl'útector d esse di.reito do overario. 
O SR. AuGGSTO DE LIMA : - Eu não .poderia sufficientemente lou-

var e aidmirar o trab21lho da nobre Commissão de Justiça, cujo pare-
-ce1· e no discriminar as emendas para acceital - as ou rejeital-as, fre-
quentemente faz referencia, ao ·que ella chama direito commum, umas 
Ve7.es, Codigo Civi·l, outras vezes, direito commum naturalmente por se 
referir ou ao C.odigo Civil, ou ao Codigo Commercial. E', como se diz, 
o "leit-motif", que de vez em quando despertava no animo de seus il-
luillres membrcs a idéa do Codigo Civil que lhes havi·a custado tantas 
Vigí lias, tantos esforços e exigido tanto patriotismo. 

\ 
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Era ess11- obra que pela superposição ele novas normas ele direito: 
civil vinha ficar depreciada no mesmo Poder L·egislativo que a engen-
drou . 

Das outras vezes, Sr. Presidente, em que me tenho occupaclo do 
as.sumpfo, .procurei: demonstrar que dado como um grupo especial, 

· es.se conjunto d e relações entre patrões e Operarias, o Congr8'sso ficava 
sem autoridade para regulal~as porqu~ 1he faltava delegação constitu-
cíonal. Essa interpretação se originava ela consideração legitima de 
que a competencia para legislar sobre materia especial exorbitante da-
qi.J.ella regida pelas normas communs, devia resultar explicita ou im-
plicitamente do texto da Constituição. Nesse sentido argumentei que 
em relação, uerbi gTatia, á propriedade, a Constituição tinha aberto urn 
artigo espec ial para attribuir ao Poder Legis1ativo a competencia dê 
dispôr ácerca das minas, encarada esta propriedade debaixo ·do pon:o 
.de vista da utilidade publica, ligada a essas mesmaf: minas. 

Ora, toda a vez que o lr~gislaclor enumera excepções, o_s outros ca-
BOS especiaes não enumera·dos deixam de se comprehender ahi, mór-
mente quando, esgotando a competencia que o Poder Legislativo tem 
para legislar sobre direito civil e commercial, em relação ao direito 
civil a s.ua missão se completára com a promulgação do Codigo. 

Não ha duvida, Sr . Presidente, qu e o Congresso já não conside-
. rando o trabaU10 industrial como uma especialidade, mas consideran-
do-o como uma modalidade da actividade individual na sociedade, não· 
ha · duvida, que o Congresso pócle reformar ü Codigo Civil. 

o SR. MANOEL VILLABOIM: - Em qualquer 'hypothese pó de. 
O SH. AuauS'ro DE 1LIMA : ~ Mas pergunto aos nobres Deputados: 

para que então tanto sacrifício que fazia· exclamar a um dos represen-
tantes do Senado que não valia .a pena realizar uma obra 1nova a titu-

.lo de emendas ou revisão de redacção porque em assumpto de texto· 
de lei a fórma se iclentiüca com aspecto do pensamento, e aquillo que 
parece uma incorrecção grammatical, o emprego ele uma copulativa 
ou de uma disjunctiva ou de uma adversativa, muclifica não raro as. 
questões, inutiliza, desfigura e faz vacillar os dis,positivos . 

O SR. DYoJ\·rsro BENTES: - A's vezes até urna virgula. 
o Srt. AUGUSTO DE LIMA: - A's vezes até urna virgula . 
Esta consideraç.ão principalmente é que me faz h es itar, e só 1110 

levaria a adherir de boa v.antade á adopção destas medidas, porque 
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tambem tenho coração, tambem sou patriota, tambem sou amigo dos 
operarias, se houvesse uma urgencia como a de incendio, uma tensão 
de alarma, em que P,arece que todos esperam acontecimentos, sentindo 
cada um a trepidação do solo que pfaa, quando a verdade é que o Po-
der· Legislativo deve ter sobranceria para não .precipitar seus passos 
diante de ameaças ou vellei·clacles, em qne se possa traduzir esta im-
paciencia. 

A nação vive elo trabalho, a nação interessa-se !!>elo trabalho e 
prec isa ermara~· outros aspectos do trabalho, para que se organize na 
proxima luta ~ommercial e industrial em que ·ella se achará envolvida 
com outros paizes. 

Ha um caso industrial importantissimo que se acha na tela da 
discussão ha muito tempo: po.rque não se co.nvencem os legisladores 
ela outra Cas.a do Congresso Nacional de que lhe elevem dar o anda-
mento rapiclo que está pedindo, pois tambem se reMre a accidentes, a 
trabalhos perigos·os, estatue no·rmas de previdencia para acautelar os 
casos de desas•tres 00corridos? E' o proj1ect0' ele lei ele minas. 

Por que não se apressa a outra .Casa do Congresso Nacional a or-
ganizar, . conforme está esboça;clo em um projecto que a Gamara lhe 
mandou, o regimen florestal, deixando que por inici.ativa dos extran-
geiros venham essas lições que deviam partir das nossas leis? E' cousa, 
aliás, muito semelhante a que occorreu no caso em .que; depois de 
grandes esforços empregados aqui nesta Casa para que se não se or-
ganizasse completamente a nossa defes aérea nas. costas do Brasil, 
ao menos se ensai"asse, por preços infinitamente inferiores áquelle 
por que se teriam ele adquirir os vasos de guerra, para essa defesa ; 
depois ele toclo.s os esforços deixou-se o proj ecto no olvido, a ponto ele 
partir do Governo franc ez a offerta de vir es•te trazer aqui o que nós 
dever íamos ter adquirido ha muito tempo. 

A urgencia elo projecto de aviação foi esquecida. 
O projecto de minas dorme no seio dos padres con1s0riptos; o mes-

mo quanto ao serviço florestal , que não era o Codig.o Florestal, mas um 
simple.'3 ramo da Secretaria do lVIinisterio ela Agricultura, serviço que 
ia pôr em relação os Governos dos Estados com o Governo ela União, 
despertar o espirito de inic,iativa para a c,onservaÇão das rnattas, para 

' replantio elas arvores, para exploração do combustivel, que ningucrn 
.quer ter flores·tas só para a bucolica, e sim para utilizar a lenha, mas 
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utilizai-a racionalmente. E quanto custaria tudo iss·o? Boa vontade e 
200 contos. 

O SR. DYONISIO BENTES: - Para o Brasil é uma somma ridícula. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Em <todo caso, ·era um 1esboço, organi-

zava- se o serviç,o gradualmente, era a applicação de uma verba que 
se iria justificando, á medida que se demonstrasse a, efficacia do ser-
viço. E não era sómente isso. Não ia custar o serviço sómente isso, 
mas os Estados iriam contribuir para seus serviços especlaes. 

Sr. Presidente, faço justiça e rendo minhas homenagens aos il-
lustres Deputados que têm guiado nesta campanha os interess·es res -
peitabilíssimos das classes envolvidas no operariado. Rendo as mi-
nhas homenagens e rooonheço que pr-estam um grande serviço des -
pertando essas idéas e mostrando o interesse .que o capital, a industria · 
e os ·dirigentes t&m em suavizar por todos os meios a . seu alcance es-
sas relações, evitando que ellas se tornem tensas, e · que o operariado 
fique em face do patrão como um rival em face do outro, ou como 
o opprimido em face .do oppress-or. 

Mas a propaganda dessas idéas leva a transformações muito mais 
radicaes, que estão pr•esaB á sorte das batalhas que se travam na Eu-
ro·pa. 

Ninguem se póde illudir, conforme se eleprehenele elas pro:prias 
palavras de "Wilson e elos estadistas que ele perto encaram esses .pro-
blemas; ninguem se pó de illuelir so.bre a transformação que vi-rá de-
pois que os exercitas victoriü'sos tiverem posto termo á conflagração 
em que o mundo to.do se acha interessado. 

As fórmas victoriosas eia democracia contentar-se-hão com o3 prin-
cipio:;; ciassicos elas constituições actuaes. A organização pohtica será 
exclusivamente moldada nos princípios de direito publico, tal como hoje 
comp-rehendemos, ou a formação juridica da sociedade fambem se terá 
de transformar e amalgamar na direcção pohtica da mesma sociedade? 
Qm·.m póde, com segurança de prognostico, asseverar que essa pro-
pria classe proletaria, para cujo interesse se prntiende hoje legis1'ar, 
não rtl.pudiªrá as peqmmas concessões em que ainda fica na situação 
do faminto que recebe migalha insignificante? 

O Srl. DYO:'írsro BEN'l'ES: - Mas é melhor dar o pouco do que nada. 
O Sn. ÜTTONI MACIEL:' - Não se podem fazer reivindicações com-

pletas . 
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O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Se é possível com efficacia legislar 
para uma elassc, a lei é o.pportuna; não é, porém, se é possível antever 
que a lei é insufficiente, ou que póde de uma hor.a para outm fallir 
nos seus pro];lositos, uma vez que a urgencia não é, como eu disse, a 
urgcncia do incendio, uma vez que, fazendo justiça a estas classes . .. 

O Sn. ÜTTONI MACIEL : - E' uTgencia da revolução social que se 
opera em todos os espirifos . 

O SR. AUGUSTO DE LIMA ~ . .. se pensa, se ,está conve·ncido de que 
ninguem ha, de que nenhum espirito normal ·existe, por mais rudi-
mentar, que soja, que não se preoüeu.pe actualmente com os resulta-
dos da guerra ... 

O SR. MANOEL VILLABOIM : - V. Ex. é um dos culpa·dos do Codigo 
não estar mais adi·antado; tem CiOmbatido s.empre. 

O SR. AUGUS'ro DE LIMA: - Tenho combati.elo, pmque elle vae pre-
.iudicar os ope1°ario·s. · .. 

O SH. MANOEL VILLABOIM: - Isto é que eu queria ver provado. 
Desejaria ouvir os argumentos nesse sentido. 

O SR. Auous'l'O DE LIMA: - O nobre Deputado será satisfeito. 
Marcar hora ao operario é bitolar a sua activiclade, ele modo prejudi-
cial ·ao maior ganho que ·elle queira al0ançar. 

o SR. MANOEL VILLABOIM: - Actívi·clade que .está hoje mais bitola-
da pela fo r ça ,das circumstanci·a:s em que se .acham. 

o SR. PRUDENTE DE MORAES: - o projecto não mar0a· hor.a: ü ora-
dor tenha a bondade de ler . 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - O orador deve attencler ·ao seg·uínte: 
qu6 a bitola a que estão sujeitos hoje é muito mais rigorosa. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Grande numero de fabricas, grande 
numero de industrias rêgistram princípios muito mais liberaes que 
o projedo. 

O SR. PRUDENTE DE MORAES : - Mas continuarão a mantel-os, não 
sã0 obrigados a abandonai-os á lei. 

O SR. MANCEL VILLABOIM: - O argumento é favoravel a nós : quer 
diz,er que as p;~oprias industrias estão nos guiando nesse caminho. 
(Apoiados) . 

O SR. AuGUS'l'O DE LIMA : - Pare0e que o proposito é vizar alguns 
o.pi:irarios que ;.'ea:lmente ·estão soffrenclo muito . Que ha industriaes e 
patrões que estão exercendo uma verdadeira tyrannia sobre os tra-
balhadores . 
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o SR. MANOEL VILLABOIM: - E ·não haver·á? 
O SR. PRUDEN'l'E nE MüRAES: - Quando não haja, poderá haver. 

E~ o bastante para se prevêr. 
O Sn. Aum·sTo DE LIMA: - Se assim é, eu cr1eio qy.e seria mais 

um caso ele in~.ervenção mais facil , dos juizes de paz. 
o SR. PRUDENTE DE MORAES: - o reg·imen do juizado ele paz nào 

tem dado resultado ;-
O SR. AUGUSTO DE LIMA: - .. ·: de mo.do que se não precisa fazer 

l•ei para regular casos 'isola:do-s . 
O facto é este: entre nós a difficulclade do o.perario está princi-

palmente na escolha. São ta:ntos os patrões que elle pó de adaptar ... 
o SR. PRUDEN'l'E DE MORAES: - Como elles são fepzes: podem pro-

curar patrões á vontade! 
O SR. Ü'l'TO!\I MACIEL: - Não será mais verdadeiro dizer: acceitar 

os patrões que os procuram? 
O SR. Aum;wro DE LIMA: - E' verdade que nações da JJ;uropa tmm 

adoptado regulamentar o sysbema de ditar o trabalho, marcando o nu-
mero ele horas, mas creio que nesses proprius paizes os esfaclistas, m: 
dirigentes cederam nesta parte a uma illusão elo .proprio operario; o 
op1erario quando quer um numero limitado ele hmas ele trabalho mal 
sabe que esta limitação de tempo ele serviçü lhe pócle ser nociva aos 
interesses. 

O Sn. Pnun1.m'rE DE MORAES: - raça favor ele verifiüar que a Com-
missão não marcou hora nenhuma. 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - Por isto digo: o codigo como voltou 
da Commissão é o statu qiw. E' o Dr. Prudente de Moraes, Relator do 
parecer, quem declan for deixado de limitar as horas ele trabalho. 

o Srt. ABEJ" CHERMONT: - A limitação dtts horas ele trabalho COD.·· 

stitue uma elas maiores aspirações operar~as, proclamada em suar: 
frequentes gréves ... 

O SR. PHUDENTE DE MOHAES: - O projecto marca dez horas para 
fixação de salario, permittindo que o operario trabalhe menos ou mais, 
desde que seja remunerado prop orc io1mlrnente . 

o SR. MANOEL VILLABOIM: - V. Ex. registre a affirmação do no-
bre Relator do par0cer. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Perclôe S. Ex. a inadvertencia ·que 
eomm~tti porque eu estava lendo no anLigo projecto. 
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O Sn. MANOEL VILLABOIM: - O nobre Deputaido, diz bem: o Codi-
go marcou ele facto dez horas, permittindo, porém, que o operado 
trabalhe mais. 

O Sn. PnuDENTE DE MüHAES: - Mas isso 
trabalhar mais e trabalhar menos. Estabelece 
culo do salario. 

não é ma.rcar. Pó.Jc 
uma base para o cal-

o SH. AUGUSTO DE LIMA: - Por isso digo que a Commissão dfl 
.Justiça .procurou melhorar a situação elo projecto. 

Sr. Presidente, não desejo fatigar a attenç~o ela Gamara. 
o SH. MANOEL VILLABOIM ': - V . Ex. es tá sendo ouvido com muito 

prazer . (Apoiados oeraes) . 
O S:t. A'JGUS .. ro DE Ll\1 A : - E' a gr.nerosicla,le dos digno;:; colhJgas 

qu8 · o~ úv Y<~r · a mir!ha arg11 1rn'rili1ção a lr"-"véz de sua sympathia; mad 
n.f,o dcseonhcço que c,;trs pr11 bl0m8s ali\111 rlr. sua aridez ini.rinsec'a, 0s-
fao sendo clisculi'.lo . .., ao rr'1'1'CJ' 1'.l 1. al :nra. sem a elevação qve aliás 
r lli:s mer.~cern. 

n Sn M ,m•EL V>LT.·\Rr,1l\1 : -- l'\ft.) ache, qu e o discurso seja ariclo. 
o ·SR . J\1JGUS'l'O D!!: UHA: -· Dig·o at· irif'Z PO tP.rreno ele exeg1 ·se. 
O Sn P .rnnEWl'E DE lVIoHAES: - V . Jix., não crilicou o pr,oj ecto. 

E n e~p.;;ravâ a c.riticD . V. Ez. di.sc.uliu iri ,õa,; geraes sobre r·C'gulamen-
to ele tratal'.o, mas não atacou o r,rl)jei..,to. 

rJ 3R. AUGUS'l'O .1E T t\l' : - - Eu havia fflito a 'analyse elo pro.kclo 
iWirnitivo em rlons di~cur~;os nq11i pr1)f0riclos; iwcli que me escusassem 
de repetir rn1-,srnn rm ros11rno. 

O ~.'H. PnUPENTE m: .\'Io''w:~. : -·- Muitas das consi ·:l•erações ele 

V. Ex. feita .~ nos seus di.,cm·sns for:.im atlPnàidas no substitnti.vo. 
o SR. AT;Gr':'\1'0 J)[;' l.rMA . - - Jlrwo ponderar ao nobre Deputado 

que não o!fereci emendas . . . 
O 3R. Pntm1;;N'rn DE · MoRAES : --· Mas :t8 icli'as levantadas poP 

V. Ex. foram Ü'madas em consider ação. 
O Stt. Imon:\Tc· MAIA: - O or.,1dot' prestou valioso seniço á clrn:os i:. 

operaria, dada a sn11 crinrli~"i·.1 ele anLig10 professo•r ele direito. 
ó SH, Aua 1.1sTo nE LT' IA' - jg1·a,:leciclo a V. )~x. Em rolac;ão ao 

prnjeclri r.omo vri u da Commissão, eu nií.ó tinha a missã,a de 9,11::ilY-

zal-u. Quanto a seus p1·i110ipios g-i:.raes á materia de competencla, ele 
op;induniclade, e ·a proprh no.tureza, ele ser legislação civil, sou con-
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tra tudo r111a>1to possa :-altir do texto do Cocligo Civil. Acho prematura 
a ·sua revisão. 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - Por isso a Commissão acceitou as 
iclfas ele V . E-x-. , p0rqur. o Sr . .Prudente ele il'loraes, tambem tem mui -
to zelo pl'Jlo Codigo Civil. 

1) Srl. AUGUSTO DE LIMA : - Acl10 q rn é ol1ra que devemos zelar e 
o :Sr. Pr1idente de Mcraes tem ge:rndr. rr,3ponsabilidade na guarda 
dt sse mor.uroenc.o. 

O Sn. PRUDENTE DE M' •RAF S: - .J;í o e11conti:ei Jeito. 
O SR. A 1.ai::sTo DE LIMA: - Confrs~o q11e, entre •E.S chsposiçõ1es que 

a Cornrníssiio expungiu, havia uma rrne m e par·ecia o maior dos absur-
1Jos, e foi principalmen~e esta par e.e Llo i)rojr-r!o que m:e animou Piais 
contra a <.Ué\ ad lp~ii0 ; r~rri aqurlla 0ue iic1pprimia o patrio pocle.r, po).:3 
ahi não e"a ~uperposição ao Cortig·o Civil : '"ra a revogação de instit.u-
Lu a' 1; c·1fü.ig·,tad 0. 

O SR. JOAQUIM OsoRIO : - E ainda ficou essa revogação. 
O Srt . . PHl ;11E'.':TE DE l\foTt.'\ES : - Não apoi•ado; foi restab elecido o 

Codig0 Clvil nr.-ta par~L\. 
O $1l. AL'GG"STo DE LIM .. \: -- O rnrnor não pó de contractar senão 

assistido. 
0 SR . .ToAQ•JlM OsoRio: - .Mas · póde requerer s11pprimento. Ha 

ahi uma quebra .elo patrlo pode:' . 
O Sr•. :rrmü1;NTF m: '.Vfo!\.\ 1;s : --· I-Ia, é certo, uma p:equena restr ic-

cuo om dde-a do mr.nor pe"mi'tiricL.: l"11itradal' par;a que não pos.:m 
ser v ictim::i. ele exploração. 

O Sn. JoAQUJ:vr 0:".oTcio: -- De- ·pal!'/l 
ri SR. Pi•UDl•N'f'E DE M· ·RA<~'l · - I'rídi:i ,..,er do tutor. 
O SR .Jcti.QPr-..1. Os0ruo: ·- E~tr ponto a prevalrc.er trará a desor-

dem na familia. O filho deseja entrar para uma fabrica. O pae não 
quer q.ie ellr rntre, porqur. não convém; vem o juiz •e decreta a surt 
en1ra'..la. 

O SR PllUDE:NTE DE l\foR.'.ES : - J,clrnitLa V. Ex. outra hypothese: 
o tutor qtte explorar o trabalho rlo mrnor. 

O ~R. Jc•.\Ql1TM OsoRII): - Penso que r p.elo menos arriscar-Re o 
o tutor ·quer exp lorar o trabalho do menor. 

rO SR. AuausTo DE L.IMA : - Acho muito mais urgente para bene-
fici·al' o operarbdo leva~-lhe ao c0nh·~ ·;irnento os principios funclamen-
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taes do C•:digo Civil f!U<: lhe gal'antr 1:m tocla a plrniLuc!e a liberda'rtr 
de contraç·tar·. 

o ~R . T'llU!•ENTJ<: 1w !\loHA•:s; - - Ex::wt~meme, o Codig;o Civil res-
tringe a liberdade de contractar ao men w. 

O SR ... ~'JGU STO DP. LnrA: -- Eu estoit dentro do regimen do Co-
digo Civil e acli0 que· ·não devemos rl!formal- o. 

U Sn. Jo.'Ql:T:!\f Osuhr0: - ~esta nal'!r é sabio. 
O :3tt. Ar1ousTo ·nE LIMA· - Nilü devemos reformar nesta nem em 

parte nr:ml1uma. l\ão cl.ecurieu ;üncla t~mi;u para que nos possamos 
clescul11:11· poranLe o J)aiz, achando que nma lei rlaborada hontem ten 
deí'enos t1e~: que nã•i póde servir. 

Fu agor·rt e:-tou ~elanrlo a 0hra 1!•, rneu querido amigo Deputad.i 
por S. PRulo (cl·i1•igindo-se ao S-1·. l'rudente de iYiomes) . 

O SR. DEODATO MAIA: ~ V. Ex. ac;ha que a locação de serviços de 
·:ii.e traia o Co•'igo abra,·.gir o contracto de trabalho de que cogita e· 

'projcctt•? 
O SH. A'm1:sro r..c L1M,'.; -- Prrfeitamente. Eis o Lexto. Toda a 

especi e de SPrviço ou trnb:ilho licito, material ou imma:terial, pó de ser 
contrada· la :nect;:mte retribuição. 

ComprPJir~mlem-:H' ni'to só Ll'3 serviços domesticos como serviços 
inrlustriaes !)U 1rt.st.icos . T.oda a actividarle l'emunera,da ef.tá compen-
dj ad:J, mista secção. 

\!•em ee pócle ter 01:ha noçi'í.n de c·:infraclo de trabalho senão como 
de locação de serv_:ço. ? werari.o fa' parte rla communhão civil. a l·ei 
.é igual para torl:)S e a formula civil :1.h:cange todas as questões. Ve,in 
disposiç-.ões s:llutares no Codig·o CiviL e qne podem comporúar perfei-
lamente toda'3 as modalid:1de.s d<l r.ontracto. 

O SR. J.JAQUIM OsoR.ro: ·- O que o 1•ro.ier.to tem de bom é preci-
,<J flffilei1te o qee rstá no Codigo Civil , Sã11 ctispC>sições do Codigo que elle 
r0pc!e. 

O~");\. AL1fWSTo nE LT~·L"-: ·-· Lngo em s.eg·uida ve;rn o artigo 1.217 : 
"No coritracLo de iorar:fio ele srrviçns, quando qualquer das partes nfto 
i::0uber lêr nem rscrr.-ver, o inslrurnenLo poderá ser escripto e assigna-
clo a rogo , subsarvrmdo-o, nE ste raso, '1na t.ro testemunhas." 

l<'a(·ulta--se o cordrarto e»0riplo. mas o Codigo não priohibe que o 
contrac~o de locar;-ão de serviç-o sr.) a verhal. Quem não vê que aqui se 
co•nprehendcm fo;:Jos os contractos? Dispõe o a.rt. 1.218 : "Não se ten-
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do esti11uJ::td.), ncre cheg:rndo a ::iccôr.Jo :is parles, fixar-se-ha por ar-
bitranJlento a retribniç>ífo. ~egunclo o costnme do logar, o t empo de ser-
viço e surr q·1alidar!e," 

Daqui se cleprehern1e q!lP o codiii:o uão está regulando o "erviço' 
domestico, somr~nt.e, 'De3mo porrll' e aão se fazem em regra contracto'J 
~le cozinh-:iirc, copeiro ou .iardinefro. 

j3em sahe o. 110bre DeputarL por S . Paulo, part.e considerav·el •e il· · 
lustre na Plahor..,1ç'10 fio Codigo Gi vil, qcie clurantr o tr.mpo do seu pro-
fícuo tl'abalbo cheg-ar:im ao conlrncinwnLo rla Commissão idéas ou sug-
g-est0es para · qne nas r.li;;posJ1;õ•:'S do 111esmo Gocligo fossem adopta:das 
medidas em relação a cont.rndos nperarios. Não sei se chegou a se 
reall1,a,r aqui.lo que vi noticiado nns jornacs de então: que o Sr. Eva-
risto de Mora 1:1s, um ca·np·3ão valente e doutrinaria rfas· leis, elas r.lis-· 
posições prntedoras do i.raba1ho operaria, havia dirigido á Commissão 
U'll a[lI)f,llo sugg-erindo i::léas nesse se:üiclo. 

f!e a Commissão achcu pr•'cerlr.nli:;, r "las sugg.eslões i~ão podrmo'; 
(1,eixar Je 5uppàr qur. todas estas sugg·rst5es se cryslalizaram ou foram 
inclddas nas synthe3rs g,ernes elo r;apitulo. 

Realmente, Sr-, r>.rrsiclenle, enfarlonbo s;eria ler t odos os arti;~·oR, 

mfl.s q11em acornp::rnJmr '.:lrtigio por adig_o ela s1•cção seguDda, que s1r. 
inscreve - Da locnçâo de serviços - - vierá que estes preceitos podem 
conl::,r l1'erf.e1tamrnte todas as modalidades elo trabalho. 

No :pe f'.: l t~T, ha rep:Pa g·Pr'al cl::t 3 obriµ:ações, prevfllecenrlo sempre 
a ,so0erania da vnnta·fo individtial. que é quem mari.i;la nos .contractos . 

O ~::R . JriAQ•.JJM Osomo: - Apoiado ; argumentei ness1e sentido. 
O Sn. i\ •JGl'~:To DE LrMA: - · Aqtli se iencontraim os caso:s de dura-· 

ção dos contract.)s, as condiçúes de idoneidade, as limitações ao arbítrio 
c,1m que o patrão p(cl e impôr a sua autoridade, as hypotheses de res-
ciqã,o rlo:; rontrado~, qurr no inL()rP1'S•e elo locador, quer no do locat-ario, 
emfim numerosas di&posições constantes dos arbs. 1. 216 nsqne 1 . 236, 
ein qu1e se cuntcem prrfl' ÍÜ'!mente as g:ar:uüias, t::mto para o ope1'ario 
como para o 11atrão. 

Est'.i no inte~e~s e elos estabelr.cimentos inclustriaes que desejem 
esuabi lidacle nos s0ns •s,r~rviçcs InstH11ir nos seus regimentos, nos seus 
l"egulamentoc; dr traballio essas frarantias , que não precisam constar de 
leis especiacs, mas q:.ie ficam sob os auspícios do Cocligo Civil ; está 
rio inlieresse da~ proprias emprezas, e algumas que cÓnheÇo já estabe-
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ie0eram, já fixaram essas mesmas g-aranlias: a protecção a.o operaria, 
a pcn.;,ão er.i cs,so Lle inv:.i.lidez, a escola para instrucção, não só dos 
rnenorec:, eomo escolas nocturnas para os maiores. 

Iliest,''l r.ondiçJes 1m, s·em ~opitar o anceio pela proxima éra em 
qne, depois de decidida a sorte das batalhas n a Europa, se possam mo-
dE:l.ar tocb.s essa.~ nov:rn relaç0es qcl f' vão surgir; sem scpitar o an0eio 
de ver .•1s class1c~s <le que se trata devida e proveitosamente attendidas 
nas .-~ua.s aspirações, nos srus inlercss1\S, nas suas inclinações, sinto-me, 
pClr força de~!ses proprios penctrires ile af'fr.cto, pelo meu patririt-ismo, 
no dcv•er de não contribuir para que se faç a uma lei insufficiente, que 
nüo re.solverá integT:Llmente o problema 1ue ·ella se propõe atacar, nem 
satisfará as :3lass ee> ás quaes pretende servir. 

Peçc; a ;nw1s ('.ollrg'as qur tivPram n paciencia de me ouvir relevem 
o fastidioso de min1'.a areng-a (não apoiarias gf'raes), á qual aqui ponho 
termo. (:Huito bem; muito bem. O 01·ndor 1: mnito cumprimentcrlo) . 

º · 

SESSÃO GM 30 DE SETl~MBRO 

O Sr. Carlos Penafiel: - 51 Presidente, cortei o Jss:impio com 
que ienoetei ·este debate quand0, nfJo t:mlo Pxhausto por ter faUado 
quasi tres horas a fio a esta ·Gamara, como pelo receio de estar rouban-
clo, +,alv·3Z, attenção e tempo aos seU3 trahallros, (não apoiodos) - ia 
descer .iust.ame:r..tie á ~.nalys·e do~ pontos principaes do pl'O ,Í (~cto H . 289, 
de 27 de _t,gc.sb de 1918 . 

Em con,!unr::to já o condeinnei amplamente, 00mo aberrante de 
principius clontrinarios á re\·elia elos quaes o probliema não pócle ser 
res·olviclo. J{i o mnst.rei desconcflrfafü, dP. 11rn fim justo, razoavel e pro-
porc1onar10 á" rondii:-0es gera1~s do meio e cio momento. E ante as d ivi-
das reproductivas da paz e do trabalho que O'S poderes publicas no 
Brasil guard::im ainda p0r saldar, tiYr a frànqueza, a 0oragem ele dizer 
ao~ dlewclores que. emquanto todo o paiz aguentasse com a he.rança 
oppressivi.1, de um passado dr escravirl iío, não se podia levar a serio a 
úncaridade Jas proffrnsas dos dirigentes rla nossa p atria no tocante 
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áos seus desejos ck promover a "incurpol'açfü; d'.) proletariado na . so-
c.iada':le moclerr..a''.' sPm se di~;ssiparem, em primeiro lugar, eertas ex-
truvaganciiàs de c11n1~r.itos deP10crati':0::- da 1ws.sa politica dos chefes 
ir1dU'·tr·,aes n d0s ~W'Gprio<s prolPtari.)~;. 

Fui mais longe. Ante a corrida pressurosa, a inquietude quasi 
impulsiva com que se está improvizando uma legislação sobre o regi-
men do trabalho industrial, em um Congresso onde tudo se faz lenta-
mente, como ainda hontem accentuou o illustre D~putado por Minas 
Geraes, Sr. Augusto de Lima, lembrei que na Europa, onde ·a carga da 
lucta pela vida do proletariado é muito mais esmagadora do qU:e na 
America, os legisladores, os proprios Congressos Internacionaes Ope-
rarias, têm andado menos afoitamente. 

Em nosso paiz, pelas razões que adeante direi, é mistér ácommo-
dar-se com cautelas o divorcio entre o capital e o trabalb,o. 

Não é, senhores, que. já e já não pudessemas, com uma lei parcial, 
bübre accidentes de trabalho, por exemplo, realizar aquillo que o 
Parlamento francez levou dezoito annos a elaborar e votar, a legis-
lação de 1898, aliás muilo incompleta, que concede aos feridos em con-
sequencia do tr aba1ho uma reparação pecuniaria proporcionada á 
<luração da incapacidade soffrida. 

Não é, .Sr. Presidente, que não sejam · urgentes, no dominio social, 
reformas immecliatamente realizaveis em favor elo proletariado. 

Não é que a bancada do Rio Grande do Sul não esteja decidida a 
13er a primeira a receber de braços abertos tudo quanto já é tempo 
de fazermos como uma fraca parte ao menos do programma social 
promettido pela Republica aos trabalhadores. (Muito bem.) 

Aquillo a que nos esquivamos é começar es•sa obra -por um máo 
prefacio. 

Não é, senhores, ·que o Brasil não tenha dado provas de sua ma;du-
reza e não esteja ao seu alcance concorrer, antes dos demais povos, 
para a; verdadeira solução de tão importante problema so_cial. 

Muito pelo contrario, pelos nossos antecedentes historicos, pela 
indole verdadeiramente republicana do nosso povo, pela belleza das 
nossas instituições políticas, pelos nossos sentimentos altruístas, esta> 
mos na altura de nos antecipar a qualquer outra nação acerca da 
solução que convém ·ás difficuldades da situação industrial. 

Basta citar, para sentir todo o alcance dessa continuidade e solida-
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rieclade ele esforços, entre outros, o facto innegavel ele te1· sido o povo 
brasileiro o primeiro em que o regimen pacifico-industrial se acha 
constitucionalmente estabelecido pela renuncia a toda a guerra de 
conquista e pela aclopção elo arbitramento incondicional. 

Basta cit.ar·. Sr. Presidente, como essa, entt'e outras bóas soluções 
bumanitarias e liberaes, a separação ela Igl'eja e elo Estado, uma elas 
nossas melhores conquistas clemocraticas, uma elas reformas pelo seu 
caracter positivo, mais profundamente sociaes e rnoraes; e o Brasil, 
no emtanto, a effectuou de uma maneira muito mais completa do 
que os Est31clos Unidos da A.mBrica do NortB, e muito ant.es ela França 
1:) ele Portugal. 

Si súme11Le cito esses paizes é porque a· elles estamos mais clire-
c. Lamente ligados pelos nossos antecedentes occiclentaes e ámericanos. 

A lei, porém, ·crue ahi está, a emenda substitutiva, como está 
calcada, pela essencia elo seu espirito, por mais que a disfarcem e a 
defendam, por ma-is que ·a enfeitem e arranjem, é um passo atrás 
na historia elos nossos esforços pela plena liberdade espiritual e indus-
trial, nessa entrepresa quasi de semideuses com que mais tarde será 
reconhecida pelas gerações posteras toda a superioridade politiea 
e moral ela obra republicana no Brasil. (Lli'Liito bem.) 

Concertar, assim, relativamente a uma elas mais delicadas e gran-
diosas questões elo espirita humano, um trabalho legislativo ele arre-
neclo a outros povos, um ajuste ele fanqueria, sellaclo officialmente, 
para garantir patrões e operarias, para assegurar a ordem ·social e o 
progresso, quando ele facto, bem examinada, não garante sinão os 
chefes inclustriaes, - é esC]uecermos; d~ todo, a inteireza, o ideal, a 
elevação claquelle nosso passado . E para que desmentirmos a conce-
pção que anima toda a nossa Constituição Federal, todos os 
nossos estatutos ele ordem política e jurídica, com a seducção ele 
raediclas especiaes caracterizadas pela influencia ele le:;'islaçõe·s estran-
P'iras que á esta hora, a despeito ele argucias juriclicas, estão sendo 
remendadas no mundo inteiro, já tiveram irTemediavel conclemnação 
ria propria Europa antes ela guerra, como provarei daqui a pouco, e, 
agora, mereceram palavras oraculares ele Wilson, ·pronunciadas ante 
os delegados ela Convenção elo Trabal1ho, no anno passado, e conside-
radas a melhor peça oratoria cla,quelle estadista americano. Traduzem 
e~sas expressões que todas as pendencias entr·e operarios e patrões 

'· ' 



deverão Ler no coração mais do que na razão humana, no tacto, no 
respeito mutuo de sentimentos delicados e de conveniencias severas, 
1-;ni uma solução espiritual, emfim, e não nas interferencias ela lei, 
a mais [DOclerosa garantia para a sua harmonia. 

Depois de Wilson haver dito aos operarios {jUe muitas guerras se 
podiam explicar facilmente, mas ü actual conflicto europeu, não; 
que suas raízes iam até aos sólos obscuros da hi.storia, e, mi sua opi-
vião, era este o ultimo o decisivo encontro entre os velhos princípios 
da força e os novos princípios ele lib erdade, fallou textualmente: 

"Emquanto estamos pelejando pela liberdade, cumpre-
nos, ontre outras cousas, providenciar para que o trabalho 
seja livre e isso implica uma série ele questões interessantes. 
Não importa unicamente que levemos a ei'feito o que clecla-
ramos se'r o nosso proposito, e procuremos então que o tra-
balho s,e torno mais oneroso pela guerra, sinão tambem que 
devemos providenciar para que os meios pelos quaes se 
melhorem as condições do trabalho não sejam perturbados 
ou embaraçados. 

Isso é essencial. Sobre ess'e assumpto tenho ele vez cm 
·quando conferenciado com o vosso presidente, Mr. Gompere. 
E poço venia para exprimir-vos minha admiração pela sua 
coragem patriotica, seu largo descort ino e seu senso de esta-
dista. Gosto de me vêr acornpanha·clo rl e llom ens 'ageis e deci-
didos . 

' Agora o moto "llnamo-nos" quer dizer ningyem el eve in-
ter romp er o processo da nossa ,energia si a interrupção pócle 
ser evitada sem invasão absoluta ela liberclacle. Para expri-
mir-m e cre um moclo concr·eto: Ninguem tem o direito de 
sustar o processo elo trabalho mnquànto não se es : o tarem 
todos ós methoclos el e conciliação e accôrclo, e accrescentaria 
ainda. que aqui não me clirijo só a vós . Suspendestes algumas 
vezes o curso elo trabaJ.J10, mas ha outros que lambem o 
fizerDJ,n. 

J<; Feio que não exprimo só o meu pensamento, mas de 
muitos outros, -affirrnanclo que, em muitos casos, fostes mais 
razoaveis do que os capitalistas. 
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Ainda não vos disse pessoalmcn te essas cousas, por falta 
de opportuniclacle. Ellas, porém, el evem ser elitas, sinão em 
um espirita ele cr iticismo, ao menos para descarregar a 
aLmosphera. ·Quando duas partes têm .que transaccionar entre 
si, é sempre p

1
ossivel um accôrdo, si ellas estão determinad as 

a fazer o ·que é justo ·e direito. Torna-se aincla mais fac il 
quando ellas se põem defronte uma ela outra. 

Eu posso divergir ele alguem mais radicalmente quando 
elle está ausente. Porque ·estando presente elle póde responcler 
e replicar -,- me. E' sempre perigoso ter - se a tribuna só p ,11:a 
um. Por .isso devemos in$ istir em que os dous part i.elos se 
ponham ·em presença um elo ?uLro e cliscutam as suas crucs !ões 
em commum, não separadamente\ como até aq L1i . 

Recordo -me sempre com prazer ele um clelicioso dito 
de um inglez ela geração passada, CharJ.es Lamb. Estava 
ellc cm um grupo de amigos e poz - se a fallar ·com rn n í Lo 
azedume -ele um ausente. Devo accrescenLac que Lamb era 
levemente gago. Um elos seus amigos obs·0rvou : "Não· sallia 
que tu conhecias fulano." "Mas en não o conh eço, l' lílSPOndC'Í:t 
J,amb. Nunca ocleio a ·quem conheço." 

I-Ia muito ela nal.urcza lrnmana, rla bôa naturezà humana, 
nessa phr ase. E' clifficil odiar-se um homem com quem 3e 
trata. Entre parenthes is direi -- ha alguns poli ti cos cu jos 
metbodos não me parecem correctos, mas sei que sãD excel-
lentcs pessoas, ·e si ell cs não conversass·em c; mnmigo só ele 
politica errada, daria tuclo para conviver com ellc3 . 

E isso se dá em toda a linha,, quer Cli11 nrntcr i as rel e-
vantes, quer nas ele pequena monta." 

ADonselbando-os, nesta quadra difficil para a sna Patria, a não 
'r1terromperem o trabalho e, sobretu clo, a evitarem vio lc.ncias, con-
t inuou \Vilson no mesmo tom: 

"Ora bem, meus senhores, aLt.rmt,ac na significaçã.o destcis 
fados. Nós nos ufanamos ele ser a maior democrac ia elo mundo 
e democrac ia qu er dizer, antes ele tudo , c1ue podemos t: Over-
nar ~nos nós mesmos . Si os nossos · homens não Wm fo rça 
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sobre si mesmos, são inaptos para essa grande causa -que cha-
.mamos governo democratico. 

Desejaria assentar isso como a prova final de um ame-
ricano. E ' o sentido da democracia. Muito me têm des ;ostado, 
meus concidadãos, alguns acontecimentos r ecentes. T-em sur-
gido aqui e alli, neste paiz, o espirita de populaça. Não con-
cordo com o que alguns homens estão dizendo e muito menos 
com os que querem fazer justiça com as propri as mãos. 
E declaro a todos os que adher irem a essa gentalha que eu 
os reputo indignos elas livres instituições elos Estados Unidos. 

Existem neste paiz algumas organizações cujo objecto 
é a anarchia e a destruição do direito, mas não secundarei 
os seus esforços, fazendo-me cumplice dessa criminosa em-
preza. Odeio e abandono seus intuitos, tanto quanto acato 
os velhos processos de justiça." 

E rematou: 

"Alguns dos processos pelos qua;es se trava a lucta entre 
o capital e o trabalho muito se approxima da violação das 
leis. 

Não pretendo, nem ele leve, comparal-os com a·quillo de 
aue acabo de fall ar , mas desejo que os encar-eis como méras 
manifestações de má vontade em collaborar comnosco. 

E a lição fundamental ele tocl a a situação é que cumpre 
não sómente que nos inspiremos em commum, mas tambem 
que nos confo rmemos e obedeçamos ás nossas resoluções. Nem 
todos os meios estão ao nosso alcance. Espero, porém, em 
um futuro bem proximo que se descobrirão novos alvitres 
que logrem pôr termo a mp itas cousg,s que se praticam hoj-e 
em dia. Ha muitos processos de perturbar o trabalho, e o 
su.bst.itu ir sem neces-s iclacl e e cifferecel-o em mercados remo-
tos, subvertendo iniquamente toda a concurrencia, o ·que não 
eleve continuar (refiro-me aos patrões) e devemos intervir 
nisso de modo que a bõa causa vingue por toda a parte. 

Esperamos que se possam organizar taes meios, mas, pelo 



sim e pelo não, lançaremos mão, quando a occasião exigir, 
dos ,que já existem. 

Assim, meus concidadãos, vim de Washington porque lá 
me sinto al"umas vezes muito só. Ha muita gente em Washin-
gton que sabe muitas cousas, mas ignora o que está pr,eoc-
cupando a maioria do povo americano. Eu lenho ·que sahir 
de lá ,para sondar o espírito do resto do paiz; tenho que sahir 
de Iá para conversar com os homens que estão na altura da 
situação e para dizer-lhes: estou comvosco si estiverdes com-
migo. E a unica prova que acceito ele achar-se alguem com-
migo é não pensar em mim pessoalmente, mas simplesmente 
have'r-n1e pela legitima expressão do poder, da dignidade e 

.rias esperanças do povo dos Estados Unidos." 

O que para Wilson unifica, o que regula, o que disciplina as 
relações entre o trabalho e o capital, já é, segundo transparece sob 
tal ponto de vista, alguma acção mais proxima elas idéas daquelles 
que reclamam a instituição ele sacerdotes sociaes, padres da sciencia 
e padres ela industl'ia, mais proxima elo esforço ela escola ele Liége, 
r..a Belgica, e elos principias claquelles ·que, modernamente, no n:iesmo 
pa.iz, apregoam, á imitação de Saint-Simon e ele Augusto Comte, como 
Enfantin, Barzac e Rodrigues, a incarnação ela idéa .relig'iosa em uma 
frírma uova, apropriada á concepção das sociedades. (La Belgique 
Mnderne, Charlaut, pag .. 186.) 

i~sl:i muito mais proxima do relativismo de uma solução scien-
1; f.ica, e. portanto, positiva, elo que elo absolutismo elos conservadores 
i;radic,ionaes, elo que <la solução theologica, sustentada nesta Cainara 
pelo illustre re:presentante ele Pernambuco, ·sr. Andrade Bezerra, 
q11ancln, applauelindo a intervenção elo Estado r~o dominio ela liberc\aJe 
contracf.ual, nos casos particulares em que o interesse nacional é lesarlo 
e o principio de e,quiclacle violado, invocou a famosa encyclica Re1'u:m 
novarum elo Papa Leão XIII, o ultimo golpe habil tentado pelo poder 
r,spiritual do catholicismo sobre o poder temporal, com o fim de eúfi-
leirar a Igre,ia entre aquellcs que preconizam a intervenção ela lei 
para apoiar e proteger os fracos. 

O Brasil niio quiz ser o ultimo - e é o que a explica a farn:),;n 
lcntntiva que vae ser votacll1 nes~a Casa debaixo elo protesto dos repu~ 
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bJicanos rio-grandcns.es - a vibrar um golpe sensível no. classicismo 
r:conomico, só para mostrar que "o Evangelho manchesteriano não é 
tEmpre infallivel e que só a liberclacle nã:o basta para resolver todos 
os pi·oblemas sociaes". 

Nlas, santo Deus, qúe tem a orientação da escola de Manchester 
com a doutrina que inspira o programma social ela politica río-gran-
dense? 

No meio ele todos esses esboços de correntes desencontradas, refor-
mistas, opportunístas, possibilíst.as, - socialistas ou não, que procuram 
conciliar o solidarismo e o individualismo por um trabalho legislativo 
que só agora vae tendo ·os seus primeiros e Jug'iclios reflexos no Parla-. 
monto brasileiro, o illustre Dep\l; tado pelo Districto J:<"ederal, Sr. Mendes 
Tavg,res, teve o desassombro lamentavel de confundir o e-levado dou-
f rinamento de Borges de Medeiros, no caso presente, com a orientação 
da escola individualista ele Manchester. 

Podia lhe dar em contestação a propria estructura economica de 
· rninl1a terra, "que se desdo[lra gradual e continuamente em opulencias 

rle trabal.ho e ele ri·queza e onde o progresso industrial resulta espon-
taneamente ele uma natural harmonia collectiva, isenta dE) intervenções 
[Jertu_rbacloras ·ou de artificiosas combinações. Conciliando · a inde-
pcndencia com o concurso, como condições da existencia soei-a!, a 
noRi'a organização. economica cimentada sobre bases racionaes e livres 
estimula e garante o surto victorioso de todas as iniciativas privadas 
sem prejuízo ela convergencia de esforços em bem do a:perfeiçoamento 
social. A prudente interfere.ncia do Esta-do restringe-se aqui · a· nivelar 
e generalizar as condições da verdadeira conclir·encia, sem as quaes 
Ee estiolam e fenecem as energias indivicluaes." 

São palavras da Mensagem presidencial de 19:13 ele Borges ele 
Mede.i.ros. Ao contrario ela famosa escola el e Manchester, ao contrario 
elo incliviclualismo que caract.erin a Cidade-Mãe do laissez {aire, ante-
pomos no Ri o Grande á iniciativa indiv idual a administração directa 
dos poderes publicas, quer no que concerne á esphera municipal, cxis-
t indo o municipalismo no municipio ele Porto Alegre e outros quanto 
a eliv.ersos serviços publicas, quer no que concerne a alguns serviços 
publícos elo propri-o Estado, onde assim adaptamos 'a socialização. 

O mun-icipalism.o e essa designação generica a socialização, para 
exprim,ir a çirlininistração ele certo.s serviços a cargo exclusivamente 
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do poder publico, parecem-me bastantes para desmentir que o füo 
Grande prégue o individualismo no terreno economico e social. 

· Mostrándo desconhecer o telegramma inteiro elo eminente esta-
dista rio-grandense, sophismando-ü com um trecho truncado, desna-
turou o Dr. Mendes Tavares o esp írito dos conselhos dados á bancada 
elo meu Estado pelo Presidente Borges ele Medeiros. E, sem ar ~ umentos, 

sproveitou a opportunidad.e para em torno do termo "livre" armar 
nm jogo ele palavras desencontradas e chamar uma individualidade 
r•ol itica e moral do prestigio de Bor.ges de Medeiros, ele "indiviclua-
J is111", de "absolutista", de "metaphysico" e até de "sonhador", como lá 
está no TJ'iai·ío do Congresso Nacional, de 27 do corrente. 

"Individualista" o espil'ito doutrina.rio da politica rio - grandense, . 
qu io ainda agora, nesse assumpto de legislação operaria, como no mais, 
3 sempre, tem sido ha"·monizar os verdadeiros interesses sociaes com 
a liberdade individual! 

Individualista por que? 
O problema não está só em proteger os direitos do operadrudo e do 

patrão, do trabalho industrial o elo capital, isto é, em promover, ao 
mesmo tempo, a installaçãci do proletariado no seio da communhão 
social organica e a concentraç,ão, por outro lacto, da riC]ueza, mas tarn-
ilem no bem commum ela sociedade. 

E' no interesse desta, e não no iriteresso ~ndiviclual da liberdade 
humana, que condemnamos a intervenção do Estado nos . contl'acLis 
c1 e trabalhos. i" 

Torta sociedade r epousa sobre a fé. CorAjo, sobre a confiani;a .. 
O collega l\fendes Tavares appellou -na sua oxplicação sobre sociabili-
da;de, na sua these material ista, nas suas cleclucções darwinistas tira-
das ele l'loberty, afinal ele contas, . par a a Hazão, unico thema com que 
ju;;tificou as restricções á liberdade individual, quando a nossa dou-
trina politica, a dos rio-granclenses, ne,ssa questão proletaria, como 
em todo o mais, appella, no reg·ular, no disciplinar, no restrjngir a 
liber·clade, si o quizerem, para os sentimentos e, não, para. a Razão. Atf\ 
a,qui a Tlazã.o, pura, a Razão como deducção materialista e metaphysi~a, 
11§0 tem servido entre os povos, na sua vida interna, sinão para desen-
cadear a ruerra civil, e, nas relações ínternacionaes, chamem-i::. ' ::i 
cnnhií.o , clij)lomacü1 Oll oloquonci.a, tom servic1o apenas para clesrn~ . . é . 
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cadear guerras como a aclual catastrophe mundial. (M.il'ito bem; nw:ito 
/:>em, ele cl?'.ve1'sos Deputaclos.) 

A razão do homem, sabe muito bem o illustre representante ca-
l ioca. não é outra cousa .sinão as paixões domadas, e, entretanto, a 
Hazão, inteira, só por si não basta para dominar as paixões. O inte-
resse do homem é a virtude bem praticl);da, antretanto, a consideração 
rto nosso interesse não é sufficiente só por si para fazer praticar a 
virtude. 

'São conceitos ele Bonald. 
Uma nova li.ga, uma liga que se propõe a subst ituir a influencia 

que a potencia dos papas já exerceu, em outras épocas, como ordem 
espiritual sobre a ordem temporal dos povos, está em via de organi-
zação para depois ela guerra, propondo-se a organizar a opinião publica 
internacional Bssa liga se chamará a "•Sociedade das Nações", o 
'·Direito dos Povos". Seus fundadores nunc·a deveriam, entretanto, 
ignorar .qeu a palavra de passe da Revolução Franceza, da anarchia 
reinante até hoje, o proprio motivo elo actual conflicto, foi a deusa 
Razão. Os novos propugnadores dessa liga tomam um impulso que 
lhi:>s parece ordenado por entre o movimento tumultuoso elos povos 
que se entrechocam, neste momento, na Europa, por organização da 
opinião publica internacional. Tal esperança é menos facil do que 
pal'ece. Torna-se mistér uma doutrina e uma autoridade espiritual 
para e·nsinar, guardar e orientar essa opinião. Sem doutrina, isto é, 
sem dog·ma para base elo pensamento, sem reg·ünen para disciplinar 
a a,;ção e sem culto para exaHar e guiar o sent.imento, qaulquer pro-
blema social (e a questão operaria está nesse ~umero), será sempre 
uma monstruosa exploração ela ignor-ancia e dos vicios populares pelos 
ctmrlaf.ães que em Lodo o mundo a anarchia espiritual faz pullular·. 

As ligas e os congressos pacifistas · interna~ionaes são um amon-
toado confuso de atheus, ele protestantes, de maçons de musulmanof), 
de judeus e de polfticos, babel onde ninguem póde se entender sobre 
Penhmp princi.pio positivo essencial ; incapazes, portanto, ele dirigir 
a opin,iií:o, nem substituir a Igreja, a qual, pelo menos, possue um 
corpo e uma alm a, uma constituição e uma doutrina, quando elles não 
+,,êm sinão vagas asp irações tão incoberentes quanto inefficazes. 

Estão ahi no Rio ele Janeil'o e o quadro g·eral cio mundo: o padre 
!.}ara um canto, releg·ado quasi, e o histrião, a tiracleira ele cartas, 
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'~ espirita, o ihaumaturgo mais ou menos diplomado, o demagogo a o 
aventureiro a tornarem o seu lagar. 

neconstituir o poder espiritual é a "primeira condição ele uma 
regeneração mental e moral, não menos indispensavel á ordem elo 
qu e ao progTesso". 

A outra grande. questão que, paraHelamente a esta, o futuro terá 
que resolver, é a incorporação do proletariado á sociedade moderna. 

O capital, com o abuso elos capitalistas, tem facultado que "os 
fortes comam os .fracos", na phrase de Marx. Em um regímen pluto-
cratico, o dinheiro reina sobre as ruínas moraes feitas por ell e. F·eliz -
mente subs istem no trabalho todas as virtualidades. O synclicalismo, 
na França, tirado o que elle conserva de revolucionario, e a Confede-
ração Geral dos Trabalhaidores, nã:o vão sendo já um esboço ela recom-
posição social, uma reacção contra a attitude elas outras sociedades 
operarias dissolventes, filiadas ao sociali smo, esse representante ma-
ximo· cio indivicluali·srno anarchicó, a penetrar pol' enlre a classe ope-
raria. a i ntrometter - se por entre as suas verdadeiras e leg·i tinias 
aspil'fl(lÕes humanas? Que o individualismo anarchico, filho elo 
·atheismo e elo materialismo, é o eixo elo sociali smo e nada tem que 
vêr com o ·espirita que vivifica as 011ganizações elo typo synclicalista 2111 

França, na Inglaterra e outros povos, acabamos ele presenciar cc,m 
u paralyaia fulminante que accommetteu a Russia. 

Somos nós, então, no Rio Grande os individualistas - nós ·que 
r:ão podemos nos contentar com meias-medidas e queremol-as maiores 
a elevan·m o proletariado, alargando seu borizonte social? 

Em toda a parte elo mundo as leis que e~tamos copiando são fructos 
da plutocracia que vive de gozos e prefere por a lg·um tempo ai mia 
prohmg·ar seu reino á custa de expedientes, sacrifi c:wclo embora o 
.interesse social geral. O Codigo Civil, dizia ainda recentemente o orga-
nizadüt' elas Semanas Sociaes, em França, Henri Lorin, regularmente 
1J protege a propriedade naqucHe paiz, ern 890 artigos e ignora co!'n -
pletarnente o trabalho. 

Dahi, sen hores, a illação errada: si o Cocli '!·O estabelece l'Bsti.·í-
cções para a propriedade, por que não complet.al-o com leis especiaes, 
que regulamentem o r egirnen elo trabalho industrial? 

Esse é o arg·umrntn do ;:;r. Mendes Tavares elos autores rlo prn-
jectu cm debate. 
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A these é puramente jul'idica, o que Quasi e-quivale a dizer que 
ella é superficialmente social. Estabe'lece apenas urna confusão facil 
a clis;;ipai· com a proproa eloquencia elos factos . 

E', entã.o, para evitar e solU<iionar os conflictos onlre patrõe~ e 
operarias o fim dessa r egulamentação official? Pergunto Jorten1ente 
a esla Gamara, pergunto á consciencia dos pal'lamentaros todos aqui 
reunidQs para a di scussão da le.i : é oü não é esse o fim da lei? 

O SR. PRESIDENTE: - Havendo numero •para as votações, peço 
ao nobre Deputado o obsequio el e interromper o seu discurso. 

O SR. CAHLOS PENAFrnL: - Do mel11or grado attenclo a V. Ex. 
(ilfoito bnn; rnuüo bem.) 

o Sr. Carlos Penafiel: - Heato, Sr. Presidente, as . considerações 
que vinha produzindo, e CJUO intorrompi para dar logar ás ,;atações. 

Sr. Presidente, a r esposta, prompta e cortante á pergunta· cn1c 
deixara formulada, resp·osta ·crue liqnida tocla essa questão, são os 
fact.os! 

Nã.o é na França, é na Allemanha .que ha mais greves, oncle a legis-
lação E>ob1·e regulamentos para o traba'lho incluslri.al é mais complela 
e ma.is antiga. Até J898 era a Inglaterra que estava em primeiro Jogar . 
Vao nvital' a lc.i. que o patrão, que t em a :força e o capital, opprima 
Larnben1 o operario ! Vac corrigir essa eles igualdade, perigosa, para o 
ultimo si o JJ;slaclo não regulamentar o trabalho? 

Não é urna ·verdade que possa passar em julgado. A força bruta 
do cli11heiro, o operariado o·ppõe a forç,a bruta elo numero. J-\ . .victoria 
(, certa deste u'ltimo. A. sociedade póde, passar sem dinheiro, mas não 
p<iclo pa~sar sem trabalho. 

Atacar a febre ele um febricitante, impedir por uma mordaça qur. . 
1) clormtc possa gdtar, Dão é curar. Muitas vezes é até matar. 

E' evidente qeu o movim ento dessas forças no no.sso paiz é peri-
goso. Não podemos, entretanto, v.iver sinão no meio clellas. Nenhuma 
i'i•rça social se destróe. E' preciso sómente lhes dar direcção. 

l~stan10s a tremer porque tres ou quatro capitaes bra13ileiras têm 
sido nltimam ente visitadas por meia cluzia de g?'cves annuaes? 

Precisamos nos habituar a ter serenidade para resolvermos 00111 

vac~ar ns prohl ernas serios que comporta uma questão Lãa complexa. 
Ha cli.as, poe iilclicação ele um Deputa.do EsLrv:lnal flurninensü, fl 

,j 



Ass0mbléa do Estado do Rio, unanimemente, clir1g"iu-se ao Congresso 
Nachnal, como quem bale ás pol'l:J;s elo medico, em caso ele per.igo 
e ele urg·encia, pedindo que nós votasemos quanto antes o Codigo do 
Trabalho . 

Onde estamos, senhorns, que j á parecemos passantes a terrall.os 
que se olham sem se reconhecerem como fantasmas ambulantes? 

SalJem quem 10ra o novo Calilina a bater ás portas ele Homa 'f 
Ei·a uma insignificante alteração ela oi'Llcm publica, ora a pequeua 

m·eve da Gantarei.ra, em Nictheroy, que assustava a mais alta corpo-
rfLção legislativa elaquel'lo . Estado! 

Não trago outro intu ito , com a allusão a essa indicação que está 
sobt·e a mesa dnsta Gamara, sinão mostrai· os symptomas, aqui o alli, 
de um ínal geral, de um pavor inulil, de um maromet1·0 polilico, loirno, 
a urn1·car tempestades. 

Bem pensado, senhores, si esse mal não fôr 15ontido a tempo, 
pócle talvez se tornar urna força deprimente muit.o mais perigosa á 
eollecti viclade do .que as proprias greves .. 

Preei.samos nos llabiluar ás grei·es . São contrap1·oducenLef\, sãu 
clestructivas, conseqnencia elo espirita ela revolução moderna, ela anat·-
ehia, ela guerra que reina por toda a parte, e, como todos pl'Ocessus 
dessa ordem, condemnaveis. Mas são por emquanto inevitaveis . Só 
na França. que ha pouco disse estar abaixo ela Allemanha e da Ingla-
t0rra, no numero ele movimentos grevistas, Gi.cle relata os Les m1meros 
G0tati:o t.icos: 

1891 .. . .. '.. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 267 
1892 . . .... . .. . .. ..... . . ..... ...... . . • . . .. .. . ... . . , . 261 
1893 . .. . · I• . • • , ••• ,,,, , ,,, , ,, , ,, ,, . • , •. , , , , ,,.. 634 
:l89l1 ............. . . .. ... . . ; . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 
1895.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 
1896 ... . .. ... . . . . .. . ..... . . ...... . ...... . ,. . ..... 476 
1897... . ... . . . .. . ...... . .. . . . . . .. . .. .. . .. . .. . . 356 
J898 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 
1899 ............... . ......................... . 739 
1900. . . . . ..... . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 
1901 ... ... . .. . .... . ... . ....... : ...... . . . . . . . . .. 523 
1902 .. ' . ' ., ' .. . .. ' ... ; ' ' ... ' '. ' ' ' ' . . '. ' ' • ' • ' .. ' ' ' ' 5-1.2 .. 
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1903 ... . ... .. .... . .... , . . . . ... . . , .. . . .. . . . . . . . 
1904 .... .. . .. .. . . . . . . . ... . .. . . .... . .. . .... . . .... . 
1905 .................... . .. .... ....... ... .. . . . . 
'1906 . ..... .... . . . .. ·- .. ... .. . ..... .. ... . . . . .. .. . . . 

567 
1.026 

830 
1.309 

O Sn. AuoVs'ro DE LIMA : - Convém fixar a n oção de gr·eve, de 
modo que a aliciação para retírar o operaria do trabalho não se con-
funda com a g?'eve que é direi to pacifico. 

O SR. CALLOS PENAFIEL: - As violencias são ' condemnaveis. 
O Srt. Aucus•co DE LIMA: - E previstas p elas nossas leis penaes, 

rumprindo aos poderes publicas reprimil-as. 
O Sn. CARLOS PENAFIEL: - Pelo que fi ca dito se ver ifica que na 

França esse.s movimentos são incompar avelmente muita· mais extensos 
e muiLo mais in tensos, po is o numero de grevistas, no ultimo clecennio, 
:;egunclo a estatística cio Departamento cio 'I'rabalho, em Paris, foi de 
200 mil em média por anno. 

A greve, a suspensão temporaria elo trabalho, é sempre um recurso 
legitimo de r eivindicações quando têm um fim justo, razoavel e pro-
P n ·ciona·do ás condi ções geraes do meio e elo momento. Si uma {Jri':ve 
j)aciJica é jusi;ificacla, é um meio legitimo ele defesa contra uma injus-
t iça, duve ser sempre curta e rapi-da por se tratar ele urna medida 
ele caq:wter exr;epcional, sob p ena ele redundar em uma illusão extrema 
clesurganizanclo profonclamente o trabalho e prejudicando não só os 
in Ler esses ele to ela a socieclacle, como elos proprios operarias. 

O Sn. MANOEL \ ' rLLABOIM: - A g1·evc ·dura na razão cli.recta eia 
resistem.ia. De que lado está a j ustiça? Tanto póde estar ele u m, como 
de outro lado. 

O Sn. CARLOS PENAFIEL : - Isto· não tira que o direito ele cruzar 
e~ b1·aços pacificamente sej a humi.mo. 

Agora a vi olencia contra a propriedade el eve ser reprimida p elo 
Es tado . 

O Sa. MANOEL VrLLABOIM: - A violmrni.a é a r;onsequencia cio aban-
dono cm que se cleixa o operaria . 

U SR. CARLOS PENAFIEL : - . Estou demonstrando o contrario e 
Lrago um exemplo rapido . 

O Estado Oriental do Urnguay acloptou todas as mecliclas socia-
1-i.slas. Um Pres i·dente socialista: insLituiu i.lli o livre cambio, .clén'uhou 
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i6 rejas, construiu escolas para o operari.o" es tabeleceu as oüo horas 
de trabalho, etc. Foi aquelle talvez o primeiro paiz elo munclo, a não 
rnr a Australasia, anele se fez tudo a geito ela moela socialista. Entre-
tanto, Sr. Presidente, lá continuam, como em · toda parte, as g1·i:ves . 
:em Agosto ultimo houve lá gré1;es tremendas e os poderes publicas 
iechar am violentaimen.te a F ederação Op eraria e ou tras soc iedades 
congeneres de trabalhadores. 

o SR. MANOEL VLLLABOIM: ~ E ' que as mecliclas não :fornrn suHi-
cientes; houve actuação el e elementos extraordinarios. 

O SH. D10NYSIO .J3ENTES: - Os movimentos opera.rios na llepct-
J:;lica Oriental são mais provocados por exploração politica dos partidos 
em lucta; do que por qualquer outro motivo. 

O SR. CAHLOS PENAFIEL: - Hoje não é mais assim. Volto ás co n ~ e

quencias das medidas acloptaclas naquella Republica. Diminuiu ele 
25 % a proclucção no Uruguay, tanto que esse paiz está abandonando 
a politica elo livre cambio e levantando barreiras, nas aduanas , como 

~, vimos ultimamente a proposito elos couros rio-grandenses. 
A greve, a guerra economica, como todas as guerr as, arru ina a 

ioclos, e quando ella triumpha, .suas presas, como os resgates ela guerra, 
não se renovam. Compensam apenas as perdas. Pôde parecer ao ope-
raria que faça alterar o salario nominal, seja como fôr abaixa o salario 
real, aggrava a miseria. 

Ms, si a gteve é a guera, ella tem as vir tudes da .guerrà. Ela man-
tém, ella disciplina, ella solidariza, ella fratern i.za e forja a eonver -
gencia das energias proletarias que · resistem á decomposição geral, 
entreten..do um ideal sempre presente. 

Ainda ha di.as, pelo mesmo teôr se expressava sobre a g·1·ev e, ela 
tribuna da outra Casa do Congresso;' um cidadã:o que tem vivido em 
cnntactô com grande parte ela massa proletaria desta Capital, um 
Senador ela Republica, o Sr. Frontin. 

Na sociedade desagregada que deixou a Revolução, onde não sub-
sistd mais nenhum outro poder espiritual sinão o nefasto dos griots 
da imprensa e da política . eleitoral, onde a opinião publica permanece 
sem direcção, sem motor intimo, onde as classes ricas não têm mais 
nenhum poder grave, a guerra elos braços cruzados é a unica razão 
pacifica que _pôde fazer ·ouvir: o proletariado. , 
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E' pelo men.os um J'reio nocessario , que tem impecliclo a bueguezia 
de oxgotf:tr o capital humano confiado á sua aclministraçã.o provisoria. 

Foi um estimulante que obt'i.gou os chefes ele inclusLria, afim ele 
satisfazer as exi~ encias elo op erariado·, a imaginar e en:ipregar melhor"'lS 
cl ispos.itivos mecan.icos, e cada vez mais technicos . Sem as (Jl'C1>cs, quem 
sabo si as coleras populares que a Revolução clesencaicJeou não teriam 
se concentrnclo e tudo tivessem feito saltar pelos ares.- Sem cllas, não 
se leria dado o prodigioso cl escmvolvirnento ela inclustria no xrx seculo. 
A.s greves são uteis valvulas ele segurança. 

Sou ela opiniã.o ele Augusto Comte: '·O fronxó egoísmo qne Dante, 
em nome da Idade Média, exclue até das honras do Inferno, acabou 
por ser er.igid o legalmente em estado normal dos J:icos, aos crnaes 
os costumes cessaram ele impôr, como tem que ser, deveres sociaes." 
De .facto, o peol etario foi jogado para fóra da ciclacle, nã.o é. ma is elo 
que nm inslrumento para a exploração, não tem mais lar. Depois 
de ter siclo absorvi do todo inteiro, corpo e alma, a fabrica lhe rouha 
aLé sua mulher e seus filhos. E, tendo s ido libertado ele suas velhas 
sur>erstições, o qr1e ainda é peior, não tem mais nem clorni.ngos. E' 
verclàcle ·que, si se lhe fecham as igrejas que eonsolam, abrem-se-lhe, 
>iÓ em França, 500. 000 crrbarcls, .que fazem esquecer." (DElher'me.) 

Mas é oim regulamentos, c·om leis que se corrige tudo .isso? Joseph 
rle Maistrl'. nos Leria respondido: "O legi slador não pôde se fazer obr-
rlecer, nem pela força. nem pelo raciocínio." 

Com 0ffoito, Sr. Presidente, si a lei não se apoia · sobre forças 
soc iaes, sobre a conLinui.dacle e a solidariedade, é uma ficção qüe não 
vale si não para perfazer a destruição e disfarr;ar a vi oi encia. -

"Absolutista'', clasificou a.inda o orador, o gesLo Cio Borges ·ele 
llfocleiros ! 

"AslluLista", o espírito do programma político rio -grandense, que 
em tudo recebeu a inspiraçã.o p bilosoph ica ele um systema social 
c-0nsiderado por Garnbetta "o bom senso sys tematizaclo" . No· lJOsitf-
vismo, senhores, nã.o ha menino de 8Scola que o não reconheça, 0 

conceito fundamental ele tal systerna philosophico, é o relativismo e' 
o relativismo é synthetico, organico, e não dissolvente, anarchico, nega-
tivista, como o abso luti smo qu e se depara com esse regimen ele pro-
hibições legues, regímen que o projecto elo illustre collega Sr. Pru-
dente de Moraes pretende estabelecer, prohib ições 'que haje ninguem 
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mais acceiLa sob taes feições , como enLrn outras essa .inl:ercli cçã.u elas 
mu!beres adultas na labuta nocturna que a emenda ~ubstitutiva lL 239, 
ele 1918, mantém no pa•ragrapho uniw elo arL. 27, ta l qual f igTtrava 
no projecto n. 28/l A, ele 1917. 

O SR. Dn:ODATO MAIA: - Quasi todas as nações orn·opéas, com 
excepção ela Servi.a e ela Turql1ia, têm mais ou menos adopt.arlo 08~a 

pratica. 
O SR. GARI.os PENAFIEL: - A pratica não provou bem. You mos-

trar daqui ba pouco que ·depois desse regímen, em França, -m1gmentou 
o numero de mulheres .nas fabricas. 

O SR. JOAQUIM OsoRro: - São leis que não executam. 
O SH. CARLOS Pr<:NAFrnL: '_ Queremos tambom tirar a mu ll1 c 1' do 

fabrica; não, porém, por meio ele m edidas ditadas em lei. 
O Sn. MANOE.L V1LLABon11: : - Qual soria o meio·? 
O SR. CAHLOS PENAFrn1:,: - Y. Ex . não esteve presento' á. primeira 

parte do meu clisclmso. Os meios são todos de ordem esp iri [.uai, são 
os ens'inamentos, é to·do o grande ideal ela educação lrnmana religiosa. 
Foi até por isso que citei a opinião de Wilson e de varias co1Tentos 
na Belgica no mesmo sentido. 

O SR. MANOEL VILLABOIM : - Mas para procluz[r resultados depois 
ele quanto t empo, esse meio que V. Ex. preconiza? 

O SH. CAHLos PENAFrnL: - Naturalmente o Brasil não ha ele ter 
a pretenção ele resolver elo dia para a noite o problema, quando outros 
paizes levaram 20 a 30 annos para resol.vel-o só quanto á regnlamen-
tação ele horas e ac.i:clentes elo trabalho. 

O Sn.. MANOEL VrLLABOIM: - Nã.o é elo clia para a noite, mas quan do 
se t ivesse ele a lcançar esse resultado pelo mo.io que indica o nobr17 
Depqtaclo, os estragos feitos pelo regímen actual já seriam irrepa-
·raveis. 

O Sn.. CAnLos Pr<:NAFrnL: - ·A Australia acloptou esse re..; imen CJUC 

o nobre Deputado deseja. Consequenoia: ha na Austral ia apenas uma 
mulber com fi lhos para quatro mulheres casadas. Vamos até á disso-
lução da familia. Imag'ine V. Ex. si a França tlvesse acloptado o sys-
tema ela Australia! como estaria ella despovoada, quando a Australia 
j á lh e ganhou neste sentido a cleanlei ra. 

O Sn. MANOEL VILLABOIM : - A que causa ~V. - Ex. attribue is Lo'? 



... 

4 

.. 
t .. 

~ 562 "'-

O SR. CAn.Los PENAl''lEL: - A.' execução elo programa ele anat·chia 
em que estamos querendo ensaiar os primeiros passos. 

O SR.· MANOEL VILLABOIM : - V: Ex. attribue á preservação ela 
mulher em relação ao trabalho nocturno essa diminuição de popu-
lação? Pensa que si a mulher ficar presúvacla do traballm no e turno, 
a proporção diminui.rá? 

.O SR. CARLOS PENAFIEL: - Não é nesse sentido · que estou argu-
mentando. O argumento não é este. Digo que esta ordem de icléas 
nos conduzirá ao soeialismo ele Estado, e este na pratica traz as conse-
quenc ias apontadas. 

O SR. MANOEL Vn.LABOIM: - Ahí é que eu quer ia saber como o 
socialismo do Estado produz essa consequencia. 

O Sn. CARLOS PENAFIEL: - Vou cl at resposta immediata com 
duas autoridades: Mét.i n, qu e escreveu o livro Socfol'ismc sans clo --
r:trine, e Vi '- oroux, L'Evol'U,tion socia.le en Austra.vasic . 

Nesse paiz, o nel e domina o socialismo, diz Métin: 
' E' o paiz elo estatismo social is la." Par~ fazer conh ecer a rnult1-

1Jl ic idacle elas funcçôcs elo .Estado na Australasia, diz M.étin, "basta 
enumerar as da Nova Zelaridia, Est.ado o mais adeantado e emprehen-

•, cleelor. Ell-e é o maior proprietario territorial ela · colonia. Possue os 
e. Lres quartos elas escolas primarias e instrue nove cleeimos elas crean-

# 

' Çª.3.' . ,, 

No Brasil, si fizermos acloptar essa lei, não elevemos esquecei-o, 
aeontecerá corno aconteceu em Paris, ond e a Chefe clé Policia, annbs 
depois, veiu a verificar no cadastro policial que todos os vagabundos 
que tinham ido engrossar o numero de apaches eram creanças despe-
diclas das fabricas e onrl e a indus tria franceza atrav-essou, por isso, 
uma elas suas mais formiclave is crises, pel.~. falta ele aprendizagem 

.dos novos braços que um recrutamento constante, para o traba.1110 
moderno, nas :fabricas, impõe. 

O SR. MANOrnL VJLLABOJM: - Ha neccssiclacle el-o meclicl as comple-
mentares. 

O SR. CAHLOS PENAFmJ, : - Vamos a um argumento decis ivo. 
O Sn. MA1'0l1lL VJLLABOIM: - V. Ex. pó de culpar o pro,j ecto ele 

deficiente, porque não trata el e outros assumptos ao mesmo ligaclos, 
mas V. Ex. não pócle accusal-o porque trata de pôr em pratica uma 
das mecli_ga.s beneffo<is para o operariado. 
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o SR. CARLOS PENAFIEL: - Qual a medida? 
o SR. MANOEL VILLABOIM : - Esta de prohibir o trabalho das 

mulheres á noite nas fabricas . 
O SR. CARLOS PENAFIEL : - A' mulher adulta ninguem póde pro-

hibir .. Quanto á menor, estamos de accôrdo. 
o SR. MANOEL VILLABOIM: - Por que não S·e pó de prohibir á 

mulher · adulta? 
O SR. JOAQUIM OsoRro: ~ Vae de encontro á liberdade individual. 
O SR. MANOEL VILLABüIM: - Si V. Ex. vae por ahi, vamos então 

revogar o Godigo Civil em todas as disposiç,ões, importando em limi-
tação da liberdade individual. 

O SR. CARLOS PENAFIEL: - Estabelecendo a prohibição do trabalho 
na fabrica, iremos crear os subterraneos da industria: a mesma mu-
lher trabalhará em domicilio . 

O SR. JOAQUIM OsoRro: - E o Estado se obriga a sustentar a 
mulher que .não puder ir à fabrica buscar recursos para sua familia? 

O Sn. CARLOS PENAFIEL: - O e:icempl-o da Austral a.si a é convi n-
oen.te, 

Continuo a citação : 
" .. . é o maior patrão e occupa quasi a metade dos ope1•arios; 

creou um banco nacional que empresta a taxa mais baixa do que os 
bancos particulares, seguro de Estado sobre a. vida, Caixa Nacional 
de Depositas e Consignações, um systema de pensões para a velhice." 

E da velhice, coHega, o codigo nem cogi'ta ! 
o SR. MANOEL VILLABOIM : - o ·Codigo é deficientíssimo. 
O SR. CARLOS PENAFIEL . - E, na industria, infelizmente, a velhice 

chega mais cêclo, pois aos 35, aos 40 annos de idade, os chefes indus-
triaes, mu.itas vezes, não querem mais um o·perario de braços já menos 
ageis. Procuram homens mais novos. 

O SH. TuRJANO CAMPELLO : ---' O Codigo não póde ser compl1:1to. 
O SR. DEODA'ro MAIA : - Iremos paulatinamente. 
O Sn. JOAQUIM OsoRIO: - A emenda é peior do que o soneto. 

O .wbstitutivo da Commissão é peior do que o projecto. 
o SR. DIONYSIO BENTES: - Não apoiado; o substitutivo é magni-

JCO . ; lJ ''.j ~l:;t; f. . -, , T--r 
O SR. MANOEL .VILLABO!M: - O projecto voltou ela Gommissão 

inutilizado, e nos faz retrogradar ao stat1t qiw. 

•• 

' 
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ô SR. ÜCTAvIO ROCHA: - Então não approvemos semelhante pro-
jecto; rejeitemol-o. 

O SR. ·MANOEL \'ILLABOIM: - Acho que elevemos approvar o pri-
mitivo e rej eitar o substitutivo da Commissão. 

O SR. JOAQUJJVI OsoHIO: - Os · nobres collegas leiam com attenç8.o 
L emenda e vBrão .que é peior elo que o proj ecto primitivo, com D 

que, aliás, vejo que o nobre Deputado por S. Paulo concorda. 
O SR. CARLOS PENAFIEL: - E is agora as palavi'as ele Vigoram~: 

. "Com ciias curtos de trabalho, o operario australasiano tem os mais 
altos salarios. 

'"A Nova Zelandia só tom urna rnãe de familia para quatr1Y n1ullw-
res casadas. 

Fechado este parenthesis, reato as minhas consiclerar;ões. 
"Metaphysica", exclamou ainda o i.llustre representante carioca, 

a doutrina elo Rio Grande! 
'Dem graça! "Metaphysicas" as doutrinas, as icléas expenelidas pelo 

' . Dr. Bo1\,es ele Medeiros no seu t elegramma, homem publico inconfun-
divel, que, quando vê triumphar a vaniclacle deleteria da demagogia, 
accorre, pressuroso, lá do Sul, sentinella sempre attenta e infatigavel, 
com a fé e com a :vangelização elos princípios r epublicanos, com a 
sua alta e nítida norteação moral, cívica e social! 

· "Metaphysicas" as idéas que me têm feito suar na tribuna deste 
Par lamento para dizer aos seus pares que o cas-o aqui em debate só 
comporta uma solu9ão : scientifica e, por conseguinte, positiva. 

A lei em discussão é que é metaphysica. Consulta mais interesses 
r g·::iist::ts elo que altru.is tas. Nem na parte attinente a acicdentes de 
trabalho, a sua ·urüca face ele feição symrl'ath ica e acceitavel, r evela 
o.1mclir á co liectiviclade proletaria de uma maneira cl ara, franca e 
sem reserva. Não passa, sem duvida, d~ um Cocligo ele Servidão, ,na 

. rJ brase incisiva elos illustres Deputados Srs. João Pernetta, Joaquim 
Usorio e outros. 

O SR. JOAQUIM OsoRm: - Apoiado ; até o contrac to indeterminado 
arlmitte, Cjuanclo o Codigo Civil não aclmitte o contracto por mais de 
ouatro annos. 

O SR. CARLOS PENAFIEL: - E' um Coeligo de Servidão para ü ope-
r:11'io, uma impos tura legislativa, onde, em presença elos conflíctos 
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entre o capital e o trabalho, a sociedade, ou melhor dito, as autor!~ 

dades publicas não só se querem dar ao incommodo ele guardar uma 
attitude de neutralidade. E' o horror a responsabilidades, muito pro-
prio na parlamentarismo, mas ql'le é uma verg·onha nos governos de 
fórma presidencial. 

E mais, senhores, não darei uma interpretação escandadalosa ao 
seu texto, não darei uma interpretação atrevida aos designios, sem 
duvida, mui.to respeita veis do legislador, declarando 'que, no caso, para 
os patrões é quasi illusor'io esse direito novo que a lei apregôa. 

Nada innova, na sua pretenção de desenvolver as relações ope-• ' rarias e patronaes com garantias mais seguras. Na:da inaugura em 
beneficio ~lo regimer1 do trabalho industrial em nosso paiz. E' o re:;ul-
tado bastardo e mal nascido elos diversos retoques por que passou. 
E até mesmo no sentido para nós conde'mnavel e apparentemente 
valioso para os seus defensor·es, patenteia um esforço timido parn 
pôr o üodigo Civil e a eonstituição da Repubiica em harmonia com 
as realidades da vida industrial moderna. 

Taes medidas legislativas, inocuas, inapplicaveiS, só irão entre 
nós, afinal de contas, servir, na pratica, de expedientes, ele trncs elei-
tomes para supprir a liberclacle clissolvicla. E' mai8 um ,instrumento 
dissolvente que lançamos á rua para anarcbizar o Aspiri to publico 
Resta terra. 

O Sa. MANOEL YILLABOIM: - Essa affirmação pelo menos pars -
cloxal é. 

O .Sn. JOAQUIM Osorno: - Na Europa, as legislações operarias, 
affirmam os escriptores, têm sido um verda:deiro engoclo. 

ü SR. CAHLOS PENAFIEL: - Vamos adiante. Digo que ~ mais um 
elemento dissolvente, sobretudo no meio carioca, onde o ·operariado 
é maior, porque aqui a politica, por força elas circumstancias Iocaes, 
terá que ser sempre mais fluctuante e onde, portant·o, dora em deante, 
por detr1ás elo operaria, os estrategistas elo voto passarão a ter, arma.-
dos de tal recurso, um ponto ele apoio para se,melhantes expedientes. 
vuaudo, porém, os operarios desta Capital, .que vivem em concor-
dancia com seus companheiros de outras capitaes brasileira3, vierem 
a di~üernir bem, dada a effectividade da lei , na pratica, que nada com 
ella conseguiram ganhar, e perceberem o que elles não viram qnr~ 

com ella perdem, - esse bliiff eleitoral redundará em um clesconten-

• 



tamento g.ei'al da classe operaria, ludibriada nos seus pequenos amo-
r-es-proprios, nos % US moveis, mas já então completamente inteirada 
e convencida ele que o Parlàmento brasile.iro não serviu aos inter esses 
geraes continuas dessa classe, nem á sua justa e larga aspiração social 
- a incorporação clefinitva elo proletariado á socieclacle moderna. 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - Si o proletariado não se incorporar 
á sociedade moderna com a lei, qual será outro mei-o? 

O SR. JOAQUIM OsoRrn: - Esta lei não incorpora, pelo contrario, 
retira da masaa geral, tornando-o objecto ele· uma )egislação e-special. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA : - Apoiado. 
O SR. MANOEL VrLLABOIM: - Si VV. EEx. indicassem o meio de 

fazer a incorpor ação . . . 
O SR. JOAQUIM OsoRro: - O processo é mais moroso : é clar a 

cada um a consciencia do que lhe cabe fazer. 
() SR. AUGUSTO DE LIMA: - Educando, habilitando-o a conhecer 

os seus deveres. 
O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Este procosso é-· moroso, mas é seguro. 

Em geral todas as leii:; oper ari as são feitas para garantir os patrões; 
e esta não foge á regra. 

O SR. TURIANO CAMPELLO: - Não apoiado; ha garantias mutuas. 
O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Garante mais o patrão que o op.erario,. 

Basta dizer a V. Ex. e á Gamara .que si houver um acciclente ele tra-' 
iialho, o operaria tem que mostrar que lhe não coube culpa no accidente, 
porque, provado que . teve culpa, não tem direito á pensão . nem á 
indemnização. O projecto nem na parte dos acidentes ele trabalho 
r egula sufficientemente o caso, nem a doutrina do risco pr offssional 
acceitou. 

O SR. CARLOS PE"1AFIEL: - A simpl es lei.tura da ·parte que ;.ia 

lei visa acudir á mais imperiosa e immediata necessidade reclamac1a 
pelos operarios, o capi tulo referente a acciclentes cl:o trabalho, revela 
aue é inclispensavel este Congresso reestudar a questão, pois as victi-
mas de taes accidentes não poderão invocar contra seu patrão sinão 
o illusorio beneficio dos artigos elo Codigo Civil; ser-lhes-ha preciso, 
para obterem qualquer indemnização, prestar a prova ele que o acci-
,lente foi devido á falta · directa do patrão, ou, rectifico, . que e3te 
r.rove que áquellas cabe a rnlpa. Fonte chimerica, que me resen:o, 
1h mom (lnto, apenas a apontar, assim como a lacuna ele não corres-
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ponder, de facto, á ·vontade elos legisladores que é prote_er afficaz-
rnente todos os trabalhadores fericlos pelo facto elo trabalho ou durante 
este. 

Nenhuma razão de valimento justifica ainda a cliffe1;ença do regi-
men sob o ponto ele vista le _al; entre as doenças profissionaes e·o acci-
clente de trabalho. As primeiras como o segundo attingem suas victi-
mas com o mesmo effeito parcial ou total. Uma vez que as molestias 
profissionaes trazem os mesmos effeitos que o acciclente elo trabalho, 
devem acarretar as mesmas reparações. 

Não direi, meus nobres collegas, que os estrategistas das urnas, 
que escapam á tutela de 11111 partido ou á obediencia ele um programn-;.a, 
vão se movimentar em todo o nosso ·paiz, prelibanclo desde já, nas 
regiões onde imp era o trabalhador rural, as doçuras de uma eleição 
on reeleição, a afagai-o com promessas identicas ás vantagens app&.-
rentement.e reaes contidas nas medidas legislativas em favor do 
operaria urbano, e que o exoclo elos campos para a cidade · vae 
ter dora avante um incentivo, facto este ultimo já aqui alludido 
pelo illustre representante de São Paulo, Sr. nau! Cardoso. Mas 
foi por analoga escala que fizeram sua ascenção politica na Ingla-
tr>rra, Jolm Burns, e em França, Arist"icles Briand, modesto com-
merciante em Nantes, que se f ez popular defend endo a doutrina ela 
greve ".geral militar, acabou por adquirir uma grande autoridade. e 
subiu todos os postos ele honra até a investidura ele chefe do Conse!J111 
de Ministros elo seu paiz. 

O mimetismo pulitico é fertil em arremeclos. Já temos a e•Jta 
bom, lá fóra1 a emplumar-se, ao primeiro toque ele rebate da dis-
cussão sobre a lei em preparo, os nossos John Burns e os nossos 
Briancls, e dentro em pouco, ele cada canlo do Palacio Monroe, de · 
cada assenlo clestas bancadas que me circumclam, brotarã.o, como essas 
enormes plantas aquaticas que o calor tropical ajuda, por maravilha, 
da miite para o. dia, a virem á tona cl'agua dos nossos rios - singulares 
transformações liberaes no espirita conservador elos nossos mais ajui-
zados congressi-stas. E veremos, então, senhores, se levantarem, com 
os olhos erguidos e supp!ices para o socialismo, e.sLrella do proleta-
riado, veremos, então, senhores, figurados neste l'ecinto: o "etatismo" 
de Millerancle, o reformismo sociocratico ele Fourniere, o capora!Lsrno 
cio Jules Guesde .e o syndicalismo impulsivo ele Griffuelhes. E havemos 
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Lambem d0 divisar o municipalismo possibilista de Brousse, o ped;;m-
tismo de Andler, o arrivismo elos "independentes'', a cascalharia de 

Bretun, o verbalismo torrencial de Jaurés, o melaç-,o blanquo-marxista 
de Vaillant, a espiritual demagogia ele Sembat, o frenesi de Hervé e o 
esoterismo ele Sorel ", todas essas manife'stações vagas, equivocas, con-
Jusas e incoherentes do socialismo europeü, tão- bem pintadas, com 
re3peito ao Parlamento francez, com ·a·queles traços caricaturaes, por 
Georges Deherne, no livro do mesmo autor La erice sociale. 

A lei nova não está só de muito agrado para os chefes indust'riass. 
·Corresponde, á:s mil maravilhas, a apetites ele popularidade ele certa 
imprensa que a applaudiu sem analysal-a siquer, sem criticai-a, sem 
orientar a opinião publica, cliscutinclo si taes mecliclas demovem algnns 
cl Gs inr.onvenientes mai·s L raves ,elo problema industrial no Brasil, 
si será ou não ele resulta-elos impotentes como processo de resolver 
a'ô questões economico-sociaes attinentes ao meio brasileiro e si cor-
reeponclem, J1Cima ele tudo, ao grande lemma synthetico elas legitimas 
::i,;rir·ações elo proletariado universal. 

E' bem de vêr que, apenas, me refiro a certos chronistas littf:-
rarios que como Hellen Kelcr, o pro·digioso joven surdo -mudo-cego 
americano, que descreve a natureza em seus livros - n~o sei por crue 
milagres, pois para um cego de nasc"imento a unica côr que existe 
para eUe é a negra - entram no grave problema e como, entre elles, 
nos sobram Anatoles Frances, é logico que a wopria imprensa seja 
victima, nessa questão elo proletariado, de sopl1istas mais ou menos 

Além do collega Sr. Mendes Taváres, que impugnou a d_outrina 
sustentada no tel·egramma elo Presidente elo Rio Grande · do Sul, -con-
í.J:aria á legislação so.bre o tr.abalho, - com excepçã? apenas, excepção 
que o illustre Deputado carioca silerrc.iou sem frisai-a, elo · C]uanto se 
1 efira a acciçlentes do trabalho e. a protecção ás mulheres e menores, 
resoluções a que a bancada rio-granclense está prornpta a dar. ú S'.:u 
a::;sentimento, - veiu á tribuna o ülustre Deputado paraense Sr. Dir-
nysio Bentes. 

, O Dr. Dionysio Bentos, o Breton desta campanha (pois é J. L. 
Breton o Presidente da Commi·ssão de Seguro e Previdencia So1;ial 
I,a Uamara Franceza elos Deputaclo·s, autor ela obra Les 111aladies P1·0-

fissionales (1911), quem mais alli se tem clevotarilo ener~icamente á 
importante questão da reparação das doenças profisionaes occorridas 
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pelo facto elo trabalho ou durante ·este, como colilsequencia inevitavel 
da industria moderna), aproveitando-se da sua presença na tribuna. 
para declarar a necessidade ela lei e apontar suas falhas e cleficiencia.6 
quanto a acciclentes elo trabalho, houve por bem fazer um reparo. 
muito errado, sobre a situação elo Rio Grande. Disse, e lá está nof: 

) Annaes elo CongreS!lO, que, quanto ao regímen industrial no Ilio Granc!P 
attribuia .a ordem reinante nessa ·l"Sphera ela act.ivi.clacle social á .in-
fluencia. no meu Estado, ela educação do operario allemão. Em pri~ 
meiro lagar, os quadros ela estatística industrial no meu Estado, ondB 
SP verifica um prodigioso desenvolvimento do trabalho humano, não 
accusam numericamente essa influencia. P-or elles se verifica que a 
progressão, só na industria fabril, tem sido esta: 

Estabelecimentos: 

1908 . ... ...... . .... ... . ·" .. . .... . . .............. . 314 
2.787 
9.477 

11. 787 

1915 ........ . .. . ......... ...... . .. .. ........ ' . 
1916 ....... . ... . ...... " .. ..... ....... ....... . ' .. 
1917 ................ . . . ..... . ... ... .. ... . . . .. ' . . . 

Capital: 

19'08 ....... . ................... . .... . 
1915 .. . .... . .. ... ........ . . ... . . . . . ' 

J. 9 16 .. ' .. .. . ' . ' . ' . . . . . .... . . : ....... . 
·[ !) ·17 . .. . .. . . ............. .... . .. .. . .. . 

Velar · da pi'oclncção: 

1908 ........ . ' ..... .. ....... . ........ . 
J 9J 5 .... . ....... . ... . ... . ..... ...... . 
19tô .... . . · .... . .. . ... . .. . . . . ... . .. .... . 
1917 ..................... . . .. .. ..... . 

N1.lmc ro de ove1·arios: 

:l /1. 434: 500$000 
10 l . :J86: 250$000 
119 .801 :790$000 
142.792:000$000 

99.778:220$000 
220. 55 l : •! 00$000 
265 . 93°6 : 152$000 
371.707:000$000 

1908 .. ... .. . . . . .. ..... . .. . .. . ....... . .... ... . . 15.426 
29.617 
38. q.88 
52.444 

HH 5 .... . ........ ..... ........ .. : . . . ... ..... . ... . 
·19·!6 . . . ......... . .. . .. ...... .. ..... ... .. . ... . ... . 
1917 .. . ................. . .......... ... . ....... . . . 
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Foram, pois, abortos 110 espaço de um a11no 2. 310 novos estabele~ 
cimentos (fabricas), tendo augmentado de 22 mil contos o capital, 
105. 7 44 conto6 a producção e 13. 935 o numer<0 de operarias. 

Nesses 52. 444 operarias da industria fabril não estão compre-
hondidos os operarias das mi11a:s - só nas minas de S. Jeronymo 
trabalham mais de mil operarias - e o~ operario·s da industria de 
frigorificação. de carne, onde só no frigorífico da Companhia Armour, 
em Sant'Anna do Livramento, trabalham actualmente 1. 280 homens 
e 100 mulheres, devendo o numero de operarias ser elevad·o a 2. 500, 
e só 110 frigorífico Swiff, na villa do Rosario, distante 18 leguas da 
fronteira, trabalham actualmente 1. 500 empregados. 

Pois bem, senhores, ·no· primeiro o pessoal existente é de 50 % 
de nacionalidade brasileira, 40 % uruguaya e 10 % argentina, norte-
americana, italiana e ingleza. 

Onde o allemão? No do Rosario 85 %' brasileiros 5 1h % uru-
guayos, 5 % arffentinos, 2 % italianos, 2 % inglezes, 1h % note-ame-
ricanos. Onde o allemão tambem? 

Em .S. Jerony:no, a maioria dos mineiros são bespanhóeq. 
Sommados esses operarias elas emprezas frigoríficas e da inclm-

t.ria extractiva elo carvão ele pedra, em toda essp, população ele sesl'lenta 
mil operarias não ·estão ainda comprehenclidos os trabalhadoTes ferro-
viarios e das companhias ele navegação, sabido como é .que o R.io 
Grande possuo uma rêde hydrographica enorme navegavel. Ainda 
entre estes ultimas predomina qua:si que :exclusivamente o elemento 
genuinamente nacional. Os trabalhadores das nossas estancias de 
criação, cujo volume bem se pócle apreciar pela nossa riqueza pa:storil, 
e das nossas xarqueadas, são nacionaes, crioulos, em enorme maioria, 
isso para sahir das fabrieas, onde, BÓ nas de tecidos, que montam . a 
30 fabrieas de fiaçã.o e teeelagem, e nas de conservas, que orçam por 
·~50, não f\ aiúda o allnrnão, irnm mesmo os seu~ de.sc~encl entes, o e~e

mento predominante, e sim o \.atino. 
No proprio trabalho rural, entre os elementos estrangeiros. quan-

titativamente, at:é mesmo ahi predomina o. elemento latino em pri-
meiro logar e em segundo vêm o slavo, o russo, o polaco, já alli hoje 
em maior numero elo que o elemento germanico nato. Pasando da indus-
tria fabril, da industria mineral, da industria pecuaria, da estatística 
ngei cola, á simples industria da pesca, eneontro matriculados na 
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Capitania do Porto do Estado e nas deleg·acias· em Pelota:s o Porto 
Alegre, 1.200 homens, onde ha de tudo, brasileiros, portuguezes, etc., 
menos allemães. 

Ninguem póde negar, · nem os dirigentes da politica rio-grandense 
negam, o concurso valioso, inestimavel da colonia allemã no Rio 

. 1 
Grande do· Sul. A sua influencia alli, graças ás facilidades de trans-
porte, l)Ostos em contacto facil os nuoleüs coloniaes . com as cidades, 
e, sobretudo, graç·as ao espírito tutelar das leis sociMs, da politica cio 
Rio Gr'ande, e de ordem material como na America do Norte e em 
nada attingiu a cultura intellectual do meu Estado, .que nasceu, como 
muito bem disse Alcides Maya, de acampamentos militares defendendo 
a integridade do Brasil no Sul e não terrr se desenvolvido, dentro da 
esphera de sua autonomia, Rinão para ·engrandecimento e or~tllho 

da grande Patüa commum e das mais nobres idéas de humanidade. 
E' pelo menos o qu~ alli verificaram dous observadores cultissimos, 
um litterato de nomeada, o Sr. Paul Claudel, . Ministro da França no 
Brasil, e outro, um professor da Sorbonne, George Dumas, que foi a 
Porto Ale .. re levar em nome do Governo Francez um caso de 'Sevres 
e um autographo do Comte a Borges de Medeiros, em nome elo Governo 
ela gloriosa França, agradecida pela n'D'bre altitude do estadista rio-
grandense em favor da causa do•s Alliados. 

O nobre collega pelo Pará está, certamente, muito ma1 informado 
P. ha ele sentir nas minhás palavras que o que aqui estamos applau-
cliniio desta tribuna é, ao contrario, tudo• quanto diverge do socia-
lismo do Estado, inaugurado no Imperio Allemão pela politica de 
Bismarck. Estamos anf,epondo o. espirita doutrinaria de Augusto 
Comf.e, o humanitarismo francez si o quizerem, a esse idealismo da 
bandeira do socialismo marx.ista contemporaneo, nascido ás margens 
elo Rheno, evocado por Jean Jaurés nesta imagem - "nas dobras do 
socüdismo subsiste o sopro allemão do idealismo", evocado tambem 
::<qui. ha dias, .pelo espirita brilhante do Sr. Galeão Carv;alhal, no seu 

l e.;ente parecer sobre o projecto. de emissão, quando recordou Gcethe,. 
cnjo Fausto, eu vos lembro, meus collegas, já repeHia o regimen 
politico elas castas e privilegias da Allemanha, condernnanclo em seus 
·vtlrsos imrnortaes todos "os privilegias que passam em heranç·a como 
uma doença eterna". 

Quem tém pugnado nesta Casa, á custa do sophi ~ma da necessi-
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dade de uma leg'islação especial operari1a, a exemplo da · politica inte1·-
vencionista social, lançada por Bismarck,, quem tem invocado a legis -
lação social da Allemanha para resolver as questões operarias no 
Brasil, não somos nós, os rio-grandenses, crentes, como estamos, de 
que tão invocada le1is lação não foi ainda capaz de levar ao operariado 
daquelle · Imperio central europeu a libefclade interior de consciencia, 
a necessaria tranquililcl1acle de esp irita para a qual tende toda a obra 
ele aperfeiçoamento humano. 

Para cidadãos que vivem em estagnação moral·, que não podem 
desenvolver seus pensamentos, sentimentos e actos, em uma escola 
mais libeml elo que o regimen oppressivo da política prussiana, para 
um proletariado, assim penso, como pensava Ibsen, que "a falta do 
oxygenio errfraquece a consciencia". 

A verdade, senhores, é que na Allemanha o intervencionismo tem 
dado em um regimen ele drogas. Adaptado de u01 instante para outro 
pela astucia ele uma política que ficara atrazada no concerto elas 
nações européas que formam o grupo occidental mais adeantarlo e 
de que o proprio Imperi-o germanico fa.z parte, presa ainda ás fata-
lidades ele um regímen tlleologico e de conquist·as militares, lado a 
lado de uma eclosão rapicla elo regimen industrial moderno, que tem 
de ser a um tempo um regimen pacifico, - o intervencionismo do 
Estado não resolveu alli o problema operaria. 

O intervencionismo, yreaclo com essa famosa legislação social, 
"não trouxe uma éra ele paz e ele contentamento" para o proletariado 
allemão. (V. Jean Grandvilliers - Essai sw· le Libemlisme Allemand, 
1914, pag. 312.) Varias ,medidas geraes e particulares d-0 pro l]'ramma 
socialista, a que foi sujeita a legislação social claquella monarcbia 
de castas privilegiadas, foram redondamente negativas quanto aos 
sr.us resultados praticas. E, depois, senhores, quem não sabe que a 
APemanha foi obrigada a acloptar o sociali smo de Estado por neces-
swacles, não só ela sua politica interna, mas sobretudo impostas pela 
ambição ele sua politica externa? 

Foi com os successos ele 1870 que os seus governantes se puzeram 
·a assimilar rapidamente as icléas sobre socialismo de Estado de Her-
mann 'Vagener, que, desde 1860, dizia: "A realeza tornar-se-ha uma 
sombra vã ou despotismo, ou desapparecerá em Republica, si não tiver 
.a alta coragem moral de se tornar uma realeza de reforma social." 
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Sr, Presidente, ditas esLas palavras, em resposta aos oradores que 
me seguiram na tribuna, volvo á materia pendente dos nossos votos, 
desta vez deixando-a pelo lado doutrinaria, para levantar alguns argu-
mentos novos e reforçar outros já expendidos nesle recinto por diver-
sos membros deste Congresso. 

Vamos por or-dem. 
Limitação ele horas. - De to·das as soluções elo problema, parl'-

uendo a mais simples e a mais universalmente concerta:da, é a questão 
da limitação de horas elo trabalho uma das mais difficultosas. 

O legis lador passa, com essa intervenção, a assumir fancções de 
juiz, de arbi trio, e a sua decisão póde conduzir :i.s mais graves conse-
qu enc ias. 

Si todos estão, na Europa, de accôrclo quanto· á protecção elo 
operaria em casos ele acciclentes de trabalho, divergem p1~ofunclamente 
os diversos chefes ele correntes socialistas quanto á limitação ele 
horas. 

Chcg·am -até a combaLcl-a os pro·prios interessados, os operarws, 
considerando-a um presente ele grego feito a elles pelo Estado, desde 
que os poderes publicas não se comprometttam a inLervir fixando 
os salarios mínimos. 

O SR. DIONYSIO Bi;;NTES: - Eu perguntaria a V. Ex. si os Estados 
não determinam que a população que Lrabalba deixe ele o fazer aos 
domingos e feri'1.dos. No Rio Grande do Sul não ha Lambem dias 
clr, descanso obrigatorio? 

O SR. ÜC'l'AVIO H.ocHA: - Permitte-se o funccionamento elos esta-
belecimentos, desde que pa:guem imposto maior. 

O Sn. CAP.LOS Pi;;NAFrnL: - O Estado, em todo o mundo, no reizi-
men actual transitorio da sociedade. arrogou a sia a competencia ele 
lP.gislar sobro isso, mas não é attribuição ·que lhe eleva pertencer. 
Toda a nossa divergencia é esta.' 

O '8!-t. DroNYSTO Bi;;N'ri;;s: - Só clesejav.a ouvir esLa declaração 
de V. Ex." 

O SH. Auc;usrn ni;; LIMA: - O descanso semanal é uma tradição 
humana, vem desde a lei mosaica. 

O Sn. CARLOS PENAFrnL: - E' uma tradição humana, diz V. Ex. 
muito bem. 
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E' a até a pllysiolo2ia a necossidade desse repouso. Não é a SL<.a 
necesi'Jidade que está em discussão. 

O pensamento do Rio Grande impug·nú1do esta parte do projecto 
já é conhecido, já foi declarado no proprio seio da Commissão ele 
Justiça em 1912, pelo então ex-Deputado Carlos Maximiliano. 

O SR. DIONYSIO BENTES: - Isso é seguido pelo lado orthodoxo. 
O SR. CARLOS PENAFIEL: - Não !la aqui orthodoxias. Uma tal 

semente .iá havia sido lançada na Ingfaterra por Cromwell e que 
tinha Cromwell, em 1653, com Augustn Cornte, que é do secnlo pas-
sado? Que é a chamada "semana ingleza" sinão a tenclencia g·eral para 
essa folga de dous dias na semana? A necessidade dos sentimentos 
religiosos creou um dia para esse repouso, para o culto . 

lle:!'eria- me eu ao Sr. Carlos Maximiliano, e âo seu voto em sepa--
rado, no qual, com apoio em Barbalho, elle sustentou que Ümitar as 
hora·s do trabalho diario dos homens e mulheres e vedar a labuta 
nocturna de adultos do sexo feminino é regulamentar o exercicio de 
profissões, cercear a liberdade de contractar serviços e violar o art. 72, 
§ 24 da Constituição Federal. 

Nem se quadra com o esp irita do nosso direüo publico e privado 
tal limitação. 

O exemplo norte-americano, aqui lembrado, onde a União não 
regula a rnateria, e deixa ·que alguns Estados daquella Jtepublica Fr~
àrrativa regulamentem o trabalho industrial, não vem ao nosso caso. 
Negamos, entre nós, sob o ponto ele vista doutrinario e constitucional, 
q,uer á União, quer aos Estados, quer ao•s Municípios, essa faculdade 
de intervenção elos po0 eres publicas em espbera que lb es" não com 7 

pete. 
Não desconhecemos, nem ninguem poderá contestar hoje em cl ~a. 

a justiça elas reclamações pro lctarias quanto á duração· do trabalho 
.índust!'ial diario P, quanto ao descanso semanal. O que não qnerenws 
f" ·que na's convenções, nos contractos entre patrões e operarias dos 
Pll1pre5os parliculares, o Estado arrogue a si uma funcção interven-
cionista sobre todas melindrosa e funesta á Iibel'dade humana. A dou-
frina positiva nesse particular é aLé mais sympatllica, muilo mais 
ampla, o r enerosarnente humana. Vae além elo que se pratica actuai-
mente em diversos paize-s, muito além elo que aspiram os particlarios 
do moderno socialismo ele Estado, do que pedem os socialistas chris-
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demonstra mesmo que eleve haver em cada semana dous dias conse-
L'Utivos ele fol _a, um para o culto publico, outro para o repouso 
domestico. 

Esse ensaio já foi tcnLaelo uma vez no mundo, como ha pouco 
alludi, ha Lres seculos passados, por um homem de g·enio extranlio, 
Cromwell, o illumiuaelo prolector da Republica de Inglaterra, em 1653. 

·'A instituição das machinas torna cada vez mai·s realizavei esse 
prbgramma, base da moralização do proletariado e do patriciado in-
dustrial, moralização que a seu turno reagirá sobre a efficiencia da 
activiclade industrial. Si a cultura affectiva e intellectual não estivesse 
inf'el'izniente tão menosprezada entre os patrões, se1'iam elles os pri-
meiros a estabelecerem e.spontaneamente tal regímen. Pois nã0 se 
póde desconhecer que o proletario produzirá tanto mais, e tanto me-
lhor, quanto mais honesto, intelligente, instruiclo e saclio fôr. Ora, 
uão é possível satisfazer taes requisitos sem tempo para o repouso 
Llo corpo e cultura .da alma." 

Verifica-se, desse modo, JJOr essas palavl'as ele Teixeira Mendei:;; 
tJUC aquillo que o positivismo sustenta é que os patrões deviam ser 
os primeiros a estabelecer espontaneamente a limi taç.ão de horas de 
trabalho industrial diario e o repouso semanal para o descanso do 
corpo e cultura da alma. 

o Sn. TURIANO CAMPELLO: - Mas si não o fizerem? 
O SR. CARLOS PENAFIEL: - Já se está fazendo nas fabricas dJ Hio 

e S. Paulo, mesmo sem lei. Na França levaram 18 a1111os paea detel'-
minar, por mecliclas do Governo daquella Republica, a limitação das 
horas ele trabalho, mas j•á exista anteriormente tal regímen imposto 
pelos costumes. Na Inglaterra tambem. 

O SR. JOAQUIM OsORIO: - E, de facto, rião existe na Europa a 
limitação de hora. Os escripiores que se occupam da questão dizem 
que não lia essa limitação. 

O Sn. CARLOS PENAFIEL: - Que na Grã-Bretanha proliferou a 
<'emente lançada no sólo daquella terra de costumes tradicionaes liber-
rimos, que fructificou a ousada iniciativa do· chefe da .revolução que 
levou ao cadafalso Carlos I da Inglaterra, ahi temos as chamadas 
"semanas ing'lezas", que já representam quasi o es•paço de tempo que 
Corr!Le uco,nselha reservar para o repouso hebdomadari.o. 
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Não é uma influencia do positivismo a Comte a convíci;ião de que 
e Estado nada pócle e ele ·que a lei só por si é inwffiente a r,sse res-
H~ito. Tanto a escola liberal como a conservadora, qualquer que seja 
a cloutrina philosophica que as inspirem, pensam igual. Neses ponto 
os intervencionistas e os manchesterianos ainda não liqiuclaram suas 
contas. A these da liberdade estri'ba-se sobre argumentos imperativos. 
"Antes ele infringir o direito elo operaria adulto, de dispôr livremente 
do seu trabalho, é mistér :que fique claramente demonstrado que a 
duração actual do trabalho nas minas es _ota suas forças e compro-

··rr.ette o futuro ela raça. 
Ora, essa demonstração· não está feita. As secções do Conselho 

Superior ela Industria e do Trabalho (La Belgiqiie Modeme, Henri 
Uharriaul, 1910, pag. 1227), pronunciaram-se pela negativa~ por forte 
n.aioria de votos, após um inquerito. 

"Onde o legislador buscaria, então, continúa Charriaul, o direito 
ele impedir o operaria adulto ele clispôr livremente de seu trabaiho? 
Póde um Parlamento, sem indemnização, expropriar o operario do 
::icu direito ao trabalho, que constitue patrirnonio exclusivo desse 
uperario?" 

Depois, Sr. Presidente, com a lei restrictiva, o preço do valor ou 
o custi liquido dos objectos augmentaria si os salarios não fossem 
diminuídos. E esse augmento elo custo liqui·do não dará, em évocas 
normaes, uma força nova á concurrencia estrangeira? 

São medidas que um e outro paiz arbitrariamente não pocle.m 
adoptar. Commercialmente temos que temer um enfraquecimento ela 
potencia expansiva , e defensiva do Brasil industrial, e seus effeitos 
serão tanto mais a temer :quanto a lucta já é clifficil em um paiz 
novo, ele movimento industrial ainda incipiente, de tal sorte, senhores, 
que não tenho receio de affirmar que, de momento, economicamente, 
em época de paz, com duração ele trabalho ig·ual, o rendimento das 
iDdustrias brasil·eiras terá que ser sensivelmente inferioe ao ele outros 
paizes. 

o SR. MANOEL VILLABOIM: -- Em primeiro logar se observa 0 .... 

SRguinte: todos os estabelecimentos industriaes, que têm reduzido 
a oito horas de trabalho, têm conseguido trabalho muito mais pro-
veitoso elo que. no· regímen das 10, 12 ou 14 horas . Em segunda Jogar, 
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se tudos paizes não adaptassem ás oito horas e nós o adopL::rnse111os, 
l~ averia uma affluencia extraorclinaria ele trabalhadores para o Brasil. 

O SR. CARLOS PENAFIEL: - Si todos os paizes acloptassem ás oito 
horas seria um. caso iclentico ao cios vasos communicantes : hav131·ia 
o equilibriu; mas, si um ap enas o acloptar, este viria fatalmente a 
soffrer. A logica, nesse caso, f> ari thmetica. 

O SR. MAN01n. VJLLABOIM: - Como, si está prnvaclo que P,Sse Lra -
balho é mais rendoso? 

o SR. CARLOS PENAFIEL: - Não está provado tal. 
O SR. MANO l1L VJLLABOJM : - E é uma observação feita em toclus 

aquelles lagares onde se tem acloptado o regimen elas oito horas . 
O SR. JOAQULM Osomo: - Na Europa nã.o ha trabalho ele oi lo 

l1ocas ; ha o trabalho ele 10, '12 e 14 horas. 
O SR. i\L\'.'{OEL VILLABOIM: - Como não lia o trabalho de oito 

l1üra3? V. J.i.x. o encontra nos re _istros Jeitos elo accôrclo· com as esta.-
listic,as, relatorios e observações. 

O. Sn. CARLOS PENAFIEL: - "· Já citei o Uruguay, onde se deu o 
factu contrario ao allegaelo pelo illustre representante de S. Paulo, 
º' tal ponto .que os nosso.s procluctos têm invadido aquelle paiz, cujo 
regimen do trabalho foi suffocaclo por essas restr i cções. 

O SR. MANOEL VILLABOJM: - E' um caso isolado que V. Ex. cita. 
O SR. CARLOS PENAFIEL: - A França, com receio ela industria 

allemã, le·,ou ·18 annos par.a adaptar o regimen ela limitação ele horas 
de tr<abalho, poi.s reduzindo as ho-ras, é mathematico, reduz - se a pro-
ducção. 

o 8R. MANOEL VILLABOlM: - V. Ex. não apurou quaes 03 elo-
menbs procluctores dessa consequencia, tirando a conclusão pelo prin-
cipio cio íJOSl hoc ergo propter hoc. 

Sabemos quaes .as outras causas qüe influiram para a climinuiçã1J 
da p:l'ociuGção? 

O SR. CARLOS PENAFIEL: - Na Europa o argumento maximo con-
tra a lim1 Lação das horas tem s ido este, quer nos proprios congresso::; 
opetarios, quer nos parlamentos, o medo ela concurrencia estr&J:tg·eira. 

o SR. MANOEL VILLABOIM : - E' argumento de capitalismo. 
O SR. CARLOS PENAFIEL: - O nobre Deputado não estava aqui 

.quando eu disse que na Europa, muitos chefes operarias são os pri-
meiros a não quererem a limitação de horas, a não ser com uma 
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condição: que o EBtado limite tambem o salario minimo. Do contra-
rio, o patrão burlar·á, como está em toda parte burlando a lei, dimi-
nuirá o salario e ahi terá acl:).ado compensação da diminuição dal5 horas 
de trabalho. 

E' logico, é ponto inflexível. 
O ·SR. MANOEL VrLLABOIM: - Ao contrario: ao menos um cios pon-

tos do problemas, o das horas de trabalho, fica resolvido. A conquista 
se reduzirá, depois, ao quantum do salario. 

O SR. CAHLOS PENAFIEL: ~ Quando se via, senlwres, que lá na 
Europa, antes da guerra, o effeito util do operaria nas fabricas de 
fundição de metaes era na Inglaterra de 360 toneladas em média, em 
França de 306, na Allemanha de 352, na Silesia e de 312 na Westphalia, 
omquanto na Belgica não passava de 232 toneladas, isso porque nesta 
ultima nação as fabricas se achavam num estado de inferioridade, 
em relação ás suas concurrentes, no tocante á apparelhagem mecanica, 
nue diremos do nosso Brasil onde a importação ele machinas, a insti-
tuição dessa apparelhagem mecanica ainda não tornou facilmente 
realizavel o programma da reducção ele horas nas minas e fabricas? 

Nesse ponto não devemos nos afastar muito da velha escola clas-
sica de bonhomia e de ingenuidade dos Ricardos, dos Smiths, elos 
Iiberaes :que commungam comnosco apenas na convicção ·de que nu 
mteresse proprio elo operaria se ha mistér proclamar a illegitimidaele 
de C1Ualquer intervenção do Estado, porque, como ponderam aquelles 
economistas, "todas as vezes que a legislação ensaia regular as pen-
dencias entre os operarias e os patrões, são sempre os patrxes que ella 
consulta". 

Em mataria de intromissão dos poderes publicas para regular os 
contractos de trabalho, Cobden foi mais expressivo, dizendo com a 
maior simplicidade: "Quando dous operarias correm para perto do 
patrão, os salarios baixam; .quando dous patrões correm para perto do 
operaria, os salarios augmentam." 

O SR. MANOEL VrLLABOIM: - E' uma conclusão· feita sem obser-
vação alguma, porque os salarios estão sempre dependendo dos capi-
talistas, em uma ou outra hypothese. Normalmente, as condições do 
capital são muito superiores ás elo operariado, e dahi a necessidade 
ele leis reguladoras, para o equilibrio. 

O SR. CARLOS PENAFIEL: - E' de facto· a idéa corrente, mas neste 



- 579 -

O SR. MANOEL VILLABOIM: - Então não é o numero. 
O SR. CARLOS PENAFIEL: - A offerta e procura ... 
A offerta e a procura não bastam para tudo explicar. Para que 

o salario se eleve, é preciso tambem que a proclucção cresça, poeque 
é" com a ·proclucção mesma que elle se paga. ~ para que a produeção 
nu·gmenle, é preciso, por outra parte, um capital bem empregado, 
machiuismo aperfeiçoado e direcções technicas se~uras, e, por outro 
lado, uma mão de obra habil, acLiva, bem disposta. O f'unuo d_os sala-
1 los busca-se no conjuncto da producção. O que se subtrahe da somma 
total do capital é pouca cousa. O bem-estar do trabalhador não está, 
então, em uma questão de . repartição, como imag'inam os socialistas, 
mas em uma questão de organização do trabalho. 

Legislando sobre essas materias, não se obterá outro resultado 
sinão o de falsear o livre jog·o das leis cconomicas naturaes indispen-
saveis á organização do trabalho. 

O professor Dejace, da Universidade de Liege, pergunta qual o 
ponto fixo que convém manter quanto á limitação de horas. Esta 
Gamara acaba ele vacillar nesta questão: em· Julho o projecto· deter-
minava oito· horas, o substitutivo dilata, agor'à, a dez horas o dia 
do trabalho industrial no Brasil. 

O SR. M,A..NOEL VILLABOIM: - Não se sabe por ·que ... 
O Sn. CARLOS PENAFIEL: - O Pro·fes·sor Dejace pergunta si no dia 

em que se conceder ao Estado, intervencionista, o direito de fixar 
a duração do trabalho, em vez de se deixar patrões e operal'ios se 
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arranjarem á vontade, não trará esse dia outros dias em que, ' em face 
de outras considerações de ethica e progresso moraes, · o legislador 
se deixará arrastar por novos movimentos; desejando arrancar aos 
poderes publicos mais ampla reserva de folg·as, mais tempo de paus2s 
no trabalho consagradas á vida verdadeiramente humana, até topar-
mos com as reducções Já reclamadas pelos theoricos: seis horas de 
trabalho segundo Vaillant, tres horas segundo Lafargue, uma hora 
e vinte minutos, segundo Jules Guesde. 

Responder-me-heis que eontra a razão logica se levanta a razão 
sent'irnento. Appellareis talvez para os sentimentos de medico do orador 
que·, por. acaso, occupa, neste momento, a tribuna combatendo· deci-
didamente o vosso projecto sobre a regulamentação de horas. 

E eu vos retrucarei perguntando si existe ing·enuo nesta Casa, 
algum leg·islador neste Parlamento que acredite bastar a intervenção 
do Estado fixando a duração das horas quotidianas de tra·balho para 
impedir que a massa humana desorganizada se deixe cahir nessa 
voragem de trabalho embrutecedor e sem treguas, que, a esta hora, 
mais do. que nunca, se tornou, no mundo inteiro, superexcitante, 
quando a vida moderna, no seu curso normal, nas épocas ele paz, já 
nos obriga a fazer esforço, a trabal·har, a dobrar e, por vezes, redo-
brar o trabalho, a roer até as proprias horas reservadas ao somno, 
e, si as forças parecem se abater, a sustentai-as artificialmente por 
meio do café, do chá, do alcool e de outros e·stimulantes. 

A duração do trabalho, retruco-vos ainda na qualidade _de me-
dico, de simples hygienista, de entendido no funccionamento do sys-
tema nervoso do homem, especialidade a que tenho dedicac!o meus 
estudos profissionaes, não é, nem póde ser o unico elemento de sur-
menage, de esfalfamento, de sobrecarga, de subreposto, de sobrenal 
que supplante, canse e vença o trabalhé).dor. Sob o ponto de vista 
da hygiene social, a duração do trabalho não é o elemento prinoipal 
tle esgotamento a estafar, a deprimir, a exacerbar o systema nervoso. 
a derrubar o ente human.o em suas ener .~ ias viris de resistencia orga-
nica á fadiga, reduzindo a expressões morbidas infinitamente varia-
veis a tarefa de todos os orgãos que animam a vida. 

Ha cousa mais importante, muito mais importante cio que a dura-
ção do trabalho, cousa de que o projecto em debate não cogita 
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absolutamente e sobre o qual o Estado não póde e nem ha por intervir, 
é a intensidade do trabalho. 

E sabem bem os nobres colleg·as que, si aqui tropeçamos. si aqui 
não pudemos chegar com a protecção da lei, si a impossibilidade do 
Estado de intervir é aqui reconhecida pelo proprio silencio da pro-
posta da Commissão de Justiça, si não podemos legislar sobre a 
intensidade do traba!iho, que é o que antes mata, antes deprime, antes 
gasta o coefficiente individual de resistencia, e, portanto, diminue 
esse ·grande capital, essa grande riqueza que é a saude de um povo, 
si o Estado não póde intervir sobre a intensidade do trabalho, a maior 
valvula de escapamento, no industrialismo moderno, das energias do 
labor humano, - toda essa comedia universal de protecção legi~

lativa aos operarios refina, toda essa hypocrísia legal resalta, desmo-
ralizada, si considerarmos que e&sas medidas de limitação do horario 
do trabalho vem facilitar o quadro muito mais escandaloso, muito 
mais deshumano, muito mais nocivo do trabalho em domicilio. 

São argumentos economicamente, socialmente, moralmente, tão 
ou mais consideraveis d0: que outros já aqui pesados. A limitação da 
duração do trabalho, officicialmente praticada, efficientemente fiscali-
zada pelos poderes publicos nas fabricas e officinas, condemna milha-
res de homens e mulheres e de menores a trabalharem até o extremo 
limite das forças humanas, e além mesmo, estirando-os a fórmas anor-
maes, a fórmas graves de fadigas, porta aberta a todas as fu . as da 
nossa energia nervosa, cerebral, muscular e organica. 

Ora, Sr. Presidente, a medi·da propugnada no capitulo III do inti-
tulado Codigo do Trabalho, e mantida na emenda agora em discussão, 
não tem alcance para remediar aquelle mal e, ao contrario do que 
us seus autores podem prevê!', longe de facilitar, povôa ainda mais 
esse sombrio subterraneo, esse esconso sub-sólo da industria moderna 
ÇiUe é o trabalho em domicilio . O Estado no domicilio não entra, nem 
vóde entrar, seria a mais calamitosa das violações, e prohi·bindo com 
os limites maximos de um horario quotidiano e semanal o trabalho 
industrial nas officinas, redunda, com a sua intervenção, em effeitos 
contraproducentes, vae desenvolver a industria em domicilio, o swea-
(ing system, que é na Inglaterra e em todos. os paizes industriaes a 
burla, o sophisma, o meio de escapar á vigilancia dos poderes publicos . 

• 
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ó SR. DEODATO MAIA: - Quando se fizer necessario, o Estado 
intervirá tambem para attender a essa hypothese. 

O SR. MANOEL V!LLABOIM: ~ E' uma objecção muito ·respondível. 
O SR. CARLOS PENAFIEL: - Já estavam tomadas estas notas 

quando, ha dias, o ex-iDeputado Passos de Miranda, representante de 
um grande Estado do Norte nesta Camara, e, durante a legislatura 
passada, membro da Commissão de Justiça, escreveu, no Jo1°nal do 
Comme1·cio de 23 do mflz findo , sobre esse aspecto do assumpto, os 
trechos que não vou lêr para não roubar mais tempo e atlenção ao 
auditoria, mas que peço para ser enxertado a esta altura do meu dis-
curso nos "1nnaes do Congresso, registro qu,e virá em reforço do ar :u-
mento CJUe acabo de desenvolver. 

"A França, a Suissa, a Austria, a Noruega, a Hespanha e a Russia 
são os paizes da Europa ondt' a lei fixa um maximo diario de ho_ras 
de trabalho aos operarios homens. Nos Estados Unidos admitte--'e, 
já pela propria lei, já pela jurisprudencia, que esse limite póde ser 
derog·ado pela vontade expressa daH partes. (Ch. Gide, op. cit., pag. 173.) 

Diz este escriptor e professor ele Economia sodal compam.da na 
Faculdade ele Dir0ito ele Paris: "a duração leg·al deve agir á maneira 
de uma trave (cran d'arrêt) ' mais . ou menos superfina para os ope-
rarios organizados, mas qu e serve para proteger a massa inorganizada 
(unskillecl workmwn ), impedindo ele deixai-a cahir no abysmo do 
trabalho embrutece~or e ininterrupto." 

Aliás basta o simples bom senso para comprehender que traba-
lh os existem cuja natureza e acuidade consomem em cinco· horas muito 
mais energia e esforço cio que outros em 10 e 12. Escreve Pavissich: 
"Sem duvida a questão ela relação entre a duração e 6 producto do 
trabalho cl 0 nencle de duas causas varias: qualid~e de trabalho, clima, 
estado de cultura, costumes, educação, salario, etc. Ninguem póde 
ignorar que em certos trabalhos mui fatigosos se esgotam completa-
mente em oito horas as forças physicas, emquanto qne em outros o 
operaria se conserva vigoroso depois de trabalhar dez. Não é, pois, 
possi ""' generalizar a todos os paizes e a toda classe d e serviços a 
jornada de oito horas sem quebrantar precisamente o principio de 
iguald'l:de casado com o da liberdade, nos quaes se inspiram os arautos 
de tal reforma. (Action sociale, pag. 134.) 

Accre:ice que as horas de trabalho não são o unico elemento a 
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considerar: o meio no qual se exerce o trabalho, o esforço muscular 
ou mental, os gestos, a attüude em pé ou mais ou menos forçada · que 
elle exige, os materiacs a manipular, os insLrumentos de que elle se 
serve, ot: ~.s machinas em que trabalha, são outras co·nclições que 
podem aggravar .de muito a fadiga do trabalho e comprometter a vida 
do trabadiador. E ahi está um campo indicado para a intervenção do 
Estado; cabe-lhe proteger a saude do operario; cabe-lhe fixar um 
certo minimo de salubriclacle abaixo do qual não se deve ir. E' neste 
sentido que se tem orientado a legislação ele todos os paizes. Hoje em 
dia reconheceram a nécessidacle de uma fiscalização cio Estado por· 
um corpo de l.nspectores que guardem a salubridade e a hygiene da~ 
officinas. O projecto n. 284 A, só tem sobre tal ponto vaga referencia 
no § 1º do art. 20. 

O grande mal, porém; não está em ~. era! nas fabricas C]Ue fran-
cam~t'e trabalham, mediante certas notmas de um regulamenLo, mas 
na rnannfactnra a domicilio, onde se dá a verdadeira especulaçã.o; 
com preços ricl iculos e miseraveis e um trabalho penoso e exhaustivo 
das pobres e infelizes creaturas que os necessitam. Este regimen novo 
aparece como um mal . peior elo que aquelle que se pretendia curar; 
a tal ponto que lhe deram o nome infamante, tornado classico, de 
swating systern. O trabalho á domicilio, que os economistas ele outr'ora 
parecia o ideal de uma vida sã, agradavel, familiar, nos desperta hoje 
mais cio que a imagem de um inferno industrial, entreg·ue a todos os 
flageJ!os; longos dias e vigi lias interminaveis, insalubridade P. infe-
cção, preços irisorios com a obrigação ainda de fornecer certas ma.te-
rias primas, concurrencia trahidora feita ao trabalho normal; e, o 
que é ainda mais grave "0omo varrer essas cavallariças d'Augias, 
pergunta Ch. Gide, sem violar o domicilio priviado e a liberdade indi-
vidual?" Em Bruxellas numerosos operarios camiseiras, que traba-
lham a domicilio, ranham cerca de francos 5,55 por semana, traba-
lhando das sete horas da manhã. ás dez horas da noite (H. Charriaut, 
op. cit., pag. 346) . A respeito entre nós talvez houvessem algo a dizer 
as costureiras que trabalham para as nossas forças ele mar e terra." 

O eno dos icleologos socialistas é julgarem que a reducção das 
hnras de trabalho na industria está á discripção de cada paiz e que os . 
industriaes podem á vontade, para alliviar os operarios, diminuir o 
dia a seu bel-prazer. Os intereses commerciaes das na9Ões que· giram 
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isofada e separadamente encontram-se e prendem-se· sempre mais uns 
aos outros. 

Existe, além disto, uma outra objecção a fazer á reducção exces-
siva das horas de trabalho na industria, objec9ão que é de ordem inte-
rfor. E' ·que ao lado dos operarias da grande industria, ha os opera-
rios e os ch efes de officina, trabalhando a domicilio, aos quaes se 
não póde ápplicar o dia de oito horas; ha na agricultura esses milhares 
de auxiliares r, assalariados obrigados sempre, pelas necessidades da 
producção agricola, a levantarem-se antes do romper do dia e a tra.-
balharem até o pôr do sol. Conformar-se-hão todos elles, ou deixarão 
a r.harrua pp,l fl fabrica, de trabalho mais suave e com ·os attractivos 
das cidades? As consequencias são fac eis de prevêr: · a lavoura em 
falta de braços e as cidades accrescidas dos sem trabalho e do pau-
perismo, em seus varios e terríveis aspectos. 

Quando, não obstante tudo isso, por caprichosa ou pusillamine 
barretada a theorias malsãs se teime em fixar neste vasto paiz, ainda 
na aurora de sua industria, a duração das horas do trabalho, vá lá 
aue se estipulassem fO horas de trabalho effectivo po·r dia, com seis 
horas aos sabbados, facilitando desta fórma aos operarias a folga 
mais que necessaria para as suas compras· e provimentos. E' o que 
.se chama a semana inaleza. E a proposito· surge a talho cqnfirmar 
qne neste ponto como no resto vem sendo a legislação na Inglaterra 
o produeto da vegetação dos costumes. Tal horario· de trabalho é alli 
pratica inveterada e uniforme desde muito e, no emtanto, só em Maio 
dfl 19i2 teve a sa..,.ração legal pelo Shops Act. 

Mas si a apreciação de um só dos muit.o·s aspectos ·ryue o · assumpto 
offerece suscita tantas ponderações judiciosas, como resolvei-o em 
1'16co e precipitadamente sem solicitações exigentes do nosso meio, 
de nossa industria e da nossa economia?" 

O trabalho das mulheres - No substitutivo da Commissão de 
.Justiça, os arts. 27 e 3i. eni substituição aos arts. 40 e 47 do pr.ojecto 
n. 284 A, de 1917, prescrevem medidas de intervenção legislativa con-
tra os abusos rfo industrialismo a proposito do trabalho das mulheres. 

E' mais que louvavel o intuito humanitario do legislador quando 
.no seu parecer phot.ographa com palavras de André Maday, Le droit 
rfes f emmes a'tf, trapail, pag. 90, a verdadeira situação das mulheres 
operarias, solteiras, casadas ou mães, que se entregam ao trabalho 
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nocturno nas fabricas e minas, invocando as resoluções tomadas na 
Conferencia Internacional, em Berna, de 1905, sobre a prohibição da 
labuta nocturna ás mulheres empre~adas na industria. 

•Concordo que ha, como expõe brilhantemente o parecer da Com-
missão presidida pelo illustrada Dr. Cunha Machado, que ha uma 
opinião publica internacional que, dia a dia a maior, virá impôr aos 
legisladores o voto de leis sociaes de hygiene e de regulamentação 
do trabalho. Dahi, porém, a acceitar que todos os meios a empregar, 
lembrados por aquella opinião, sejam presentemente admissiveis. e 
que todas as leis ditas operarias sejam applicaveis ou efficazes, a 
distanciii é muito larga. 

E' incontestavel que tende a se formar uma opinião publica inter-
nacional. Esta guerra o está demonstrando por mil factos. Até pelas 
manifestações da data de i de Maio em toda a parte do globo terrestre, 
já se sentia esse movimento antes da guerra. Temos, porém, que ca-
minhar muito para que o abaixamento neccssario das barreiras alfan-
de? arias, a facilidade crescente dos transportes, portanto, uma con-
currencfa industrial e commercial que se universalize, venham a 
permittir que a maior parte das questões operarias sejam resolvidas 
com ententes internacionaes. E' verdade que já existem accôrdos 
internacionaes sobre accidentes de trabalho. As duas gi'andes confe-
rencias internacionaes para a protecção operaria realizadas em Berna, 
em 1905, e em 1906, o tiveram por fim a interdicção do· emprego do 
pllosphoro branco (amarello) na fabricação dos phosphoros e do tra-
balho á noite ·das mulheres. E' um começo . E' evidente que uma legis-
lação internacional do trabalho, tendo a se elaborar. Imperiosas neces-
sidades determinam essa evolução. 

Provêm de dous factos consideraveis: a Revolução que dissolveu 
as corporações e a machina que fe.z sur~ir um industrialismo desen-
freado. Dissociado, o operaria seria desde então, entregue a todos os 
excessos mortíferos de uma exploração deshumana si o Estado não 

· intervieBsc. Dahi o alluvião de projectos e leis nas assembléas popu-
lares, os regulamentos de protecção dos governos, sobre o trabalho das 
mulheres e das crianças, o ,trabalho nocturno, a hygiene, etc.. . (Le 
Crise Social, G. Deherme, 1910, pag. 88.) 

Mas esses regulamentos, senhores, estamos vendo que todos os 
paizes não tardaram em reconhecer, collocavam as· industrias .de um 
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paiz em um estado de inferioridade flagrante em face dos concurrenLt<> 
estrangeiros. 

E' por isso que, agora, se começa a pensar em internacionalizar 
as leis operarias. 

Nesta quadra historica actual, porém, não ha duvidas passiveis, 
as tarifas prohibitivas que reservam aos brasileiros o mercado fote-
rior, tornar-se!'hão insufficientes, de uma mediocre economia, votada 
6 praticada realmente a actual lei em discussão, como succedeu no 
Uruguay socialista de Batte, nas emergencias correntes a tomar medi-
das em contrario para amparar a sua industria. 

No particular ela prohibição nocturna do trabalho ás mulheres 
adultas, o Rio Grande não está sô contra esse dispositivo do projecto. 
A emenda n. 39, elo illustre Deputado paulista Sr. Raul Cardoso, rejei-
tada pela Commissão, mandava supprimi.r o paragrapho unico ·do 
art. 40, do projecto n. 284 A. Nem diversamente pensa o <Dr. Alvaro 
Carvalho, colle a de levantado merecimento, leader ela representação 
paulista, nesse ponto, como em outros muitos, em franca divergencia 
com o Relator do substitutivo Sr. Prudente de Moraes, pertencente 
á mesma bancada. Em depoimento jornalistico recente, feito á Gazeta 
de Noticias, fulminou aquella disposição. 

Particular interesse illustrativo, tenho em frizar, antes de qual-
quer votação sobre tão malsinado projecto, a ~raças bem fortes, a 
concordancia perfeita, exacta, entre S. Paulo e o Rio Grande do Sul, 
em uma decisão, assim ajustada e concorde, na sua espontaneidade, 
sobre a qual não se podem bater divergencias entre a palavra auto-
rizada do leader da bancada paulista e o pensamento do Rio Grande 
e, nesse ponto, a emenda substitutiva de 27 de Agosto de 1918, ·não 
poderá colher os votos das bancadas paulistas e sul rio-grandense, 
poI'quanto mantém o absurdo do projecto de 1!H7, quanto á interdi-
c9ão elo trabalho nocturno ás mulheres: 

Textualissimamente affirmou o Sr. Alvaro de Carvalho: 
"Sou contra a prohibiç1io para a mulhet' do trabalho nocturno 

industrial, pelo fundamento de que se deve conservar ao operarió 
adulto a maior lib erdade, regulando-se sómente a situação dos me-
nores. 

Deve-se alterar o Codigo na parte em que prohibe o trabalho 
nocturno subterraneo. 
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S. Paulo pretende dar aos operarios a maior liberdade no con-
tracto de trabalhos, menos quanto aos menores e ·ás mulheres para 
evitar abusos." 

. 
O SR. TURIANO CAMP.ELLO: - S. Paulo pleiteia uma lei que diga 

respeito ás mulheres e ás crianças. 
O SR. CARLOS P.ENAFIEL: - Nós, cio Rio Grande, queremos uma 

lei sobre accidentes de trabalho, queremos amparar a mulher e os 
menores. Agora, quanto ao caso particular da prohibição do trabalho 
nocturno das mulheres adultas, achamos que isto infringe até o § 24 
do art. 72 da Constituição; é uma restricção da liberdade. 

o SR. AUGUS'l'O DE LIM!\: - Apoiado. 
O SR. CARLOS PENAFIEL: - Abandono o arg·umento juridico e 

C'mstitucional e me atenho brevemente a eses ponto do assumpto, inda-
gando, uma vez que o Estado, segundo o cr iterio elo projecto, se tornou 
urna especie de divindade tutelar, possuindo uma aptidão superior á 
aa iniciativa privada, si não é Iici to duvidarmos ela insufficiencia de 
tal protecção paternal. 

Somos toclos concordes em consideear que o trabalho das mulherefl 
é o aviltamento e a escravidão ela mulher, porque é n fim da solida-
riedade conjugal, da familia. O verdadeiro reino da mulher é o lar. 
Si ella o abandona, Ri ella não sabe alli servir ao homem e aos filhos, 
acabou-se o seu poder, foi-se a sua influencia. 

A mulher, nas officinas, nas minas, não passa de um odioso pro-
'.lesso de exploração do homem. Quanto mais se generaliza o trabalho 
d.as mulheres, mais se sente um profundo mal estar social. Todos 
aquelles que pretendem justificar o trabalho das mulheres não se 
valem sinão de argumentos tirados de uma concepção erronea do 
direito, de sophismas pueris sobre a independencia absoluta do indi-
viduo e de observações superficiaes dos phenomenos sociaes. 

Não podemos, porém, prohibindo a labuta nocturna das mulheres, 
cbe ·ar com a panaeéa simplista da lei a remediar semelhante mal 
estar. A lei não poderia sinão aggraval-o, sem nada impedir, mesmo 
que viesse a ser de facto praticada. A mu1'her é aclmittida na usina, 
nos subterraneos das minas, porque ella se offerece a preço mais 
r-onveniente aos patrões, e não porque possa assim assegurar o bem 
rstar possivel ao seu lar, juntando um salario ao salario do marido. 
A obra de regeneração social é laboriosa e lo~ga, mas certamente em • 
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breve periodo reconstructivo será preferivel que em. vez da mulher 
trabaltiar da alvorad.a ao cahir da tarde, e mesmo noite a dentro, afim 
ele ganhar um salario· derisorio que quási em nada augmenta o salario 
do marido, procure augmentar o poder de compra deste salario sem 
abandonar o lar, a·ntes apertando sel!S habitas de economia domestica, 
para não se entregar ao vendedor mais pro·ximo, que só lhe fornece 
generos á preços exhorbitantes, e para não apromptar ás pressas uma 
cozinha summaria que desagrade ao seu marido e o a!'l'aste ao bote-
quim ... 

"A trabalho igual, salario igual", dizem pomposamente os femi-
nistas. Resalta logo olhos a inanidade dessa fórmula, porque a sua 
applicação na industria, - si é que ella podesse se applicar - seria 
a eliminação quasi completa da mulher dos escriptorios e das officinas 
(salvo, talvez, diz o autor a que estou me valendo nesta passagem, para 
alguns officios excepcionaes: o ele diamantistas, ele lapidarias, por 
exemplo). 

A mulher, com a sua concurrencia, não é mais a colaboradora 
do homem, e deprecia o salario deste, augmentando, além disso, a 
falta ele occupação cio opera.rio, falta de que ella propria soffrerá a 
repercussão. Por outro lado, pela sua maior força e sua maio·r regu-
laridade, de procluctividade, o homem torna-se um meio de fazer baixar 
o salario feminino, e é assim que se oppõem, sobre o campo economico, 
os dous sexos. 

A sociedade tem o direito de se defender desse estado de cousas 
ainda mais assustadoramente avoluma:do com a actual guerra. Não 
é, porém, com regulamentações, não é se contentand'o com meias me-
dida.s que os legisladores poderão desviar o trabalho feminino elas · 
fabricas. A sociedade terá que supportal-o temporariamente, através 
das graves desordens da hora presente, porém ella acabará rejeitando-o 
logo que possa. O salario da mu1'her não será nunca um salario normal. 
E' unicamente um salario de inha.pa. Por isso têm os escriptores mais 
Sensatos razão em accentuar que o trabalho da mulher, economica-
mente, anti-social, é, s·ob o seu aspecto moral, profundamente desmo-
ralizador. Quando o senso cio dever primordial da mulher é sacrifi-
cado ou perdido, não ba nenhuma razão para que s·e conserve o senso 
dos outros deveres. 
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A regulamentação, Mmo querem os seus autores, os illustres e 
acatados membros da Commissão de Justiça, além ele inconstitucional, 
de illegal, de antirepublicano, por varias aspectos, não constituiria 
nesse particular do trabalho ela mulher operaria, um embaraço para 
o industrial que o obrigasse a trocar logo o trabalho da mulher seja 
pelo trabalho masculino, seja pelo machinismo. Em França, desde 
os começos da regulan:ientação de 1892, até a que se seguir, a de 1895, 
e mesmo depois da lei ele 30 de Março de '1900 nada de semelhante 
suocedeu. Ao contrario, em 1893 lá existiam 338. 486 operarias, em 1895 
contavam-se 445. 172. 

Uma de duas: ou a regulamentação não produziu nenhum, effeito, 
·ou os patrões burlaram o entrave, que a lei creou, reduzindo ainda 
os salarios. 

Os fantasistas, os intervencionistas, os possibilistàs, os que pro-
curam ungir a consciencia dos povos no fanatismo do socialismo do 
Estado, preferirão acceitar a ultima hypothese, isto é, que as opera-
rias francezas não puderam realmente escapar á vigilancia governa-
mental, e entregam-se ao trabalho da obra em domicilio. 

Numa e outra hypothese, em que melhorou a lei a situação da 
mulher operaria em França? Continuam "ou surmenée.s, ou affaméP-s, 
ou prostitnées", ou esgotadas pela fadiga, ou debilitadas pela fome, 
ou "servas e reservas da prostituição". 

Si a maior parte elas vezes a labuta ela mulher é determinada pela 
insufficiencia elo salario, não é menos verdadeiro que, para algumas 
mulheres, o trabalho é uma condição - deploravel certamente, mo-
mentanea sem duvida, mas innegavel - de vida, de ver ·' onha ou de 
morte. "Nesses casos, a interdicção absoluta do trabalho, impeliria 
essas mulheres, as em que fermentam já os institutos necessario~ 

á prostituição. Por outro lado, ha uma multidão de circumstancias 
rrue a lei rígida e mecanica não póde prevêr, ás quaes ella não pode-
ria sempre se a,iustar". 

De resto, a lei" não poderia, atacando um dos effeitos, attingir a 
causa. O espirita feminista, anti-social, que é o que toda esta Gamara 
condemna, manifestar-se-hia então de outras maneiras e produziria 
desordens sociaes pelo menos tão fune-stas como a que se pretende 
evitar. 



590 -

Os monstruosos males e os grandes peccados decorrentes de tal 
situação bastam para Lornar plenamente inaplicavel e impossivel o 
remedi o alvitrado pela illustec Co mm issão ele Justiça, porque antes 
de tudo esqueceu os autores elo pNject.o que aquillo que se pre!lencle 
conter dentro ·das disposições de um regulamento, são phenomenos 
muito complexos, demasiado activos para serem abrangidos por todas 
as faces. 

Toda protecção legal econom ica, em tal sentido se faz necessaria-
mente contra a propria mulh er, contra aquella que se visa proteger. 
A regulamentação do trabalho das mu,lheres será nas mãos elos patrões 
no Brasil como tem sido em outros paizes um meio de reduzir· ainda 
seu infimo salario, e por ahi o elo homem. 

Em um CongTesso feminista elos mais importantes, Mme. Vincent 
propôz estas . bases, tão empiricas como o processo adopLado pela illus-:_ 
trada Commi.ssão ele Justiça: · 

"1 º, dia ele trabalho, para as mulheres caJsadas e as moças solteiras, 
limitado a seis horas; 

2º, prollibição do trabalho noel.urna ás mulheres, ás menores e 
ás crianças; 

3º, probibição elo traballrn ás mulheres prenhas, dous mezcs antes 
e dous mezes depois cio parto; 

4º, prohibiçêlo lias profissões r econhecidament.e insalubres. ás 
mulheres, ás moças menores e ás crianças." 

5º, a trabalho igual, salario igual; 
6º, serão encarregados ele vigiar a applü;ar;ão desses regulamentos 

na~ officinas e mauufact.uras conselh eiros. homens e mulheres da· 
mais reconhecida reputação social; 

7º, applicação dessas disposições a ~odas as mulheres. moças, me-
nores P cr.ianças empregadas nas usinas, fabricas, officinas., manufa-
cturas. armazens cio Estado e ela industria particular." 

E' eviclent0 qu8 a conscqnencia immecliata de tal regulamentação. 
a suppôr que ella fosse effectiva, seria a suppressão quasi total das 
mulheres no trabalho industri al, o que todos nós applaudimi:Js. 

Mas o facto insopbismavel é o que já mostrámos, é que isso tem 
falhado na França e outros paizes . 



Em um dos livros que tenho sob as mãos, esuripto por Henri' 
Clrnr.ri:rnt, ha poucos annos encarregado velo Governo francez de 
visitar a Belgica, a classica terra ele tantas eRperiencia8 sociaes, que 
Eliseu l-teclus cognominou "o campo de experiencia ela Europa", para 
accentuur que não ha pa1z no mundo, dentro Lle tãu estreitos limites, 
que tenh a despendido tão extraordinaria activicl&de Lle iniciaLiva nessa 
febre pel'petua ele reformas que a t!'ansformaram em um laboratorio 
social --- esbarra - se ás pags. 224 e 225 com esta confissão: "A lei de 
:l888, completada pela ele -1906, veclanclo aos esLabeLecimentos indus-
Lt·iaes o empregar crianças dos clous sexos antes dos -t2 annos ele id&cle, 
e estipulando que o trabalho efí'ectivo, para as crianças e os adolescen-
tes de menos de 16 annos, assim corno das mulheres menores de mais 
ele 16 annos e de menos de 21 annos, não póde ultrapassar de 10 112 
horas "por dia", não tira que o quadro negro da miseria seja este em 
1910, quatro annos após a lei .em execução: 

"Nas mmas, sómente, ha na Belgica 2.053 crianças de 12 a H 
armas, 4.5:l8 de 14 a '16 annos. Essas crianças são occupaclas a maior 
parte elas vezes em tarefas de homem: vêem-se crianças sobre os pla-
nos inclinaveis, nos trabalhos ele engatamento para a suspensão dos 
ca·ixões de minerio, nas galerias conduzindo ou carregando pesados 
carrinhos ele mão, no-s transportes subterraneos, e até no tront das 
galerias, em atmospheras perigosas, onde o ar fresco da ventilação 
chega ·difficilmente. Como não se vê que essas crianças, cujos orgãos 
não estão bastante clesenvolviclos para um trabalho tão penivel, estão 
prematur·arnente gastas e dep!'imiclas'? Physicamente, estão votadas a 
uma prompta decrepitude. E moralmente, postas em contacto, na 
idade em que todo·s os instinctos começam a despertar, com homens 
que nilo guardam por ellas respeitn algum, não obedecendo a outra 
direcção senão á desses instinctos, estão, fatalmente conclemnada~ no 
vicio." 

"E as mulheres, e as moç.as novas! Que cousa cloJ.oros~, contmúa 
Ci1arriant n<t sua 0hoca nt.~ d1·sc»iP1'i'l•1. . 1ne .;ousa horriYel a su::1 pN~
sença nas minas! De certo, ellas não trabalham mais senão de dia, na 
escolha e separação elas pedras, nos lavadouros, nas barracas. O typo 
ela mulher mineira, da hier·cheuse, desappareceu. Mas as desgrrtçaclas 
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atcuaes não vivem menos escravisadas a labores rudes e a perigosai; 
promiscuillades. O que hà. de .mais grave é que, sobre 100 dessas 
mulheres, 45 têm menos de 21 annos e 40 menos de 16 annos !" 

.Po:leria e·11Jc:>.1· urna ur:'ll'.J'ih~i\u Je ~1.,;1·aeli, na ·.-ua obra S·11/Jü, 
que faz lembrar lierm·inal, os costumes de la 1vlouq1..ette, tuo viva-
mente coloridos nas paginas de Zola. Esta Gamara, porém, mais abun-
dante em economistas do que em litteratos, conhece as descripções 
de Leroy-Heaulieu sobre as operarias de :::;taíorusnire, que lalJ1·w111n 
pregos, negras de sebo, musculosas, carnudas, repugnantes, e com 
respeit•) ás de Landes, oriu.e elle vio mulheres •trabalhando corno 
homem:; em aterros e na construcçiio de estradas de ferro. Jí antes d'l 
actual con1lagrnçii.o, pois aquellas descripções do abalizado ecvnomista 
francez são anteriores a 1909, - a superabundancia de bra1,1os femi-
ninos na industria, essa i.nquietante consequencia do pauperismo na 
Europa. da anarchia contemporanea sob todos os aspectos da desorga-
nização geral do trabalho, agigantava-se em toda a sua culminancia. 
Esse aspecto mais grave do problema forneceu a Paul Leroy-Beaulieu, 
sob o ponto de vista hygienico, economico, social, no tocante a essa 
questão tão altamente humana e moral, no seu livro Le 1'ravail des 
femmes ait XIX siecle, paginas de scenas verdadeiramen.te dantescas 
quanto aos infortunios e martyrios que pesam, com a industria mo-
derna, sobre os hombros da mulher, e que cavam as bochechas e . 
envergam o dorso de pobres crianças, assemelhando-as, por isso, em 
idade, a combalidos velhotes. 

Infelizmente a these limitiva, defendida no prÓjecto em discussão, 
em nada poderá remediar esses males. Na Allemanha, cuja legislação 
operana tem sido aqui tão invocada, na Allemanha, onde tuuo inter-
vencionalismo é credo, - uma legislação social orga,mzada pelo Es-
tado não impedia, segundo um artigo da revista Le Monde J!Jconomique, 
que a situação da mulher operaria continuasse, alli, já antes da guerra 
actual, a ser a mais precaria. Em Berlim, a operaria que ganhava dez 
francos por semana era uma privilegiada. Em Breslau, a média dos 
salarios para a gTancle maioria de operarias era ele sets marcos 
(7fr,50), no maximo, e havia um numero consideravel de mulheres 
operarias que não ganhavam sinão de tres a cinco marcos por semana. 
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Na Austria, a situação da mulher que trabalha é atroz; na Hol-

landa, na Italia, em outros paizes, é tambem penosissima. 

Refiro-me sempre ás épocas normaes de paz, anteriores á guerra. 
AcC'identes de trabalho - O titulo II do substitutivo, que se oc-

cupa dos accidentes elo trabalho, é, como muito. bem diz o parecer que 
acompanha o projecto, a parte mais urgente a ser convertida em lei. 

O eminente republicano que preside os destinos .do Rio Grande 
do Sul, no telegramma em parte já divulgado, aconselhou com toda a 
sua autoridade de avisado chefe politico aos representantes do seu 
Estado no Congresso Federal a seguint'1 solução: 

"O titulo II, que trata dos accidentes do trabalho, con-
tém disposições complicadas, de difficil execução, inefficazes, 
porque não bastam para assegurar a subsistencia material 
das victimas que soffreram incapac.idade absoluta perma-
nente. 

·Nesse ponto sou francamente pelo pensionato e patronato 
officiaes regulados, no qiie f ór possível, pelo mesmo regimen 
das aposentadorias e outras garantias oiitorgadas aos fun-
ccionar·ios publicas em geral. 

Os fundos par·a occ_o-rrei· a essas despezas extraoi·dinm·ias 
poderiam se constitui'/' de taxas excepcionaes e contribui-
ções dos patrões e· até dos proprios operarias dentro ele 
limites razoaveis." 

O SR. MANOEL VrLLABOIM: - Temos a este respeito, na lei de or-
çamento de 1910 para 1911, dispositivos regulando os accidentes de 
lr«bal! u PJll relação ao;; empt·egaclos rla eslrnda de feri'•l, 1nais a:lian-
tados que o projecto. 

u SR. CARLOS PENAFIEL: - No Rio Grande do Sul nós amparamos 
tambem o proletariado elo Estado desde que constitucionalmente aca-
bamos com quaesquer distincções entre elle e os demais funccionarios 
publicas civis. Na Argentina, onde as correntes socialistas são muito 
mais fortes porque existem numerosos filhos lia Hespanha, terra 
onde vemos em_ prurido as mais violentas correntes anarchistas, na 



'Argentina, até hoje não se decretaram as oito horas de trabalho para 
as em prezas particulal'es; isto foi feito apenas para os empregados 
ferro -viarios e para o proletariado do Estado . . 

Coincidem com o modo ele pensar elo Dr. Borges de -Medeiros as 
razões exal'ada;s no parecer assigna:clo pelos illustrados congressistas 
Drs. Cunha Machado, Prudente de Moraes, Arnolpho Azevedo, Mello 
Franco, Moreira Brandão, Turiano Campello, Arlindo Leoni e Veris-
simo de lVlello no tocante ao regimen de indemnização para os diversos 
casos de iucapac-iclacle, delineados nos arts . 59, 60, 61 e 62 do projecto, 
quando reconhecem e affirmam que ef'fectivamente o systema neste 
e;,;tabeleúelo .. é complicado e ele eli1'1'icil execução nas condições actuaes 
ele nosso meio". 

Mas já diversamente pensam os organizadores da emenda substi-
tutiva quanto á reparação que a soóiedaele eleve ás victimas do tra-
balho mclustrial que soffrel'am incapacidade absoluta temporaria, 
quanto ao remedio proposto, quanto á lei que deve regular o principal 
ponto uo problema operario -- os accidentes elo trabalho. 

O Sn. MANOEL VILLABOJM : - A emenda ahi nos trouxe uma situa-
ção ainda peior do que a elo stat1.1, qtw .. A Commissão estabeleceu o 
mesmo dispositivo elo Cocligo Civil, porém, limitando a .indemnização. 
De moclo que neste ponto se retrogradou muito quanto ao direito 
commum. 

O Sn. JOAQUIM OsoRIO: - Os commentaelores da legislação ope-
raria na Europa, clizem sempre, conforme assignalei, que quando se 
vota uma lei operaria, é mais para beneficiar o pa~rão que o operario. 
E aqui se verifica a hypothese. 

O SR. MANOEL VrLLABOIM: - O Codigo tal como foi para a Com-
missão era muito melhor. De lá fài que elle voltou com este accres-
cimo. 

o SR. CARLOS PENAFIEL: - A doutrina humana é amparar em 
qualquer hypothese a victima. 

O SR. MANOEL VJLLABOIM: . - Diante desta sua affirmação, e se o 
dever é este, temos que amparal' todos os operarios. 

O SR. JOAQUIM OsoaJO: - Nessa questão nós somos pelo amparo 
do Estado e não pela tutela deste ao operario. E' preciso não con-
fnndir. 



O SR. CARLos PENAFIEL: - O interesse do operaria não está en1 
· que o Estado só o soccorra, em caso de accidentes, mas que imponha 

ás fabricas medidas preventivas contra a possibilidade de perigos. 
o 3R. MANOEL VILLABOIM: - Neste ponto o projecto é muito falho. 
O SR. CARLOS PENAFIEL: - E' falhissimo, desde o·s cuidados de 

hygiene publica a que allude. 
Outras falhas já assignalei, como a relativa ao ponto das moles-

tias profissionaes; e accentuando que a verdadeira doutrina não é, 
como ponderaram illustres apartistas, a ela tutela do EsLado, direi, 
por exemplo, que nem a:s aposentadorias operarias justificam o que 
se póde chamar "etatização", para usar de um gallicismo. E citarei 
ainda palavras de Georges Deherme em La crise sociale: 

"As aposentadorias operarias tambem não justificam a etatização. 
Sabe-se o que pela iniciativa conse:;uiram os Estados Unidos e Ingla-
terra, pela liberdade subsidiada a Belgica e a Italia, pela liberdad e 
estimulada a França, pelo seguro obrigatorio a Allemanha e a França, 
emfim pela P,ensão complementar a Dinamarca, a Australas .ia e a 
Inglaterra.· 

Nenhuma dessas soluções é satisfatoria. 
Não se póde supprir a ordem organica, isto ·é, a familia, a corpo-

ração e a communa. A propria providencia individual é anti-social. 
Conduz ao malthusianismo, ao celibato egoistico, quando· não ao infan-
ücidio. A verdadeira providencia é dar todas as suas forças á familia, 
tudo despender para bem educar os filhos, convertendo-os em valores 
sociaes. São os filhos, na familia, constituída, que r epresentarão uma 
aposentadoria para os velhos e quanto mais numerosos estes filhos, 
quanto melhor educados forem, mais a. aposentadoria será garantida, 
affectuosa, lwnrada. No caso de sobrevir um accidente, a corporação 
caber·á provêr, e, em sua falta, ·á,· Communa." 

Neste ponto, ha a seguinte nota: 
"A communa de Fort-1\!Iordick, perto ele Dunquerque, conservou 

um destes costumes que faziam a prosperidade ela antiga França. Cada 
habitante que se casa r ecebe, em usofructo, 24 ares de terra. Isto é 
sufficiente para reter os individuas naquella ·região, e induzil-os a 
se casarem cêdo, tendo muitos filhos. A população é alegre e sadia. 
Está a · coberto ele torlos os riscos soc iaes e cada familia tem o seu 
lar." 1 

~-l 



Ó SR. MANOEL VILLABOIM: - Essa propria educação de que se 
trata, no· trecho lido por V. Ex., é incompativel com o trabalho nocturno 
da mulher. 

O SR. CAnLOs PENAFIEL: - Desejamos que, por disciplina moral, 
a mu-lher não vá á fabrica porque as consequencias deste eno não 
so dependentes da existencia collectiva, mas concomittantemente da 
prnpria existencia individual do operaria, provocada pela falta ele 
altruismo e educação social. 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: - A mulher só poderá ir á fabrica em 
uma época anormal cpmo esta que atravessamos. 

O Sn. MANOEL VILLABOJM: - O projecto incuLe principias de 
ai truismo; agora não queiramos modificar completamente as leis que 
regem a natureza humana. Todas as leis que têm por fim supplantar 
a natureza humana são sempre de execução _ precaria, Vamos ao que: 
é passivei. 

O Sn. TtmIANO CAMPELLO: - Não se póde evitar que a mulher 
trabalhe? 

Pois bem, evite-se ao menos que trabalhe á noit.e; já é alguma 
cousa. 

O Sn. CAnLos PENAFIEL: - As vezes a mulher vae á fabrica put' 
uma questão de vida e ele morte. Si uma familia proletaria tem 12 e 
111 filhos não é passivei prohibir a sua ida á .fabrica. 

O SR. JOAQUIM ÜSORIO :- Mas esse trabalho da mulher, á noite, 
na6 fabricas, já é um facto entre nós? 

0 SR. TURIANO CAMPELLO : - E'. 
O SR. JOAQUIM OsORIO: --:- Mas só agora nesta época de guerra. 
O SR. TunrANO CAMPELLO: - E' o que se chama - o serão, 'e já 

existia antes. 

O SR. CAHLOS PENAFIEL: - Senhores, já que se pretende promulgar 
uma lei em favor cios lrnbalhaclores, nós do Rio Grande, nós que enten-
demos que uma lei em favor realmente ·dos trabalhadores é sempre 
justa e razoavel, não concordamos com o pensamento da emenda sub-
stitutiva, que para simplificar as desvantagens, inconvenientes e estor-
vos ela clualidacle de syslemas ele pensões e de indemnizações, estabe-
lecida no projecto n. 248 A, entendeu e prescreveu o systema de 
indemnizações immediatas como resolvendo melhor o· assumpto. 
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O Dr. Alvaro de Carvalho manifestou-se pelo mesmo diapasão, 
na entrevista alludida: 

"Na solução dessa questão, é pensamento de S. Paulo que pre-
valeça a theoria do risco profissional. S. Paulo, em vez de ficar na 
dualidade do Codigo, que aclopta os systemas dé pensões e indemni-
zações, prefere decidir-se por um só. Acha que o systema ele pensões, 
parecendo muito liberal, tem contra si a inefficacia opposta pela 
inobservancia dos patrões ou das companhias seguradoras, redundando, 
no caso, em uma pensão honoraria." 

O systema de indemnizações immediatas, remata o Dr. Alvaro 
de Carvalho, resolve o assumpto definitivamente." 

Os que clamam por efficiente reforma que venha s.alvag·uardar 
o futuro da lar domestico quando o chefe ou outro esteio qualquer 
de uma familia operaria venha a faltar ou a incapacitar-se por um 
accidente de trabalho, os que clamam por efficiente reforma que 
venha amparar os direitos da sociedade humana ameaçada pelo uso 
mal entendido da liberdade individual nos contractos de trabalhos, 
os -intervencionistas pro·pugnam uma solução POl' demais simples, 
que não nos . parece, a nós cio Rio Grande, bastante como compensaçã.o 
social, imposta em Ílome da justiça e da solidariedade humana, áquel-
les que cahem permanentemente inutilizados ou succumbem victimas 
do trabalho industrial. 

A ' grande magnanimidade do "Codigo do Trabalho'', ora simpli-
ficado na "lei operaria e de accidentes de trabalho", cifra-se no seu 
ponto maxirno, no seu alvitre supremo, no estabelecer o pri·ncipio 
do risco profissional, que, no Brasil, estava carecendo de uma legis-
lação especial, por não ter nosso direito commum, no Cod,!go Civil, 
as'Similado essa doutrina juridica, vencedora em toda parte. 

Que do principio do risco profissional decorre· a obrigação da repa-
ração é materia que não póde merecer controversias. Todos hoje 
acceitam aquelle principio, e na obra de preparação le3islativa que 
estamos discutindo e accelerando tão apressadamente, o que convinha -
é que antes abríssemos caminho a tudo com quanto indirectamente 
o Estado podesse concorrer para a organização do trabalho livre, 
testemunhando todos um esforço visível de accommodação pratica 
dentro da sã e legitima doutrina republicana. Si o. legislador brasi-
leiro ensaia remediar miserias reaes, mas, . como se percebe ante . as 
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disposiçoes do projecto em curso nesta Gamara, sente os inconve-
nientes de sua intervenção, si teme manifestamente que o solidarismo 
legalizado venha na pratica a se traduzir por expoliações, si quer 
encaminhar a solução do problema obedecendo ao mesmo tempo ás 
duais correntes, a de conservação e de progresso, si quer acertar com 
uma direcção concordante, uma real collaboração da actividade pu-
blica e da acLi vi d ade privada, faça logo quanto a acciclentes de tra-
balho, que é parte onde melhor tange o assumpto, a parte mais 
acceitavel e sympathica, consoante se viu pelo conceito unanimemente 
expresso l?elos representantes ela Nação aqui reunidos - obra mais 
cuidada e perfeita. Pelo menos que desta Casa saia, completa quanto 
possível, .essa justa obra de reparação social, devida, em nome da 
solidariedade humana, ao ·proletariado que paga com a vida ou se 
inutiliza para sempre no trabalho. 

O nosso contingente, o contingente dos representantes do nio 
Grande do Sul para a solução cio caso, clacla a orientàção politica quo 
abraçamos, a mais bella, a mais c-ompleta, a mais positiva, a mais 
conservadora ·e mais liberal a um tempo, porque préga a n'ecessidacle 
ela concentração ela riqueza e pugna com o mais entranhado ardor 
.liumanitario polo coiijuncto ele reformas sociaes que se resumem iia 

incorporação elo proietariaclo na sociedade moderna, não está em per-
dermos tempo discutindo essa questão juridica de nonada si os clamnos 
·são ou não cleviclos de pleno direito, mesmo no caso de verificada 
a imprudencia ela victima, ao patrão, a lei afastando absolutamente 
a noção juridica ela res·ponsabilidade .civil, baseada sobre o risco 
profissional, comprehenclido no sentido mais lató. O que se impõ~ 

á sociedade por motivos ele .ordem social, e não por argumentos de 
ordem juridica, é amparar em qualquer hypothese a victima, assistil-a 
no infortunfo. 

Emile Waxweiller, director do Instituto ele Sociologia de Bru-
xellas, para mostrar a· risco elo acciclente inherente á profissão, pinta 
C'm quadro su _ gest.ivo essas grandes massas . hunianas no seio elas 
quaes trepida e se movimenta a prodi ~ iosa complicaÇã:o da engre-
nagem mecanica moderna me1'gulhando-as de alguma ·sorte numa 
atmoswhera de perigo, a envolver todos os operarias como a poeira 
tenue e jmpa)pavel que . alli r espiram. 
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De facto as leg'islaçõcs de todos os paizes vão decalcando das leis 
franceza e ingleza disposições que •tornam a reparação obrigatoria 
quando anteriormente os operarias não possuiam outro recm•so sinão 
nos · caso's de falta commettida pelos patrões. 

A legislayão brasileira que estamos preparando nesse sentido já 
colloca o operaria, ao abrig·o dos riscos profissionaes, mas não é tudo. 
O verdadeiro interesse ·do operaria e da sociedade não é só que áquelle 
caiba uma ind emnização pela incapacidade de trabalho, mas princi-
palmente que este corra menos riscos possive~s. 

Nem vale. senhores, já que a hora está exgotada e preciso termi-
nar, a attenuante em abono ela lei em discussão, de que os legisladores 
modernos, sentindo seu papel ephemero, não· se preoccupam elas con-
sequencias elas leis promulg·aclas sob a pressão quotidiana de certas 
fantasias .... 

ResolYe, Sr. Presiclént.e, o decreto a votar al ~ uma cousa de imme-
diato? Satisfaz, cm apparcncia, os interesses do momento·? 

Si não acócle ao reclamo ele uma idéa nova, de uma necessidade 
ai.nela não attenclicla, será que pretendemos passar pela modelagem 
nacional, tudo quanto outros paizes fazem sem nos apercebermos 
talvez si não mais tarde, elas incidencias ela nova leg·islação especial? 
Sobra-me decididamente razão para reproduzir aqui o seguinte con-
ceito critico ele um profundo psychologo francez: "Esaú tornou-5e 
outrora illustre ensinando as almas simples que um prato de lentilhas 
presente vale melhor do que um direito de primogenitura longínquo''. 

Pois vamos arremedar Esaú, votando a presente lei o·peraria. 
"Tardias, no emtanto, que venham as consequencias elas leit; 

inc·onsideradamente votadas, arrebentarão sempre com a fataliclacl,~ 

elo obuz exploclinclo ao tcl'mo ele sua trajectoria." · 
Dizia- sr. pelos corredores desta Casa que o Cocligo elo Traball10. 

que aqui esteve em outros turnos, era, como já disse, o resultado 
bastardo e mal nascido ele diversos retoques, ele esforços timidos. 
cimo muito bem frisou o i.llustre representante de Minas Garaes. 
Sl'. Camillo Pi·ates, afim de pôr o nosso reg'in10n constitucional e 0 

Codigo Civil em harmonia com a·s realidades ela vida industrial mo-
derna. 

Mas, e.m verdade, o •que vemos, Sr. Preziiclente, ··é aue ·o substitutivo, 
tal qual o projecto, além de não nos conduzir á semelhante harmonia, 



- 600 -

só poderá crear irrealizaveis chimeras, sugg·ericlas por meio de riva-
lidades, sinão inventadas pelo menos entretidas pelos cuidados ela 
propria lei 

A cópia mais ou menos servil da leg·islação socialista, ou da omni-
potente intervenção elo Estado em tudo, do Estado-Providencia para 
Lodos, levar-nos-hia, mais cêdo· ou mais tarde, ao caminho do socia-
lismo d? Estado, e ela sua incarnação o collectivismo, cousas já sole-
mnemente clesmentic~as na America por varias ensaios infructuosos. 

Entre uma ou duas dezenas de milhões ele allemães que os Estados 
Unidos receberam clescle o começo da immigração, quantos trouxeram 
para espalhar o evangelho elo mcmoravel judeu convertido ao protes-
tantismo, que se chamou Karl Marx? 

Al , uns utopistas francezes ele 1848 tamb.cm prégarnm naquclla 
grande Hepublil;a Norte-America_nà as icléas do soéialismo marxista 
contemporaneo. 

Ensaiou-se até, nos moldes de tal escola soc ial , segundo· Rod, a 
Communidacle icariana de Cabet, no Estado norte-americano ele Illinois 
e na colonia de Victor· Considérant, no Texas. Nenhum desses ensaios 
· iii.fructiferos consti luem exemplos que encornjem o socialismo, nem 
mcsmo a famosa tentativa ele Brook Farrn. Não servem os proprios 
Estados Unidos, a poderosa potencia que parece destinada nesta hora 
calamitosa a sei· a maior alavanca ·ele resistencia que as nações alliaclas 
estão ponde em jogo contra as forças dos Irnperios Centraes, do mais 
ostensivo e eloquente systema economico e social que desmente o col-
lectismo? Aquella poderosa concentração de capital, .ele riqueza!", não 
é o que está salvando o mundo da maior das guerras, da mais vi0lenta 
tentativa de oppressão em que jámais se viu a bt'aços a humanidade · 
civilizada? Que revela toda a evolução cios Estados Unidos, de;:;de a 
co lonização ela ·virginia e a. chegada dos "Péces pelerins" na Nova 
Inglaterra, aló á lucLa de Roosevelt contra os triists e até ás prcsi-
dencias Tafl e Wilson, sinão a maior ne&ação histol'ica a invocar 
contra as doutr.inas socialistas, que tendem parn o collectivismo. L·ll 

o seu irmão natural o communismo? 
O que se via alli sinão condições que deviam favorecer o P,SLabe-

Iecim enLo do regimen da concunencia sensivelmente eg·ualitaria: para 
todos? E no emtanto, não se desviaram, cada vez mais, de todo e qual-
qurr parall elisrno, al'aslanclo-sc alé a§si1mirem 1 em :;;cus termos ele 
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hoje, o traço essencial, o caracter dominador dessa sociedade, que a 
levou ao maíor abysmo de .que ha exemplo entre a Riqueza e a Miscl'ia. 
De um lado, ·os "quatrocentos" de Nova York, os multimilionarios, os 
vencedores, os que ganharam, toda a riqueza insolente da Quinta 
Avenida, chefes industriaes que moram em palacios de 45 milhões e 
mais de francos, e, de outro, as "peças obscuras" das casas sem janel-
las, os clomicilios da miseria, onde o proletariado, sujeito ás altas e 
baixas geraes do salario, proprias do caracter espasmodico ela indus-
tria americana, soffrem todos os horrores descriptos por Robert. 
Hunter, no livro Poverty; por Upon Sinclair, na sua obra La Répu-
bUque industrielle; por John Spargo, em The Cry of the Childrnn (0 

Gi·ito das Crianças); por Lincoln Steffens, em A vergonha elas cidades 
(The Same of the Cities); por P. de Roussiers, ranchos, chacaras e 
fabricas (Ranches, Fermes et Usines, e por tantos outros historiogra-
phos da miseria, citados por Firmin Roz, no seu trabalho L'Energie 
Americaine (E'volution des E'tats-Nnis, pags. 278 a 297). 

E' esse, senhores, o quadro cios Estallos Unidos no seu apogeu: 
a condemnação formal das doutrinas socialistas. Não se poderá con-
testar que para os primeiros colonos desembarcados na America, as 
probabilidades de exito eram tlrno·ricamente iguaes, porquanto cada 
homem, pelo seu trabalho, g·anbava mais do que consumia e produzia, 
sendo a riqueza sempre o accumulü em reservas elo excesso ela pro-
ducção humana necessaria ao consumo. Hoje esse equilibrio movei 
rompeu-se de lodo. Ha na America do Norte: uma naçãJo de cem 
milhões de pigmeus e algumas dez·enas de "gigantes", aos quaes per-
tence todo o material da industria nacional: estradas de ferro, minas 

. ' 

ele carvão e de petroleo, fabricas e armazens colloss,aes, etc. 
Applicaclo na America, pelo proprio lDstado, que tomou a iniciativa 

ela experiencia, o socialismo vae desastradamente tendo, bem perto 
ele nós com o exemplo uruguayo, adaptado ·durante a presiclencia Battle 
y Ordonez, outro desmentido, outra 0onfiemação do que existe de for-
çado, de inexacto, de inadequado aos factos em tal programma social. 

O SR. MANOEL VrLLABOIM: - E como se ha de modificar tudo isso 
sinão pela acção cio Estado? Toda essa opulencia não se compadece 
elo operariado. 

O Sn .. CAHLOS PENAFmL: - E' que o caso não comporta uma 
soluçf~o . temporal. Para a mulher, por exemplo, não basta voltar apenas 
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ao lar, é preciso que ella volte tambern á igre;ja. Afastada cada '.'0Z 
mais dahi, teremos corno resultado as i·déas feministas . 

O SR. JOAQUIM OsoRro: - Já temos a muher no Ministerio elas 
Relações Exteriores. 

O SR. CARLOS PENAFIEL: - Cito aqui cinco ou seis escriptores, 
mostrando que a miseria é maior nos Estados Unidos do que em qual-
quer outra parte elo mundo. 

O Sn.. MANOEL V1LLABOIM: - Paiz de riquezas accumulaclâs. Quer 
ist.o dizer que não podemos sómente confiar na acção elos gTancles inclus-
triaes. 

O Sn.. CARLOS PENAFIEL: - Ninguem poderá já e ja, com le ~ isla
ção egual á que se ensaia votar nesta Casa, acabar com a miserj_a. 
E' o que diz a Igreja; é o que diz Augusto Comte. Esperam de influen-
cias moraes, de uma acção espiritual, soluções subjectivas. 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - Isto prova que, mesmo num pa.iz 
onde existe toda a prospericlacle, esses elementos só não são sufficien- · 
tes para evitar o mal. 

O SR. JOAQUIM OsORIO: -· Mas a observac;ão elo orador é a se-
guinte: que os paizes que acloptaram legislação· operaria, ainda estão 
ús voltas com o prnblcma. 

O SR. CARLOS PENAFIEL: - O Brasil, sem lei operaria, tem um 
operariado a respirar melhor do que nos paizes que possuem essas leis . 

o SR. MANOEL VILLABOIM: - Mas temos seguidamente (/PeV~S . 
. O SR. CARLOS Pi;;NAFrnL: - Determinadas pela guerr~. 
o SR. MANOEL VILLABOIM: - Não, senhor; antes ela guerra. 
O SR. CARLOS PENAFIEL: ·- Quatro ou seis por anno, quando ou-

tros paizes se veem . a braços com 500 a 700 em mdia por anno. 
O SR. JOAQUIM OsoRro: - Mas as gi·eves não podem desapparecer. 
O SR. CARLOS PENAFIEL: - J.á fiz notar que é na Allemanha, no 

paiz justamente onde a Zaga. mann se legislou sobre o assumpto, onclr 
se verificam mais (f?'eves. 

O Sn. MANO I>r., VLLLABOIM: - E' porque as. leis na Allemanha são 
ainda deficientes. Ha nccessiclacle de uma força de equilib1•io e est.a 
só se dá no Estado. 

o Sll. CARLOS PENAFIEL: - o equilibrio só se dá no espirita e a 
disciplina deste é sem1we rle ordem moral, e não material, e por isso 
citei palavras bem inspiradas ele Wilson. 
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O SR. MANOEL VILLABOIM: - Do proprio recente discurso de Wil-
son tiram-se outras conclusões. Temos de marchar para lá forçosa-
mente;· a não ser que queiramos uma sociedade de luctas horríveis, 
de reclamações as mais justas por parte dos operarios. 

O SR. CARLOS PENAFIEL: - Para dar um fecho a meu discurso 
vou citar, applicaveis aos autores do projecto, as se '.!, uintes palavras 
de Herber Spencer: 

"A theoria, segundo a qual, o politico procede habitualmente é 
que a mudança ·operada por força da medida que adopta ha de parar 
no ponto ao qual ell'e quer que a mesma se applique. Este politico 
praticá nunca pensa nos resultados g·eraes que se devem necessari3.-
mente produzir. Contemplando apenas os effeitos da corrente provo-
cada por suas proprias leis, e não vendo que outras correntes preexis-
tentes seguem a mesma direcção, nunca lhe vem á idéa que todas 
estas correntes se podem reunir formando uma torrente qu e mude 
a face das cousas." (Midto bem.; mnito bem. O orndo1· é vivamente 
cump1·imentaclo.) 

SESSAO DE i º DE OUTUBRO 

O Sr. Joaquim Osorio (*): - Sr. Presidente, na falta de 0radores 
inscriptos nesta !Jora do expediente, querendo conoorrer para. que 
nojo a Camara delibere, venho occupar a tribuna, para trai.ar de 
assumpto de relevancia. sobre o qual devo fanar na ordem elo dia. 

Vem prendendo ultimam ente a attenção deste ramo do Parlamento 
o pro,j ccto mia tivo á regulamentação do trabalho. Do seio da Corn-
rnis são de Constituição e Justiça, volta o projecto de Codigo do Tra-
'..ialho, não já com este nome, mas com a denominação de Lei Operaria. 

Nôs, du flio Grande cio Sul. que combatemos vivamente esse pro-
jerJ t.o do Codigo, esperamos mostrar á Gamara, que a referida :ei pa-
-:l ece elos mesmos vícios, ou ainda ele maiores, sendo no sentir quasi 
geral p eo 1.· a emenda do que o soneto. Refiro-me á chamada Lri Op'e-
~aria, sub;;titutivo apresentado pela Commisão ele Justiça. 

~ *) Di scurso proferido na hora do expediente. 



- 604-

Não reune essa lei a sympathia da propria Gamara; aquel:os 
Srs. Deputados que alludiram ao substitutivo da Commissão de Justiça, 
entre elles o illustre representante paulista, Sr. Manoel Villaboim, 
declararam já ·que deve ser o mesmo rejeitado, porque, em nada resolve 
o problema, sendo profundamente retrog·ado·. 

O Sn. Juvim-AL LAMARTINE: - Apenas S. Ex. o declarou, e mais 
ninguem. 

O Sn. JOAQUIM Oson10: - Nesse sentido se manifestaram em apar-
tes collegas que intervieram ainda hontem no debate. 

Tal lei operaria como o cel ebre Codigo elo Trabalho, não pócle 
prevalecer em face da Constituição ela Hepublica, em face cios princi-
pios carcleaes elo regimen federativo, a que obedece a Nação Brasileira, 
cm face ela legislação civil ela Ilepublica, em face elos interesses ela 
grande massa operaria, que é collocada em situação inferior. 

Qual é o problema social? 
O problema social consiste na incorporação do proletariwdo á 

sociedade moderna. Eis o problema, que precisa ter uma solução ver-
dadeiramente republicana. 

Pois bem, que faz a Lei Operaria., ora em debate? 
Crea um r egimen especial para o proletariado, colloca a. grande 

massa proleta.ria á parte elo meio social, sob o dominio ele uma. tulela 
que se não justifica.. 

Nãp proced e o argumento, que se apresentou .nesta. Gamara, pa1'.a 
regulamentar o trabalho, de que ha. necessidade de proteger o. opera.rio 
contra o patrão, de que é mistér de amparar o fraco que é o opera.rio 
contra o forte, que é o patrão. 

Esta situação de inferioridade ele opera.rio a patrão só póde ser 
resolvida. em beneficio do operai·io desde que elle tenha garantida 
inteiram ente a sua liberdade individual. Urna. vez que se tolha. esta 
liberdade individual , elle se encontrará em situação ele inferioridade. 

Situação tal r esolverá o Es tado desde que dê ao operaria a instru-
cção a que elle tem direito, desde que lhe dê luz pela abertura da~ 
escolas publicas, em lodo o paiz, desde que pelos poderes competentes 
lho dê a hygiene das fabricas a segurança nccessaria., desde que lho 
assegure, finalmente, o amparo na invalidez, na velhice, funcção que 
ao Estado corre o dever el e exercer, no tocante á· granel e classe cios 
cícladãos clesa.mpara.clos. 
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Não será coarctando a liberdade individual do operaria, collocan-
do-o fóra da legislação geral do paiz, subordinando- o a uma legislação 
su'i generis, não será dessa fórma, repito, que o Estado terá incorp-o-
rado o proletariado á sociedade moderna. 

O SR. Auausro DE LIMA: - Perfeitamenle; não será creando a 
desigualdade perante a lei. 

O SR. JOAQUIM ÜSORIO: - Creando a desigualdade perante a lei, 
como diz muito bem o nobre Deputado por Minas Geraes. 

Tenho em mãos brilhante estudo de sociologo portuguez, que 
commenta as leis operarias em todos os paizes do mundo . Pois bem, 
esse pensador, fazendo a critica da legislação operaria dos diversos 
povos, essreveu as seguintes palavras, que vou lêr á Gamara dos 
Deputados, para que medite, sobre o assumpto que exige realmente, 
reflexão da parte do legislador republicano. (Lê) : 

"A legislação operaria é um escarneo da clas,se preponderante, 
da burguezia sobre a classe subordinada, o proletariado! A burguezia, 
rica, anafada, e velhaca ri assim sarcasticamente, da fome e da inge-
nuidade dos trabalhadores! Deste modo, o Estado, intervindo e legis-
lando sobre o contracto de trabalho e sobre toda-s suas condições, 
poTfiando em regularizar todas as relações, tem unicamente em mira 
que o contracto ele trabalho se não dis·cuta. . . entre os interessados, 
e sobretudo que não o discutam aquelles que contrahem a obriga\.ãO 
positiva ele fazerem alguma cousa, de trabalharem . 

. . . Tal legislação é tambem contraproducente aos interesses da-
quelles que se dizem ao lado do operaria e a reclamam cegamente 
talvez para fins inconfessaveis: .- redunda na formal declaração da 
incapacidade elos operarias para se defenderem e concomittantemente 
na constatação de que elles estão realmente aparte no meio social, 
carecencJ.o de leis especiaes para o seu uso, o que implica tambem 
mna fla"rantc desigualdade. A tutela tão preconizada pelos politicos 
de todas as tonalidades, do éstado sobre o operaria não é outra cousa 
do que consideral-o incapaz, do que equiparai-o ao menor, a um oer 
inferior que necessite que olhem por elle. Esta consequencia logica 
da doutrina proteccionista operaria, está, pois, do lado do legisladcr, 
burguez ou não, quando considera o operaria um ser qüe o iffistado 
tem necessidade de conservar sob suas algemas. Não vêm que o Estado-
protegenclo, tira a-0 operariado t,ócla a liberdade, toda a capacidade de 
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que/'e1-, de exigfr, a sua emancipação! Dá- se com elle o mesmo que cum 
lodos os seres ·que o Estado tutela: tira-lhe a facu ldade de se reger a si 
proprio ! E ha quem queira a emancipação operaria que proclame a 
independencia dos trabalhadores, por meio da legislação! Triste ine-
pcia, se nãJo requintada sornice! Não é pedindo servilmente protecção 
que se adquirem direitos, não ·é com leis especiaes que se obtem a 
igualdade social - base ele uma sociedade perfeita! ... A intervenção 
do Estado no contracto de trabalho é uma vio lação ela dignidade de 
operari<o, é urna nova sujeição ele que só aproveitam ac1ueUes qu_e 
lem vindo e v ivem á custa· ela ignorancia e ela ing·enuiclacle. elas clasoes 
populares ... " 

o SR. FAUSTO FERRAZ: - Mas ·não é esse o Intuito que tem 
a Gamara ao l·egislar. 

o SR. JOAQUIM ÜSORIO: Ora bem. Não é esse o intu ito . 
o SR. TURIANO •CAJVIPELLO: - Isto aliás é a opinião de um autor, 

a que se póde oppôr a ·opinião ele diversos outros. 
O SR. JOAQUIM ÜSORIO: - Sr. Presidente, o Codigo Civil ela Repu-

blica cansa ?I'a um capitulo especial á locação ele serviços. Ahi se 
firmam as regTas que devem r eger toclo·s os contratos, toda a especie 
ele trabalho e ele offici•os, r espeitada sempre a liberdade ele contractar. 

Foi dito nes ta ,casa, que o contracto entre operaria e patrão não 
era ele locação de serviços. 

Sr. Presidente, é um verdadeiro contracto ele l<ocação ele serviços. 
Os escriptores o affirmam, e o legi·slaclor brasileiro assim o cons iderou. 
Hoj e. não ha ma is profissões nobres ou profissões menos nobres, to elas 
r stão regu ladas pelo mesmo princ ipio, quer a:s liberaes, qu er as ma- . 
nuaes, decorrentes ele off.i cios. O leg·islaclül' brasil eiro, portant_o, con-
Sé~geanclo um cap itulo no Cocli.go Civil ao contracto de locação ele 
serviços , claramente subordinou todos os offi cios a essa legislação. 
:Estão aqui os artigos, clfl ns . 1 . 216 a 1.236 do Cod igo, no primeiro dos 
quaes se lê : 

"'Toda espeeie ele srrviço on el e trabalho licito , material ou imma-
tcl'ial, pód e ser contra:ctada mediante r etribuição." 

Assim, ·o .. contracto entre o patrão .13 o operaria está previsto neste 
capitulo cio Codigo Civil. 

O que não fôr r egulado pelos intercssaclos, pelo patrão e pelo 



-·6o1-
operaria, está regulado, subsiuial'iamente, pela lei civil fundamental 
da llepublica. 

O ar_ umeuto apl'8sentauo a m;la Gamara, realmente o que ppoduz 
mais effeito ou favor á regulamentação do trabalho, consiste em que 
ln ui tos povos decretaram lei especial neste sentido. 

Mas qual o resultado obtido por esses povos com semelhante regu-
lamentação? 

Por crnquanlo, para orclem do debate, excluirei a pa1·le dessa Jqgis-
lação erronea, relativa a acciclentes ele trabalho, apenas para apre-
ciai-a na parte relativa a limitação elo livre exercício da actividacle. 

O commentador a que me referi, no seu precioso livro .. . . 
o SR. TUHIANO CAMPELLO: - Qual autor'? 
O SR. JOAQUIM ÜSORIO: - Adolpho· Lima, sociologo portuguez, em 

seu livro O contmcto elo t·rabalho, precioso estudo de economia social. 
O SR. FAtJS'ro FERRAZ: - Parece bem demagogo ... 
O SR. JOAQUIM Osoa10: - Nesse esboço 11istorico e critico es-

creve (lê).: 
"Toda essa enormidade ele leis chamadas de pTOtecção operaria 

e que pretendem collocar o operaria sob a tutela do Estado, nada tem 
contribuidü para a solução do ·problema . 

. . .Ilaras vezes têm sido executadas por completa, isto é, na parte 
que porventura podem ser favoraveis aos operarias. E mesmo assim 
muitas clessa::; disposições são só estabelecidas como princípios, sein 
nenhuma effectividade pratica . 

. . . Ha sempre. p-or parte do capitalismo, um meio, um sophisrna 
por onde fugir '110 cumprimento de suas obrigações. 

Mu.ita.s destas, leis, que são simples exploração dos paelamentos 
ou dos governos, para angariar votos em umas proximas eleições, já 
veem forjadas de fórma a facilitar tal ludibrio. Outras ficam depen-
dentes de regulamentos; para serem postas em vigor, mas proposital-
mente esses re-= ulamentos nunca se fazem e nenhuma lei ha que esteja 

. formulél!da cle ,1 modo a corrig·ir profundamente os abusos patronaes. 
Todas as leis, nomeadamente as relativas á muher e á criança, 

são em todos os paizes lettra morta, não se fazendo caso das edades, 
da qualidade do trabalho, que lhes dão, do tempo que trabalham; 
e relativamente áq:iella, a circumstancia do seu estadü ele gravidez, 
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tão importante, não só para a mãe como para o emiiryão, é comple-
tamente desprezada pela ganancia dos patrõe5 ... 

As leis, pai· melhores que sejam, para nada valem. 
Elias só são applicaveis, como aliás, todas as leis, quando são 

intuteis, isto é, quando os princípios que preceituam entraram já 
na consciencia collectiva e são uma força intelligente tanto no todo 
como · em cada individuo separadamente, capaz de o demover a reali-
zar-os, independentemente de quaesquer obrigações ou sancções. 

A legislação soeial não passa ele um verdadeiro blilff (o autor 
examina a inefficacia elas diversas legislações eul'opéas) e que não da 
absolutamente g·arantia alguma ao operariado. Salvo rarissimas excc-
pções as condições de existencia do operariado firmarem com as mes-
mas e onde ellas melhoraram outras foram as determinantes ... " 

O SR. FAUS'TO FERRAZ: - Neste caso, o contracto particular la-
vrado entre patrão e operaria tambem será ludibriado, porque o ope-
raria não tem recurso para fazei-o effectivo. Si o Estado não póde · 
proteger esses contractos, muito menos o contracto particular. 

O SR . .TOAQPIJyI OsoRIO: - Sr. Presidente, ha uma grande illusão, 
ele que os legisladores brasileil'os não elevem partilhar, e é a ele que 
laes leis venham resolver os grandes problemas sociaes. Absoluta-
mente não resolvem, como não os resolveram as legislações operarias 
dos differentes pOV'ÜS elo mundo. 

O problema social não continúa em fóco em todos os paizes do 
mundo? Porventura, as leis operarias resolveram o proble1pa operaria 
na Allemanha, na França, na Belgica, na Suissa, na Inglaterra. em 
qualquer das nações que hajam legislado a respeÍto?, 

O SR. FAUSTO FERRAZ: Pelo menos têm melhorado muito a · 
~ituação do operariado. 

O SR. JOAQUIM ÜSORIO: - Em que ha melhorado a situação do 
operariado? Salvo quanto a accidentes de trabalho, ponto de que trata-
rei opportunamente, e sobl'e o qual, quer o Rio Grande do Sul legislação 
efficaz, em nada se tem modificado a sorte do operariado, que airvJa 
é encarado no Velho Mundo como uma machina grosseira. 

O SR.. FAUSTO FERRAZ: - Elle conta hoje com o direit.o de grei'e. 
O Sr.. JOAQUIM üsORIO: - Nem mesmo esse direito é garantido 

cm Ln ria a fiUa pleni tucl e na Europa. 



O SR. SALLES JUNIOR: - Tem pelo menos direito de syndicação. 
O SR. JOAQUIM OSORIO (lê) : - "Veja-i;;e, observe-se com impar-

cial criteri'() si toda essa legjslação operaria extensiva, Já trouxe 
alguma melhoria seria, real para a viela do operaria, si este adquiriu 
maior bem estar, tanto malerial como moral, ou, si pelo contrario, a 
despeito desse i"ico rnana.ncid J.eg"islativo, a sua negra situação per-
manece a mesma - si n&o tem peorado? E' que pela sua propria natu-
reza o Estaclo é incompetente; é essencialmente incapaz de resolver 
o problema. Mingua-lhe autoridade para intervir na questão. . . As 
leis, pelo seu caracter ele inflexibilidade e de generalidade não · curando 
dos casos especiaes, são incongruentes para realizarem o contracto do 
trabalho: são forçosamente incompletas, insufficientes e ás vezes dis-
paratadas e contraproducentes. Como cliz Valleroux, a lei não é só 
sempre util, ella pócle ser em muit-os casos prejudicial ... 

Votam-se J.eis operarias, com que fim? 
Leio neste mesmo livro ( rnostranclo) : com o fim de evitar legiti-

mas reivindicações operarias, "e a prova de que essa leg·islação tem 
mais em vista subjugar do qu·e prote.;;er o operaria, encontramol-a 
nos Estados onde ella att.inge maior desenvolvimento, é onde ha menos 
liberdade e ,onde as reivindicações operarias são mais abafadas pelos 
textos legaes. E' -o que se dá nos Estados australianos, e no Cantão 

· i:luisso ele Genebra, onde as greves são prohibidas, terminantemente, 
como suceede entre nós e na maioria dos Estados de deficiente legis-
lação operaria". 

O SR. FAUSTO FERRAZ: - Elles têm até representantes nos parla--
mentas! li 

1 

o Sn. SALLES JUNIOR: - Antes da legislação era até negado e 
direit-o de syndicação profissional. 

O Sn. TunrANO CAMPELLO : - Não se póde começar pelo fim. Esta 
lei é o inicio. 

O SR. SALLES JUNIOR: - E' melhor prer·mir a questão social do 
que ter de reprimir a desordem. 

O Sn. JOAQUIM OsonIO: - E' preferivel nada fazer, a fazer leis 
inex·equiveis ou prejudiciaes. 

Este projecto, Sr. Presidente, não teria importancia e nlo rncrc-
ceria a n :;ssa repulsa, si fosse apenas um projccto inutil; mas, mais 

• 
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do que inutil, elle pocler:i produzir os maiores maleficios. (Apoiados e 
não apo'iados.) 

Assim é. Mostrarei. (Lê) : 
··Por mais que qeiram os Pangloss, ·csLaListas, csLe conflicLo nã•J 

se resolve com uma penada; tem raizes mais fundas do que pensam 
ou parecem pensar. Não é como uma simples lei, com maior ou menol' 
apparencia de applicabilidade, com ai ~ uns artigos e paragrapbos, que 
se 1·esolve um problema de tal magnilude e cujos fundamentos esLifo 
cm toclo. a organização social, estão consubstanciados nellà ... " 

Se. PrcsiclenLe, tem-se pretendido no Brasil resolver toclüs os pro-
tlemas pela decretação ou pela reforma ele leis. 

O SR. FAUWTO FERRAZ: - E o acto recentE) do Gov·erno do Rio 
Grande elo Sul não constitue verdadeira intervenção junto aos ope-
rarios? 

O SR. JOAQUEVI OsoRro: - A intervenção elo Governo cio Hio Grande 
da Sul, a que V. Ex. quer se referir, na ultima grande gr·eve operaria 
havida no Estado, foi motivada pela solicitação elo operaeiado, e solvida 
cm seu fav·or, sem coacção nenbuma. 

O SR. AuauS'ro DE LIMA: - Foi uma mediação. 
O SR. JOAQUIM OsoRio: - Não é possivel negar a acção mediadora 

do Estado entre patrão e operario; como arbitro, sobretiido quando 
a '0rclem material estiver ameaçada. 

O SR. AubuS'ro DE LIMA: - .Com bons offici os. 
O SR. JOAQUIM ÜSORIO: - No Rio Grande do Sul, a lucta entre o 

capital e o trabalho sempre tem tido soluçãu com a interferencia con-
ciliatoria do Presidente elo Estado, reclamada pelos proprios opera-
rios ... 

O SR. FAUSTO FERRAZ: - Isto prova a acção do Estado. 
O SR. JOAQUIM ÜSORIO ..,.- .. ~independentemente de qualquer lei. 
o SR. AUGUSTO DE LIMA: - E' a acção moral do Estado. 
UM SR. DEPU'l'ADO: - Trata-se, quando possivel , de evitar as 

questões que redundem em g1·eves. 
O SR. JOAQUIM Osomo: - O nobre Deputado suppõe que a votação 

desta lei virá impedir as g1·eves? · 
O SR. THOMAZ CAVALCAN'l'l: - Ao contrario, -estimulará ainda mais. 

Virá dar Jogar f1 rixas entre patrão e op·erario. 
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O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Sr. Presidente, entre nós se tem preten~ 
dido resolver todos os problemas por força de l·ei. Houv'e até um mo~ 
mento em que se quiz vêr como origem .cios males que affligem a 
Patria Brasileira a Constituição da Republica; todas as agTuras que 
o Brasil atravessava chegaram a s-er attribuidas ao Pacto d·e 24 de 
.Fevereiro. Foi preciso que o elemento conservador do paiz se reunisse 
e se oppuzesse terminant·emente á sua reforma. Graças .a semejhante 
movimento, que, na occasião foi dirigido pelo egregiü estadista sr. Ro-
drigues Alves, a campanha revisionista cessou. E, senhores, hoje, uma 
e outra voz isolada ap·enas se ouve a favor da icléa cio revisi·onismo. 
Porventura a Constituição da Republica consagTava ai um prisioneiro 
inconveniente, perturbador da vida nacional? Jámais. Os preceitos 
consubstanciados na Carta de 24 de Fevereiro são os mais liberaes, 
e não ha nação regida por um codigo mais adeantaclo do que a Nação 
Brasileira. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA: - Apoiado. E' a mais liberal de todas 
as Constituições modernas. 

O SR. J.OAQUIM Osomo: - A guerra actual, Sr. Presidente, ha de 
terminar com a victoria dos principi·os consagrados em a nossa g1'ande 
Carta Constitucional. 

Naquella occasiã:o, quando se tratou da reforma ela ConstituiÇão, 
o eminente estadista rio-.grandense, Sr. Dr. Borges de Medeiros, em 
memoravel discurno. proferido em Porto Alegre, ao receber uma impo-
nente manifestação popular, a 19 de Maio ele '1916, teve estas palavras, 
sobr:e as qua:es eu desejaria a reflexão da Camara dos Srs. Deputados: 

"O Brasil atravessa uma crise profu!].da, que abrange a comple-
xidade de phenomenos de ordem moral, intellectual e material. E' em 
vão que s·e tenta a sua debellação pelo empregio exclusivo ele remeclios 
políticos. As origens da · crise são infelizmente mais extensas e mais 
fundas, porque dimanam ela crescente anarchia moral e mental que 
assola a sociedade brasil·eira, como aliás, o conjuncto das populações 
occidentaes. Não existe uma doutrina universal; não existe uma moral 
positiva, generalizada; e a moral plAonica, exhausta e decrepita, lucta 
debalde pela reconquista de sua influencia fatalmente perdida. Inspi-
ram ás classes dirigentes doutrinas metaphysicas, incon ru.entes e 
eivadas de preconceitos revolucionarias. Carecem, por i_!'lso, os· espi-
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ritos cultos, em gfü:al, de idéas fixas e c·apazes de lhes assegurar a 
uniformidade de •opiniões e de sentimentos. 

Examinando á luz dos principias sociologicos a situação brasileira, 
é facil de constatar que as grandes desgraças que . todos deploramos, 
provêm hoje, .sobretudo, elas sug~gestões egoístas servidas pela meta~ 
physica democratica. São essas suggestões e essa metaphysica que levam 
tal}tO os governantes como os g·overnaclos, a erigir em suia habitual 
ela politica um. individualismo favoravel ás mais monstruo·sas mani-
{es.tações da cobiça, ela elestructividaele, elo orgulho e da vaidade." 

.S,r. Pres.idente, já disse nesta Camara. Os grandes problemas 
.sociaes não podem ser resolvidos pelos livres pensadores: só o podem 
ser pelos estadistas e philosophos, sem o que jámais terão solução. 

O SR. JoÃo CABRAL : -- Qual a differença entre livres pensadores 
e philos•ophos? ' 

O SR. JOAQUIM Osomo: - O nobre collega pergunta qual a diffe-
rença entre livres pensadores e philosophos ! O philosopho é o indi-
viduo servido por uma doutrina organica, systematica. 

O livre pensador não é Hervido poT doutrina alguma; é um anar-
chico, um demolidor. 

O Sn. JOÃO CABHAL: - Então não quero mais ser livre pensador. 
(Riso.) 

O Sn. JQAQUIM OsoRIO: - Os livres pensadores são os individuas 
sem doutrina; são os de$crentes, são os scepticos: querem hoje. uma 
cousa, amanhã outra. 

o SR. TURIANO CAMPELLO: - Aproveitam a parte bôa de todas as 
doutrinas; esta é a verdade. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA: - Não negativistas. 
O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Perfeitamente. Não têm escola, orien-

tação philosophica, são em uma palavra ... 
O SR. DIONYSIO BEN'rEs: - Os positivistas não são livres pen-

sador·es? 

O SR. JOAQUIM .Osomo: - Absolutamente, não. 
O SR. SALLES JUNIOR: - A d efinição geral fica sendo esta: quem 

não é philosopho é livre pensador; quem não é livre pensado·r é phi-
losopho ... 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: - A conclusão é esta, quem não tem uma 
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escola phílosophica, não é estadista, e jámais resolverá os problemas . 
sociaes, pelo desconhecimento das causas. 

Sr. Presidente, expostos esses principios geraes de doutrina, á 
Gamara a ouvir a critica, que vou faz·er, da chamada lei operaria em 
seus varios artig·os. 

O SR. AuousTo DE LIMA: - Porque a lei não adopta a technica 
do nosso dire'ito - locador e locatàrio - que exprim·e pensamento 
mais democratico que o que é inspirado p-or estas denominações -
patrão e operario - dando idéa de hierarchia odiosa? São palavras 
de ;,,uerra, que a propaganda socialista aproveitou, mas das quaes não 
tem neciessidade o legislador. 

O SR. JOAQUIM OsoR.Io: - Sr. Presidente, apresento o titulo do 
primeiro: 

Prescreve-se nesse titulo: 
"O trabalho industrial será regido em todo o territorio da· Tuepu-

blica pela presente lei que comprehencle em suas dispoS'ições os o.pera-
rios em geral, a s·erviço de qualquer industria explorada por particula-
res, ou pela União, pelos Estados, ou pelos Municipio.s. As demais 
locações de serviços e os contractos de empreitada continuarão pelo 
direito commum." 

SS. Presidente. Lê-se em João Barbalho, Commenta'l"ios á Consti-
tuição Federal, referindo-se á locação de serviços: 

"São ma terias estas que se prendem a condições locaes -e que com 
ellas varias ele Estado •em ~stado. Leis de locação de serviços tivemos 
varias no regimen transacto, mas planeadas por um só molde para 
todas as diversas localidades do paiz, a consequencia foi que não · se 
executaram, si não mal e parcialmente; na maior parte dasi proyincias 
não s·e praticaram e isto .com prejuizo dos interesses a que se referiam. 
Não póde quadrar a um tão vasto paiz e onde ·as circumstancias e par-
ticularidades locaes tanto diversificam, uma lei dessas, fe itas 0omo 
si todas as circumscripções que ella dev·e reger foss•em uniformes, inte-
ramente semelhantes, lei impossivel de ser ella só adaptavel a todo 
o territorio brasileiro." 

Com ·effeito, Sr. Presidente, ta•es regulamentações são inefficazes 
e inconvenientes para um vasto paiz c•omo este. Não é possivel regular 
o Congresso Nacional relações de tamanha complexidade, taes as ques-
tões do trabalho. Será complicar ainda mais a solução do prQb:lema. 

I 



. ---- 614 -

'. Os interesses são ~arios, a situação das industrias differentes, 
sómente leis locaes poderiam sem maiores inconvenientes regul;r 
situação tambem locaes. 

Este ponto é. substancial. 
Temos um exemplo recente sobre a impossibilidade dessa legis-

lação uniforme: o Governo Brasileiro, impressionado com a matança 
de vaccas, que julgava excessiva, baixou um dBcreto nestes termoe: 

·"Fica prohibido, em todo o territorio nacional, abater vaccas de menos 
de 10 annos." 

O SR. FAUS'l'O FERHAZ: - Com restricções. 
O SR. JOAQUIM Oson10: - Começaram os protestos em toda a 

Republica, principalmente no Rio Grande do Sul, -o.nde a lei vinha 
ferir os proprios interesses da pecuaria; o Governo Federal baixou 
em seguida outro decreto, dizendo que a lei só seria executada nos 
Estados onde pudesse sel-·o. 

Já se vê que não é passivei pl'etender votar taes leis, porque ellas 
ficam immediatament·e desmoralizadas. 

Sr. Presidente, sobre locação de serviços o Codig·o Civil já legislou 
e prudentemente. ·Porventura, não é O· contracto entre patrão e opera-
rio um contracto de locação de serviços? Sem duvida. Locação de ser-
viços, pela noção que tenho, é o contracto pelo. qual uma pessoa se 

1 gl:)l; i =,~ .ª pres.tar certos serviços a outra, mediante retribuição. 
O Codigo Civil estabelece no art. 1.216: "Toda a especie de ser-

viço ou trabalho licito, material ou immaterial, póde ser · contractada 
mediante retribuição." 

A materia está, portanto, reg·ulada, e não ha necessidade de ne- . 
nhuma reg·ulamentação. Seria collocar o pro.Jetariado fóra do direito 
commum que rege a especie, quando a Republica nivelou todo·s os 
serviços, todas as profissões, extinctas quaesquer profissões nobres. 

·Sobre locação de serviços tem o Congresso Nacional competencia 
para legislar em face da Constituição de Fevereiro, não ha duvida, 
mas essas regras geraes, fundamentaes, já estão estabelecidas, não 
merecendo qualquer regulamentação, porque não é licito ao Estado 
tutelar os indivicluos, que elevem ser livres ele contractar, nas condições 
que entenderem, não ha necessidade ele uma lei especial sobre con-
tracto de trabalho. 



~ 615-

O SR. FAUSTO FERRAZ: - O Codigo Commercial não teve posterior-
mente tantas leis modificativas de seu texto? 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Complementares. 
O 'SR. FAUSTO FERRAZ: - Implementares, como a ·de fallencias. 
O SR. JOAQUIM ÜSORIO: - Sr. · Presidente, occupei a tribuna nesta 

hora do expediente, para dar tempo a que os nobres Deputados che-
gassem ao recinto, con0orrendo assim para as deliberações da Gamara. 

Tenho cumprido o meu dever, tratando de assumpto de maxima 
importancia. Na ordem do dia, continuarei esta série de considerações, 
para o que conto com a benevolencia da Gamara. (Muito bem; muito 
bem.) 

O Sr. Joaquim Osorio ( * ) : - Sr. Presidente, examinei o titulo I 
da chamada Lei Operaria~ Pretendo, agora, continuar na analyse dessa 
lei. que será mais um motivo de conflictos ·entre operarias e indus-
triaes, além do vicio de inconsti tucionalidaele que encerra. 

Regula o titulo II - O Contracto ele Trabalho - No art. 2º lê-se: 
"Entende-se por contracto ele trabalho aquene pelo qual o operaria 
se· obriga a trabalhar em uma industria qualquer, por tempo certo ou 
indeterminado e mediante um salario, que füe será Pª"º diaria, s·ema-
nal e quinzenalmente." 

No art. 5º, § 1 º, lê-se: "Do contracto de trabalho eleve constar 
o prazo, si houver, ou, a declai•ação de ser feito por tempo indeteN 
minado." 

No art. 6º, lê-se : "No cas'O' ele om1ssao do prazo entende-se feito 
o contracto por tempo indeterminado." 

Veja-se bem: No caso de omissão do prazo entende-se feito o 
contracto por tempo indeterminado. 

O SR. SALLES JUNIOR: - Isto é preceito de direito commum. 
O SR. JOAQUIM OsoRro: - Não ha tal. 
O SR. MANOEL VILLABOIM: - Está no Coeligo Civil. 
O SR. SALLES JUNIOR: - Pr·ecisamente, está no Codigo Civil. 
O SR. JOAQUIM OsoRio: - Não está no . Codigo Civil; tenho'-O em 

mão; é facil verificar. 

( !) Discurno prnf~rido na óiscussão do projecto. 

• 
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Veja V. Ex., Sr. Presidente, como . este projecto é fructo sómente 
de equivocas. Os proprios legisladores desta Gamara, os proprios juris-
tas, affirmam que este é um principio de .direito commum, quando, 
ao contrario, este principio é justamente a violação de preceito· de 
direito comnrnm, de materia estabelecida pelo Codigo Civil. 

O SR. MANOEL VILJ,ABOIM: - Leia V. Ex. os arts. 1.220 e 1.221. 
O SR. JOAQUIM OsoRro: --,- Lerei tudo. 
O Sn. SALLES JUNIOR: - Aliás, leis especiaes podem revogar as 

leis geraes. 
O SR. JOAQUIM Osomo: - Não nego que uma lei especial ppssa 

revogar uma lei geral; sustento, porém, não ser plausível, quando se 
trata de legislar, como na presente hypothese, em beneficio· de uma 
classe, collocal-a em situação inferior. (Não apoiados.) 

iQ SH. Auauwro DE LIMA: - Subtra-se da communhã:o jurid.íea 
um grupo, para estabelecer princípios especiaes. (Não apoiados.) 

O SR. MANOEL .VrLLABOIM: - Faça o orador o obsequio de lêr o 
Codigo Civil. 

O SR. JOAQUIM Osomo: - O que ha a extranhar é que BIJl nome 
dos interesses superiores de uma classe seja revogada a lei geral, em 
prejuízo dos direitos dessa mesma classe, sob o pretexto de Ire acau-
telar o interesses. 

Senhores, é pena que os operarias não se tenham interessado pelos 
debates relativos a este assumpto; é pena que não tenham vindo assitir 
aos nossos trabalhos. 

o .SR. FAUSTO FEHRAZ : - Estariam pelo projecto. 
O SR. JOAQUIM OSORIO: - Não acredito que haja um operaria con-

sciente ele seus direitos, capaz ele receber bem uma le islação corno 
essa, que se diz em beneficio, quando é antes um codigo de servidão 
(não apóiados ) , um codigü feito antes para favorecer os industriaes. 
(Não apoiados.) 

o SR. MANOEL VILLABOJM: - V. Ex. vae provar. 
O SR. JOAQUIM Osoiuo: - Perfeitamente 
O SH. FAUSTO FERRAZ: - Antes de tudo, fará o favor ele ler as dis-

posições do Cocligo Civ il. 
O SR. JOAQUIM · OsoR10: - Sr. Presidente, o art. 1.220 do Codigo 

Civil ela fiepublica, prescreve: 
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"A locação de serviços não se poderá convencion,;ar por mais de 
quatro annos ... 

0 SR. TURIANO CAMPELLO: - Quando é conven.cionado O prazo. 
O SR. JOAQUIM OsoRro (continuando a le1· ) : ·_ •.. embord. o con-

tracto tenha por causa o pagamento de divida do locador ou se destirw 
á execução de certa e determinada obra. 

Neste caso, decorridos os quatro annos, dar-se-ha por findo o 
contraiCto, ainda que não concluida a obra". 

E' o pricipio geral, ·claro, concludente, que não soffre interprs-
tações. 

O artigo se,;uinte. l.221, prescreve: 
"Não havendo p~azo estipulado, nem se podendo iu;·(_wir da na-

tureza do contracto, ou do •}ostume do Jogar, qualquer das partes, a 
seu ar bitrio, mediante prév;o aviso, póde rescinriir o cemracto ". 

Que estabelece a cbnmada lei operaria? 
1 

Estabelece que no caso de omissão do prazo entende- se feito o 
contracto por tempo indeterminado. 

Ainda oocrescenta o Codigo Civil no art. 1.222: 
"No contracto de locação de serviços agrícolas, não havendo praw 

estipulado, presume-se o de um anno agrario, que termina com a 
colheita ou safra da principal cultura pelo locatario explorado". · 

O caso merece attento exame. 
o SR. MANOEL VILLABOIM: - Neste ponto a que V. Ex. allude não 

ha divergencia alguma. 
O SR. JOAQUIM OsoRro: Como nã.o, meu nobre col!cga? 
O SR. TURTANO CAMPELLO: - Leia V. Ex. d paragrapho unico do 

art. 6º do substitutivo. 
O SR. JOAQUIM ÜSORIO: - Diz o paragrapho · unico cio art. 6º: 
"Findo o prazo estipulado, que não poderá ser de mais de quatro 

annos, . si as partes continuarein a executar o contracto, presume-se 
o renovamento por tempo indeterminado, salvo si o contracto houver 
sido convencionado". 

O SR. Jü'1\o CABRAL : - E' o que ha de mais claro. 
O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Sr. Presidente, o que ha de mais cla1;r.1 

é o qúe está escripto no Codigo Civil da Republica .... 
o SR. TURIANO CAMPELLO: - Em perfeita ' harmonia com o pro-

jecto. 
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O SR. JOAQUIM ÜSORIO: ._ , Mero engano. Alterados ficam os prin-
cipios do Codigo Civil. Por isso, disse que este codigo era antes um 
codigo de I'üstricção á liberdade dos operari-os. 

a SR. DEODATO MAIA: - Deve existir differença entre o Codigo 
·Civil e o codigo do trabalho que garante a mão de obra. 

São dous institutos differentes. 
n SR. JOAQUIM ÜSORIO: - o Codigo Civil estabelece regras garan-

tidoras da propriedade; e em capitulo especial occupa-se da locação 
de serviços. 

O SR. DEODATO MAIA: - O Codigo do Trabalho não póde deixar ele 
conter dispositivos differentes cios do Cocligo Civil. E' assim em todos 
os pa:izes . 

. O SR . . JOAQUIM ÜSORIO: - Esta lei operaria, na parte regulamen-
taclora cio trabalho, só virá aproveitar aos patrões (não apoiados), 
sem vanta _ ens para o operario. 

·Aclmilte o contracto indeterminado entre patrão e operaria, quando 
o Cocligo Civil não trata el e locação ele serviços por mais de quatro 
annos. 

o' SR. FAUSTO FERRAZ: - Eis ahi uma restricção da liberdade no 
Codigo Civil. 

o SR. TURIANO CAMPELLO : - E o orador a accei tou. 
O SR. FAUSTO FERHAZ: - Apoiado; S. Ex. a votou. 
O, SR. JOAQUIM ÜSORIO: A restricção que eu teria votado foi 

esta: que nenhum contracto ele locação ele serviço pocler1j. ser lavrado 
por mais de quatr o annos. 

P-ois bem; a innovação que se pretende introduzir é a cio contracto 
indeterminado entre patrão e operario. 

·O SR. FAUSTO FERRAZ: - Portanto, a liberdade individual res-
peitada. 

O SR. JOAQUIM Osor110: - Perdão, ao contrario, a liberdade indi-
vidual do operario am eaçada, quando ainda recentemente no Codig.J 
Civil o legislaclo1· estabeleceu como conveniente a limitaÇão do prazo 
contractual. 

O SR. FAUSTO FmrnAz: - Fica r evogado o Cocligo nesse ponto? Que 
importa? 

ó SR. JOAQUIM Osoiuo: - Qüe importa?! Não importa ao nobre 
Deputado. 
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O SR. FAUSTO FERRAZ: - Todos os codigos são revogavéis. 
O SR. JOAQUIM OsoRro: - Importa ao interesse dos operario!3, 

porquanto estes ficam numa situação inferior, singular, que é esta: 
nenhum profissi·onal poderá contractar seus serviçus por mais de qua-
tro annos, mas o operario poderá fazer contracto por tempo indeter-
minado. 

O SR. TuRrANO CAMPELLO: - O nobre Deputado leia o projecto; 
verá qu8 adiante ha um artigo que restringe ou explica essa dispo-
sição. 

O SR. JOAQUIM OsoRro: ·- Já sei. V. Ex. se refere ao paragrapho 
unico do art. 6º do projecto de lei. 

O SR. TuRrANO CAMPELLO: - Procurei isso hontem e verifiquei. 
O SR. SALLES JUNIOR: - Aliás, a lei elo trabalho seria escusada 8i 

tivesse de reproduzir todas as disposições do Codigo Civil. 
O SR. JOAQUIM OsoRIO: - (Lendo) "Do contracto de trabalho deve 

constar o prazo, si houver, ou a declaraçã'o de ser feito por tempo inde·-
terminaclo ", estatue o art. 5º ela projectacla lei operaria. 

O SR. MANOEL VJLLABOfM: - Sempre subordinada a determinação 
ao maximo ele quatro annos. 

O SR. JOAQUIM OsoRro: - Porque então essa expressão por tempo 
indeterminado? 

O SR. SALLES JUNIOR: - Sendo indeterminado, póde ser rescin-
dido o contracto em qualquer tempo. 

O SR. MANOEr, V1LLABOJM: - E' pricipio geral cio Codigo Civil. 
O SR. JOAQUIM OsoRro: - .Mas, si esta lei projeetada revoga o 

direito cornmum? 
Que se pretende com esta ]P,i operaria? Estabelecer um regimen 

especial para o contracto do trabalho; entre patrão e operario. AI--
tera-se, conseguintemente o principio geral de direito civil. Esta prQ.-
jectaela lei operaria derroga o capitulo de locação' ele serviços sempre 
que se tratar ele um contracto entre operarias e patrões. Gomo, poüi. 
argumentar que o Codig·o Civil clá solução a .. estas objecções? 

O SR. MANOEL VrLLABOJM: - Examine V. Ex. o art. 6º da lei ope-
raria, paragrapho unico, e verá que ha limitação de prazo. 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Diz o art. 2º, que é . o artigo principal 
da projectacla lei: "Entende-se por cuntracto de trabalho aquelle pelo 
qual o operario· .se •obrj.ga a trabalhar em ·uma industria qualquer, pot• 
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tempo certo ou indeterminado e mediante um sala'rio que lhe será 
pago diaria, semanal e quinzenalmente". 

Segue-se o art. 5º, que diz: "Do cnntracto do trabalho deve. cünsta•: 
o prazo, si houver, ou a declara0ão de ser feito· por tempo indetermi.-
nado". 

Vem ü art. 6° e declara: "No caso de omissão elo prazo entende-se 
feito o contracto 'por tempo indeterminado". 

São artigos estes permittindo, todos elles, o contracto pür tempo . 
indeterminado. 

Veja-se agora o paragraphozinho, a esse artigo com que argu-
mentam 'OS nobres Deputados, para destruir minha· these. 

Diz o referido paragrapho unicü do art. 6º: "Findo o prazo esti-
pulado, que não podera ser de mais de quatro annos, si as partes con-
tinuarem a executar o cüntracto, presume-se que o renovamento foi 
feito por tempo indeterminado; salvo si o contrario houver sidb con-
vencionado. 

o SR. MANOEL VILLABOIM: - Podenclü, quando indeterminado, 
acabar de um momento para outro. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Creio que esse indeterminado, usadO 
no texto do projecto, é para sig·nificar que o contracto é a .titul_o pre-
cario, poclenclo ser rescindido .a qualquer hora. 

O SR. JOAQUTM OsoRIO: - Creio, diz, V. Ex .... Ve.ia V. Ex., Sr. 
Presidente, o valor ela objecção que me apresenta. Invoca-se o para-
grapho unico do art. 6°. Mas, que resulta da leitura desse paragrapho 
unico? Na primeira parto, com offeito estabelece "findo o prazo esti-
pulado, que não poderá ser de mais ele quatro annos, mas, na segunda 

·parte, prescreve cm continuação: "s i as partes continuarem a executai· 
o contracto, pres'Ume-se o i'enovamento por tempo indeterminado, salvo 
si. o contrario houver sido convencionado". 

Ora, pelo Codigo Civil não se presume contracto por tempo inde-
terminado, sendo que o art. 1.222, referindo-se ao contracto de locação 
ele serviços agrícolas, estatue que, não havendo prazo estipulado, pre·-
sumc-sc o de um .anno agrario. 

O art. 1.220 do Codigo Civi l reza: "A locação de serviços não se 
poderá convenciorwr por mais de quatro annos ... " 

Não ha ahi c·ontracto por tempo indeterminado. 
0 SR. TURIANO CAMPELLO: - Leia.agora{)• art. i .221. 
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O SR. JOAQUIM OsoRIO: - O art. 1. 221 dispõe: "Não havendo 
prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contracto ou 
do costume do J.ogar, qualquer das partes, a seu arbi trio, mediante · 
prévio aviso, póde Tescindir o contracto." 

Não admitte o Codigo contracto sinão por tempo determinado. 
(Não apoiados.) 

O SR. SALLES JUNIOR: - Pelo direito mercantil, o prazo é por 
tempo certo e determinado; mas, pelo direito civil, póde ser por tempo 
i'ndeterminado. ) 

O SR. JOAQUIM ÜSORIO: - V. Ex. está fazend·o uma distincção, 
o C.odigo Civil não faz. 

o SR. TURIANO CAMPELLO: - V. Ex. J.eia o art. 1. 221. 
,o SR. JOAQUIM Osomo: - Acabei de Iêr. 

que 

Dispõe esse artigo: "não havendo prazo estipulado, nem se po-
dendo inferir da natureza do contract-0 ou do oostume do· Jogar, qual-
quer das partes, a seu arbítrio, mediante prévio aviso, pód·e rescindir 
o contracto." 

O SR. TURIANO CAMPELLO: - Logo, na locação de serviços ha con-
tractos por tempo indeterminado. 

O SR . . JoAQUIM OsoRIO: - Não entendo assim, sobretudo tendo em 
vista os fundamentos que levaram o legislador civil a não permittír 
a convençãü da locação de serviços por mais de quatro annos. Os fun-
damentos foram estes, como se verá dos commentadores ao Codigo Civil, 
sendo que nos Commentarios do Sr. João Luiz Alv·es lê-se: "Não seria 
admissível no direito moderno um contracto de locação de serviços 
a longo prazo e menos por toda a vida; importaria em alienação' eia . 
propria liberdade." 

o SR. TURIANO CAMPELLO: - Então esse dispositivo do art. 1. 221 
é inutil? 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Não é inutil; o principio cio Codigo Civil 
é este: nenhum contracto de locação de serviços se poderá convencionar 
por mais de quatro annos. 

O SR. · AUGUSTO· DE LIMA: - Nos contractos de arrendamento, si, 
findo o prazo, o !acataria continuar na posse da cousa alugada, sem 
opposição do locador, presumir-se-ha prorogada a locação pelo mesmo 
aluguel -mensal, mas sem prazo determinado. 
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'Ü SR. JOAQUIM OsORIO: - O art. 1 . 220 prescreve que a locação 
de serviços não poder'á ser convencionada por mais de quatro annos 
e o art. 1. 221 diz que, não havendo prazo estipulado, póde o contracto 
ser rescindido. 

Que quer dizm' a ·expressão : não havendo prazo estipulado? 
Significa, porventura, a existencia de contracto por tempo inde-

terminado? 
Absolutamente. Ora, a projectada lei operaria estabelec·e que findo 

o prazo estipulado, si as partes continuarem i executar o contracto, · 
presume-se que o renovamento foi por tempo indeterminado. , . 

O SR. TuRIANO CAMPELLO: - Leia V. Ex. o paragrapho unico do 
art. 6º. 

O SR. JOAQUIM OsoRro: - E' verdade que esse paragrapho unico 
do art. 6º falla err:i prazo de quatro annos. Estabelece mesmo (lê) : 
"Findo o prazo estipulado, que não poderá ser de mais de quatro 
annos, accrescenta: "Si as partes continuarem a executar o contracto, 
presume-se que o renovamento foi por tempo indeterminado, salvo 
si o contracto houver sido convencionado." Ora, tal tempo indetermi-
nado é que se não póde presumir. 

O SR. SALLES JuNJOR: - O Codig·o Civil admitte o contracto vor 
tempo detet·minado e indeterminado. Na primeira hypothese, nunca 
poderá ser o prazo maior de quatro annos; na segunda, não havendo 
prazo estipulado, qualquer elas partes, no seu arbitrio, mediante aviso 
prévio, pócle rescindir o contracto. 

O SR. TuRrANO CAMPELLO: - ]~ ' o que está no Codigo Civil. 
.O SR. Auous'fo DE LIMA: - Desde que o prazo é indeterminado. 

a uma e outra elas partes fica a faculdade de rescindir a qualquer 
hora. 

o SR. MANOEL VILLABOIM: - EsLe é um dos pontos em que o pro-
jecto é mais claro. 

O SR: JOAQUIM OsORJO: - V. Ex. chega a essa interpretação, invo-
cànclo o Cocligo Civil da Republica; mas a questão é a seguinte: a lei 
opel'aria em debate revoga os principias do Codico Sivil sobre a 
ma teria. 

O SR. MANOEL VJLLABOIM: '- Por exemplo ... 
O SR. JOAQUIM OsoRro: - Por exemplo: O Codigo Civil considera 

absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os àctos da' vida 



civil . os menores· de 16 annos. A projectada lei operaria, révogand·o 
este principio fundamental, determina que o menor, desde que haja 
attin~ ido a idade de 12 annos, poderá celebrar contractos de trabalho, 
e estabelece, quando negado o consentimento ou de difficil obtenção, 
que poderá ser o cod entimento supprido judicialmente. 

o SR. MANOEL VILLABOIM; ~ Ainda quando assim fosse, qüando 
houvesse, realmente, revogação, a lei, que ora se pretende, dispõe ele 
modo especial, para relaç?es tambem especiaes. 

O SR. JOAQUIM Osoa10: - Como, conseguintemente, se pôde invocar 
o Codigo Civil? A Lei operaria em discussão coHoca o operaria fôra 
do direito commum. 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - Seria modificação restrfotiva, no 
. tocante a certa ordem ele relações. Trata-se de uma lei com applicação 
especial. 

O SR. SALLES JUNIOR: - O Cocligo Civil determina que se não· 
poderá convencionar por mais ele quatro annos a locação de serviços; 
mas, não havendo prazo estipulado, qualquer .das partes, a seu arbí-
trio, mediante prévio aviso, pôde rescindir o contracto. E' principio 
geral. 

O· ·SR. JOAQUIM O somo: - Perfeitamente, mas não é o que está 
na Lei operaria; é o que está no Codigo Cívil. 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - No caso ele omissão do prazo, enten-
de-se o contracto· feito por tempo indeterminado. 

O SR. JOAQUIM OsORIO: - "Tempo .indeterminado": Onde o Godigo 
Civil emprega . essa expressão? 

O SR. MANOEL VrLLABOIM: - Então V. Ex. está dando outra intel-
ligencia á · expressão - indeterminado. 

O SR. JOAQUil\1 OsORIO: - O Codigo Civil afasta sempre a idéa 
de convenção po.r prazo ~ndeterminado, já cjuando estabelece que a 
locação de serviços não se poderá cont.ractar por mais de quatro annos, 
já quando no caso de locação de serviços agricolas, diz, que na falta 
de prazo estipulado, presume-se o ele um anno, já quando, na hypo-
these de falta de prazo estipulado, prescreve a faculdade de rescisão 
do mesmo, quando· não se possa inferir o prazo ela natureza do con-
tracto; ou do costume do lagar. 

Por que essa expressão indeterminado que a projectada lei ope-
raria emprega? 
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O SR.. SALLES JuNIO~: - Eu desejaria saber em que pontos a 
Lei operaria revog·a o Codigo Civil? 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Já mencionei um desses pontos. Vou 
resumir tudo quanto disse a respeito. 

O Codigo Civil da . Republica regula a mate' ia de locação de ser-
viç_os, e em nenhuma de suas disposições precisas, claras, os nobres 
Deputados encontram referencia a contractos por tempo indeterminado. 

o SR. TURIANO CAMPELLO : - Encontramos. 
O SR . . JOAQUIM 'ÜSOH.IO.: - Mostre V. Ex. uma unica. 
o ::iR. TURIANO CAMPELLO: - o art. 1 . 221 é positivo, clarissimo. 
o SR. AUGUSTO DE LIMA (dirigindo-se ao orador): - V. Ex. dá. 

licença que leia esse artigo? 
O SR. MANOEL VILLABOJM : - Não é preciso; o orador mesmo 

já o leu. 
O SR. Au.ausTO DE LIMA (lendo): - "Art. 1.221. Não havendo 

prazo estipulado nem se podendo inferir da natureza do contracto, 
ou do . costume do .Jogar, qualquer das partes, a seu arbitrio, ·mediante 
pr.évio aviso, póde rescindir o contracto." 

o SR. TURIANO CAMPELLO: - E' o caso de indeterminação de 
prazo. 

O SR. JOAQUINI OsoRIO: - Pergunto: póde um operaria, pelo 
Codigo Civil, fazer contracto com o industrial por 20 ou mais annos? 
Não póde. 

UM SR. DEPU1'ADO: - Quatro annos no maximo. 
O SR. JOAQUIM OsoRJO: - Assim, p·elo Codigo Civil, não se presume 

contracto por prazo indeteruninado. 

o SR. AUGUS1'0 DE LIMA: - Já li 'o dispositivo do art. 1.221. Aliás, 
estou :de accôrdo com V. Ex. em todos os p,ontos capitaes; ne!lte, não. 

O SR. JOAQUIM OsoRro: - Os nobres . Deputaidos apegam-se ao 
Codigo Civil ... 

O SR. TURIANO CAMPELLO: - Foi V. Ex. quem primeiro recorreu 
a elle. 

O :SR. JOAQUIM OsoRro: - A lei operaria, em materia de locação 
de serviços, ·de contracto entre operario e :patrão, revoga, o Codigo 
Civil. 

o SR. MANOEL VILLABOIM: - Não apoiado; não ha tal. 



O Sn. JOAQUIM Osomo: - Estabelece para o operarío e para o 
chefe industrial uma le_islação especial. 

o SH. MANOEL VILLABOIM: - E que revogass·e!· Quide inde? 
O SR. JOAQUIM Osomo: - Não sei em que se funda o· nobre collega, 

para dizer que não revoga ... 
O Codigo Civil consagrn um capitulo á locação de serviços. O con-

tracto entre patrã.o e operarío é ou não um contracto de locação de 
serviços? 

O Sn. OcTACILIO DE CAMARA: - Seja. Vamos. adeante. 
O Sa. JOAQUIM Osonro: - E' este o conceito hoje geral.: o con-

tracto entre patrão e operarío é de locação de serviços. Não se1'á assim, 
se quizer ' adrnittir-se distiricção entre profissões, classificando-as em 
nobres ou menos nobres. 

J)ispõe o art. 1. 216 do Co;digo Cívil: "Toda especíe de serviço 
ou trabalho lícito, material ou ímmateríal, póde ser contractado me-
diante retribuição." Por consequencia, o contracto entre patrões e 
operarios esM comprehendido nesta secção que tData da locação de 
serviços. 

O Sn. MANOEL VrLLABOIM: - Mas nós queremos regulal-o de modo 
especial. 

O SR. SAUES JUNIOR: - Não é propriamente locação de serviços; 
é apenas uma modalidade, porque o contracto de trabalho nas fabricas 
não é o mesmo instituto individualista regido pelo Codígo Civil. O con-
tracto das fabricas é feito em massa, entre o patrão e os operarios 
dessas fabricas. 

O Sn. JOAQUIM ÜSORIO: - Senhrores, já Ahrens, Coelho aa 
Rocha ... 

UM SR. DEPUTADO: - V. Ex. está argumentando com os fosseis ... 
O SR. JOAQUIM Osonro: - .Esses que chamaes fosseis conside-

ravam o contracto de trabalho como de locação de serviços. Mas não 
é possivel negal-o em face cio direito moderno. 

O SR. SALLES JuNIOH: - Havia a locação de serviços e não o 
contracto do trabalho. 

O SR. JOAQUIM Osomo: - Pelo Codigo Civil Brasileiro, o contracto 
entre patrões e ope'rarios rege-se pelo capítulo Locação de serviços. 

O 'SR. ÜCTACILIO DE CAMARÁ: - Actualmente se rege. 
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O SR. SALLES JUNIOR: - Os codigos civis da França, da Italia, da 
Suissa tambem têm um capitulo relativo á locação de serviços; nem 
por isso deixa de haver leis esp·eciaes, reg·ulando· o trabalho das fabri-
asc. E' isto que estamos fazendo : parallelamente as disposições do 
Codigo Civil, outras, r elativas ao contracto de trabalho industrial. 

O SR. DEODATO MAIA: - Só o Codigo Civil da Austria-Hungria 
contém dispositivos a respeito de contracto de traibalho. 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Dizia: o contracto entre patrão e ope-
rarip é regulado por capitulo do Codigo Civil. 

O SR. SALLES JUNIOR: - Na ausencia de lei especial. 
O SR. JOAQUIM OsoR10: - Agora, surge um projecto de lei ope-

raria. • Lendo-o com a devida attenção, encontrar-se-ha ahi uma regula-
mentação dos contractos ele trabalho, das relações entre o patrão e o 
operaria. 

O SR. SALLES JUNIOR: - Toda essa regulamentação não podia 
entrar no Codigo Civil. 

O SH .. JOAQUIM .QsoRJO: - Encontrar-se-ha nesse projecto de lei, 
1hateria nova, principias diversos e ·em divergencia com os do Oo'digo 
Civil, muitos derogados expressamente. 

O SR. SALL1'S JUNIOR: - Para isso mesmo foi feita: é lei especial. 
O SR. JOAQULM OsoHJO: - Si ella não derogasse principias do 

Codigo· Civil, em pontos fundamentaes. · .. 
O SR. SALLES JUN IOR: - Ha Lambem principias que nã:o estão no 

Codig·o; isto nada tem de mais. 

O SR. JOAQUIM OsoR10 - ... ainda seria possivel invocar o Codigo 
Civil. 

O SR. SALLES JUNIOR: - O nobre Deputado acha que disposição 
especial não pócle revogar a disposição geral? 

O SR. JOAQUIM .QsoRJO: - Póde, ·e é o que estou apreciando. 
A minha conclusão é que a propria classe operaria, que se pretende 
vá gozar est.a lei, só terá ele invoear 'OS principios da mesma lei ope-
raria, assim como os patrões só poderã:o invocar esses principio~. 

embora este.iam em cl esaccôrclo com o Codigo Civil. 
O Sn. SALLES JUNIOR: - Quid inde? 

• 
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·O SR. JOAQUIM OsoRJO: - O ·Congresso póde revogar uma lei geral; 
é prerogativa sua, assim como póde revogar 10· Codigo Civil por uma 
lei especial. 

O SR; ÜCTACILIO DE GAMARÁ: - Esse argumento não é ele granel e 
força. 

O SR. JOAQUJM OsoRro: - Attenda-se, pois: O Cocligo Civil. 
em disposltivos expressos, nesse capitulo sobre locação de serviços, 
estabelece que nenhum contracto poderá ser eff.ectuado por mais ele 
quatro arrnos. Não falia em tempo indeterminado. 

E' expressão que não emprega; ·entreta-nto, essa lei estabelece que 
o contracto póde ser por tempo certo ou indeterminado, e cheg·a a 
accrescentar que no caso ele emissão de prazo entende-se feito por 
tempo indeterminado! 

O SR. SALLES JUNIOR: - O argumento elo nobre Deputado se 
baseia em grave equivoco. 

O SR. JOAQUIM Osoaro: E ainda mais, estabelecendo que se pre-
sume o renovamento por tempo incleterminaclo, quando a garantia es-
taria em arredar essa expressão, que o Cocligo Civil afastou. 

O SR., SALLES JUNIOR: - Que quer dizer ·"não havendo prazo es-
tipulado"? 

O 811 . .JOAQUIM ÜSORIO: - Si ·o intuito ela Commissão de Justiça 
era reproduzir nesta parte o pensamento consignado no texto 1.221 cio 
Cocligo Civil da Republica, por que esses textos varios da chamada lei 
operaria, por que nã:o reproduziu do Cocligo a lettra do Cocligo Civil?. 

Porque lhes deu nova redacção? 
Em varios artigos, em um dos quaes se lê que, no caso de omissão 

de prazo, se deve entender que o contracto é por tempo indeterminado, 
quando a pr0sumpção deveria ser bem a'O contrario? 

O SR. SALLES JUNIOR: ~ Que é contracto por tempo indeterminado, 
sinão aquelle que não tem prazo estipulado como se vê no art. 1.22 t. 
do Codigo? 

O SR. JOAQUIM OsoRro: - Ao menos, conste dos Annaes que o pen-
samento elo legislador não era a revogação desta parte do Codigo Civil. 

VOZES: - Absolutamente, não. 
O SR. JoAQULM O somo: - Ao menos, fique registrada esta di.3-

cussão, corno elemento historico . 

• 
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O SR. SALLn:S JUNIOR: - Nunca se teve duvida. 
O SR. JOAQUIM ÜSORJO: - Pelo menos eu tive. 
O SR. TuRrANO CAMPELLO: - Da disposição do projooto não se 

pr1de clecluzir aqu il lo a que V. Ex. allucliu. 
O SR. JOAQUIM Oson10: - Mas, preciso ir acleante. , 
P1'escreve ainda esse al't. 2º do ti tu lo 2º, que o operaria s.e obrigr, 

a Ln<balbar mediante um salario, que lhe será pago cliaria, semanal (; 
quinzenalmente. 

Por que não mensalmente? Por que hade o legislador estabelecer 
normas a respeito? 

E si convier aos interesswdos o pagamento fóra desses prazos? 
O Sn. TURJANO CAMPELLO: - E' em beneficio do operaria a dis-

posição. 
O SR. JOAQUJM OsoRro: - Quem sabe? Quem diz que o operario 

não terá vantagem ele r eceber o salario mensalmente? 
O SR. TURlANO CAMPELLO: - Nfto é obrigado a receber sob certa 

fórma : o patrão é que não pócle se eximir ao pagamento como deter-· 
mina o projecto. 

O SR. JOAQUIM Osoruo: - Por essa disposição as épocas ele paga-
mento de salario são determinadas. 

O patrão só pócle pagar ou por dia ou na semana ou na quinzena; 
o projecto não admitte outros prazos. 

Sr. Presidente, este titulo contém ainda maior extravagancia. Mu-
tila a instituição do patrio poder. Em apartes, ainda hontem proferidos, 
rev·oltei-me contra essa mutilação . 

Diz a projectada lei operaria: "Art. 3.º As condições de capacidade 
pai:a o contracto de trabalho são as mesmas estabelecidas pelo Codigo 
Civil, aberta uma excepção em favor do menor que já tenha attingidu 
a eclacle ele 12 annos, o qual com o consentimento dos seus repre-
rnntanLes legaes, poderá t{Lmbem celebrar contracto de trabalho. 
para serviços que lhe não prejllcliquem a saucle, nem embaracem a sua 
i nst.rucção escolar. 

Paragrapbo unico . O consentimento, quando denegado, ou de dif-
ficil obtenção, pócle ser suprido juclicíalmente".' 

Sr. Presidente, o Codigo Civil votado, e sanccionado recentemente, 
como lei da Republica em 1916, no livro 1 º, regula a capacidade das 
pessoas naturaes. 



o art. 5º estanelece: "São absolutamente incapazes de exercer J)e-5-
soalmente os actos ela vida civil: I. Os menores de 16 annos". · 

Não ha, Sr. Presidente, no Codigo Civil esta faculdade, que • 
pl'ojectacla lei operaria outorga ao menor, attingida a idade ele 12 am108, 
de requerer ao ,juiz, o supprimento elo consentimento ele seus represen-
tantes legaes, toda a vez que elle queira contractar trabalho e lhe seja 
o m~smo denegado. 

Por que o novo criLerio? 
Não vejo porque o Congresso Nacional altere a lei civil nessa parte. 
A instituição do patrio pO'cler é preciosa e não eleve ser mutilada 

·como será si approvacla esta lei em discussão. 
Porventura se poderá suppôr que o pae queira dirigir mal ou 

explorar o filho? 
Por que essa interferencia elo Estado, contra uma resolução pa-

terna, por intermedio da Justiça? 
O SR. DEODATO MAIA: - O Estado, já intervém, dando consenti-

mento para o casamento, ou supprindo a idade. E' um acto ele fis-
• calização; o juiz examina a questão e resolve. 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Qual o fundamento dessa mutilação do 
patrio poder? 

O illustre Deputado Sr. Prudente de Moraes, em aparte, quando 
omva o digno representante por Minas, Sr. Augusto de Lima, declarou 
que era, uma medida, não já contra a exploração do pae, mas oontra a 
explÜração possivel do tutor. 

Mas, Sr. Presidente, a exploração elo tutor se poderá verificar na 
hypoLhese contraria, isto é, na hypothese elo menor, sob sua tutela, 
pretender recusar-se ao trabalho. 

Pelo paragrapho unico, elo art. 3º, assiste ao menor o direito 'le 
recorrer ao juiz, toda vez que o pae ou o tutor não consinta que elle 
se vá empregar em uma industria. 

O SR. FAUSTO FERRAZ: - Ha recurso para o juiz em qualquer hy-
pothese, ou sendo obrigado a trabalhar, ou quando se lhe nega consen-
timento para isso. 

O SR. JOAQUIM OsORIO: - O pai~agrapho unico diz que o consenti-
mento para trablhar, quando denegado ou de çlifficil obtenção, póde 
ser supprido judicialmente. 
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O argumenLo apresentado para manLer esse dispàsitivo foi que u 
m enor · póde ser victima ele uma exp loração do tutor; mas esse argu-
1nento não procede, porquanto, si o tutor tiver o intento de exploral' 
o menor, si o fizer, será justamente remettenclo-o para a industria. 
:'>Ião ha exp loração desde que o conserve em casa. 

Sr. PresidcnLc, cs Labelecer que o menor, attinginclo a iclacle d·~ 

-1 2 annos, possa recorrer cio acto cio pae, que não deseja vá elle á fa-
b1·ica, para o fim ele trabalhar, é, cm primeiro Jogar, levar a desordem 
ao lar ... 

O SR. D1moNJ'O MAIA: - .Tá existem tribunaes cspeciaes para estN; 
casos. 

O S11. JOAQUT:M. Osoruo: - . . . é provocar conflictos. Si o pae ou 
n t.utol' enlcnclcr que esse menor precisa permanecer no lar, em bem 
r!c sua propria educaçã.o ou ele qualquer outro interesse, como se pócle 
permittir a interfcrcncia cio juiz na v icia domestica? 

O SR. Ü~"l'ONJ MACIEL: - O projecto primitivo tratava cios menorcP 
ele 16 annos. 

O SR. DEODATO MAIA: - O tlispositivo se applica ao commercio e 
á industria, que vivem cm grande parte, pócle-se dizei', ela exploração 
cios menol'C:'i. Jsto é, qu e o Estado 0qucr regular. Os menores abando-
nados, sem representantes legaes, são explorados ... 

O Sn. JOAQUIM OsoRio: - O projecto refere-se aos menores sob " 
paLi·io pocler ou sob tntela; não se refere a menores sem representantes 
legaes. 

O Srt. FAUSTO FEHRAZ: - Nem pócle haver, por nossa legislação, 
menores sem representantes legaes. 

O SH. O·r·roKr MACIEL: - Mas, infelizmente, ha mui Los. 
O SH. JOAQUJM OsoHlO: - Esta lei não se refere a menores sem o 

amparo do pae on cio tutor e por isso mesmo é que entende grave o 
dispositivo, porque pócle levar a perturbação ao lar. E' incomprehen-
f;ivcl, sem fundamento algum, po is o argumento que se apresenta para 
mante l-o, isto é, que este Lem por fim evitar a exploração passive,] de· 
pae ou LuLor. Srrnelhantc exploração, mostrei, só poderia existir si r; 

pae ou tutot· obrigasse o menor a .ir para a fabrica. Que exploração é 
passivei, quanclo ell e imp ede que o menor vá á fabrica, por motivos 
domesLicos? 
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Não, Sr. Presidente. Não enfraqueça .o legislador o instituto elo 
patrio poder. Não; o Estado não pócle pretender substituir-se ao pae, 
para o que lhe falta tocla a competencia. 

O Codigo Civil ela Republica estabelece os casos de perda do patriL' 
poder; os casos em que cabe ao Estado cassar a tutela. São casos pre-
vistos. 

O SR. DEODATO MAIA: - O Estado, actualmente, não obriga o menor 
a ir á escola primaria? 

O SH. JOAQUIM ÜSORIO: - Não obriga. 
O SR. DEODA'ro MAIA: - Ha muitos Estados em que a instrucçãit 

é obrigatoria. 
O SR. JoAQunvr ÜSORIO: - Considero urna violencia; seria cercea: 

a funcção cios paes ele darem aos filhos a instrucção no lar. 
o Srt. TURTANO CAMPELLO: - Benefica violencia. 
O Srt. JOAQUIM ÜSORIO: - Sr. Presidente. Não é só entre nós. Por 

ioda a parte reina uma verdadeira subversão das cousas. Ainda recen-
temente li um protesto de chefes ele familias do Uruguay contra um 
projecto ele lei tirando aos paes o direito de educar os filhos. 

Tenho em mãos esse protesto, publicado no Diai·io âcl Plata, (mos-
tnmclo o nnme·1•0 elo jomal ) ele 26 de julho ele 1918. 

E' concebido nestes termos (lê) : 

Declo.mto1"ia 

"Los que susc1·ibe11, en presencia dei projecto ele lei que arrebata 
á los padres e! derecho de educar á sus hijos, y entreg·a á estos clescle 
su infancia á Ia omnipotencia dei Estadü, á Ia vez que coarta Ia pro-
paganda legitima de las icléas por meclio ele la ensenanza libre, for-
mulam su más enérgica oposicio11 á esse projecto ele le i, que viola los 
princípios consagrados en la antigua y nueva Constitucion, de !a 
Republica, püniendo en peligTO lo que já és conquista definitiva de 
la civi lizacion." 

Esse projecio motivou est.e texto e loquente ela parte ela socie-
dade uruguaya contra a indebi ta interferencia de que o Estado se 
quer arrogar. 

O SH. TTJRIANO CAMPELLO :- Declaração de diversos uruguayos. 
r,ão quer dizer que seja de toda a s•ociedade uru::;uaya. 
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O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Póde-se dizer da sociedade uruguaya, tal 
o numero de chefes de familia que subscrevem esse protesto muitos 
delles nomes conhecidos entre nós, como Acevedo, Campistegui, Pablo 
de Maria. 

Sr. Presidente, abra o Estado esc'olas e terá frequencia. Como 
póde um paiz sem escolas pretender obrigar á frequencia? 

O SR. TuRIANO CAMPELLO: - Uma cousa decorre da outra. 
O SR. Ü'l'TONI MACIEL: - Muitas vezes temos escolas vazias. 
o SR. TURIANO CAMPELLO: - No dia em -que houv,er obrigatorie-

ciade, naturalmente se estabelecerão escolas. 
O 'SR. JOAQUIM OsoRro: - A instituição cio patrio poder é, pois, 

mutilada peio projecto. 
Nenhum fundamento existe para dar a faculdade, que se concede 

ao menor de 12 annos, de recorrer ao juiz toda a vez ·que entenda tra-
balhar, e que os seus repres·entantes legaes não 1ulguem conveniente. 

ü SR. CUNHA MACHADO: - O juiz não é obrigado a dar o C'Onsenti-
mento. 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: -- Não ha duvida; o juiz não 'é obrigado; 
mas a sua s imples intervenção i~o caso já é inclebita. E' preciso que o 
legislador não invada attribuições que lhe nã:o cabem, sob pena de levar 
a desordem ao seio das familias . 

Pelo Codigo .Civil, a incapacidade absoluta para 10 menor exercer 
pessoalmente os actos ela vida civil vae até os 16 annos. 

O SR. SALLES JUNIOR: - Nesse ponto V. Ex. tem razão. 
O SR. JOAQUIM OsORIO: - Pois bem, si a incapacidade do menor, 

pelo Codi,go Civil, é absoluta até a idade de 16 annos, para o exercicio . 
elos actos da vicia civil , como é püssivel, por uma lei ·especial, permittie 
ao m enor, que attinge os 12 annos, r ecorrer ao juiz ele uma decisão 
paterna? Acho simpl esm ente extravagante. 

o SR. MANOEL VILLABOIM: - Nesse ponLio V. Ex. ti;im razão, p elo 
seguinte : Penso que se pod eria permittir que os menores trabalhas-
sem, em certas condições, mas nunca contra a vontade dos paes, por-
que esta permissão se funda em que haja necessidacle do serviço elo 
filho para ajudar o pae. 

Desde que o pae se ioppõe a isto, por que a intervenção do juiz 
quando o pae é o mais interessado? 



\ 
\ 
\ 

- 633 -

O SR .. JOAQUIM OSORIO: - Qual é de facto o mais interessado no 
fuLuro do filho, sinão o proprio pae? Por que substituir a aut'Ol'idade 
paterna pela do Estado? (Apoiados.) 

Sr. Prcsidnnte, a Gamara assim entende, é, portanto, inutil insistir 
nesse ponto. 

O SR. Ü'l"rüNI MACIEL: - Seria uma medida para menores aban-
donados. 

O SR. JOAQUIM Oson10: - ·Eu disse, Sr. Presidente, que fü'a vio -
lentadora da liberdade individual esta projectada lei operaria. Aqui 
está o § 5º do art. 14 : "ü operaria é obrigado a trabalhar nos casos 
ele perigo imminente ou ele accidente por um tempo maior do que 
o convencionado para o dia normal ele trabalho, tendo direito nestes 
casos ao au t,·~1fülto ele salari·o." 

E si o operaria não quizer trabalhar? 
O SR. DEODA'l'O MAIA: - Mais isto é ele todas as legislações. 
o SR. ANDRADE BEZERRA : - Toda obrigação ele fazer - isto é ele 

direito geral - quando não cumprida, se resolve em indemnizaçãJo 
pecuniaria. 

O •SR. CALOGERAS : - E' uma previsão ele humanidade, ele solida-
r iedade humana, para evitar que a cessação imrnecliata elo traballio 
produza desastres. 

O S 1~ . M~NORL VILLABOIM: - São casos excepcionaes. 
O SR. JOAQUIM OsoRIO: Este § 5º colocará o patrão em uma 

situaçã!o ele superioridade. 
O SR. SAMPAIO CORRÊA: - Col!ocará ·em uma situação de supe-

rioridade os que pudessem ser victimas do desastre que se désse . 
O SR. JOAQUIM Oson10: '-- Por isso foi que eu disse hontem em 

a parle: cada lei operaria que se decreta é mais uma conqu ista para 
os patrões. (Não avoiado.) 

O ·SR. 1\uousTo DG LIMA: - Tarnhcm neste ponfJo não estou de 
accôrdo com V. Ex. No caso de pei:igo, o patrão não ha de recorrer 
a operarias extranhos, quando tem dentro de seu· estabelecimento 
aquelles q-eu p'Oclem prestar auxilio . 

O SR .. JOAQUIM üsomo: - Mas si o operaria não quer trnballlar? 
.Onde está a liberdade individual? 

O SR. AuousTo DE LIMA: - Não seria justo que o operaria aban-
donasse seu patrã.o na occas ião do perigo ... 
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O SR. JOAQUIM ÜSORIO: - Ha mais. E' fazer uma injustiça ao 
•operario, uma injuria. Qual o operario, quâl o sêr humano, que, em 
caso ele perigo imminente da fabrica, em nome dessa solidariedade 
invocada , se neg'ará a trazer o seu concurso? 

O SH. Du:oDATO lVIAJA: - Sim, mas não ha mal em que isso fique 
regulado, garantindo-se, além do mais, a remuneração pelo excesso 
de serviço. 

O SR. JOAQUIM OsoHIO: - Ha. E' que essa disposição permitte 
a coacção, tolhe a liberdade individual. 

O SH. ANDHADE BEZEHHA: - V. Ex. não acha isso justo? 
O SR. Auouwro n.E LIMA: - Em caso ele força maior, sim. 
O SR. JOAQUIM Osomo: - Sr. Presidente, o titulo III da proje-

ctacla lei operaria fixa ·o dia normal de trabalho em 10 horas. 
O SH. DEODATO MAIA: - Seria preferivel que se adoptassem as 

8 horas. 

O SR. J"OAQUJM Oso1uo: - Por que eses novo criterio? O projecto 
primitivo ele Codigo elo Trabalho prefixava o dia de 8 horas. 

O SR. SALLES JUNIOR: - Aliás, a disposiçruo em discussão é inocua, 
porque o projecto não prohibe o trabalho supplementar. 

O SR. JOAQUIM ÜSOHJO: - Por que esse recúo? Si · o Estado tem 
competencia para limitar o numero ele horas de trabalho nas officinas 
em geral, em nome de superiores interesses da raça,· por que não 
manteve a Commissão ele JusUça, nsse ponto, o dia ele 8 !toras? 

O SR. OcTACILlO DE CAMAR . .\.: Então, V. Ex. reconhece que é 
humana essa intervenção? 

O SR. JOAQUIM ÜSORIO: - Eu nego essa intervenção. Entendo que 
cada um é livre ele trabalhar o numero ele horas que quizer, que o 
Estado em prnblema tão complexo, preso a tantas condições vari<:,s 
e inclivicluaes, não póde estabelecer uma regra geral, sob pena ele cles-
or anizar o trabalho e ferir os interesses dos proprios operarios. 

Já disse desta tribuna que a opinião conquistada é para 'oito horas 
ele trabalho cliario e um dia ele repouso em cada semana. Ninguem 
rnai~ que o cliel'c da escola positiva prep1·e·occupou-se· com a sorte 
do opel'ario ... 

O Srt. CAHJ.OS PEN.-IFrnL: - Hedm:ia o Ll'abaJho industrial até a 
seis horas. 
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O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Perfeitamente. Este ponto é importante 
para firmar a dou trina realmente humana ... 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - Mesmo nos serviços de estrada ele 
ferro póde ser aclüptado esse limite? 

O SR. JOAQUIM ÜSORIO - ... mas, que não ving·ará a golpes ele luis, 
que nada resolvem, inexequiveis e contraproducentes. 

Dê o Estado o exemplo, estabelecendo o regimen ele oito horns 
nas suas ·officinas, e o exemplo está dado. 

ü SR. CALOGERAS : - Ahi elle age como pat1·ão. 
O SR. SAMPAIO C01utÊA: - O Estado póde, pelo projeclo, continuar 

a marcar para seus operarios o dia de oito horas, como qualquer 
patrão. A disposição cio projecto não revoga as demais disposições 
nesse sentido. 

O SR. JoAQUINI OsoRto: - O Estad'O só pócle estabelecer o d ia ele 
traball10 nas suas proprias officinas; nã.o o pócle, pol'ém, nas of'ficinas 
parLiculares. 

O operario, livre corí10 é, livl'e deve ser de conteactar com o indu s-
t1'ial o dia de trabalho. 

O SR. ÜCTAC!LIO DE GAMAR.\: - Mesmo que esse C'OtltracLo fira as 
leis ele humanidade? 

O SR. JOAQUIM ÜSORJO: - O Estado não é tutor dos inclivid!ll'OS, 
não pócle graduar a capacidade ele trabalho dos indivíduos. 

O SR. DGODATO MAIA: - Isto é ponto pacifico em to-das as legi:3 -
lações, que já consagraram a intervençM do Estado no assumpto. 

O SR. JOAQUIM Osomo: - E nem cômprehendo que se limite o 
numel'o de !foras ele trabalho a oito ou dez horas, sem a fixação elo 
sala.rio mínimo. 

O SR. SAMPAIO ConRÊA: - Ali•ás, o salario minimo traz como con-
sequencia o afastamento ele todos os •operarias fracos, porque o patrão 
naturalmente prefere os mais fortes. 

O SR. SALLES JUNIOR: - Não foi incluicla disposição a respeito 
em qualquer legislação ele trabalho, até ag·ora. 

O SR. SANIPATO ConRÊA: - E penso que não eleve ser, p'Or esse 
rnolivo. 

O Sn. SALLES JUNIOR: - O substitutivo nem mesmo fixa o maximo 
de horas ele trabalho, porque, si falia .em 10 horas, permitte o trabalho 
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supplementar, de modo que pócle ser perf'eiLamenLc illudida a clispo-
siçâlo. 

O SR. JOAQUIM OsoRro: - Ha leg·islações que fixaram o salario 
minimo. 

O SR. SALLES JUNIOR: - V. Ex. tem razão: e eu rectifico: na Nova 
Zelanclia, ha lei sobre salario minimo; mas na França, por exemplo, 
essa lei é apenas para os operarias do Estado. 

O SR. JOAQUIM OsoRro; - Tenho aqui referencias a essas legis-
lações. (Lê.) ! 1 '-, • i 1< [ 

"Salario m'inúno - Fi·ança, decretos ele 10 de Agosto de 1899, 
só nas obras publicas por conta do Estado. Australia do Sul, leis de 
1894 e 1900, alteradas pela lei ele 2!2 ele Dezembro de 1906. Cantão 
de Genebra, lei de 10 de Fevereiro de 1900. · In;laterra, Belgica e Nova 
Zelandia: nestes paizes, ha legislação similhante aos decretos fran-
cezes citados." 

E não se comprehende de outl'o modo, pois não é passivei o Estado 
limitar o numero de horas de trabalho, sem fixar o salario mínimo. 

Ha officinas em que o dia ele trabalho é de oito horas. O substi-
tutivo marca o dia normal de 10 horas. Por que não manteve ü substi -
tutivo o regímen ele oito horas, já que o Estado tom competencia para 
fazei-o, no criterio da ·Commissão de Justiça? 

O SR. ÜCTACILIO DE GAMARA: - Mas não está impossibilitado de 
o fazer. 11 ·--Ti ~-;i.n 

1 
O SR. DEODATO MAIA: - O orador tem razão neste ponto. 
O SR. SALLES JUNIOR: -:- Neste caso é inferior o substitutivo. 
O SR. CALOGERAS : - Ambos estão errados, num ponto : não se 

póde estabelecer um numero ele horas fix•o por clia. Ha certas inclus-" 
trias a que não é claclo se sujeitarem a interrupção. Melhor seria dar 
um prazo por semana; dentro desta, o numero ele horas seria de tantas, 
havendo um dia ele repouso completo. 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Sr. Presidente, ainda ha p·oucos dias. 
o illustre [)X-Deputado J)elo Pará, St'. Passos rle Miranda Filho, r,m 
artigo no Jm·nal do Commercio, de 21 do corrente, occup·ou-se com ü 

Codig·o do Trabalho projectado. (Lê.) 
"Ali(ts basta o simples bom r; cnso para comprehcnder que tea-

balhos existem cuja natureza e equidade conspn;iem em cinco horas 
muito mais energia e esforço elo que outros em dez e doze. Accresce 
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que as horas de . trnbalho não são o unico elemento a considerar: o 
meio no que se exerce o trabalho, o esforço muscular ou mental, os 
gestos, a attitude em pé ou mais ou menos forçada que elle exige, 
os materiaes a manipular, os instrumentos de que elle se serve ou 3:S 
machinas em que trabalha, são outras condições que podem aggravar 
de muito a fadiga do trabalho e comprometter a vida do trabalhador." 

Sr. Presidente, esta simples consideração mostra a impossibilidade 
em que se encontra o Estado, de intervir no assumpto. Será complicar 
questões já por si tão complicadas, aggravar situações. 

Neste p-onto a Commissão ele Justiça dá um forte recúo, quando 
eliminou o criterio de oito horas ele trabalho, estabelecendo . o dia 
normal de 10 horas, o que não passa ele uma disposição inocua, por-
c1uanto si o operaria quizer poderá trabalhar mais ele 10 horas. 

O Sa. SALLES JuNIOH: - Por que estipular, ele facto, ·o maximo 
ele trabalho, si á vontade das partes nesse maximo póde ~er trans-
posto? 

O Sa. ANDRADE BEZEHHA: - Para não deixar ao patrão a faculdade 
ô.e augmentar arbitrariamente o numero ele horas de trabalho, pagando 
o mesmo salario ao operaria; isto é, estabelece-se o dia normal clfl · 
trabalho; si o patrão precisar ele mais duas h oras, fica nbri ado a 
pagar ao operaria proporcionalmente. 

O Sa. SALLES Jumoa: - V. Ex. teria razão, si o intuito ela lei, 
quanto a:o maximo de horas de trabalho, fosse apenas garantir o salario; 
mas ha, além desse, outros intuitos. Por exemplo, o ele preservar a 
saude do operaria. 

O Sa. PRUDENTE DE MORAES : - A Commissão não se collocou em 
tal 'terrnno. Porque poderemos trabalhar o numero ele boras que qui-
zermos, o operaria não póde? 

O Sll. 'SALL1"S JUNIOR: - Pürquc. nossas condições não sfvo idon-
Licas ás( dos operar~os. O argumento ele V. Ex. destróe a necessidade 
ela organização d.e uma legis lação especial para o operaria. 

O SR. CALOGERAS: - As nossas condições de volição são differen-
tes, por completo, das dclles. 

O SR. JOAQUIM ÜSORIO: - Argumenta-se com a necess idade de 
um codigo operaria para limitar o numero ele horas de tràbalho. 
A proj ec tacla lei operaria, que surge em substituição ao Cocligo, não 

\.. 
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limita o dia de trabalho, e o Sr. Prudente ele Moracs, acaba de mani-
iestar-se contra essa limitação? 

O SR. SALLES JUNIOR: - E' uma opinião individual. 
O SR. JOAQUIM O somo: - Por que essa regulamentação pretendi ela, 

portanto? 
O SR. SALLES JUNIOR: - Como está redigido o projecto. V. Ex. te111 

toda a razão, porque não ha, ele facto, maximo de horas de trabalho. 
O projecto protege o salario e o objcctivo deve ser proteS"er a pessoa 
·do operaria, de preferencia. 

O SR. JOAQUIM OsoR10: - Em face da Constituição da Republica 
não é li cito estabelecer esse limite de horas de trabalho. O cidadão 
é livre, absolutamente livre ele trabalhar pelo tempo que entender, 
ciescle que a sua capaciclacle physica assim o p·ermitti·a. Todas as leis 
·de interfercncia nesta materia ferirão dispositivo expresso ·da Consti-
tuição. 

Nos Estados Unidos, a Suprema Côrte ele Justiça e já o clisse 
\ 

cm meu primeiro discurso, consid erou nullas as leis de certos Estados 
que limitavam o numero ele horas de trabalho. 

O SR. ANDRADE BEZEHHA: - V. Ex. está clefenclenclo o ponto de 
vista ela Commissão. 

O SR. JOAQUIM Osomo: - A Commissão tem dous pontos ele vista. 
(Não apoiados.) Não estou clefendendo a Comm.issão. Estou commen-
tanclo a conducta da Commissão de Justiça. No projecto, fixou em oito 
o numero ele horas de trabalho; decorridos dias, modificou esse cri-
1. erio. 

O SR. PnuDENTE Du; :VfoHAES: - Não foram bem interpretados o~ 

intuitos da Commissão. 
O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Sr. Peesiclente. V•ae ser interessante 

a situação da Gamara. Legitima-se o Cocli 0 0 do Trabalho pela neces-
sidade ele limitar o numero de horas ele trabalho a oito. A projectada 
lei operaria não attende essa aspiração elos legisladores, é tida como 
inocua, ou peor elo que o chamado Codigo. 

O SR. PRUDENTE DE l'l'ioRAES r - Não apoiado. 
O SR. ANDRADE BEZERRA: - Sou pelo substitutivo, com pequenas 

ros tr i cções. 
O SR. JoAQUllvr OsoRIO: - No sent.iclo de minha affirmativa mani-

festa-se já em apartes o eminente ·Deputado por S. Paulo, Sr. Manoel 
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Villabolm. S. Ex. acceitava o projecto, entretanto está inscripLo para 
dar forte combate ao substitutivo, considerando-o retl'Ogrado, som 
efficacia ... 

O SR. A.NDRADE BEZERnA: - E' uma opinião individual. 
O SR. JOAQUIM OsoH10: E' uma opinião incl ividual, mas rcs-

poiLavel. 
o SR. ANDRADE BEZERRA! - Respeitabilissima, o que não impede 

que outros tenham opinião diametralmente opposta, com o mesmo 
direito. 

O SR. PRUDENTE DE MOF\AES: - O orador prefere que a Cama1·a 
app1·ove o projecto ou o substitutivo? 

O SR. JOAQUIM ÜSORIO: - O meu desejo é que a Gamara rejeite 
o projecto e o substitutivo. Não Lenho preferencias nem pelo projeclo 
cem pelo substitutivo. 

o SR. PRUDEN'rE DE MORAES; - Mas, entre um e outro·? 
O SR. JOAQUIM Oson.10: - Nenhum. 
Sr. Presidente, nós do Rio Grande do Sul queremos o amparo ao 

proletario. Basta considerar que na Constituição de 14 de Julho de 
1891 lê-se este artigo: "Ficam suppridas quaesquer clistincções entre 
os i'unccionarios publicas de quadro e os simples jornaleiros, osten-
clendo-se a estes as vantagens de que goz!l.rem aquolles." 

Queremos o amparo ao operaria. 
u ::iR ~ALLES JUNLOH: - De que modo? 
O SR. JoAQliIM OsoRTO: - Primeiramente, incorporando-o á socie-

dade. 
O SR. AUGUS'l'O DE LIMA: - Tornando pratic,a a igualdade perante 

u lei. 
O SR. JOAQUIM OsoRJO: - Dando-lhe a instrucção de que carece, 

e que será a melhor arma para de-fender-se da exploração de patrões. 
Que se tem feito neste sentido? Com excepção de um ou outro 

Estado, incluido nestes o do Rio Grande do Sul, o numero de escolas 
é deficientissimo. 

O SR. SALLES JUNIOR: - De pleno accôrdo: V. Ex. póde genr-
ralizar. 

O SR. SAMPAIO CoRRÊA: - Em ma teria de ensino profissional, esta-
mos em grande atrazo. (Apoiados.) 

O SR. CALOGERAS: - Dizia Y. Ex. melhor: nada temos feito. 
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r•rofissional ministrado pelos lyceus de artes e officios. 

O Sr.. JOAQUIM OsoRIO: - O Congresso Nacional tem vivido pre-
occupado em autorizar o LtOverno a fazer reformas do ensino superior 
e secundaria da Republica. tendO-Sfil cuidado até hoje apenas desse 
ensiuo, que deveria ser inteiramente livre e exercitar-se sem a inter-

' venção do Esta.do; entretanlo, em relação ao ensino primaria, só o 
a,nno passado foi, na cauda do orçamento, clada uma autorização para 
a União auxiliar os Estados na diffusão do ensino ... 

O SR. SALLES JUNIOR: ~ - Para a abertura ele escolas principalmente 
em Santo Catharina, na reg·ião colonial ... 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Perfeitamente. 
ü 'SR. AUGUSTO DE LIMA: - Figurou theoricamente a 'medida no 

orçamento passa·do. 
O SR. CALOGERAS: -- Aliás, a victoria ela doutrina da intervenção 

da União no ensino primario dos 'Estados j·á se ·deu aqui ha muitos 
armos. Si não se fez o que se devia fazer, é outra cousa. 

O ·SR. JOAQUIM OsoRib: - Apoiado. O que se devia fazer não se 
tem feito: a preoccupação tem sido fazer o .:1ue não merecia ser feito. 

Nós do Ri·o Grande do. Sul, queremos a protecção ao operaria pela 
salubridade e hygiene das fabricas, offerecendo-lhe a assistencia pu-
blica, a segurança nas fabricas, e assim terá o Estado o cuidado de 
sua saude ... 

O SR. SALLES JUNIOR: - São medidas ele policia industrial, por 
meio de leis, e, portanto, por meio de limitações. E si V. Ex. admitte 
essas limitações, ha ele admittir as outras. 

O SR. JOAQUIM ÜSORIO: -- Em que affectam a liberdade individual? . 
O SR. SALLES JUNIOR: - Admittida em principio a limitação, a 

questão depois é de ser maior ou menor, neste ou naquelle sentido. 
O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Medidas de defesa, não de tutela. 
O SR. CALOGERAS: - Declarando desde logo que sou favoravel a 

taes medidas, devo, entretanto, assignalar que V.· Ex. apenas desloca 
a questão: ahi, ha necessidade ele acloptar uma hygiene official. 

O -SR. JOAQUIM OsoRIO: - Medidas <le hygiene publica sem co-
acção ... 

O Srt. SALLES JUNIOR: - Limitações de liberdade, em todo caso. 
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O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Nós do Rio Grande do Sul queremos 
medidas de amparo do operaria nos casos de invalidez, velhice ... 

O SR. SALLES JUNIOR: - Como garantir o operaria contra o ri::;co 
profissional, sinão por meio de leis? 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Devo firmar este ponto: O Estado tl3!'n 

o .dever social ele irem ao auxilio cios clesamparadós ... 
O SR. St\LLE8 JUNIOR: - Do ponto ele vista da liberdade individual, 

a questão elo seguro operaria, digamos, não cliffere da fixação de horas 
ele trabalho. 

Que é a obrigação elo seguro operaria, imposta ao patrão? 
O SR. JOAQUIM Oson10: - Si não acceitamos o capitulo do projecto 

sobre accidentes de trabalho, é porque o consideramos inefficaz de 
accôrdo com o telegramma do estadista rio-grandens·e Sr. Dr. Borges 
de Medeiros ... 

o SR. AUGUSTO DE LIMA: -- Apoiado. A quasi totalidade dos opera-
rias do Brasil ficaria sem assistencia, porque sómente ::;.s t_ randes fabri-
cas poderiam soccorrer os que para ellas trabalham. 

O SR. SALLES J,uNIOR: - E' outra questão. Estou assignalanclo que, 
acceito o principio cio seguro operaria, imposto pelo Estado, é forçoso 
achar licito tambem que este marque as horas de trabalho. O prin-
cipio é o mesn10. 

O SR. JOAQUIM O somo: - Não ha tal: a limitação das horas de 
ll'::.b:ilho fere a liberdade individua!. 

A intervenção do Estado, de amparo ao operaria, nada fere es.'a 
liberdade. 

O Sa. PRUDENTE DE lVIORAES: - Crea-se, em todb caso, para o 
patrão uma obrigação que elle não tinha antes. O patrão deixa de ter 
a liberdade ele não segurar o operaria, de não lhe garantir a inde-' 
mnização. 

O SR. SALLES · JUNIOR: - Não ha duvida: a obrigatoriedaide da 
indemnização, pelo seguro ou por outra fórma, é incon~estavelmente 
restricção á liberdade do patrão. 

o SR. PRUDEN'l'E DE lVIORAES: - A indemnização dó oper.ario, pelo 
risco profissional do contacto com a machina, é, incontestavelment.e, 
uma obrigação nova que se impõe, uma limitação. 

O SR. SALLES JUNIOR: - Uma obrig·ação el e fazer, incluida no con-
Jract·o de trabalho. 
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O SR. JOAQUIM Osonro: - l\'i:io penso assim. 
O SR. SAMPAIO CORRÊA: - V. Ex. acha que o seguro operario eleve 

ser estabelecido? Quem paga a taxa desse seguro? O patrão? Si o tem 
ele fazer obrigatoriamente, ahi está a restri ~"ão á sua liberclacle. 

o SR. ANDRADE BEZERRA: - Toda condição ofüig·atoria - é intm-
tivo - constitue r es tricção á liberdade. 

O SR. JOAQUrM ÜSORIO: - O systema mais efficaz alvitrado pela · 
l'epresentação do meu Estado é o elo pensionato. 

O SR. SALLES JUNIOR: - A lei impõe ao patrão se _urar o operario? 
o SR. PRUDENTE DE MORAES: - Impõe o pagamento ela indemniza-

ção; o patrão se pócle exonerar elo risco, fazendo o seguro. 
O SR. SALLES JUNIOR: - Ahi está a restricção, determinando o 

desfalque no patrimonio elo clono ela fabrica. 
O SR. JOAQUIM Oson10: - Nenhuma contraclicção existe. 
O SR. SALLES JUNIOR: - E' flag-mnte. Não se póde acceitar uma 

dessas restricções e recusar a outra. O nobre Presidente elo Rio Grande 
está em desaccôrclo ' comsigo mesmo. 

O SR. JOAQUIM ÜSORIO: - A regulamentação do numero de horas 
ele trabalho viria coarctar a liberdade individual; a aclopção de medidas 
de amparo aos operarias, no caso ele invalid ez ou ele velhice, em nada 
coarcta essa liberdade e é clev·er social cio Estado levar assistencia 
e amparo ao invalido e ao desamparado ... 

O SR. PRUDEN'l'E DE l"'10RAES: - A' sua custa, perfeitamente: o 
Estado póde. 

O SR. JOAQUIM OsoRIO - ... creando taxas, contribuições sobre 
os lucros das fabricas, sobre as rendas, sobr·e a massa geral dos im-
postos. 

E ' direito do Estado crear taxas: não se poderá dizer que affee.tam 
a l iberclacle individual. · 

Sr. Presidente, a projectacla lei operaria, na parte .que reg·ula os 
accidentes ele trabalho, é inefficaz, será uma fonte ele questões entre 
operario e patrão. 

Estabelece: ''<Considera- se accidente de trabalho, para os effeitos 
desta lei, todo aquelle que occorrer pelo facto de trabalho ou durante 
este e não f ór devido a {orça maior ou a culpa oii dó lo da p1·0'pria 
victima oii 'de extranlw." 

O Sn. A'.\'DRADE BEZERRA: ·- Neste p.onto, V. Ex. tem razão . Diver-
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sos interpretes das leis vão até o ponto ele admittir que a culpa do 
operaria é de uma verificação tão difficil que seria quasi imposi;;ivel 
apurai-a em semelhantes casos. E' o ponto mais delicado da lei. 

O SR. JOAQUIM ÜSORIO: - Chamo a attenção da Gamara. 

O SR. ANDRADE BEZERRA: - Ahi se exclue, por exemplo, a muti-
lação voluntaria; o certo é que delimitar a culpa, nestes casos, é peri-
gosissimo. 

o SR. PRUDENTE DE MORAES: - Quando ha culpa, ha responsabi-
lidade civil regulada pelo Codig'o Civil; isto é, a responsabilidade civil 
e não accidentes ele trabalho, que é o risco profissional, resultante 
apenas elo contacto do operaria com a machina. 

O SR. SALLES JUNIOR: - O que V. Ex. quer exprilnir com a palavra 
"culpa" é a fraude, que, do mesmo modo que a força maior, exonera 
ele responsabilidade o patrão. 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Não attencle á solução desejada a pro-
jectada lei operaria. 

Si o criterio é o do risco profissional, deveria firrpar-se o direito 
do operaria á indemnização toda vez que victima ele accidente. 

O SR. CALOGERAS: - 'Salvo, sempre, o caso de mutilação volun-
taria. 

O SR. JOAQUIM OsoR10: - Mas que fez o substitutivo ela Commisi::ii.o 
· de Constituição e Justiça? Estabeleceu que o operaria, victima de acc1-

dente, só terá direito á indemnização, si nã:o fôr devido á forç,a maior 
ou á culpa do operaria. 

O SR. ANDRADE BEZEHRA: - Neste ponto estou de accôrclo com 
e· orador. 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Neste ponto, toda a Gamara eleve esta e 
de accôrclo. 

o SR. PHUDEN'l'E DE 1VIORAli:S : - N.ão póde estar. 
O SR. JOAQUIM OsoRro: - . Qual é o l'unclamento rla doütrina do 

!'isco profissional? 
(Lendo ) : Baseia-se na seguinte fórmula: "Expondo a prodncção 

mdustrial o trabalhador a certos riscos, é áquelle que colhe o lucro 
dessa producção, isto é, ao patrão, que incumbe a obrigação ele i nclfl-
rnnizar a victima no caso ele effectivação do risco." 

Assim, Sr. Presidente, na doutrina moderna do risco profissional, 



o industrial responde pelo damno causado ao operaria, haja ou não 
culpa, pela simples razão de ser o chefe da empreza. 

Assim, na exacta doutrina cio riscü profissional, não se indaga ~e 
houve culpa elo operaria. 

O SR. PRUDENTE DE MoHAES: - Si o trabalhador agrícola fôr mor-
dido por uma cobra, o fazendeiro pa5a? 

o SR. ANDRADE BEZERRA: - Não ha duvida. 
o SR. PRUDENTE DE MORAES: - Accidente de teabalho é limitado 

ao que resulta do contacto elo üperario com a ma:china. 
O SR. ANDRADE BEZERRA: - V. Ex. não tem razão, absolutamente. 

Mesmo fóra da fabrica, si o acciclente tem lo ,,: ar em occasião na qnal 
o operaria ·está aclstricto ao serviço elo patrão, este responde pelo damno. 
Isto é ele todas as leis, não é simples theoria. 

O SR. JOAQUIM ÜSORIO: - A Commissão ele Constituição e Justiça, 
de-veria ter-se inspirado nos . princípios das legislações modernas que 
estabelecem a theoria do risco profissional independente da idéa ele 

. culpa, no caso de accidente. 
O SR. DEODATO MAIA: - Mas ü projecto trata do risco profisaional. 
O SR. SALLES JUNIOR: - A doutrina do risco profissional é a repa-

ração elo clamno, independenLe ela prova de culpa do patrão. Agora, 
quando houver fraude da parte do operaria, quando este tiver concor-
rido para o accidente por qualquer fórma ... 

o SR. ANDRADE BEZERRA: - Por ' qualquer fórma, não. 
O SR. SALLES JUNIOR - ... com o intu.ito fraudulento, afim 1Je 

colher vantagens, está claro que o patrão fica eximido de indemnizar; 
e o que se eleve deprehender da redacção do projecto, e está ele a.ccôrclo 
com a doutrina ·do risco profissional. 

Ó SR. JOAQUIM O somo: - A unica parte sympatlüca, portantu, cio 
projecto, que é a referente a accidentes de trabalho, não consulta os 
mteresses dos operarias (não apoiados), porquanto torna a indemni-

1 • 
zação dependente ela idéa de culpa da victima. 

O SR. SALLES JUNIOR: - Não; a prova em contrario é que está 
o, carg·o do patrão, si quizer deixar ele pagar, oppondo a excepçã.o: 
culpa ou elólo do operaria. 

O SR. JOAQUIM ÜSORIO: - Desde que o industrial possa all eg·ar 
força maior ou culpa do operaria, este, pócle-se affirmar, raramente 
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te11á a. inçlemnização da lei, pQrqu(l o patrão ha dfl o cmanto possível 
procurar fugir ao onus. 

Este ponto, repito_, _será objecto de .demandas, e novos conflictos 
entre o traba,lho ·e o capital. 

Vou concluir, Sr. Presidente. A attitude da representação do Rio 
. Grande do Sul contra a pretendida reg·ufamentação do tra:balho é o fru-
. cto da doutrina que a inspira, elas mais sinceras convicções. J<lomos 

a:ccusados de sectaristas, porque a:cceitamos no caso, a solução dada pela 
escola positiva. A a:ccusação não é nova, ·nasceu do facto de haverem 
os constituintes rio-gTandenses decretado o Codigo Politico do Estado 
em nome da Familia, da Patria e da Humanidade; não a repellimos, 
certos_ de que não tardará o dia, finda esta hecatombe que afflige 0 

mundo, em que as constituições, as leis, os decretos, hão de ser pro-
mulgados em nome desses superiores principios de solidariedade 
humana. 

Tenho concluido. (Muito bem; muito bem. O orador é vivamente 
cumprimentado.) 

SESSÃO DE 5 DE OUTUBRO 

O Sr. Manoel ViHaboim: - Sr. Presidente, não é sem certa teme-
ridade que me proponho a fazer alguns repa1'0.s a trabalho de uma 

o.as mais importantes Commissões ela Camara, tal o ráo ele intangi-
lJilidade a que cheg·ou o justo prestigio ele que gozam os seus pareceres 
e os seus pro,iectos. 

Parece, entretanto, que, apezar ela alta c·ompetencia que folgo 
,:;m recunhecer nessas Oommissões, aliás tão comprovada, será licito 
aos Deputados divergirem ela orientação com que, em regra, elles 
beneficiam a marcha dos nossos trabalhos. Ouso, por isso, fazer as 
minhas observações e, ainda, para que não se chegue a uma situação 
de quasi inutiliclaclc cios Deputados que não façam parte elas Com-
missões, situaç.ão a que fac.ilrnente chegaremos, se qualquer clesacf'.ôrclo 
com ellas possa ser interpretado como exautoração. 

Não está nesta minha advertencia uma cousa de pura im!<g·inaçi'iu. 
Os exemplos são frequentes de quão frageis são as mais fundada::; 
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·reflexões dos Deputados deante Lle alvitl'es j á assentados pelas Gom-
IY.issõe:i. 

Ainda ha pouco Lempo, disculiamcis aqui o projecto instituindo 
e_ regulando o Commissariado da Alimentação Publica, como repar -
tição autouoma e fóra da alçada de qualquer dos Ministerios . Em 
palavras incisivas lembrou o nobre Deputado, Sr. Pires ele Carvalho, 
apoiado por muitos aparLes, a exislencia elo art. 49 da Constituição, 
deter.-minando que os serviços ela adminiStração federal sejam clistri-
buidos por Ministerios, cada um elos quaes é presidido por um Ministro 
de Estado. A tão preciosa advertencia não deu a douta Commissão de 
Justiça a mais leve attenção. Voltou ele seu novo exame o projecto 

1 . 
Lal como ella primitivamente o formu lara, sem a menor resposta a 
tão funclacla objecção, e mantendo um outro vicio de inconstituciona-
lidade, que lambem soffreu reparos , o de obrigar os funccionari-os 
publicas estacluaes, ele qualquer categoria, sob penas criminaes, a c0Ua-
liora1'em na execução da lei, que se ia votar, quando o art. 7º § 3º üa 
Constituição Federal, faz depender essa collaboração ou a execução uas 
leis federaes pelos gover'nos dos Estados da annuencia destes. 

O SR. Jus•rINIANO DE SrmPA: - Afinal as Commissões não jul0 am; 
informam e a Gamara decide. 

O SR. ·Es•rAc10 COIMBRA: - Está entendido que a Camara não vota . 
em clesaccôrdo com as Commissões. 

O SH. SIMÕES LOPES : - Isso não é razão : a Gamara é soberana. 
O SR. 1.\LANOEL \'ILLABOLM: -'- Deveria ser. 
O SR. JOAQUIM Osmuo: - As Commissões não respondem, siquer. 
O Sn. SIMÕES LOPES: - Mesmo em estado de sitio devem vigon:r 

essas disposições consti tucionaes? 
O SR. MANOEL VILLABOJM.: - O que se suspende com o sitio são 

a:; garantias constitucionaes e sabe o nobre Deputado que, · mesmo 
L!Uanto a estas, auloriclacles de maior peso fazem consicleraveis restri-
cçõcs. A organização constitucional elos poderes não se altera durante 
o sitio ou por virtud e delle, como não se modificam as linhas consti-
tu Uvas cio regimen. 

O S11. SIMÕES LOPES: - Em caso de salvação publica podem ser 
)Jüslas em pratica certas medi.das, como actualtnentc. 

O SR. MANOEL V1LLABOtM: - E' o que habitualmente se invoca 
riara infringir à Constituição - a salvação publica; depois, as primei-



- 647-

ras violações são invocadas como precedentes . constituindo jurispru-
clencia legislaliva. 

O SR. ESTACIO Cor:MBHA: - E' uma superfectação. 

O Srt. Sr:rvrõEs Lons: -- E as autorizações amplas que demos ao 
Governo? 

O SR. SALLES JuNIOH: - Essas autorizações foram dadas em 
virtude do estado de guerra. 

ü SR . . MANOEL VrLLABOil\1: - Além disto, foram apresentadas ao 
projecto sobre o Commissariàelo novas emendas, entre as quaes uma 
elo Sr. Sampaio Corrêa, org·anizada cuidadosamente, na altura da nota-
ria competencia de S. Ex. , que a justificara brilhantcm onlc ela Lribuna. 
da Gamara. Todas foram rejeitadas pelas Commissões respectivas 
quasi sem declaração de motivos. 

Com o projecto que ora discutimos acontece o .mesmo ou talvez 
cousa mais grave. O Cocligo elo Trabalho fôra para a CommissGo-
consignanclo medidas quasi geralmente acceitas pela Gamar.a, e volta 
ele lá alterado ele modo inaudito, em pontos essenciaes, deixando os 
operarios cm si luação peor que a actnal, menos garantidos qu13 S(~b 

o direito commum, como hei ele demonstrar; - bastando, desde já, 
lembrar que, ten)lo estabelecido o dia ele oito . horas, o que era consa - , 
gTar uma reivindicação universal cio operariado, o projecto foi corri-
r ido para abolir a limitação das horas de trapalho; o projecto garante 
a indemnização por accidentes elo trabalho, mesmo cm. caso ele culpa 
do üperario, ao passo que o substitutivo exclue a indemni z::i.ção r•m 
caso ele culpa do operaria e, de facto, r eduz a obrigação de indemnizar 
aos casos cm que haja eulpa .dos patrões, mantendo, poróm, mesmo 
neste caso, uma indemnização limitada, quando deveria ser então a 
mais completa possível, ele accôrclo com o proprio direito commum 
l<: esse s1.ibstitut.ivo que é um projecto novo,. nos pontos essenciacs, 
cnntendo dezenas ele artigos, foi apresentado como emenda unica, de 
modo quf-l a Gamara se vê na contin ~ encia ele approval-o ou rcjcital-o 
in totnm. 

Dessa absorpçfio ela Gamara pelas Com missões 6 que precisamos 
fugir, estabelecendo-se entre ellas, em Jogar disso, uma collaboraçiio 
franca, de modo ·que a Gamara possa discutir sem .que ª" Commis~ões 
se sintam melindradas. · Si não seguirmos ·este caminho, ou desappa-
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recerá o :'estimulo dos Deputados ou r·einará entre a Camaea e as 
Commissões uma rivalidade .dissolvente. 

Entrando, agora, no exame das criticas suscitadas pelo projecLo 
e pelo i§ubstitutivo, lembrarei, preliminarmente, que o projecto foi 
organizado ·no intuito ele estabelecer o equilibrio entre a classe ope-
raria e a dos patrões, cujos conflictos são frequentemente causa ele 
perturbação da -ordem; no de facilitar a manutenção da ordem juridica 
e no de assegurar o vig·or physico .da população, com o aperfeiçoa-
mento moral da vicia social pela diminuição, ao menos, das .clesig'Ual-
dades, que tanto sacrificam as classes operarias. 

Sendo estes os fins visados pelo projecto, a que. mais me surpre-
hendeu entre as objecções que soffreu, foi a de inconstitucionalidade, 
na parte em que limita as horas de traibalho do operaria, principal-
mente por partir ela brilhante bancada cio Rio Grande do Sul e por 
mspiração cio emin ente brasileiro Sr. Borges ele Medeiros, cuja auto-
ridade moral, baseada nas suas a:ltas virtudes, e cujo devotamento 
aos interesses da Republica tanta estima e tanta confiança lhe gran-
1? earam no paiz. 

Não encerra, felizmente, o projecto, Sr. Presidente, violação .alguma 
da Constituição Fed eral, como hei de provar oppo.rtunamente; para 
que a Constituição fosse offenclida, com 'ªs limitações contidas no 
r·rojecto, mistér seria que o reg·imen instituiclo por ella fosse de liber-
dades illimitaclas, o que importaria na negação de sua propria exis-
tencia. 

Violações clamorosas da Constituição, e essas reaes e inillucliveis, 
são outras que atacam a substancia cJ.o regimen praticadas serena-
mente, ha muitos annos, e cuj-o exemplo é um incitamento a novos 
attentaclos ela mesma natureza. Destes apontarei alguns, para que ao 
menos, de quando em vez, se desperte a nossa consciencia. 

' . 
Entre os que pri1rnli1·0 se praticaram está a usurpação da auto-

nomia municipal cio Districto Federal. 
De accôrdo com a inspiração democratica, ·que presidira a seus 

dispositivos, consagrou a Constitui~. ão. no art. 68, a autonomia dos 
:mmicipins em tudo quanto fosse tle seu peculiar interesse. 

Quanto ao Districto Federal, consignou especialmente, no arL 67: 

"-Salvas os restricções especificadas na Constituição e 
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nas ·kis fecleraes, o Districto Federal é adrn'in'istrado por 
autoridades mwiicipaes. '' 

"Paragrapbo unico. As elespezas ele caracter local, 'na Capi -
tal ela Republica, incumbem cxclt1.sivamente á autoriuatlc 
municipal." 

Destes ultimos dispositivos, maxirné ·attendendo ao systema con -
sagrado do arl. 68, se concluo que o Prnfcito elo Districto Fecleral, não 
pócle s·er ele nomeaçã:o elo Presidente ela Republica. 

No Districto Federal, como em qualquer ponto do paiz, existem 
interesses de ordem geral e interesses puramente locacs. Daquelle3. 
dos interesses geraes é que cogita o art. 67, quando diz: "Salvas as 
restricções feitas na Constituição e nas leis." 

E, se não, attendamos ao que clis·põe a propria Constituição; a 
unica restricção feita poe ella, a unica referencia a serviços publicos 
no Districto Federal, é a que se contém no art. 35 n. 30, onde estabelece 
que é da competencia exclusiva elo Congresso: 

"Legislar sobre a or anização municipal do Districto 
Federal, bem como soh1·e a policia, o ensino superior. e os 
demais serviços qiie, na Capital, fo1·em 1·eservados pai·a o 
Govano da União ." 

As restricções mencionadas no art. 57 são, pois, as elos serviço:; 
que, na Cap ital, pot· serem rle interesse g·eral, forem re&ervaclos para 
o Governo ela União, como em cada município elos Estados ha tamb1m1 
interesses de ordem estadual e rle ordem federal. 

E se taes rest.ricções são uma excepção, não seria licito admittir 
que o Governo da União se immiscuisse em todos os negocios do Distri-
cto, inclusiv·e os de peculiar interesse deste, como são, sem contestação, 
aquclles que a propl'ia organiza\.ão municipal elo Districto attl'ihuiu 
á competencia legislativa do Conselho Municipal. 

As restricções, a que faz allusão a lei funcla111ental da Republica, 
referem-se aos serviços r·eservados ao Governo ela Republica e estes 
serão, sem duvida, os que acodem a interesses ele ordem g·eral, porque 
outro não podia ser o criterio dessa reserva. 

Serviços que se t·cferern.. porém, a interesses puramente locae::, ... 
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tanto que a lei .deixou no Conselho, de eleição dos municipes, o compe-
tencia para regulai-os; esses só ás autoridades municipaes podem 
incumbir, de accôrdo com a regra. geral do art. 67, que attribue a admi-
nistr~ção do Districto a autoridades municipaes. 

Si a propria lei de organização municipal deixou esses serviços 
á competencia Jeg·islativa elo Conselho. Municipal, é claro que não os 
reservou para o Governo da Republica. E si não os reservou para 
o,"Governo da Republica, não podem ser administrados por autoridades 
de nomeação deste, que são, por força, autoridades federaes, até por-
que o art. 48 n. 3 da Constituição não permitte ao Presidente da Repu-
blica nomear autoridades municipaes. 

Demais: si o paragrapho unico do art. 67 diz que as despezas dé 
caracter local incumbem exclusivamente ás auto1'idades municipaes, 
não é admissível que o Prefeito, a quem tão vastas attribuições se 
commettem neste assumpto, possa ser nomeado pelo Presidente da 
Republica. 

Si ao Conselho compete decretar os impostos e determinar sua 
applicação, larga esphera ele acção propria tem o Prefeito quanto a 
esta applicação, no que diz respeito, principalmente, ·ás obras muni-
cipaes. . 

Ora, o Prefeito, nomeado pelo Presidente ela Republica, não é uma 
autoridade municipal. 

O principal predicado da autonomia municipal é o da escolha 
pelo municipio dos seus administradores. E' este um ponto tão pacifico 
na doutrina universal, que não precisa, para impôr-se, de invo3Ú 
em seu favor autoridades e decisões. 

Citaremos, entretanto, hauridos na doutrina e na jurisprudencia 
dos Estados Unidos da America do Norte, entre centenas no mesmo 
sentido, dous conceitos que, por incisivos, devem impressionar · os 
mais affeitos ã pratica da nomeação do Prefeito pelo Presidente àa 
Republic·a. 

São elles encontrados no precioso repositorio de lições sobre o 
assumpto, que é a obra de Dillon, A treatise on the law om municipal 
co1·p01·otions (vol. 1 º). 

O primeiro sentencia: 

"There is no middle g_roimd. A city has no constitutiónal saf egards 

/ 
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for its people o·r it lias· the right to have ali 'its officers · oppointed at• 
home. 

Untess this power is exclusive, the state ma11 manage all city 
affairs · by its own f1mctionai·ies" (pag. 191. Per Campbell C. J. in Peo-
ple v. Hurlbut 24 March 4.4 90.9 Am. Rep. 103). 

Não ha meio termo, diz a citação: ou a cidade não tem salva-
guarda constitucional para seus habitantes, ou tem o direito de nomear 
ella propria os seus administradores. Sem que este poder seja exclu-
siv:o, o Elstado póde dirigir tortos os negocios da cidade por se'us pro-
prÍos funccionarios. 

"The doctrine, accrescenta o autor citado, is y mentary that all 
cor·poration officers mu~t de1'ive f1'0m the coi'pomtion. This has béen 
from time unmemorial settle law.' 

Mais adeante cita uma decisão da Côrte de Appellação de Nova 
York, em que se diz, com eloquencia ainda maior: "Local selfgovern-
ment means the right of local communit.ies and municipal corporations 
"to chaio·se theii' local officers 01· 'it means noth·ing, ande the proposition 
that the state should make the selection "tl•:reaten~ ·what we are bound 
to 1·egai·d as a cardinal principle of ou·r form <>f government" (pags. 404 
a 405). 

A autonomi:a local significa o direito para os municipios de esco-
lherem os seus administradores ou nada significa; , e a regra que 
permitte ao Estado a nomeação, ameaça o que nó!" ternos o dever de 
considerar um principio cardeal ele nossa fórrna de governo. 

Si, pois, o art. 67 ela Constituição estabelece que o Districto Federal 
será administrado por autoridades rnunicipaes, si as re~tricções a que 
allud11 se reforem aos serviços que, no Districto, forem reservados 
para o Governo da Republica .(art. 35, n. 30), não se compreliende que 
seja nomeado pelo Presidente da Republica um Prefeito, rom attri-
buição de administrar todos os serviços que não foram reservados para 
o Governo da Republica e que, ao contrario, foram expressamentP. attri-
buidos á competencia' do Conselho Municipal. 

Si o .proprio Congresso não póde iegislar sinão sobre os assumptos 
LJUe, no Districto, forem reservalos para o Governo da Republica, r.omo 
reconhecer a esse Governo o direito de i;iomear administrador para 
us qne não o forai:n e permanecerem sob a autoridade do Conselho 
Municipal? 
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Si, enLrc os serviços deixados á administração do município, alguns 
ha de interesse geral, deverá a lei reservai-os para o Governo da Unjão. 
Em caso contrario, não é licito administrai-o por funccionario federal, 
como é o Prefeito, que, contra a regra do arL. 67 ela Constituição, rn; 
atlministra a todos. 

A que fica reduzida a autonomia administrativa do Districto, asse-
gurada por esse preceito, si, além do Congresso lhe fixfll' o numeru 
de administradores, o modo e a duração ela investidura, as funcçõe;; 
e o modo p ot· ·que devem ser exercidas, dá ao Governo a faculdade de 
r,omear o Prefeito, armado de amplas atLribuições e até da ele oppôr 
\ eto á.s resoluções elo Conselho, veto de cuja proceclcncia é juiz o Senado 
Federal, que tambem não é eleito pelo Districto? 

Em que se distinguarão, pois, as autoridades municipaes, elas 
federaes'I 

Eatabelecidas estas bases, é forçoso concluir: ou o Prefeito é uma 
autoridade federal e não póde administrar negocios municipaes, cleante 
do que estabeleceu o art. 67 ela Constituição, ou o Prefeito é urna 
autoridade municipal e não póde ser nomeado pelo Presidente ela 
Republica, não só pelos motivos já apresentados, como porque o art. 48 
n. 5 da C'.Jnstit.ui\.ão só dá ao Presidente da Republica a.ttribuições para 
p1·eencher os cargos civis e miii.tm·es de cai·acter federai. De caracter 
federal, note-se bem. 

Desta violação da Constituição. que tanto se explica pela ten-
clencia que, cm toei os os reg·imens, tem o Poder Executiva de exorbitar, . 
ele augrnenLar as suas atlribuições e fortalecer a sua influencia, ::J•\ 

tem or iginad o o abuso ele diversos Estados, nomeando prefeitos muni-
01paes. 

UM SR. DEPUTADO:- E em S. Paulo, não se fazem taes nomea-
ções? 

O SR. SALLES JUNIOR: - Absolutamente não; nunca se pcnson 
nisto. 

() ·SR. JOAQUIM OsORlO: - No Rio Grande não se fazem tambern 
~aes nonieações, si não provisoriamente, mas o facto · é que o Sup1·crno 
Tribunal já as tem le itimado. 

n SR. MANOEL VILLABOIM: - ·Em S. Paulo, quai1do se discutiu a 
ultima reforma ria Constituição, houve um Senador que, assistindo 
aos traball oR cl:.i. C•J rnmissão respectiva, lembrou a iclóa de Laes notm·:r-
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ções, na Capital. A lembrança foi, po1·ém, repellida in limiw pol' tuJa 
a Commissão, escandalizada. 

A<' decisões do Supremo Tribunal Federal L:anst.am de clous :icem. -
dãos, em que houve votos vencidos, alguns dos quaes luminosos, como 
o do eminente Dr. Pedro Lessa, que, a meu vêr, refutou, com vantagem 
e grande brilho, os fundamentos e as conclusões dos at-corclãos refe-
ridos. 

Esses dous accórdãos não constituem, entretanto. jurísprudencia. 
E' de esperar que a alta Côrte de Justiça volva ainda á bôa doutrina, 
como tem feito em relação a outros assumptos, mesmo depois de 
grande série de decisões. E essas mudanças não são extranhaveis e 
explicam-se bem, nos mais esclarecidos espir itos, maximé tratando-se 
de interpretação e applicação de principias de uin reg·imen novo no 
paiz. 

O certo é, porém, que a nomeação cios prefeitos munh ipar,s pelo 
Governo da União ou dos Estados faz retrogra:clar a autonomia muni-
cipal a uma situação de mais dependencia que a que no Ímperio tanta 
grita lenvantou contra a lei rle 1 de Outubro de 1828. Naquelle tempo 
nenhuma lei . autorizou taes nomeações, nem mesmo no Municipio 
Neutro, que, até á quéda da Monarchia. elegeu sempre os sem; admi-

, nisfradores. 
O SR. LENGRUBER FILHO: - No Estado do Rio a Constituição auto-

rizou a nomeação dos prefeitos a pedicl.o "<:los municipios. 
O .SR. MANOEL VILLABOIM: ~ O que ·só se explicaria poe um incrn~

cebivel espirita de submissão dos municipios. A tendencia á absorpção 
é tão grande que j·á se cogitou de dar ao Presidrmte ela Republica a 
attribuição de nomear uma parte cios vereadores munici.paes aqui no 
D1strict.o Federal. 

O SR. ÜCTACILIO DE GAMARA: - Contra o que nos insurgimos. 
O 8R. MANOEL VILLABOJM - ... como já esteve quasi a ser appro-

vado nesta Casa um proje()to do Senado fixando o suhsiclin elos verea-
dores on intendentes, àpezar de estabeleccl' ·a Constituição, no art. · 67. ·· 
r,aragrapho unico, C]ue as clespezas de · caractee local incumbem éxclu -
sivamente ás autoridades municipaes . 

o SR. CAMILLÓ PRATES: - o Districto Federal não' é um ·municip10,' 
-- tanto não é. que elege Deputados e Senàdores: 

O SR. MANOEL V1LLA.BOIM: - Como .iá ele ' ia ao tempo elo Im'perio 
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e continuava mun:ici.pio. Mas o argumento de S. Ex. provaria de mal.s, 
por elle se extinguiriam até as autoridades municipaes de que a Consti-
tuição falia expressamente no art. 67. 

O SR. CARLOS GARCIA: - E' uma organização que não se compre-
Lende: póde eleger Deputados e Senadores e não póde eleger Prefeito'! 

. O SR. MANOEL VILLABOIM: - Muito me conforta o aparte de V. Ex., 
que tantas tradições democraticas representa. Em que poderia a admi- . 
nistração autonoma do Districto Federal affectar a direcção dos nego-
cios da Republica, si aquella provê apenas a negocio o de peculiar 
interesse elo município? -Sob o Imperio não se a:dministrou o Município 
Neutro a si proprio, sem obsta:culos ao Governo geral? 

Uma outra violação fl agrante ela Constituição é a que se contém 
uas funcções attribuidas ao Tribunal ele Contas pela lei que o orga-
r:izou. 

A Constituição o havia instituído, no art. 89, "para liquidar as 
contas da receita e clespeza a verificar a sua legalidade antes ~e serem 
prestadas ao Congresso". 

Trata esse dispositivo, que r eproduzimos textualmente, de fü;ui-
dação de contas, de verificação ela legalidade ele contas, antes de ser'3m 
prestadas (contas, ainda) ao Congresso. 

Ora, não ha contas antes de apurada a receita e realizada a des-
peza; não se pócle ·apurar le ' alidade de contas antes de feitas; como 
só depois de feitas podem ser prestadas ao Congresso. 

A lei orclinaria deu, entretanto, ao Tribunal ele Contas a attri-
huição ele examinar a legalidade dos actos do Presidente da Republica, 
que ordenou cl espezas ou ele que possam resultar responsabilidades 
para o ~hesouro ela Nação, antes de serem executados esses actos, 
dando-lhes ou recusando-lh es o Tribunal sua approvação, sem a qual_ 
não poderão ser executados. 

O Tribuna·! superpõe-se, assim, ao Presidente da Republica, cujos 
actos, dessa natureza, não podem ser executa:dos sem o viacet desse 
qua1·lo poder ela Republica, quando o art. 15 ela Constituição estabelece. 
que "são orgãos ela Soberania Nacional o Poder Legi,slativo, o Execut.ivo 
e o Judiciaria, harmonicos e independentes entre si" e o art. 48, § 1 º. 
dfi ao Presidente da Republica competencia privativa de expedir de~re
tcs. instrucções e regulamentos para a execução das leis. 

Si os poderes publicas são apenas tres e independentes no exer-
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oicio das attr1buições que a Constituição lhes outorg·ou, não se justi-
Jica a dependencia em que ficam do Tribunal de Contas, que aliás 
não é um desses tres .poderes, os actos do Presidente da REwublica. 
Si o Tribunal ele Contas é um orgão administrativ0. um orgão do Poder 
Executivo, não se comprehende como se superpPnha ao chefe de:;se 
poder. 

Si não o é, será, então, ou um quarto poder, que a Constituição 
não ' creou, ou, como costumam dizer os partidarios ela sua org·anização, 
uma commissão do Congresso. 

Neste caso só se o podia comprehender de morio a não pôr na 
sua dependencia o Chefe da Naç,ão, o Presidente da Republica, que é 
quem exerce o Poder Executivo (art. 41 ela Const.), desde que os pode-
res são independentes e a esse compete privativamente 'dar execução 
ás leis. 

E dizendo, no art. 15, que os tres poderes são independentes e 
l. armonicos, quiz a Constituição dizer justamente que nenhum poderia 
intervir na esphera de attribuições elo outro, senão pelos meios por 
ella expressamente declarados. 

Ora, contra tUdo isto, contra o que com, a maior clareza estabelece 
o art. 89 da Constituição, que o creou para liquidar contas, o Tribunal 
de Contas foi erigido em uma entidade que se sobrepõe a1l Chefe lla 
Nação; é um quarto poder. 

O SR. ESTACJO COIMBRA: - Tanto o Tribunal ele Contas quer ser 
o quarto poder elo· Estado que, ainda ha pouco, com o cout,racto de 
arrendamento do porto ele Pernambuco, tendo mandado o Governo 
rcg·istear a despeza sob protesto, o Tribunal recusou attender. 

O SR. SALLES JUNIOR: - Seria de facto um poder superior si o 
seu veto tivesse a efficacia de impedir o acto elo Governo; como se 
verifica, a attribuição do Tribunal de Contas é perfeitamente inocua. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA: -E , uma excrescencia. 
O SR. MANOEr, VrLLABOIM: - Dir-se-ha que o Presidente ela Hepu-

blica póde ordenar o registro elas clespczas sob protesto, como lhe 
permitte a lei. A ponderação não tem o valor que se lhe empresta. 

Antes de tudo, isso não impede que a marcha dos negocios publi-
cas, confiados ao Poder Executivo, se entorpeça com as clelon as de 
um corpo collectivo, como é o Tribunal de Contas, e emquanto são 
ouvidas as suas razões e resolvido o registro sob protesto; depois, si 
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o registro sob protesto desfaz as peias que o exame prévio pelo Tri-
bunal de . Contas podiá crear ao Executivo, es.se tribunal se tornará 
inutil,.- até, porque, como .tem acontecido até ag·ora, nunca se deu, pelo 
Congresso, o julgamento ou a apreciação desses registros sob protesto. 

O SR. ÜCTACILIO DE CAMARA: - Já appareceu um ha pouco tempo, 
relativo a um credito para a Estrada ele Ferro Central. 

O SR. MANO!j.L VILLABOIM: - Mas .sobre esse mesmo nunca tie 
·manifestou o Congresso. 

De tal moclo, ou o Tribunal se superpõe ao Presidente da Repu-
blica, quando este se submette ao seu veto, ou se dá o registro sob 
pl'otesto, e clesapparece a vantagem que a lei descobriu no registro 
prévio, para ficat· sómente o inconveniente da demora na marcha da 
administração. 

Assim a organi:<:ação elo Tribunal ele Contas, tal como está na lei, 
se t.orna uma extravagancia, contraria á Constituição; e isso sem a 
me11or razão que a justifi·que. Ao contrario; para · fazer depender a 
0xe;~·1ção cios aclos cio Presidente da Republica, cio assentimento do 
Tribnnal de Contas, seria preciso presumir falta de idoneidacle no 
Presidente, o que é contra todos os principios e deprimente da alta 
autoridade elo Chefe ela Nação. 

(J certo t~ que investido, assim, ele funcções contrarias á organi-
zação pofüica . instituída na lei fundamental, o Tribunal de Contas, até 
hoje não pôcle cumprir ainda a missão para que essa lei o creou. a 
sua missão essencial; nunca liquidou contas nem verificou sua lega.-
lidadu de modo a que :fossem apresentadas ao Con _res.so. 

E violações ela mesma gravidade s,e tem dado quanto á mateTia 
dos impostos, na qual a União tem invadido, sem cerimonia, a esphera 
cleixac1a pela Constituição á competencia exclusiva elos Estados. Come-
çou-se pelo imposto sobre cliviclenclos das companhias com séde nos 
Estado&, passou-se, depois, ao imposto de consumo, que recáe hoje 
sobre tudos os producLos estrangeiros e nacionaes e é pago pe·los indus-
triaes, no momento em que os procluctos são expostos á venda, ou 
sahem .d.as fabricas; e, agora, já se falla no imposto sobre a renda, 
como recurso facil da União para suas ap9rturns, esquecendo Of' S"l'S 

partidarios de que o maior rendimento desse imposto teria de viT 
·das industr ias e dos immoveis ru11aes e urbanos, materias tributaveis, 
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dos Estados. 

Ainda o anno passado, quando se tratava da declaração de guerca, 
apezar de constituir ·isto objecto i:Ia competencia privativa do Presi-
dente da Republica, que, em certos casos, exerce essa attribuição oom 
.autorização do Congresso e em outro, incle.pendentemente dessa auto:.. 
rização, sendo até seu ·clever declarai-a immediatamente (Const., art. 118, 

ns. 7 e 8 e art. 311, n. 11), apezar de tão expressos dispositivos, foi ao 
Congresso que coube declarar o estado de guerra, poi·que assim parecw 
melhor ao honrado Presidente da Republica. 

De modo que quae·squer razões prev-alecern sempt'e contra os clts-
positivos constitucionaes, clescle as de conveniencia publica, invocadas 
sempre com extrema f'aciliclaide, até ás de simples commocliclacle do 
Presiclentr. da Republica. 

üea, não é aclmissivel que o Poder Legislativo commetta violações 
da Constituição de tanta g-ravidacle, quasi sem protesto e s·e venha 
descobrir no projecto em discussão um attentado constitucional, por 
instituir limitações á liberdade individual, como se houvesse ou fosse 
possível ima _inar na organização politico ou na simples convivencia 
social liberdades i-llimitaclas, compatíveis com a vida em commum. 

O ,qee é que se observa no mundo inteiro, senão que e'Ssas limi-
tações são maiores á proporção que augmentam o pro r-esso e a civi-
lização, determinadas sempre pelais necessidades ele ordem geral ou 
pelos interesses da coITU1rnnhão, a que tudo se subordina? 

Quantas limitações de igua·l natureza figuram em nossas leis com 
· a · consagração do Sup1•emo Tribunal Federal, em jurispruclencia uni-

forme, constante, manifestada em clecisões- unanimes, como, por exerr:-
_ plo, a qne se refere ás habilitações exigidas por lei para o exercício de 
varias profissões? No proprio Estado cio Rio Grande elo Sul, cacla voz 
nesta cliscussão foi ouvida pelo orgão de seus illustres representantes os 
Srs. Simõe-s Lopes, sempre tão attento aos assumptos de interesses gei·al 
e tão proveitoso na sua co'llaborai;1ã:o. Carlos Penafiel, o illustre e vi-
brante jornalista, que tanta erudição revelou na materia, e Joaquim 
Ósorio, defenclendo com talento e tenacidade suas icléas, no proprio 
Estado cio Rio Grande do Sul, lembro, Sr. Pre.sidente, são numero}as 
as limitai;1ões á liberdade ele industrias e profissões, inspiradas nas 



- 658-

necessidades da hygiene, da segurança e da commodidade dos habi-
tantes. 

Si é na garantia constitucional da liberdade de industrias e pro-
fissõe·s que se vae encontrar obstaculo ao projecto, não será então 
licito impedir a velocidade exaggerada dos vehiculos nas ruas, os 
àepositos ele inflammaveis nos centros 'povoados, nem as industrias 
malsans ou ele perigo para a saude da população, e fazer tantas outras 
limitações ao exercicio elas industrias, em· geral, consa5 raclas em todos 
os paizes do mundo e pnstas em pratica no proprio Estado do Rio· 
Grande do Sul. 

Limitações mais graves que essas são ainda as referidas á liber-
dade de testar e a que .s·e contém no art. n. 1.175 do Codigo Civil. 

Ao garantir a liberdade no exercicio de industrias e profissões 
foi intuito da Constituição impedir que ellas constituissem privilegio 
ele alguns ou de certas classes, assegurando-as a toda.s. 

Permittil-a sem limitações, seria implantar a desordem de conse-
quencias mortiferas, em uma organizaçãd cujo fim é exactamente 
o de manter a ordem juridica, impossivel em um regimen de liberdades 
illimi tadas. 

O SR. CARLOS PENAFIEL: - O Estado não tem outro fim senão 
harmonizar a ordem com a liber.dade. Ning·uem veiu aqui sustentar as 
liberdades excessivas, nem é o ponto de vista do Rio Grande. 

O SR. MANOEL VILLABOlM: - Não póde, portanto, V. Ex. invocar 
a garantia constitucional da liberdade ele industrias e profissões, para 
arguir o projecLo de inconstitucional. 

O SR. JOAQUIM OsoRio: - Nós, do R,io Grande, nos manifestamos 
pela liberdade ele testar. 

O SR .. CARLOS PENAFIEL: - No Rio Grande estamos em completa 
d ivcrgencia quanto á organização elo ensino, por exemplo, S. Paulo faz 
sua reforma nomeando seus lentes; o Rio Grande tem outra or __ ani-
zação e alli não morre mais gente que em S. Paulo. 

ü SR. MANOEL VrLLABOIM: - Tambem si morresse, com a popula-
çào tão menor ... Mas V. Ex., tirando suas conclusões muito depressa, 
quànto ás consequ e~cias da liberdade ele profissões no Rio Grande, 
onde ainda hoje o. povo prefere sempre os diplomados pelas escolas 
officiaes ou equiparadas do paiz; é preciso generalizar com mais cau-
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Lela e menos soffreguidão; aguardemos mais algum tempo para essas 
conclusões. 

O SR. CARJ,os PENAFIEL: - O Rio Grande teve a coragem de pro-
clamar a liberdade profissional; este é o facto; emquanto em todo o 
paiz e1la impera cynica e desenfreaida, contra as leis existentes. 

O SR. MANOEL V1LLABOIM ·: - Coragem ou imprudencia? E' u aclmi-
ravel, porém, que V. Ex. qualiüque assim, tão duramente, urna pra-
tica officializacla ou legalizada no seu grande, prospero e bem dirigido 
Estado. Mas alli mesmo existem leis de hygiene, por eX'emplo, limitando 
a liberdade individua:! e das industr.iàs. 

O SR. JOAQUIM Oso1uo: - Existem. 
O SR. MANOEL V1LLABOIM: - Por que, então serão legitimas essas 

e não os preceitos que, inspirados em parte, e principalmente, na 
conservação da saude ela população operaria, regulam e fixam as horas 
de trabalho? 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Mas as leis de hygiene do Rio Grande 
não limitam a liberdade individual. 

o SR. MANOEL VILLABOIM: - Difficil será que assim seja. 
Não parecendo, por consequencia, contestave'l a le .,; itimidade das 

limitações, o unico criterio para a sua decretação está na necessidade 
ou na utilidade geral, nas exigencias do e·qui'librio da vida na socie-
dade, que é uma organização de depenclencias. 

Obedece o projecto em discussão estes intuitns, quando procura 
limitar as horas ele trabalho e quando estabelece outras restricções 
aos operarias e aos patrões? Parece-me inquestionavel a resp-osta affir-
mativa. 

Não l•he seria licito recusar o proposito de promover um justo 
equilibrio entre a posição e as faculdades dos operaríos e a posição e 
as faculdaclP,S dos patrões. No estado actual das cousas o desequilíbrio 
entre essas duas classes é manifesto, sujeita como está a dos operarias 
:í. lei clictada pela outra. 

Para termos uma impressão segura dessa desigualdade basta con-
:;iderar a amplitude de uma e de outra nos recursos para a defesa de 
.seus direitos e interesses. Nas luctas entre as dua:s classes, ao ca:pita1l 
e facil a resistencia que aos operarias é quasi impo.ssivel. 

Ao capital não custa muito refazer-se dos damnos emergentes ou 
elos lucros cessantes, resultantes da suspensão do trabalho ou da pro-
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uLtCção. Na elevação dos preços, na applicação a novos objectivos ele 
maior rendimento, na adaptação a processos novos, de maior economia, 
r.:1~ combinações industriaes, em muitos outr·os expedientes, encontra 
t' !l e facilmenLc o meio · de r ecompôr-se, de refazer-se dos prejuizos, 
L1e augmentar . os proventos. 

Para o operaria a situação é absolutamente diversa. O tempo é 
ractor inprescindivel das vantagens ·que retira de sua actividade; 
uma vez perclido, por uma interrupção do trabalho, não se recupera 
e, ·tJom a perda do tempo, vae ·o do salario. Ora, o sa'lario é .o unico 
rctJurso com que c·onta o operaria, r ecurso limitado, que não lhe per-
mi tte reservas porque é .consumido, inteü~o, pelas necessidades da 
manutenção da vida. Suspenso, mesmo por poucos dias, verifica-se 
grave desorganização na economia domestica do operario, que, em 
r-egTa, nem de credito disp,õe para um equilíbrio gTadual e suave das 
c-ondições de vida perturbadas. Esse equilibrio tem ele ser feito á 
cw:;La de restricções nos elementos primordiaes da vida, pela diminui-
ção na alimentação, levada, muitas vezes até á fome; pela insuí'ficien-
cia do vesLuario; pela sujeição á habitações acanhadas, recorrendo-se, 
frequentemente, a alojamentos em commum para varias fami'lias, nos 
quaes falta desde o ar necessario ·á viela até ás condições de morali-
lidade; inconvenientes que, JiabiLualmente, mesmo fóra dessas cir-
curn,,;Lancias, se fazem sentir na vida orclinaria elo operaria, pela 
exiguidade dos salarios. 

O SR. LEÃO VELLoso: - ·Sem a protecção da lei, o operaria, si nã.o 
se ~ubmette ás imposiçõ es elo palrão, morre de fome. 

O SR. CALOGERAS: - As considerações do orador têm .tanto mais 
va.tor, quanto somos um paiz oncle ainda não se organizaram as coope- -
ialivas operarias e os syndicatos; o operaria vive isolado. 

O SR. MANüEL V!LLABOIM: - Confortam-me muito os apartes dos 
dous espiritos esclarecidos que são os nobres Deputados pela Bahia e 
por Minas Geraes, devendo-se, enLretanto, ponderar •que esses insti-
tutos, a que se refere o eminente Sr. Calogeras, não são, elles mesmos, 
surf icientes, não têm acção eff'icaz da lei. 

Essas condições de v ida produzem ainda outras consequencias 
perniciosas que se impõem á aLLenção e aos pl'Ovimentos elo legislador. 

Rntre estas se salienta a do depauperamento da saude ela popu-
laç\ão, na sua maior parte, justamente a que mais serviços presta ao 
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aproveitamento das riquezas do paiz, depauperamenLo acompanhado; 
naturalmente, da diminuição na população, que aliás procu:ramos sem-
pre augmentar, provocando a imigração, medfante a propag·anda das 
condições de vida e vantagens que offerece o paiz aos traalhadores e 

·outros sacrificios que fazemos para attrahil -os. 
Bastava esta consideração, a do desenvolvimento numerico e são 

dessa parte da p~mlação, que o projecto visa, entre outras, com a 
providencia limitativa das horas ele trabalho, para que se tornasse clara 
a. sua inspiração em motivos de ordem geral. 

Mas, não .é só isso: a lucta constante que em todo o mundo se 
estabelece entre patrões e operarias pela fixação elas horas de trabalho 
como pelo qiwntum cios salarios, provoca em toda parte, conflictos 
que perturbam a ordem publica, arrastando muitas vezes os proprios 
operarioR a extremos que não estavam nos seus propo·sitos e a que 
são levados ou por individuas que os cxplol'am ou por transportes 
uaturaes na lucta em que se empenham. 

Dahi consequencias de facil intuição, que, affectando a ordem 
gel'al, aLLingem, frequentemente, individuas e classes nãü envolvidos 
nos conflictos e·ntre patrões e operarias; dahi consequencias ameaça-
doras até cios fundamentos da organização social, que se pensa entãu 
em substituir por outra, na apparencia salvadora, porém, irrealizavel. 

Ainda neste effeito, o de facilitar a ordem juridica, evitando con-
vulsões sociaes que, .de outro moela, seria preciso reprimir pela força, 
ainda neste effeito, -dizemos, estaria outra justificativa inelutavel elas 
limitações do projecto, pois •que, fixando muitas das condições do tra-
balho, afastam-se muito das causas de Gonflictos entre operariüs e 
patrões, pela acção serena e paçificadora ela lei. 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: - A Europa está cheia de leis operarias 
e as gi·eves alli pullulam. 

ü SR. SIMÕES LOPES: - Na Europa, Gomo se demonstra com as 
esfatisticas, apezar ele todas as codificações, que não são apenas de 
caracter official, mas correspondem a uma propaganda longa de asso-
ciações particulares, em prol das regalias dos operarias, as greves têm 
augmentaclo. 

O SR. MANOEL VILLABOIM: - A consequencia a tirar dahi é a de 
que as medidas adaptadas na Europa ainda são insufficientes. 

Bastariam, pois, 'Sr. Presidente, os dous motivos apontaidos par·a 

\ 



que se descobrisse, desde logo, que razões de ordem social justificam 
as limitações contidas no projecto e que o substitutivo annullou intei-
ramente. 

A:Mm destas, porém, é de ordem capital a que diz respeito á injusta 
e intoleravel situação actual entre as duas classes - a dos capitalistas 
e a dos operari-os. · 

Não sou dos que acreditam nas reivindicações s/premas ou ultimas 
do socialismo, porque, aio contrario do que suppõem, as formas extre-
madas, o nivelamento com que sonham só seria passive! na miseria. 
Limitadas as aspirações humanas, supprimiclos ou restringidos os 
horizontes ás ambições, clesappareceriam os incentivos do esforço, a 
producção decresceria na quantidade e no aperfeiçoamento, de onde 
a impoBsibiliclade ele que se nivelassem as condições na prosperidade. 

Não me parecem, assim, passiveis leis ·que impeçam a formação 
mesmo de grandes fortunas; a posisbilidade de conquistai-a.o, asegu-
rada sempre ás ambições da natureza humana, é que assegura tambem 
os grandes surtos de progTesso da humanidade. 

Mas, si essa desigualdade é condiç~o imprescinclivel da vida social, 
si impossivel seria removei-a sem males peores; si o nivelamellto 
seria mais prejudicial ainda, não devemos, entretanto, nos conservar 
inertes deante dos extremos em que estão collocadas as duas grandes 
classes sociaes. 

Si a possibilidade de realização de todas as legitimas ambições é o 
propulsor cio progresso ela humanidade, é preciso que essa possibili -
dade seja garantida tambem aos operari-os, ele mo.elo que sintam poder 
aspil'ar a tudo quanto parece o privilegio dos ricos ·OU das ·classes mais 
favorecidas. 

Ora, é esta segurança que não existe hoj e nas condições de extrema 
desigualclacle em que se realiza o trabalho e em que se .distribuem os 
proventos por elle alcançados. 

E si não nos fôr passivei conseguir, desde já, a participação pro-
porcional do operaria nos resnltarlos elas industrias, o que, aliás, me 
parece ser conquista realizavel em futuro muito proximo, assegure-
mos-lhe, ao menos, immecliatamente, condições ele viela, que lhes façam 
sentir que a actual organização soc ial não lhes fecha todos ·as hori-
rn ntes. 

Um elos meios com que podemos suavisar a sorte dos operaria~, 
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baseado na jusliça, a suprema força das organizações politicas, é a 
limitação das horas ele trabalho, que lhes perrnitta tempo sufficiente 
ele descanso para o corpo e para o espirita. 

üs dous grandes prob-Iemas da· questão operaria são o salario 
e as horas de trabalho; si nos fôr de todo impossível rosolvel' o pri -
meiro, resolvamos desde logo, o segundo. 

UM iSR. ·DEPUTADO : - A diminuição das horas de· trabalho, areas-
t.a1,á a reducção dos salarios. 

O SR. MANOEL VILLABOIM : - O operaria lucta hoje com os dous 
problemas; resolvido um delles pela limitação das horas de trabalho, 
torna-se muito mais facil a. solução cio outro. Parece intuitivo. 

A reducção elas horas de trabalho é. hoje, principalmente, como 
já ponderei, um.a ·questão de hy,:s iene e de conservação ela saude do 
operaria, comprehende- se na acção indisputavel do Estado, quanto á 
saude e á assistencia publicas. 

Nas .actuaes condições do trabalho o operaria, pelas exigencias de 
sua situação e pelas imposições dos patrões, vê-se forçado a trab_alhar 
numero excessivo de horas. Durante esse tempo que lhe consome o 
dia inteiro -e, ás vezes, parte da noite, em um trabalho incessante, 
fatiga e!Ie exaggeradamente o seu corpo e -o seu espirita, segundo a 
natureza do traba'lho, que exige ora mais esforço muscular ora mais 
6sforço psychico, sendo que hoje, na maioria elas fabricas, é, este ultimo 
maior e o mais fatigante, pela attenção constante que é preciso con-
sagrar ao movimento de machinismos complicados. 

Urge limitai-o a um horario razoave'1, que permitta repouso do 
trabalhador, ·que lhe deixe algum tempo para instruir. o seu espirita, 
para desenvolver suas aptidões ou sua vocação, especializando-se na 
arte que mais o attrahir; ·que 'lhe perrnitta horas de convivencia com 
a familia, preciosas á assistencia a seus filhos e á sua educação. 

O operaria de hoje, depois de trabalhar por tempo excessivo, respi-
/ rando o ar viciado das fabricas, dellas se retira, muitas vezes sem 

tempo para a ultima refeição do dia, procurando o repouso do· cansaço 
exhaustivo, em habitações insalubres, onde respira em regra um a:r 
ainda peor, para recomeçar, no dia seguinte, a mesma tarefa ingrata. 
Não lhe resta tempo algum para, ao menos, retemperar os pulmões 
respirando ar puro. 

" Tudo isto faz oom que o operaria tenha a impressão de que vive 
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na escravidão e f' era-'lhes no espirita a revolta constante contra a classe 
·dos patrões e a dos dirigentes, que lhes parecem inimigos. 

ü projecto simplificou o problema por uma elas faces, limitando 
a oito horas ele trabalho, ele accõrclo com as aspirações dos trabalha-
dores em todo o mundo; o substitutivo as eleva a dez e com a facul-
dade para o operaria para trabalhar mais, si o patrão consentir em 
dar-lhe melhor sa:lario. 

O substitutivo, por consequencia, mantém o estado actual · das 
cousas, pois que mesmo as suas dez horas nenhuma melhoria trazem 
á sorte do operaria. 

E' preciso considerar que os operarias não são, hoje, obrigados, 
matedalmente, a trabalhar qua.Jquer numero de horas, mas o são pela 
força das circumstancias, pela dependencia absoluta em que se acham 
os patrões. üra, o substitutivo os deixa na mesma situação. 

E' intuitivo que o patrão, para obter do operaria maior numero 
ele horas de trabalho, de accõrdo com a permissão elo substitutivo, 
começará reduzindo-1-he o salario para as primeiras dez horas. Si, para 
obter maior numero de horas de trabalho, é preciso pag·ar salario 
maior, o patrã.o começará, desde logo, reduzindo o salario ordinario. 
E o operaria continúa na mesma: ou trabalha exaggeradamente para 
ter com que viver e irá extinguindo sua sande, o seu vigor, encurtando 
sua vida, ou trabalha menos e morre de fome. Eis o favor , eis o bene-
ficio que lhe traz o subst itutivo. 

Este mantém o sta.tii qiw mal mascarado; deixa aberta a lucta 
ent.re as duas classes e não defende a saude da população, não lhe 
ass.egura o vigot physico e o desenvolvimento, não permitte o aperfei-
çoamento moral elo operaria; enfezando-o, mantém e augmenta mesmo 
o rancor contra a classe di1:ig·ent.e, que ampara a oppressão. 

E' a isto que nos leva o substitutivo. 
Bastaria es La consideraçã.o para que elle não merecesse o meu 

voto nem o da Camara. 
Larhento ter ele discordar, assim, fundamentalmente, da nobre 

Commis~ão de Just.ir;.a e do autorizado Relator do substitutivo, o nobre 
Deputado Sr. Prudente ele Moraes Filho, a cuja .cu'ltura e a cujo conti-
nuarlo esforço elevem a Gamara e o paiz serviços tão assignalaclos; que 
o SC L! nome é sempre indicado para todos os trabalhos de maior impar-
i ancia no seio da Commissão, mas não posso deixar de accentuar o 
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meu desaccôrdo, pelo afastamento em que, no seu ponto capital, s·e 
co'llocou o substitutivo quanto ás justas reclamações do operariado 
no mundo inteiro. 

O SR. CARLOS PENAFIEL: - A so lucão de todas essas ·questões de -
verá s·ei· deixada á iniciàtiva particular, ao entendimento entre patrões 
e operarios. 

O SR. JOAQUIM OsoRro: - Perfeitamente. 
O SR. MANOEL VrLLABOIJ\'1: - I-la muito pouco a esperar clahi. O 

nobre Deputado Sr. Carlos Penafiel deverá meditar sobre os effeilos 
que produziu a circular ele Au ~ usto Comte, lida por S. Ex. á Camara. 
Lá se vão longas dezenas ele annos e quaes foram os seus r·esultados 
depois ele tanto tempo, apezar ela autoridade de quem a produziu e 
dos termos persuasivos em que está concebida? 

E' preciso, além disto, que os nobres Deputados que me acabam 
de apa:rtear reparem em um facto bem significativo, passado entro 
nós, nos ultimos tempos. Industriaes houve ·que tiveram lucros Jan-
tasticos nos ultimos tempos; alguns elevaram muitas vezes o seu 
eapi ta'! com os proventos apurados. 

Pois bem:· qual foi a participação que tiveram nesses lucros os 
operarios, seu principal factor? 

UM SR. DEPU'rADO: - Houve fabricas que melhoraram as concli-
r;ões do operario. 

O SH• MANOEL V1LLABO~M: - Si houve, foi tão insignificante a 
excepção que não echoou, de modo a ser conhecida. 

O SR. Jo,'\QUJM Osomo : .__,_ Nós ainda não temos no paiz a questã.o 
operaria. 

O SR. MANOBL VILLABO!M: - A chamada ques.tão operaria é uni-
versal ; ha na c'lasse operaria ele todos os paizes absoluta solidariedade. 
E não seria possivel a ninguem negai - a no nosso paiz, onde tão repe-
tidamente se succedem as grêves rec'lamando ora contra a exiguidad e 
do salario, ol'g contra o excesso de trabalho. 

Mas, que importaria a circumstancia, si ainda não se tivessem 
accentuado aqui, .com a gravidade assumida em outros paizes, as rei-
vindir.ações operarias? Deveriamos por isso cruzar os braços, á espera 
ele que o mal nos attin , isse na mesma escala? 

Absolutamente não é possivel responder pela affirmativa. Ao 
contrario, elevemos aproveitar a lição elo que se passa nos paizes mais 
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velhos e emquanto maior calma nos é permittida, correr ao encontro do 
desidemtu.m dos operarios, tanto mais quanto é eHe o mais justo 
possivel. O nosso dever é o de todo o esforço de que ·formos capazes 
para harmonizar os interesses das duas classes. 

E esta harmonia não é difficil, attendendo a que entre os extremos 
om que se acham os dous, ha um vasto campo de conciliação, onde 
podem ser mantidos os ideaes de ambos; entre tudo quanto desfructam 
oB patrões e o nada dispensado aos operarios, ha uma distancia longa, 
que poderia ser percorrida no sentido de uma harmonia de interesses 
sem que o capital esmorecesse, e com grande animação para o ópe-
rario que seria, então, um colaborador muito mais· efficaz. 

E' natural que o egoismo humano não enC"ontre incentivos faceis 
para esta approximação, mas a acção pacificadora da lei a conseguirá, 
habituando, em pouco tempo, os patrões a uma nova situação, que tam-
bem a eJtles será proveitosa. Na maior efficiencia do trabal1ho terão elles, 
muitas vezes, a compensação do que fôr reivindicado pela lei para 
o operario. Entre uns e outros se estabelecerá, al·ém disto, uma cor-
dia:lidade bem preferivel á situação actual, em que se têm como inimi-
r os, porque aos operarios parece que são tratado!' quasi como escravos, 
com todos os precalços dahi ·decorrentes. 

Fóra deste ponto fundamental do substitutivo, o referente ás horas 
de trabalho, merece elle reparos não menos ·serios quanto a outros, 
como sejam o relativo ao trabalho das mulheres nas fabricas, ao tra-
balho dos menores e, principalmente, o que regula os accidentes do 
tr ~ibafüo, ponto em que, como hei de demonstrar em outra occasião, 
o substitutivo retrogradou em relação ao direito commum, pois que, 
concedendo a indem1üzação, de facto, apenas no caso de culpa dos 
patrões, a restring·e a limites de extrema exiguidade, quando e'lla deve-
ria ser, então, o mais completo passivei. 

Como, porém, sou advertido de que está finda a hor.a, concluo 
por hoje as muitas observações que continuarei opportunamente, con-
citando, porém, desde j>á, a Gamara a collaborar com carinho . nesta 
obra de apaziguamento social, de que não sei como possam ser adver-
sarios positivistas ou catho'licos, que professam a religião de amor 
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ao proximo. (Muito bern; rnuito bem. O o?'ador é vivamente c-nrnpd-
mentado. ) ( *) 

SESSAO DE 9 D.B; OUTUBRO 

O Sr. Mendes Tavares ( • • ) : - Se. :Presiuente, sou obrigado a 
vir á tribuna, si bem que rapidamente, para dar ligeiras explicações. 

Quand0 manifestei nesta Gamara a minha opinião sobre o assum-
pto, ora em debate, isto é, ao chamado Codigo do Trabalho, tive oppor-
tunidade ·de fazer algumas considerações, que verifiquei não terem 
sido comprehendidas, como eu as , desejara, pelo nobre Deputado pelo 
Esta:do do Rio Grande do Sul, que então terminava o seu brilhante 
discurso. 

E' esse o motivo, Sr. Presidente, por que volto á tribuna. 
Em ·primeiro loga.r parece, para quem leu o. discurso do nobre 

Deputado, que eu não me referi, como devera e, como é aliás, o meu 
desejo, á illustre personalicla:de cio eminente republicano cujo nome 
peço licença para citar, o Sr. Desembargador Borges ele Medeiros, 
Presidente do Rio Grande do Sul; p·arece que fui irreverente para co_m 
tão distincta personalidade; parece mais que eu levei essa irreverencia 
ao ponto de commetler .quasi um sacrile ~ io. 

Desejo frque bem claro que absolutamente não tive essa intenção, 
que só posso referir - me á personalidade do eminente Presidente do 
.Rio Grande do Sul com o maximo respeito e veneração que elle merece 
e que lhe são devidos pela pusição proeminente .que occupa na Repu-
blica e pelos bellos exemplos, que tem dado, de civismo e comprehensão 
republicana. Assim f.ique de uma vez completamente afastada essa 
supposição, que sou o primeiro a não admittir, e quero deixar bem 
patente que a minha opinião, si bem que insignificante, em relação 
á individualidade do eminente Presidente do fü.o Grande do Sul, só 
póde ser a ·do maior respeito e veneraç.ão. Foi justamente porque o 
illustre Presidente do Rio Grande do Sul exerce na Republica e, sobre-

( •) Na sessão de 7 de Outub.-o, o Sr. Manoel Villaboim profer e um clis-
curso que não foi publicado. 

• * '') Este <l'iecl!Tso não 'foj i-evi.sto pelo ora>dor. 
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Ludo, no seu Estado, a ascendencia moral que ninguem lhe póde 
recusar, que me alarmei vendo a op.inião de S. Ex. dirigida á sua ban-
cada, opinião cujos effeilos se fizeram immediatamente sentir, porque 
toda ella, unisona e uniforme, entendeu dar combate violento ao Codigo 
elo Trabalho, ora em debate, o que me fez temer pela sua approvaçã.o, 
tal o valor, tal a mentalidade de que dispõe essa bancada e o alto 
apreço ele que merecidamente ella goza na Camara. Chamando, não 
individualista, como parece ter querido comprehender o nobre Depu-
tado, porém, defensor de uma doutrina individualista ... 

O ·SR. CARLOS PENAFrnr, : - A doutrina positivista não é indivi -
dualista. Seria um absurdo dizer que ella é individualista. 

O !SR. MENnEs TAVARES: - Si existe até como lemma elo positi-
vismo o altruísmo, o viver ·para outrem, realmente não se pócle com-
prehender que os positivistas defendem uma doutrina indivirlualista; 
entretanto, força é confessar que nos encontramos cleante desse facto. 
E dahi, Sr. Presidente, co1mluiu o nobre Deputado, elo discurso ou elas 
lig·eiras palavras que tive a honra de digir ·á Camara, qu e eu era um 
racionalista, chegando S. Ex. então a dizer . . . 

O SR. CARLOS PENAI<'IEL: - V. Ex. citava a cada passo Spencer, 
que é o maior individualista ... 

O SR. MENDES TAVARES - . . . que a razão só tem servido, nas 
relações internas, como meio de estimulo á guerra civil, e, nas relações 
internacionaes, tem produzido quasi que os mesmos effeitos, chaman-
do-se, então, efoqucncia, di·plomacia ou canhão. Creio ter a:panbacl0 o 
i:;ensamento de V. Ex. 

O Sn. CARLOS PENAFIEL: - Meu pensamento ·é o que está lá. 
o !SR. MENDES TAVARES: - Peço licença para dizer a V. Ex. que 

uão foi esse o ponto de vista em que me colloquei : sustentei doutrjna 
absolutamente opposta. 

E' este o segundo ponto qu e me :fez vir á tribuna, apenas para uma 
pnquena explanação, ainda sobre a doutrina que defendi por occasiã.o 
ele dirigir a palavi.'a á Gamara. Sabe 8. Ex. muito bem que a doutrina 
metaphysica do direito natural diz que os ·homens nascem livres e 
iguaes em direito, doutrina essa 5ustentada pelos philosophos elos 
seculos passados, mórrr\ente ·elo XVII e XVIII seculos ... 

o .SR. CARLOS PENAFIEL: - Ahi é que está o engano de V. Ex. 
Essa não é a doutrina elo Dr. Borg·es de Medeiros .. 

" 

}~··· · 
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o SR. MENDES TAVARES: - Vou provar a V. Ex. que não é esse 
o meu ponto de vista; s·ou contrario a elle e que a opinião de V. Ex. 
nella se enquadra. 

Disse eu que essas doutrinas, que foram prégadas por esses philo-
sophos, por Voltaire, Jean Jacques Rousseau e outros, em trabalhos 
que todos conhecem, no Cont1'acto Social, no Emilio, nas Sat?J-ras; dou-
trinas que chegaram a dar com um throno em terra, que trouxeram 
as idéas ele liberdade as ·quaes serviram para o descortino da huma-
nidade; essas doutrinas, affirmam, segundo a expressão que é textual 
da primeira Constituição franceza, que os homens têm direitos inuatos, 
que por ser o homem raciona1I, por ter o homem raiciocinio, elle traz 
em si direitos imprescri·ptiveis que lhe são inherentes e inalienaveis, 
os chamados dirnitos naturaes ou innatos. 

O que eu sustentei, Sr. Presidente, foi justamente o contrario, e 
não posso acceitar que o nobre Deputado me emquadre nessa dou.trina. 
Sustentei que o homem não tem direi tos innatos e que {)S direitos de 
que elle goza advêm do estado social em que elle se encontra, por ser 
individuo de .uma sociedade. 

Sustento que o estado de sociedade é anterior ao direito, é ante-
rior á moral, anterior á razão, e que esse estado de sociedade é ante-
rior á intelligencia racionante do homem. E' esta a minha opinião. 

Para isso me baseei em uma doutrina scientifica, sociologica, que 
não pócl e soffrer e não soffrerá a menor contestação, porque se basea 
na observação dos factos scientificos. 

O SR. CARLOS PENAFIEL: - Fo'lgo muito em vêr que V. Ex. hoje 
está deixando Spencer de parte e se approxima d e Augusto Comte. 

O SR. MENDES TAvAHES: - V. Ex., em primeiro Jogar, não pócle 
provar que eu acceito as doutrinas de Spencer in toturn. Isto não quer 
dizer que em certos pontos não me possa basear em opiniões ele 1Spencer. 
V. Ex. nega tudo quanto Spencer sustenta? Certamente que não. 

O SR. CARLOS PENAFIEL: - V. EK. no primeiro discurso assentou 
todo o seu raciocinio, citando a caida passo Roberty, que é individua-
lista. Nós combatemos isso. 

O SR. MENou:s TAVARBS: - E' o contrario. Declarei que a doutrina 
àe Roberl.y, ·que peço licença para resumir, é doutrina scientifica, 
porque se basea na observação dos factos. 
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O SR. CARLOs PENAFIEI": - Doutrina materialista. Nós não sornas 
materialistas. 

O Sn.. MENDES TAVARES: - E essa doutrina não pôde abso lutamente 
so'ffrer contestação, porque ena apprehende o phenomeno desde o seu 
inicio nas classes inferiores de anirnaes, onde, o que elle chama socia-
bilidade, se vac desenvolvendo. 

ü SR. CARLOS PENAFrnL: - Isto não é puro danvinismo? Nós con-
demnamos o darwinismo. 

O SR. MENDES TAVARES: - Felizmente VV. EEx. não estão com 
a maioria da opinião. VV. EEx. constituem ainda uma seita bem defen-
dida com grande numero de adeptos. Mas hão de reconhecer que ainda 
não constituem a maioria da opinião da humanidade. 

O SR. CARLOS PENA~'IEL: - Ninguem disse que somos maioria. 
O SR. MENDES TAVARES: - VV. EEx., portanto, ainda estão cm 

minoria; as suas idéas não são acceitas pela maioria elos scientistas, 
porque se baseiam, não na observação e experimentação dos factos, 
mas em supposições, em tiheorias e idéas que ainda não mereceram 
a approvação ou a sancção da sciencia experimental. 

Dizia eu, essa doutrina existe comrnurnmente adaptada. Foi, porém, 
Eugenia ele Roberty quem melhor a explicou, quem apanhou com mais 
fidelidade a explicação do phenomeno .que , se dá nas diversas especies 
de animaes e tambem no homem, constituindo como finalidade a socie-
dade. 

Se· undo esta doutrina, Sr. Presiente, vei.fica-ser, isto é facto 
de observação commun que V. Ex. pôde encontrar a cada momento, 
não só nos animaes, e principa:lmente nestes que jiá tenham adquirido 
um certo gráo de domesticidade, {}Omo principalmente nos que têm 
vida selvagem, que estes animaes têm percebido que ela approximação 
entre si, do convivia, da systematização de acção, resulta maior gráo 
de facilidade para seus designios, para a vida em commum. 

Observa-se que nos animaes, que se reunem para esse fim, se dá 
como que urna penetração de cerepro a cerebro, uma inter-acção que faz 
com que elles reconheçam que dessa concatenação de esforços se obtem 
o maior proveito para a communidade e, portanto, para cada _um indi-
viduo em separado. 

Esse facto, que se verifica nos animaes, tambem se foi dando com 
o homem. 
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No principio, quando o homem appareceu no mundo, quando nà.u 
havia convi.vio, muitas vezes dou_s individuas se encontravam dispu-
tando a mesma preza e o rcsuHado dessa lucta era a destruição de 
ambos. Pouco a pouco foi nascendo no cerebro de cada um delles a con-
vicção de que era preferivcl ceder cada um em seus impetos, em sua 
violencia, no seu instincto feroz, com vantag·em e proveito mutuo. 
e assim pouco a pouco se foi estabelecendo a sociedade, foram-se 
creando direitos e obrigações enl.ee os diversos seres constituitivos 
dos grupos que se reuniram. 

No homem, cujo cere-bro é perfeito, a per·cepção do phenomeno se 
fixou de maneira definitiva. O individuo foi transformando o seu 
instincto, as su.as emoções de psycho-physicas, que eram, instin-
clivas, puramente biologicas se Lransformaram em psychologicas; foi 
o homem tendo noção de si mesmo, estabelecendo por esse convivia 
mutuo obrigações / e direitos reciprocas que os fizeram attingir ao 
estado .actual da sociedade. 

Isto é perfeitamente logico, scientifico e comprehensivel. 
O SR. CAnLOs PENAFIEL: - Mas metaphysico em um ponto. 
O SR. lVfaNDES TAVARES: - Perdão ... 
O SR. CAHLOS PENAFIEL: - Tenha a bondade de ouvir o meu aparte. 
Entre os animaes invocados por V. Ex. póde existir a sociabilidade 

animal, póde existir solidariedade; não existe, porém, outro elemento 
que caracteriza a humanidade e é a continuidade, o culto do passado, 
cuja recordação os animaes não podem guardar. Isto é que constitue 
a historia ela Humanidade. 

O SR. MENDES TAVARES: - Nos animaes inferiores, o gráo da socia-
bilidade não é o ela propria sociabi'lidacle, mas a socialidade, expressão 
mais t_ enerica, permanece limitada até certo ponto. Mas no homem, 
este phenomeno se foi fixando lentamente, se foi transformando de 
maneira a dar a cada um a convicção, a memoria que é uma faculdade 
que não Lêm os outros animaes, sinão em gráo muito restricto. 

Verificado este phenomeno, que é scientifico, que é natural, não 
podemos admittir que se opponha o estado de natureza ao de sociedade, 
pois que é sabido que, no estado de sociedade o individuo é o·brigado 
a pautar a sua acção por um conjuncto systematico de regras, que 
determinam e constituem o chamado direito objectivo. 
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A doutrina, portanto, que sustentei é completamente opposta 
áquella em que o nobre Deputado habilmente me quiz enquadrar. 

Expliquei, portanto, que esse estado de sociedade vem conforme 
se verifica desde o gráo mais elementar, mais rudimentar da intelli-
gencia até o mais perfeito, e é anterior á inte'lligencia, á razão, ás 
lei'S e .á moral. Deixei provado, assim, que a sociedade é um pheno-
meno natural, perfeitamente explicavel. A finalidade de accôrclo com 
a .doutrina, que tive a honra de expender á Gamara, é proporcionar 
áquelles que dellas fazem parte a maior somma possivel de beneficios. 

1Só se póde comprehender, como bem disse o nobre Deputado, cujo 
nome não me occorre, que o sacrifício ela viela, por exemplo, se faça 
em momentos extraordinarios, como em momento ele guerra. 

Não é esse o fim da sociedade, sinão o de garantir aos seus com-
ponentes a maior somma possive'l ele bem estar, de gozos, porque é 
essa a tenclencia ela especie humana. 

Nestas condições, a doutrina para a qual o nobre Deputado appel-
lou não _se enquadra na exposição que tenho a honra ele fazer á Gamara. 
Sendo a tendencia da sociedade a de beneficiar a todos aquelles que 
della fazem parte, é ipso facto, decorrente que todas as questões que 
podem perturbar a marcha natural da mesma sociedade, e .sua ten-
dencia para o bem estar, interessam com isso a propria sociedade. 

Foi assim que declarei que achava que a questão operaria sendo 
social devia interessar profundamente á sociedade; e que a mesma 
sociedade, não tendo por si meios para realizar essas aspirações, para 
resolver questões como essa, que é uma questão de c'iasse, ele inte-
resses, era o1lrigada a acceiLar a acção do Esta:clo, que nesse assumpto 
ag·c com o poder que não se tem negado de distribuir assistencia. 

Não quero dizer com isto, e penso que ficou bem claro o meu 
modo ele pensar, que o Estado eleva intervir em todas as questões 
que se suscitam; mas, nessas, que já têm conseguido o gráo de matu-
ração necessaria, que já constituem uma aspiração, para cuja execução 
falta apenas a àcção ele quem seja capaz ele a j ir e que no caso é o 
Estado, ninguem pócle oontestar que o Esta·do deva intervir ns.ssas 
questões, como executor elas aspirações e deliberações da propria 
sociedade. 

O Estado exerce assim uma acção subsidiaria, suppletiva da acção 
da sociedade. 
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O SR. CARLOS .PENAFIEL: - Isto é theoria anti-scientifica. E" a 
theoria do Estado-providencia. 

ü ·SR. MENDES TAVARES: - Não estou a:qui defendendo a theoria 
do Estado-providencia. 

O SR. CARLOS PENAFIEL: - Mas S. Ex. diz que a questão operaria 
é social ; ora toda questão social é moral; em nome dessa moral é que 
conclemnamos a intervenção do Estado. 

O SR. MENDES TAVARES: - V. Ex. colloca a questão em terreno, 
em um outro ponto de vista abstracto; tem que se resolver a questão 
praticamente . 

.Si formos esperar que a sociedade chegu e a um ta:! gráo de desen-
volvimento, que todas as combinações dessas necessidacl es se realizem 
por si mesmas, teremos que aguardar o correr cios seculos continue a 
asphyxiar uma grande massa ele inclivicluos ·que, vivendo na sociedade, 
têm direito como os demais ao gozo e benef'icios que a viela lhes póde 
proporcionar. 

Restrinjo muito a missão elo Estado, sem todavia neg·ar que nesses 
casos o Estado realize uma aspiração ela s icie·clacle, que s.e vê abalada 
constantemente -pelos anhelos, pelas revolatas claquelles que não en-
contram um meio ele conseguir o direito á viela, · e o Estado eleve inter-
vir reaüzanclo a aspiração que a sociedade já manifestou ... 

O SR. ÜC1'AVIO ROCHA: - Mas V. Ex. acha que esta lei operat·ia 
resolve a questão? 

O SR. MENDES TAVARES: ·- Não posso dizer que resolva a :questão 
in totum; penso, porém, que da sua applicação talvez venha a resposta 
a V. Ex. Julgo que ell a innegavelmente corresponde a uma aspiração 
claquelles que são mais directamente interessados, que são a parte 
frar.a. No caso occorrente não ha duvida que e'l la vem ao encontro dessa 
aspiração. Si elle não clér os resultados que todos de bôa fé estamos 
esperando, então só a pratica provará. 

O SR. ÜCTAVIO ROCHA: - Mas as cli·scussões travadas em torno 
da lei provam que a intervenção cio Estado é muitas vezes tumultuaria. 
Cada um tem uma opinião, com escolas philosophicas clifferentes. 

o SR. MENDES TAVARES: - Permitta o nobre Deputado: são os 
pormenores que estão provocando clioscussão-, não é o caso em s.i. 

Apenas uma facção bastante brilhante e intelligente, como disse, 
é que tem creado as clifficulda1cles ·que todos temos visto e pensa em 
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absoluto que a lei não attende á solução da questão; toou:;. vc outros 
que se têm ·envolvido no debate acreditam que o assumpto será resol-
vido por uma lei. 

o SR. ANDRADE BEZERRA: - Todos não ... 
O SR. MENDES TAVARES: - Augmentarei entãio o numero dos que a 

combatem em principio. 
O SR. ANDRADE BEzEn.RA: - Estou restabelecendo a verdade, apenas. 
O SR. MENDES TAVARES: - Tinha concretizado na bancada do Rio 

Grande do ,Sul a vehemencia do grande ataque qu·e se fazia ao projecto 
ora em debate, por ter sido esta bancada levada a tal attitude, princi -
palmente, se"undo creio, pelo telegrah1ma do Sr. Borg·es de Mede~ros. 

O SR. CARLOS PENAFIEL: - E' uma injustiça que V. Ex. nos faz, 
porque conJhece a nossa acção anterior nesta Casa. 

O SR. MENDES TAVARES: - O nobre Deputado perdôe se estou 
commettendo uma injustiça. 

o SR. ANDRADE BEZERRA: - Grave injustiça ... 
O Sn.. MENDES TAVARES: - A minha intenção não era essa. 
o SR. CARLOS PENAFrnL: - Attende V. Ex. para o facto: é uma 

questão de principio. Nesta Casa já circularam oitenta e tantos proje-
ctos de ens ino, sempre nos batemos pela liberdade elo ensinlo. Susten-
tamos a mesma doutrina quanto á liberdade profis·sional; nos batemos 
desde a Constituinte pela liberdade de trabalho; collocamo-nos sempre 
no mesmo ponto de vista. 

O SR. Oc•rAVJO ROCHA: - A attitude da bancada é uma consequencia 
logica. 

O Sn.. MENDES 'rAvARES: - Folgo em reconhe-cer .que realmente 
tem sido uniforme o modo de proceder ela bancada. 

O SR. CARLOS PENAFIEL: - Apenas estou justificando a conclucta 
da bancada. Podemos estar errados, mas é a nossa clirectriz. 

O SR. MENDES TAVARES: - 8e .,undo vejo entre os que atacam, o 
nobre Deputado por Pernambuco incluo ... 

O SR. ANDHADE BEzERHA: - Tratando-se de uma questão de prin-
ci'pios, V. Ex. dizia que todos os que discutiram o projecto pensavam 
que por uma lei se resolverfa o assumpto . Fui obrigado a dizer que não. 

O SR. MENDES TAVAn.Es: - O nobre Deputado pelo Rio · Grande do 
Sul me perguntou si esta lei resolvia a questão. Respondi que não 
podia garantir porque tratando-se de assumpto que ia ser legislado 
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pela primeira vez aqui não me era dado assegurar de antemão que 
viesse satisfazer todas as aspirações. Houve um augmento do ·aparte 
àe V. Ex., dizendo ... 

O SR. OcTAvio ROCHA: - Que havia divergencia de opinião dos 
que tinham tomado parte no debate. 

O SR. MENm;s TAVARES: - Então respondi que a divergencia ele 
opinião era sobre pontos de dou trina e não sobre a questão em si, em 
absoluto, que um bom Codigo do Trabalho viesse realmente resolve'.' o 
problema entre nós, foi a resposta que foi assignalando a excepção da 
bancada do Rio Grande do Sul que não acreditava regulamentação de 
ordem alguma. 

O SR. CARLOS PENAFIEL: - Acceitamos sobre os accidentes de tra-
balho e questões de assistencia. 

o iSR. MENDES TAVARES: - Fal.lo sob o ponto de vista getal. 
O SR. CARLOS PENAFIEL: - Sob o ponto de vista geral,. V. Ex. nos 

chamou de theoricos; a pratica, entretanto, tem indicado, o contrario. 
Citei aqui, á sociedade, exemplos da Allemanha e outros paizes que 
adoptaram essas .medidas sem que por isso lá o operariado soze mais 
fo!jcidade do que entre nós. 

o SR, MENDES TAVARES: - Não sei quem tem razão, si os que 
dizem que nas legislações desses paizes se fez isso ou si os que o negam, 
como j<á vi negar a·qui. 

o SR. ANDRADE BEZERRA: - Negar quanto á fixação obrigatoria 
das horas do trabalho. 

O .SR. MENDES TAVARES: - Para melhor exp licar, ou. por outra, 
condensar as opiniões qeu tive a honra de apresentar á Gamara resolvi 
enfeixai-as em proposições que peço licença para apresentar. 

"A sociedade é um phenomeno de ordem natural scientificamente 
explicavel. 

"O 'individuo só tem direito, por ser membro da sociedade, porque 
pauta sua acção pelo direito objectivo." 

O SR. OcTAVIO RocHA: - V. Ex. sustenta a segunda conclusão. 
o .SR. MENDES TAVARES: - Sustento todas. 
O SR. CARLOS PENAFIEL: - Então está em ponto completamente 

opposto. 
Achamos que os homens só têm deveres e queremos solução sub-

. jer.tiva para a questão operaria. A grande utopia é pensar que a ques-



Uiu Llo salario on Llc reg·ulamentação das horas veem resolver o pro-
blema do operaria. 

O SR. MENDES TAVARES: - Tenho muito pezar de estar na tribuha 
em opposição au nobre Deputado. 

;c;ustentu dullteina diametealmenle ovposta á sua. 
O i::lll. l;A1tLl1::> J't,NM·'ll>L: - .\. Liuutrina n~ta é u!lnha. 
o i::lR. ME:-.ilfüS TAv:1.1rns: - Sustentei que o homem não tem direi-

los na socieLladc sinão os que lhe advêm desse mesmo estado de sacie.: 
Llacle - os ciJarnaclos direitos objectivos. 

Digo eu, em terceira conclusão, e parece que p1·evia a objecção 
Llu nobre DepuLaLlo porque formulei uma conclusão que se póde deduzir 
Llu que Lenho dito, que "o Estado não se justifica por si mesmo como 
um direito, inherente ao Governo, de governar, mas por sua acção 
necessaria como completiva das forças sociaes ". Outra proposição: 
'"Os phenomenos de varias ordens, principalmente os que dizem res-
peito ás relações de classes, não podem ser -indifferentes, á ordem 
social." 

Ultima conclusão : "Emquanto essas questões não podem ser resol-
vidas espontaneamente pela socieclaclc, como organismo vivo que é, 
é legitima a acção elo Estadó como força subsidiaria e completiva, 
em defesa e amparo da parte fraca, não só em beneficio dessa classe, 
como no interesse geral ela sociedade." 

Penso, iSr. Presidente, ter de uma vez por todas desfeito o equi-
voco em que laborou o nobre Deputado em relação ás opiniões que 
apresentei ha dias á Gamara e condensando como disse em proposições 
estou certo de que ficará muito claro o meu mocto de pensar quanto 
ao assumpto. 

Quando fallei a primeira vez á Gamara, declarei que não sendo 
versado em materia de direito, eu me 'limitaria a fazer considerações 
de orclem geral, como realmente fiz, deixando a parte technica para 
aquelles que têm a obri"' ação natural, por seus conhecimentos, explanar 
bem o assumpto, discutil-o e apresentar á Gamara melhor so1lução. 

·' Depois ele iniciado aqui o debate, porém, assisti á discussão de 
dous pontos sobre os quaes preciso dizer apenas resu~nidamente o 
meu modo de pensar. 

Em primeiro lagar é o que se refere ás horas de trabalho. 
Não pOS$O acceitae a modificação que o substitutivo fez nesse 
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particu1ar, pensando eu, que essa ampliação das horas de trabalho 
vae prejudicar o bom ponto de vista, a bôa espectativa cm que os 
interessados estavam em relação ao problema. 

Não quero discutir as razões que podem militar a favor da fixação 
do dia de oito horas. Seria cançar a attenção da Gamara, mesmo porque 
o nobre Deputado por S. Paulo, cujo nome peço venia para citar, o 
Sr. Manoel ·vmaboim, apresentou numero bem desenvolvido de objc-
cções. 

Penso que neste ponto a modificação do dispositivo não foi feliz 
e que a Gamara preferentemente devia ter deixado o numero anterior 
ele oito horas, que corresponde á aspiração universal. Bastava só c.ota 
consideração para se vêr que realmente não convinha alterar no nosso 
paiz esse limite porque os proprios intere,;saclos -que acompanham, 
todos os seus collegas do universo nessa aspiração que hoje em dia 
é commum, não poderiam receber com bôa vontade, com bôa dis1lQsição 
de espirita uma lei que viesse alterar aquillo que está univer-salmente 
acceito. 

O outro dispositivo, Sr. Presidente. que penso tambem não reprn-
sentou a corrente mais acleantada actualmente nesse interessantissimo 
e importante problema social é o que se refere ao trabalho nocturno 
da mulher, que foi prohibido. 

Não posso, Sr. Presidente, acceitar essa restricção do direito, que 
c_ompete á metade do genero humano de dispôr do seu tempo e ganhar 
a sua vida, direito que dia a dia tem sido reconheci-do. 

Creio que com a approvação dessa limitação o Brasil dá um passo 
para t.raz em um problema cujo adeantamento está sendo cada vez 
mai-s RVidente em todos os paizes elo mundo. A mulher ele dia para dia 
augmenta o seu direito, vendo reconhecidas as suas regalias e o seu 
equilibrio em direitos com o outro sexo. Agora vem a Commissão ele 
Justiça da Gamara fazer uma restricção neste direito que já estava 

. victori,oso e que caminha a passos lar _ os em todo o mundo. Assim, neste 
particular, não posso éwompanhar os dispositivos propostos, porque 

. no meu fraco modo de entender a Commissão deu dous ·passos em 
contrar;o em duas medidas que já estavam geralmente acceitas. Eu 
que me colloquei ao la:clo da Commissão, apoiando com a minha fraca 
opinião o seu trabalho, sou obrigado a pedir licença para di:rergir 
nesses dous pontos. 
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O SR. CARLOS PENAFIEL: - Estamos de accôrdo neste ponto, mas 

divergimos no funclarn ento: a )Jancada do Rio Grande do Sul acha 
que em face cio § 24 cio art.. 72 da Constituição, não póde haver prohi-
11 ição Llo traball10; Y. J~x. apega-se ás aspirações feministas que nós 
não acceitamos. 

O ·sR. lVl!!:i'mi.S TAVARES: - Sr. Presidente, não pretendo discutir 
agora esta questão, porque viria provocar uma derivativa para um 
assumpto que jul'°o p~ecisar de uma solução um tanto prompta. 

Do contrario, Sr. Presidente, eu teria de expender o meu modo 
de vêr, provando que nã;o ha razão de ·ordem sociologica, de ordem 
physiolog·ica, de ordem psychologica, e emfim de qual'quer ponto de 
vista, pela qual se ache que a mulher não póde ter o•s mesmos direitos 
e as m·esmas regalias que tem o homem. 

Entretanto, Sr. Presidente, si a questã:o enveredasse por esse ter-
reno e a Gamara entendesse cliscutil-a sob esse ponto ele vista, pro-
metLo voltar á tribuna e occupar novamen.te a attenção ela Casa. 

São esLes os pontos que me trouxeram á tribuna. Estou certo de 
~cr, desta vez, esclarecido o meu pensamento para não dar log·ar a 
outro equivoco como o que· occorreu com o nobre Deputado. Agradeço 
aos collegas · a attenção que me prestaram e peço-lhe~ desculpa por 
haver roubado instantes tão preciosos, que podiam ter sido occupaclos 
r, or outro ·orador, tratando cio assumpto com mais competencia e van-
tagem. (Não apoiados.) 

Tenho dito. (Muito bem; ntiiito bern. O orador é wmpi·imentado.) 

'SESSÃO DE 11 DE OUTUBRO 

O Sr.· Deodato Maia: - Sr. Presidente, preciso mais elo que nunca 
-da indulg·encia ·ela Gamara, relevando-me vir ele novo occupar sua pre-
ciosa atlenção, sobre o assumpto ora em debate, o que faço dada 
a complexidade ela materia que é relevante e que julgo satisfactoria-
mente explanada na emenda substitutiva, aliás viavel e digna de ser 
approvada, si bem que não deixe de reconhecer nella pequenos senõe•s 
facilmente removiveis ou por occasião do regulamento ou nas conse-
qnentes modificações que deverão surgir. 
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O SR. DJONYsro BEN'l'ES: - Senões que são apontados theorica-
mente, verificaveis na execução ela lei em que fôr convertido o presente 
projecto. 

O SR. DEODA'l'O MAIA: - . Exactamente; com a observação emfim. 
Venho á tribuna para ter opportuniclade de, mais desenvolvimento, 

justificar o voto que deverei proferir. 
Pelo que t.enho lido e apreciado, tres correntes distinctas, cada 

qual mais resp.eitavel, . estão em jogo neste recinto relativamente á 
regulamentação do trabalho: a primeira, aquella que neg!J, a ingerencia 
do. Estado nas questões do trabalho, porque isso importa restricções 
á liberdade; a segunda, a que ac'ha o projecto mi•s liberal que a 
emenda· substitutiva e a terceira a que aooeita a emenda substitutiva, 
apezar de rconhecer, em seu contexto, ligeiras falhas que poderão 
ser facilmente sanadas . 

Não vejo, Sr. Presidente, como a locação de· serviços de que se 
occupa o nosso Codigo Civil possa incluir o contracto do trabalho 
hodierno. A theoria dos contractos classicos não póde de fórma alguma 
wbranger este instituto jurídico, porque srubem O·S meus collegas qué 
as sociedades humanas evoluem e dessa evolução veem novas fórmas 
ele contracto, ficando assim as anteriores caducas, desusadas, obsoletas. 

Não é preciso muito esforço para chegar-se a essa conclusão. Basta 
um exame comparativo com alguns codigos civis de outros paizes, 
l)ara vermos que ·elles tratam dos pincipios geraes desses antigos con-
tractos aos qu,aes não está vinculado o contracto do trabalho quer seja 
classificado, como de um mandato, quer se considere contracto de com-
pea e venda, que é a hypothese da escola marrchesteriana, •quer se entenda 
tratar de uma mercadoria, quer ainda se supp.anha o aluguel de uma 
força muscular, quer tambern pretendamos enquadrai-o na locação 
de serviço, no que é quasi universal a opinião dos jurisconsultos, quer 
se.ia elle tido como locação de serviço muscular, a · que se refere 
.\berens. 

Certo é que o contracto do trabalho e um contracto mi generis, 
um contracto privilegiado, como já fiz vêr no meu primeiro discurso. 
Esta tendencia j::í. é assignalada na Allemanha, na Hollanda, na Hes-
panha, na Belgica e em outras nações. 

Todos nós sabemos que os Codigos civis actuaes foram mais ou 
menos inspirados no antigo Codigo Civil francez que fallava em arren-
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clamento de servrço. Esse Codigo, porém, era de um laconismo lamen-
tavel, quando se referia ao assumpto: entre outros dispositivos, dizia 
que a palavra do patrão deveria ser aci,editada e merecia fé, em juízo, 
nas declarações contra o operario. 

· Ora, o contracto do trabalho deve admittir todo genero de prova. 
Comprehendem VV. EEx. como a dignidade humana se sentia a.lli 

deprimida ... 
O SR. DIONYSIO BEN'rES: - Apoia.do; com esse criterio falho 
O 'SR. DEODA'ro MATA: - Diz V. Ex. muito bem. Deduz-se, pois, 

que esta, positivamente, nem é até a prova dos contractos synalla-
gama.ticos ou bilateraes. 

Veliha sobrevivencia do direito romano, a locatio conditio opera-
ru.m, que se applicava ao trabalho do . homem livre, mas tambem ao 
trabalho dos escravos, não póde ella reger o trabalho actual. 

A condição do homem livre, naquelle instituto pouco differia das 
condições do homem escravo; elle trabalhava em ministerium, rece-
bendo certa prestação que se chamava operae liberales. 

As expressões juridicas eram as mesmas, e o instituto e·stá anti-
quado. 

O trabalho crêa v.a.lor, como ensina Marx, e crêa cousas, como quer 
Chatelain, notavel professor de Na1icy. 

ü obreiro é proprietario de uma parte do futuro producto, mas 
elle não a conserva, diz o escriptor citado, como faz o patrão, e não 
a conserva porque não póde. 

Esta ausencia de poder é a origem do sala.rio. 
O opera.rio não é mais que um col!aborador do patrão; elle não 

se aluga como animal, e esta collaboração, que não deixa de ser um 
serviço, póde tarnbcm. ser uma prestação que se concreta em addiçfi.o 
de valor. 

Quem aluga predios, accresccnta o r eferido autor, quem arrenda 
terras, quem vende mercadorias, sente a sua posição economica modi-
ficada pelo producto, conservando. livre a sua personalidade·. 

O opera.rio quando aluga o seu trabalho, como que a1iena a per-
sonalidade: o patrão exerce completo domínio sobre elle, 

Troplong -observa que o contracto de locação, muitas vezes, póde 
dar Jogar . a uma acção de reivindic.ação que termine pelo constrangi·-
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mento mami militm·i. Do contracto de trabalho absolulamenle r·ão 
se póde derivar semelhante acção. 

São dous os elementos essenciaes deste contracto: de um lado. a 
intensidade do trabalho e sua duração, e, do outro, o salario prop.orcio-
nal a essa intensidade e . duração. Não é só. 

Além desses dous elementos essenciaes, deve-se ter ainda em vista 
os principios de salubridade, de segurança, de moralidade e uma retri-
buição equitativa, segundo a índole de cada indus·tria. 

Do que precisamos, Srs. Deputados, é dotar o paiz com a primeira 
lei operaria, que venha dirimir a antiga controversia sobre si o Estado 
póde ou não inerferir em materia de trabalho, que venha regular as 
relações entre patrões e operarias, e venha, finalmnte, acabar com a 
prepotencia dos fortes, com esta crueldaide contra os fracos. 

Bem sei, e a Camara sabe melhor elo que eu, que se prtende aHe3ar 
que essas leis, quando executacla.s, não têm correspondido á espectativa 
dos legisladores, e que allas não têm melhorado as condições dos ope-
rarias. Dahi as infundadas queixas ... 

o SR. MANOEL VILLABOIM: - Ha tantas leis deficientes! 
O SR. DEODATO MAIA: - V. Ex., mestre do direito, pontifica muito 

bem. Não são sómente as leis operarias. A lei vae da realidade para o 
espirita, elo .objectivo para o subjectivo, elo concreto para o abstracto., 
Urna lei não pócle sahir perfeita, qual Minerva, de ponto em branca, 

·da cabeça ele Jupiter. 
A experiencia e a observação terão que fitar as modificações ou 

ampliações a fazer. 
o SR. MANOEL VILLABOIM: - As leis não são irrevogaveis. 
O SR. EvARIS'ro AMARAL: - Essa experiencia, quanto a leis opera-

rias, tem provacl·o mal em todos os paizes. Na propria Allemanha, na 
Argentina. 1 

O SR. DEüDATO MAIA: -- Herbert Spencer, grande sociologo inglez, 
nos diz em um dos seus livros, que não ha nada mais vulgar do que 
o desmentido absoluto do tempo, ás previsões do senso commum. Refere 
mais que quando se a'Clopta medi,dais contra a diffusão de um livro, 
mais este se espalha, que existindo leis repressivas da uzura mais esta 
toma corpo e accrecenta em alguns trechos, que peçio licença para lêr, 
respondendo, assim, o a:parte do nobre Deputado. Dizia Herbert 'Spencer: 
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"Ora, um caso notavel ent1;e todos os da mesma cate-
goria é este: - em vez de se esbaterem, a's queixas 0ontra 
a iniquidade dos tempos, accrescem na medida em que as 
condições humana& melhoram. 

A plebe, a que nos seculos passados era vedado o accesso 
aos "car..: os publicas", raramente se lamentava da sua situa-
ção; mas, desde que as irrstituições livres atingiram entre 
nós um progresso que as fez invejadas no continente, logo 
as accusações ao regimen aristocratico se avolumaram até 
que um alargamento das franquias populares foi obtido. E 
nem por isso cessaram as queixas; novas e mais asperas recri-

. mi nações sobre a marcha dos negocios produziram ainda uma 
ulterior e mais vasta expansão da liberdade. 

Examinando a situação das mulheres nos dia.g da escra-
vidão, quando, em troca dos mais rudes serviços, recebiam 
apenas os alimentos que sobravam aos homens; depois, na 
idade média, quando eram ella·s quem os servia nas suas 
refeições; por ultimo, nos nossos dias e sob os nos1sos costu-
mes, que lhes concedem todas as preferencias, é facil vêr 
que ao peor tratamento correspondia uma menor consciencia 
da sua desgraçada sbrte. Hoje_, mais apreciadas <lo que nunca, 
ensurdecem-nos com o.s lamentos sobre a sua inferi·oridacle 
soeial; e os mais agudos gritos de dôr partem ela America, 
justamente chamada o PO:raiso das mulheres. 

Quando, não ha mais de um seculo, seria cl ifficil encon-
~rar na Inglaterra um homem que, de tempos a tempos, não 
bebesse até cahir, e era objecto do geral desprezo, quem quer 
que se não sentisse capaz ele ingerir duas garrafada'S de vin.ho 
seg·uidamente, nin· uem se insurgia contra o vicio ela embria-
guez. Hoje, porém, que ci ncoenta annos de e·sforços persis-
tentes das s'ociedacles ele temperança, conjugados com causas 
de natureza mais geral, produziram uma relativa sobriedade, 
surgem ele toda a parte clamorosos · pedidos ele leis que pro-
hibem o commercio das bebidas alcooli'Cas. 

E o mesmo com a instrucçãio. Não vae muito fonge o 
tempo em que só os indivicluos das classes superiores e média 
sabiam Iêr e escrever;· sustentar, então, que aus operarias se 
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devesse fornecer uma rudimentar cultura, seria, pe'lo menos, 
ridiculo. Mas quando, no tempo dos nossos avós e mercê de 
alguns philantropos, a creação de escolas dominicaes, logó 
seguida pela de escolas quotifüanas, deu em resultado uma 
consideravel diminuição do analphabetismo entre o povo e 
um correlativo desejo de litteratura barata, então de todos os 
lados um grito gera'! se elevou: - que a plebe se arruinava 
por falta ele instrucção; que ao Estado corria o dever, não 
só de fornecel-a, mas ele tornal-a obrigatoria. 

A' medida que o mal decresce, augmentam as queixas 
contra cHe; e quanto mais evidente se torna a cfficacia ela 
evolução naLural Lant.o mais se tende a affirmar a sua imp0-
tencia." 

Isto, que aqui se encontra, de fórma alguma, Sr. Presidente, não 
si nifica que nós, legisladores, deixemos de concorrer com os nossos 
csforç•.os para levarmos os homens á perfectibilidade, qup, eruzemos on 
braço·.<: ante as ·crises temerosas ·pelas ·quaes ell es vão passando. Não. 
O nosso dever é combater o mal, para que elle vá decrescendo . a~é 
desappareccr. Não é recuar e estagnar ... 

Os nobres Deputados sabem que ha muito se legisla sobre o 
roúbo; entretanto, cl le ainda não desappareceu da sociedade. 

·o SR. EVAIUS'l'O no AMARAL: - Mas existia antes de qualquer legis-
lação, p,ra crime antes de haver lei. 

O SR. DEODA'l'O MAIA: - Do mesmo modo que a crueldade. VV. EEx. 
vôcrn que se tem legislado s·obre homicídio; entretanto, os assassinatos 
se succeclem quotidianamente. Tem-se legisla,.clo sobre o estellionato, 
entretanto, os artifícios fraudulentos estão ahi para a perpetração 
desse ele! icLo. 

E isso significa Lambem que clesappareçam as léis, rasguem-se os 
codigos .. acabe-se com a justiça, tribunae'S? Está cfaro que · não. 

Não . ignol'o, Sl'. Presidente, que as leis operarias têm sido o tor-
mento dos legis.Jadores, dos parlamentos e das instituições scienti-
ficas, notadamente na França, onde se tem levantado as mais tormen-
tosas e interessantes discussiiíes . .. 
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o SR. EVARISTO DO AMARAL: - Razão ainda de nã-0 irmos 'buscar 
para nós essa tormenta. Deixemos a tormenta onde está. 

O SR. DEODATO MAIA: - Essas leis, apezar de hostilizadas, apezar 
dessas discussões calorosas, têm sido approvada;s, muito embora, mezes 
até depois de sanccionadas, sejam, como têm ,sido, revogadas ou addi-
tadas por outras que attendam melhor aos ·pontos porventura ommit-
tidos e agora esclarecidos pela sábia experiencia. E' que após a tor-
menta vem a bonança ... 

Vae-s_e assim nessa ancia de ·per:feição acompanhando os surtos 
das cla;sses menos fav,orecidas da fortuna. 

Charles Gide clasifica a lcgislaçjio operaria como economia de 
uma revolução e observa que depois da creação do Ministerio do Tra-
balho, em França, oonseguiu- se conter certa'S impaciencias, encami-
nhar muitas assoc"iações de tacti-ca revolucionaria para os methodos 
reformistas. Paul Pie jul-ga que a legislação operaria é um meio de 
evitar graves perturbações na sociedade actua'l. 

O SR. DroNYsro BENTES: - Sobretudo em uma democracia corno 
o Brasil, onde os direitos são iguaes. 

O Stt. DEODATO MAIA: - E' muitissimo louvavel o desejo de se 
fazer uma lei perfeita. Mas a sociologia oom suas complicadissimas 
ramificações, com suas surprezas, nem sempre nos póde auxiliar; 
sómente a execução, a experiencia, determina umas tantas cousas. 
Carecemos de uma lei operaria que venha corresponder ao nosso 
intenso movimento industriwl. 

o SR. EVARISTO DO AMARAL: - Não vejo qualquer manifestação 
entre nós, de que precisemos dessa lei. 

O Sa. DEODATO MATA: - Não devemos colocar o nosso paiz na s;itua-
ção daquella ave gigantesca de que nos falia 'Sergi, no seu livro Deca-
clenc·ia das Raças Latinas, aquella especie de Dinornis que viveu até 
bem pouco t empo, asylada, só, como o resíduo de uma fama antiga, 
nas florestas da Nova Zelandia. 

Dcvemo-s, pelo contrario, entrar no concerto das nações, seguindo 
o espírito liberai! elo se~ulo, para que possamos condigname_nte tomar 
parte nos grandes congressos intemacionaes do trabalho, que fatal-
mente terão lagar depois da guerra. Como dizer ao operaria estran-
geiro que elle encontra no nosso paiz o trabalho regulado, garantido, 
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em todas as suas modalidades juridicas, como no seu, si em nossa 
legislação não se encontram leis operaria:s? 

O Brasil já não se tem feito representar nos c-ongressos ante-
riores. 

O SR. EVARISTO no AMARAL: - Porque a nossa Constituição garante 
a liberdade ampla e compli;ita e os congressos internacionaes de tra-
balho nunca afastaram os perig·os que estã:o determinando a situação 
actual. Têm complicado mais, têm feito a divisão elo operariado. 

O SR. DEODATO MAIA: - São modos de vêr, muito respeitaveis, 
com os quaes eu sinto muito nifo poder estar de accôrdo. Mas, no rigo-
roso cumprimento cio agTadavel dever, que me impuz, de não tomar 
todo o tempo precio·so dos meus illustres collegas, v'ou analysar as dis-
pos·ições mais combatidas da emenda substitutiva, que é o objecto 
da discussão. 

Principio, Sr. Presidente, pe'1o art. 3º: 

"Art. 3 . º As condiç0es de capacidade para o contracto de 
trnballto são as mesmas estabelecidas pelo Codigo Civil, aberta 
uma cxcepção em favor elo menor que já tenha atting·ido a 
idade ele J 2 annos, o qual, com o consentimento dos seus 
representantes le . aes, podel'á Lambem celebrar c0ntracto d e 
trabalho, para serviços que não lhe prejudiquem a sauclc nem 
embaracem a sua insLrucção escolar. 

Paragrapho unico. O oonsentimento, quando denegado, ou 
de diffici 1 obtenção, pó de ser supprido judicialmente." 

Quanto á parte que se refere aos serviços que não prejudiquem 
a saucle elo menor, já tive opportuniclacle de, no meu discurso anterior, 
dizer o que adaptaria. 

Quanto i idade de 12 annos para o pequeno operaria entrar no 
·lrabalho industrial, peço permissão á Gamara para repassar o qnc 
escrevi .algures sob1·c o assumpto, defendendo um projccto idenlico 
apresentado ao Instituto dos Advogados Brasileiros: 

"Nestes ultimos 40 arrnos, a tendencia geral dos g·ovcrno& 
é para cercar o proletariado infantil que melhor seria fosse 
retiracjo elas fabricas , cada vez mais, ele solidas garantias. 
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Na Inglaterra, que foi a Nação onde primeiro se legi:slou 
para as crianças, a lei de 1802 estatuiu 12 hioras para o 
trabalho e o prohibiu aos domingos e á noite, salvo certas 
excepções; determinava outras providencias, mas todas refe-
rentes ao aprendizado. 

Em 1819, foi promulgada outra lei, que marcava a idade 
de nove annos para a admissão · em certas manufâcturas e 
assignalava o prazo de 12 horas para o trabalho maximo dos 
meninos de nove a 16 anno·s. 

1 
No anno de 1833 surge nova lei que estabelece distincções 

entre menores trabalhadores de nove a 13 annos e de 13 a 
18 annos; limita o trabalho a nove horas ; marca duas horas 
para a escola e prohibe o trabalho nocturno aos menores de 
18 a1rnos. Yem depois a lei de 1842, prohibinclo o trabalho sub-
terraneo; a lei de 1844, que marca seis horas e meia para 
o trabalho dos menores de oito annos em deante e os obriga, 
cinco dias por semana, a assistirem ás aulas tres horas 
por dia. 

De 1844 a 1860 foram promul2aclas varias leis parciaes · 
até que a 27 ele Maio de 1878 foi sancionada uma lei muito 
importante, na. qual a irdacle de admissão para as fabricas, 
em geral, se eleva a tO annos e sub-divide ó trabalho da 
criança entre a esoola e a industria:; os meninos de 10 a 14 
annos tral:)alham tO horas e meia, com des'Cansos de duas 
horas horas e meia; o trabalho qominical, nocturno é prohi-
bido e o patrão fica obrigado a fiscalizar a ida do menor 
ás aulas. 

Nos anos de 1891 a 1897 se encontram ainda di'sposições 
sobre menores. 

Em 17 de Agorsto ele 1902, finalmente nova lei marca a 
· .idade de 1°2 annos para a admissão ao trabalho; ele 12 a 14 · 

annos os menores trabalham seis horas e meia por dia, e aos 
sabbados, cinco; de 14 a 18 annos, 10 hora:s por dia. 

Na França existem tombem leis muito antig_as sobre o 
assutnpto e datam ellas do anno de . 1806. 

Actualmente estão em vigor as seguintes: 
A lei de 2 de Novembro de 1892 (!11odificada pela lei de 



30 ,de Março de 1900) que estabelece a idade de 13 annos para 
a admissão em certa·s industrias, salvo O·S que apresentarem 
a certidão de estudos primarias de que falla a lei de 28 de 
Mal'ço ele 1882, us quaes poderão ser admüticlos com 12 annos, 
sendo, entrntanto, nccessario a estes ou áquelles um attestado 
ele· aptidão phy.sica para o trabalho; role termina .o repouso heb-
domadario e clispõe sobre a hyg·iene e segurança das fabricas; 
prohibe o trabalho nocturno e véda o empreg·o dos menores 
de 13 ai:mos, como actores, nos especta:eulos publicas, cafés-
concertos, etc. 

O decreto ele 3 de Maio ele 1893, que regula o trabalho 
dos menores nas minas. O decreto ele 13 de Maio de 1893 
(modificados pelos decretos ele 21 de Junho de 1897, 20 de 
Abril de '1899, 3 de Maio de 1900, 22 de Novembro de 1905, 
7 de Março, 10 ele ·Setembro e 15 de Dezembro de 1908 e 7' 
de Março de 1907)', que prohibe o emprego elos i;nenores em 
(~ertas inclustria·s perigosas e véda não só o seu trabalho em 
estabelecimentos de confecções, de desenhos, gravuras e .outros 
objcctos; cujo commercio seja reprimido pelas leis penaes, 
como contrarias aos bons costumes e naquelles que, muito 
embora não estejam sob acção penal, possam ferir de alguma 
sorte a sua moralida;de. 

O decreto de 15 de Julho de 1893, modificado !)elos decre-
tos ele 26 ele Julho de 1895, 29 de Julho de '1897, 211 de Feve-
reiro de 1898, 1 de Junho de 1902, 14 de Agosto de 1903, 23 
de Novembro, 24 de Dezembro de 1904, 3 de Julho de 1908. 1, 
7 e 17 de Fevereiro, 12 de Maio e 23 de Novembro de 1910), 
que regula certas disposições do decreto anterfor e marca a 
hora do trabalho em determ'ínaclas industrias. 

Lei . de 7 ele Setembro de 18H (modificada pela lei de 
9 ele Abril de 1897), que regula o trabalho dos menores nas 
prifissões ambulantes. 

Lei de 28 de Dezembro de 1910, que clero ~ ou grande parte 
ela lei de 22 de Fevereiro de 18q1, sobre a aprendizagem e 
dever.es dos mestr.es. 

Lei de 28 de Dezemlbro de 190D, que limita .o peso que 
deve carregar o menor. 
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!'ia le:; islação franceza, ainda se encontra, em inteiro vigor, 

um decret© de 1804, sobre liberdade dos theatros, cujo dispo-
siLivo do aTt. 5º, é assim: - "os teeatros de actores infantis 
continuam a ser prohibidos". 

A Allemanha tambem possue leis antigas sobre a regula-
mentação da:s horas de trabalho dos menores, e a primeira 
data do anno de 1839. 

As disposições do codigo industrial allemão, revistas pela 
lei de 26 de Junho ele 1900, marcam a idade de 13 annos par-a 
a admissão ao trabalho; de 13 para os ili podem trabalhar seis 
horas por dia; de 14 para 16, 10 horas; o trabalho nocturno 
está prohibido aos menores de 16 annos; védam o emprego 
dos meninos de 12. annos nas minas e nas fabricas a vapor. 

A Belgica .asignala a idade ele 12 annos para a admissão 
cios menores; o dia maximo cio trabalho é de 12 horas, com 
descansos de uma hora e meia; o trabalho nocturno está pro-
hibido, salvo autorização especial, como tambem o>l · meninos 
de 12 annos não podem ser empregados nos subterraneos. 
Decreto real de 23 de Abril de 188lf, e lei de 13 ele Dezembro 
ele 1889.) A Suissa é, como se sabe, a unica Nação que, na 
sua Constituição, se referiu á regulamentação das horas de 
trabalho. Com effeito, o art. 34 assim se expressa: - "A 
Confederação tem o direito de estabelecer prescripções uni-
formes sobre o trabalho das crianças nas fabricas, te., ete." 
A lei federal de 23 de Março de 1877 estatue a idade de 14 
armos pal'a a admissão nos esta,belecimentos fabris; a jornada 
maxima é de li horas; dentro deste horario, porém, está 
o tempo dispensado ao ensino religioso e escolar qµe não 
podem ser sacrificados. pelo trabalho indu'l_trial; aos menores 
ele 18 annos está prohibido o traibalho nocturno, salvo certas 
excepções. Na Italia a idade de admissão é de nove annos, e 
para os menores de 12 o dia normal do trabalho está marcado 
em 11 horas; o trabalho á noite, salvo restricções, está pro-
hibido (lei de 18 de Fevereiro de 1886 e lei de 19 de Junho 
ele 1902). 

Na Russia, varios "ukases" têm assentado a idade de 
12 a1mos para a a<clmissão; de 13 a 15 o dia de trabalho é de 
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8 horas, sendo prohibido o emprego de menores no trabalho 
nocturno. 

A Hespanha aclmitte o menor ao trabalho industrial aos 
10 annos; de 1 O a H Lrabalham seis horas na industria e 8 
no commercio; o trabalho das m inas e o noclur.i10 tambem 
estão prohibidos. (Leis de 211 de Junho de 1873 e decreto ele 
J!! de Março de 1900.) 

Em Portugal a idade de admissão está computada em 
·12 :urnos. O Lrnbalho subterraneo e o domingo estão vedados. 
sob algumas restricções (lei de 14 de Abril de 1891, decreto 
lie 16 de Março de 1893, ele G de Junho ele 1895 e 20 file Outubro 
de 1898). 

Na Noruega,' Suecia, Austria-Hungria, Australia e Nova 
Zelandia existem leis em identicas condições. 

Nos Estados Unidos, as legislações estaduaes têm variado 
de 10 a 12 annós para a idade de admissão. 

O Japão, em lei muito recente, pois data ' de Junho do cor-
rente anuo, protege tombem .o pequeno operario. A idade de 
admissão é de 12 annos; para os menores de 15 annos a dura-
ção do trabalho não deve exceder de 12 horas; não é permittic\o 

, o emprego dos meno.res no manejo de machinas perigosas, 
na manipulação de materias venenosas, bem como no preparo 
ele oxplosivo'S. 

Como ·se vê, muito se tem feito, no estrangeiro, em prol 
elos pobresinhos que, arrancados do lar, em tenla idade, pelas 
circumstancias terríveis de vi·da, são atiracloH ú vorng·em da 
grande industria." 

Entre nós, Sr. Presidente, além cios disposit ivos ela antiga Ord ena-
ção que se referiam a aprendizes, e se assemelhavam ás c\isposiçõrs 
do Lempo da servidão, existia um decreto de 1891 que não foi IJOsto 
em execução, infelizmente. 

Pela leitura que acabei de' proceder notou a honrada Gamara que 
aquelle é ponto pacifico nas legi.slações estrangeiras, que collimarQ.m 
um fim altamente humanitario, qual o de preservar o proletariarlo 
infantil dos males a sua sande, na idade vropicia ao desenvolvimento 
physico. 
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A 'explorção da infancia era tão vergonhosa que arrancou da bocca 

de um celebre manufactureiro estas palavrns terrivei·s: - ··a nossa pro-
priedade industria;! funda-se no infanticídio". 

Para se aquilalar da necess idade que sentimos ele regulamentai' o 
Lrabalho cio menor, direi que o Dr. Moncorvo Filho relata que encon-
Lrnu 70 % sobre os menores de 15 annos tuberculosos incipientes, opl!-
rnnos oe al ; umas officinas cio Estado que visitou. O ponto, -porem, 
que mais 1.~m sido discutido é o para,grapho unico da:quel!e artigo. 

Penso que o legislador não póde deixar de reconhecer certa capa-
cidade jurídica <lo menor para· contractar seus serviços e condições do 
trabalho; tem que suprir a deficiencia ele sua capacidade intelectual 
e inexperiencia. 

A pratica nos mostra, constantemente, ·a porta dos escriptorio;; e 
das fabricas uma ·grande quantidade de menores á procura de serviço, 
acceitando-os por um ínfimo preço, e até em trabalhos que atentam 
contra a saucle e a mora.Jiclade ! 

Não vejo positivamente qual o grande attentado á instituição da 
familia com a approvação deste paragrapho. Não creio que a justiça 
intervindo nas relações da familia vá anarchisal-a, vá levar-lhe a des-
ordem e a indisciplina ... 

O 'SR. JOAQUIM Osomo: - A anarchia está na simples intervenção. 
O SR. DEODATO MAIA: - V. Ex. não ignora que Estados ha que 

têm adoptado o ensino primaria obrigatorio. Quando o menino chega 
á idade escolar, o Estado intervém, tira-o do seio da familia, colloca-o 
na escola, havendo até comminação de pena aos paes ou tutores desi-
diosos. O Estado não pergunta si esses menores estão 'á serviço da 
mdustria auxiliando a manutenção da familia; não indag·a se esses· 
menores recebem os seus salarios e os entregam ou não aos paes ou 
tutores, ·que clelles se locupletam. 

O Estado quer a sua educação pela intervenção directa. 
O SR. JOAQUIM OsoHio: - Isso na minha opinião é um attentado. 
O SR. DEODATO MAIA: - Em varias paizes e em alguns dos nossos 

Estados encontramos dispositivos legaes que phohibem as exhibições. 
de menores em exercícios da acrabocia e deslocação nos espectaculos 
pubiicos ~ até o funccionamento de companhias infantis muito embora 
.;,ejam os paes directores dessas einprezas. Por que, então o Estado póde 
obrigar o menor a procurar o chamado pão de espirito, contrariando 
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a opposição elos paes ou tuLores, e é impotente, não digo para obrigai', 
mas, na hypothese vertente, supprir o consentimento desses paes ou 
tutores para .que .elles procur.em o pão, a alimetação, no trabalho 
licito, honro:;;o? 

O SR. JOAQUIM Oso1110: - Eu nego a premis·sa. Ah i está nossa 
divergencia. 

D SR. DEODA'ro MAIA: - 'v' . Ex. Lem seu ponto dE! vista muito res-
peitavel tambem. 

O SR. JOAQUI M OsoRio: - Admitticla a premissa, eu ·estaria ele 
accôrdi:J com a conclusão. 

O füt. DEODA'l'O MAIA: - Não cornprehenclo, portanto, como o Estado, 
suprindo o consentimento cio pae ou tutor, vá assim anarchizar a fami-
lia, marcando uma grave limitação ao patrio poder ... 

O SR. JoAQULM OsúRIO: - V. Ex. attencla a que se trata ele menor 
que, pelo Cocligo Civil, é absolutamente incapaz. 

O SR. DEODA'l'O MAIA: - O Codiogo Civil póde ou não ser revogacl·li 
neste ponto pelo Cocligo do Trabalho? 

O SR. JOAQUIM Os01uo: - Mas por que revogar disposições elo 
Codigo Civil? 

O . SR. DEODATO MAtA: - TanLo o Codigo Civil não póde l'eget u 
contracto cio trabalho que estamos discutindo urna lei especial. 

O SR. MANOEL VJLLABOJM: - Essa obrigação elo ensino é de tempo 
lirnilaclo; ahi o me1101' entra para a fabrica durante tempo mais dura-
cloüro, e pl'esume-se que o pae tenha mais interesse pela educação 
do filho, tenha interesse em encaminhai-o. Não vej o razão de ordem 
fundamental para tirar ao pae e dar ao juiz esse direito. 

O SR. DEODA'l'O MAIA: - Mas, o professor da Universidade Livre ele 
Bruxellas, Sr. Tiberguein, ao estudar o problema, apresentou tambem 
justisismas ponderações. -Quanto a certas restricções ao patrio poder 
neste assumpto j•á se faz sentir uma tendencia, bem assignala:da. A lei 
belga de 10 de Março de 1900 dizia, mais ou menos, que o pequenc. 
proletario não póde entrar para o trabalho sem autorização do pae ·ou 
tutor, recebendo ell e, porém, o seu salario, salvo o caso de opposição 
daquelles. 

Nesta hypothese o juiz, apreciando as circumstancias, supprirá 
o consentimento para que o menor receba o seu salario. E' um dispo-
sitivo mais ou menos idcntico ao da emenda substitutiva . 

• 
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o SR. r.IANOEL VILLABOIM: ---.- E' esLe um dos pontos em que a 

c;rilica· ao pl'ojecto é menos viva; mas, mesmo assim, eu prefiro o cri-
Lerio do pae em relação ao filho. 

O Sn.. DEODATO M11.1A: - E' verdade que o Cotligo Suisso de 'iSJ:J 
dispunha que o menor não devia entrar para o ti·abalho sem autori-
zação elo pae e que o seu salario seria recebido por e:3Le, que o usu-
Jruiria. Não pócle mais, nos tempos de agora, permancc;er um clispo-
,; itivo assim, que chega ás raias da immoralidade; é moLivo ele eterna.~ 

clesintelligencias, vexames, fazendo com que o pae viva á custa do filho. 
Mais tarefe esse dispositivo foi modificado. 

O nosso Codigo Civil já faz restricções ao patrio pocler no art. 4 . .1 1, 
paragrapho unico, e o altera ou suspende na conformidacle cios arts. 399 
u 395. Nós, os advogados, conhecemos muitos casos concrews sobre 
o abuso elo patrio poder. Mas o segredo proüssinal e a moral, que 
Lambem tem o seu pudor, nos obrigam a calar. 

No meu discurso anterior, Sr. Presidente, fiz alg·umas considerações 
sobre o art. 31, que diz r espeito á mulher operaria, e não· elevo repetir 
Laos argumentos. 

A.Iludirei agora .ao art. 24: 

"Art. 24. Nenhum operaria serú obrigado a trabalhar mai,; 
el e dez horas por dia, não consecutivas, devendo sempre a sei'' 
dias seguidos succecler um dia ele descanço; fixado assim, nesse 
numero de horas o trabalho normal diario." 

Não deixo el e r econhecer que é uma velha aspiraçã.o . operaria a .das 
oi Lo horas de trabalho. Ella nos chega de tempos mui distantes e con-
sti t.ue um desejo permanente elos trabalhadores. Conheço tambem a 
origem dos tres oi.to. ·sei como essa theoria que veiu ele um artífice 
pobre, alastrou-se e tomou quasi o corpo ele uma doutrina. Mas si bem 
c1u c . r econheça que é uma velha reivindicação operaria e quasi um 
cullo ao dia 1 el e Maio, o dia ele oito horas ... 

O Sn.. DIONYSIO BENTES: - Com applauso de todos os hygienistas 
conh eciclos. 

O S11. DRODA'l'O MAIA: - Agro.cl eço o o.parLr elo nolH' íl Dcpu lado . 
. . . não Lcm sido observado por lodos os paizes: ao contrar:io, 

muito poucos o adopLaram. 

' 
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Tratando-se, entre nós, de uma lei de ensaio, não devemos ser tão 

radicaes. 
A emenda substitutiva já contém o largo sopro de um espírito 

liberal, si bem que moderado. 
Paiz novo, não podemos deixar de pedir á experiencia os salutares 

conselhos sobre si uma limitação menor das horas ele trabalho virá 
ou não prejudicar a nossa producção, que actualmente precisa 3er 
intensa. O momento é de sacrificío para todos os bons brasileiros. 

Peço permissão para citar os paizes c.om regulamentação do tra-
balho adulto, e o numero de horas. 

Na França, em 1848, se introduziu a jornada de 12 horas, que foi 
reduzida, mais tarde, para 10 horas e meia, e, em 1904, a 10. 

Na Sufssa, Austria e Hespanha a jornada maxíma é· de 11 horas. 
Na Austría não se póc!e trabalhar nas minas mais de 9 horas; 

a I.ei de mina:s prussiana de 1905 marca 6 horas. A da Hollanda, 11.; 
a da Russia, 11 e meia, salvo aos sabados, que é de 10 horas. 

Nos Estados Unidos a lei federal de 1868 concedeu a todos os opc-
rarios do Estado o dia de trabalho de 8 horas. 

Não ve,io por que motivo se possa ainda conclemnar a emenda sub-
stitutiva, quanto a este dispositivo, quando é certo que ella, em outros 
artigos reduz as horas ele labor do menor, da mulher e até do adulto 
em cerLas industrias. As 8 horas, infelizmente, não têm sido uma regra 
geral uniforme, seguida por todas as nações. 

Chego agora, nessas rap idas e ínsulsas considerações (não apoia-
dos gemes), aos accidentes do trabalho. 

O SR. MANOgL VILLABOI:M:: - V. Ex. está clisculinclo brilhantcmel!lc 
e com muito proveito para nós. (Apoiados.) 

O SR. DEODATO MAIA: - Ac-cidente, como definem legisladore~ e 
economista·s, é qualidade, é estado qu.e apparece, que surge em alguma 
cousa, sem que seja de sua essencia, ou da sua natureza. 

E' um successo eventual que modifica a cousa, determinando enfer-
midades que privam ·o homem dos sentidos e do movimento. 

nisco ·é contingencia, é proximidade de damno; acompanha o opc-
rario em todos os seus trabalhos. 

Não se deve, pois, confundir accidente com risco. O accidente revela 
sempre o qur, não é permanente; o t•isco é alguma cousa constante, 

.. 
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inevitavel, como a fadiga, o cansaço e outras consequencias do trabalho. 

O Srt. DroNYSIO BEN'l'ES: - Urna intoxicação lenta ... 
O ·sa. bEODATo· MAIA: - Tem meu illustrc collega mui La razão: é 

Lambem uma intoxicação lenLa. 
No proj ecto encontro, com cffeito, consaJaclo, em certo ponLo, 

a Lheoria do risco, bem como a theoria ela cu lpa, mas sobre esta não 
quero reaccencler uma bellissima discussão, que cheg·ou ao seu termo 
l.!;1Lre Llo·us honrados collegas e illustres jurisconsultos, cujos nomes 
declino com muita attenção e respeito, os Srs. · Prudente ele Moraes e 
lWanoel Villaboim, que esgotaram o assumpto. 

O Sa. MANOEL VILLABOTM: - Muito agradeço a Y. Ex. a sua bon-
dade. 

O Sa. DEODA't'O MAIA: -- O Sl'. Pruclente ele Moraes informou á 
Camara que se tratava ela cu lpa grave, porque esta era a culpa dos 
acciclentes elo trabalho. 

Si o Senado quizcr accrescentai.· essa palavX'a "grave'', nacla perderá 
o tcx.Lo com esse accrcscimo para maior clareza. 

O SH. ANDHAD'E BEZERRA: - De qualquer maneira, fica elestruida 
a theoria cio ri sco profissional, que V. Ex. sustenta. 

O SR. DEODATO MAIA: - Não estou sustentando essa Lheoria, meu 
prezado e nobre collega. Estou referindo que a emenda substitutiva 
aclm iLte o risco profissional, e a theoria da· culpa; é um systema mixto . 

.O SR. MANOEL V1LLABOJM: - Quando foi á Commisão o projecto 
não f'allava em culpa do operario. 

O SR. D"ODATO MAJ.A: - A emcncla substitutiva não contempla 
a doutrina elo risco, pul'a e simplesmente. O seu modo ele vêr não está 

\ 
isolado, porém, na legislação mundial. São multiplos os systemas rnixtos 
o t:·ombinaclos. 

Não são todas as nat;õcs que têm acloptadu o risco profissional. 
You proceder a lei Lurn ele umas notas que extrahi elo livro de 

um lJom autor, Sr. Adolfo Lima, no seu Contracto do Trabalho: 

-
"Os unicos paizes que eru suas legislações acloptam o 

risco profissional, simplesmente são: Inglaterra, pela lei de 
6 ele Setembro ele 1897, completada pelas leis de' 30 de Julho 
ele 1900, ele Se Lembro ele 1900, de 21 de Dezembro de 1906 
e pela lei ele l de Agosto ele 1908; Russ'ia, pela lei de 2 de 
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Julllo de 1903: Colon'ia do Cabo, pela lei de 8 de Junho de 
1905; Nova Zelandia, pela lei de 3 ele Outubro de '1902 e 1 ele 
Novembro de 1908; AustraUa, pela lei ele 24 de Novembro de 
1904; Hcspanha, pela le.i de 30 de Janeiro ele 191JO. 

o SR. ANDRADE BEZERRA: - Não é uma questão ele legislação com-
parada, é uma questão ele logica. Não quero interromper V. Ex. 

O Sn DEODA'I'O MAIA: - Não me interrompe; V. Ex. me esclarect:1á 
c()m seu clouto supplemento, pois admiro sua cultura jurídica. 

O SR. A~mRADE BEZERRA: - Gostaria muito que V. Ex. justificasse 
esse modo ele vêr, ele que para o nosso meio e condições especiaes o 
melh-or seria o systema ecletico, mixto, risco profissional e culpa. 

O SR. DEODATO MAIA: - Estou inclinado a crêr que nos seria 
melhor o systema mixto, porque vamos iniciar agora a le3islação ope-
raria e não devemos dar tão grandes sal tos, serÍ1 preparar o terr:mo 
e attender, ele alg·uma sorte, aos costume·s. 

o SR. DIONYSIO BENTES: - o substitutivo é ecletico. 
O 'SR. DEODATO MAIA: - Peço licença para proseguir na citação: 

"Dinamal'ca, pela lei 15 de Janeiro ele 1891, alLerada pela 
lei 15 de Maio de 1903, e ainda pelas leis el e 15 de Abril ele 
1891, de 7 ele Abril ele 1899 e 22 ele Maio ele :!.900; Po1'til(Jal, 
no Codig·o Civil, art. 2 . 398. 

Legislações que admittem 11.m syste1na mixto otl ((tle ainrla 
hoje liç1am a responwbilidade profissfonal á noção ele C'Ul1•Cl . 

O SR. DIONYSIO BEN'rEs: - Sobre accidente ele trabalho a França 
. foi o ultimo paiz que legislou, a Suissa foi o prim,eiro. 

O SR. DEODATO MATA (continuando a lê1·) : 

"Vêmos a maioria elas legislações da Ame1'ica do Nm·te.: 
a S11issa, pelas leis federaes de 25 de Junho ele 1887 e Agosto 
elo mesmo anno; Grecia, lei ele 20 ele Dezembro ele 1907. Legis-
lações que a:dmittem o risco profissional completado por ontro 

1 

sysLema de garantias; França, pelas leis ele U de Abril de 1898, 
24 ele Maio ele 1.899, completadas pelas leis de 29 ele Junho 
de '1899, ele 211 ele Março ele '1902, ele 31 ele Março de '1905, 
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de 12 de Abril de 1906, de 19 de Julho de 1907; Suecia, pela 
lei de 24 de Abril de 1901. 

O SR. ANDRADE BEZERRA: - O nobre Deputaido, citando a França, 
não é logico. Na França e nos paizes que adaptaram o systema francez, 
r..ão se póde dizer que haja exoneração da responsabilidade no caso de 
culpa. Não. Ha responsabilidade sempre; a questão é apenas do 
quantum. 

O SR. DEODATO MAIA: - Peço a V. Ex. alguns momentos apenas 
<le espectativa. 

O SR. ANDRADE BEZERRA: - Diz V. Ex. que esses systemél)s admit-
tem o regímen mixto. 

O SR. DEODATO MAIA: - Não. Eu estou lendo umas notél)S com o 
intuito de provar a Gamara que a emenda, não acceitando sómente o 
risco profisisonal, .seguiu o criterio de outras nações que adaptaram 
diHerentes systemas. 

O SR. MANOEL V1LrJABOIM: - A Republica Argentina só se refere 
á culpa grav.e. 

O SR. DEODATO MAIA: - Vou concluir a leitura· 

"Paizes que substituiram a responsabilidade patronal pelo 
risco profissional; completado pelo segu1·0 obrigatorio: Alle-
manha, lei de 1900, que é o Codigo Allemão, de seguro contra 
accidentes, que assim reviu ás leis anteriores, a Austria, 
Noruega, Italia, Hotlanda, Luxemburgo, Hungria, Finlandia, 
isso tudo regulado por uma infinidade de leis . 

A Belgica tem um typo mixto, isto é, uma combinação do 
sysLerna al emão com a instituição el e uni fundo el e garantia 
igual ao da F r ança." 

Eis o qu e pude colher, ·sr. Presidente. O risco não e aoutr1na nru1 
nas legislações de seguros de outros paizes. Entretanto, si o quizerem 
para a nossa e si com effeito ell.e deve agora ser transplantado inte-
gralmente para nossa legislação, o Senado em sua alta sabedoria poderá 
resolver com o seu alto críterio. Acho 1que não dev.emos procrastinar 
mais a votação de uma lei necessaria como essa, pois estamos a t.er-
mi1rnr a legislatura. 
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Chegamos ao ulli mo turno, e não é mais occasião de additar-s~ 

LJUalquer emenda, segundo creio pelo RegimenLo. 
O SR. MANOEL VILLABO!M: - Para tsso seria preciso reconhecer 

que mandamos ao Senado obra imperfeita. 

O SR. JOAQUIM OsoRro: - Então é melhor rejeitar tudo e pedir 
ao Senado que mande obra. perfeita. 

O SR. DEODATO MAIA: - Dire.i ainda, Sr. Presidente, algumas pala-
vras sobre o assumpto: O substitutivo ref.ere-se tambem a força maior. 
Não ignoramos que ha uma força maior inherente ao tra;balho e urna 
força maior que lhe é extranha. Além da força maior que actua e cama 
accidente, existem outras forças esp.eciaes que podem produzir acci-
dentes durante o trabalho. 

Convém disting·uir essas forças que actuam constantemente e as 
que concorrem eventualmente entre as causas de accidentes. 

As causas de força maior inherentes ·ao trabalho actuam e causam 
accidentes que por elles respondem os patrões, e as causas que con-
correm ele urna maneira inesperada, absolutamente impr.evistas, são 
força maior extranha a.o trabalho. 

As primeiras são um perigo constante, e as se _unda.s são, pois, um 
perigo eventual. 

Para. essa. força. maior extranha. a.o trabalho nã:o se pócle adm itir 
um só criterio na sua. apreciação, conv·ém estudai-a, pócle ser consi-
derada. extranha. ao trabalho ele certa. e determina.da industria e não 
ser assim considera.da. em outras. 

O ProfesRor Petro Esta.s·én, .de cuJos bons ensinamentos nos esta.-
mos soccorrendo, em seu excellente livro Accidentes del tmbajo, cita. 
va.rios exemplos , entre elles, alguns que vou summa.ria.r. 

O incendio para. o que .está cortando lenha. em campo raso, o incen-
dio é força maior, porque da.da. a. indole de seu tra.b:üho, não é um 
perigo constante, inherente ao mistér a. que se dedica; mas nunca será 
força maior extranha ao trabalho o fogo, a explosão, o estrago llo 
incendio para o bombeiro que se dedica á extincção delles. 

As causas principaes elos acciclentes nas minas são: explosão de 
ii;risú, asphyxia, inundação, todos estes casos que produzem accidentr~s. 
são de força maior inhe~ente a; trabalho, um perigo que acompanl\a 
o mineiro. Mq,s será de força maior extranha. ao h'abalho o disparo de 
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uma arma, que se houvesse deixado em um canto escuro da mina, e 
que viesse feeir um mineiro que não tivesse apercebido della. 

O vento e a furia do mar, que p ela sua impetuosidade e violenc:a 
são indubitavelmente força maior insuperavel, extranha ao trabalho 
para o que não está luctando constantemente com taes elementos; mas 
evidentemente não o são tratando-se de µm maritimo. 

O raio, que era considerado como força absolutamente extranha 
aos labores ·humanos, sem relação alguma ... 

O 'SR. MANOEL VILLABOIM: - - Está es tabelecido que quanto ao raio 
póde seT perfeitamente evitado. 

O SR. DEODATO MAIA - ... hoj e, como acaba el e cloutl'inar o digno 
r epresentante el e S. Paulo, não é, porque se pócle suppôr que o Jogar 
onde trabalha o homem, já pela fórma do terreno, j-á pela constituição 
geologica elo mesmo, já pela proclucção ele uma grande quantidade de 
elec tricidacl e; póde determinar a attracção ·da electriciclacle positiva ela 
atmospliera. 

Neste exemp lo, eu não pl'eciso mais insisLit', po1·que do illustrc 
Deputado por S. Paulo com muita proficiencia já ·se occupou clelle, 
dispensando facilmente as palavras incolores ·ele um cliscipulo. 

O SR. MANOEL V1LLABOIM: - V. Ex. tem sempre cliscuLiclo, com 
muito brilhantismo esta questão, com proveito para todos nós, repito. 
( Apoairlos. ) 

O 'SH. DEODA'rO MAIA: - AgTacleço, muiLissimo, as generosas pala-
vras de V. Ex., que é um jurisconsulto eminente e um nolavel peofessor 
ele direi to. 

O SR. l\'!ANOEL \'JLLABOI.M: - E' bondade Lle V. Ex. 
O Sn. DEODATO MAIA: - Vê-se, pois, que nos accielentes ele trabalho 

não se póde desprezar a força maior. 
Sr. Pres id ente, resta-me ainda um pequeno reparo que prnLendi 

Jazer no men discurso anterior, e que deixei ele produzir· por inadver-
1.encia. Refiro-me ao 1"it11lo V (D'ispos'ições acraes ) no arti o qu e cliz: 
''Fica creaclo o Patronato elo Trabalho, ete." Não sei si por uma questão 
de cstl1etica. ou por outra qualquer que tenha inJ'lu ido nos nwus 
se ntid os . acho q110, cm ~e Lratanrlo ele rlil'imir questões - entre ope-
rnrio:; e pal1•tir!s. e em s i~ Lrntando mesmo de instituir um orgiio para 
cuidar dessas relações, l·alvez não fo sse conveniente darmos uma pala-
vra clrrivacla: + "Pa tronato ". "Departamento elo Trabalho" é mai s 
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amplo, mais geral, é a denominação que se tem adaptado em quasi todas 
as legislações. Esta, enLreLanLo, é simples .queslão de nome que cm 
nada affecta a esLruclura da emenda. 

O SR. CmniA MACHADO: -- Foi voLada aqui uma lei dando a essa 
repartição o titulo de Departamento elo Trabalho. Essa lei já passou 
no •Senado e subiu A sancção ha poucos dias. 

O SR. DEODATO MAIA: - Esse Departamento do Trabalho deve Ler 
mais ou menos funcções identicas ás elo patronato. O que acho em Lodo 
caso é que a denominação "Patronato" dá a entender que apenas se 
substituo um patrão por outro. Folgo muito em sabe1· que subiu á 
sancção uma le i que dá o nome ele Departamento cio Traball1 o á repat·-
tição r.ncarrrg;aela ele votar Jir.lmrmte prla execução elas leis opt'nu·ias. 

SL'. Pres idente, não quero tomar mai tempo á Gamara. Creio quri 
é uma necess irlacle imperiosa - attento o nosso grande desenvolvi-
mento industrial, as nossas fontes ele riqueza, a emigração mesmo, qu e 
se avoluma e cresce no nosso abençoado paiz, fundando novos nuclrr·s 
colonians - uma lei operaria. 

O nosso povo não 6 como aquelle peixe>, ele quu nos falia 8el'gi, o 
aulo1· a que já me refc1·i no principio do meu discurso, peixe que Lr·m 
os olhos dorsaes e que só anela para traz, e si alguma vez ·r clirig·r· 
para a frente é por fataliclacle, por gravidade mecanica ou pelo impulso 
rle forças externas ... Não; temos o espil'ito progressista e elevemos, 
como estamos fazendo, acompanhar a ma1·cha elas novas irl éas , votando 
rssa lei tão Irnccssaria ao l)roletariaclo industrial, que é o q11e carn-
cteriza o mundo moderno. 

Sou, Sr. Presidente, um since1·0 amigo de Lodos que soffrem, de 
todo's que se batem pela causa ·ela jus•Liça, pela solidariedade social, 
como esta massa ele obreiros que, politicamente livre, não dispõe ele 
meios para tornar effoctiva essa liberdacle, qu e já lh e Lem custado 
mn ito san ur, sangue de irmãos mortos á fome, viclimados quotidia-
namente prlos accident.rs e corno .que amortalharlos pela indiffercn ça 
que alé hoj(' lhr tem si do votaria pelos poderes publicas. 

Será um grande dia para o Brasil aquclle cm que cite pL"ornulgal' 
a prirnrira !r i operaria (rn1lito bem) , como foi grande o dia 28 ele 
t\eLcmbro de 1871. E como esse dia glorioso apressou a aurora rcdem-
ptora de 13 ele Maio, aquelle prepararcí, a aurora elas justai:; reivindi-
cações proletarias, e, então, a l iberclade que nós cantamos nos hymnos 
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palrioticos, que nós Lodos desejamos, aibrirú dd'iuiLivamenLe suus a~,as 

sobre o nosos pai:t que já é portador ela mais sábia ConsLituição do 
mundo. (Muito bem; mi.tito bem. O omclor é wrnprirnentado .) 

O Sr. Andrade Bezerra declara ter pedido a palavra para aprn-
sentar lig·eiras objecções ao trabalho ela Commissão, objecções que não 
at.tingem em sua essencia esse trabaH10, o qual, imperfeito como toda 
obra humana, honra, entretanto, a cultura juridica do Brasil. 

Quanto ao tempo de trabalho, entende que, estabelecido o dia ele 
1 O horas, não faltarã.o patrões que, em se baseando em tal dispositivo, 
r.ontra o costume local já aclmitticlo, exijam cios operarias prec isamente 
esse maximo consignado no texto legal. 

Relativamente aos acidentes de trabalho, em que se suscitou a 
duvida sobre a isenção do patrão indemnizar o obreiro, si verificar, 
em caso de qualquer culpa deste, ou sómente no ele culpa gTave, julg·a 
prei'erivel eliminar a palavra "culpa", o que esclareceria o assumpto. 

Além cio mais, o art. 1 º estabe'lece que a lei se applicará a todo 
trabalho industrial; o artigo subsequente faz discriminação, para os 
acciclentes de trabalho, excluindo os casos em que, por exemplo, o indi-
viduo que se dedica á industria agricola não exerça sua activiclade junto 
á machina. 

Aclla, em lodo caso, que esses senões são clestituiclos ele menor 
i1iportancia, e ' não constituirão motivo para que se deixe de adopt.<:1.· 
a le ·is lação em andamento. (Muito bem; muito bern. ) 

. SESSÃO DE J 7 DE OUTUBRO 

O Sr. Evaristo Amaral: - Sr. Presidente, palavra tropega e fraea 
não póde andar sem o auxilio, a que a minlla costuma amparar-se, de 
notas escriptas. PermitLa, pois, V. Ex., que dellas me assista para 
desenvolver este discurso. 

Dentro em pouco, Sr. Presidente, o provecto e erudito · Relator do 
projecto de lei opemria dará remate, com autoridade e brilllo, á ultima 
discussão. nesta Gamara, ela relevante questão elo trabalho. 

Não tendo eu forças para g·algar alturas, não discuto o projecto, 
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nem examino a5 adiculações da nova appurelhagem Que vae accrescer 
ao peso e volume elas nossas leis federaes. 

Fico ao lado, vendo passar a marcha, contemplando e applauclindo 
os fortes no saber, na illustração, no estudo e na palavra: sejam os 
que reuniram os velhos materiaes esparsos e lançaram o monumento; 
sejam os Que lavraram os relevos da fachada; sejam os que pi'eferil'am 
não augmentar mais meandros ao labrintho legislativo nacional. 

Palavras estas ele hoII}enagem aos peritos alveneis da construcção 
como aos 1que propug·naram a conservação cio terreno, baldio, livre clella. 
Neste gn1p.o está comprehenclido .o pugillo patricio que uma vez mais 
fez ronda á g·enuinidacle dos principias inspiradores ela org·anização 
politica federal const.ituida; pt·incipios Que ficaram expressos, mas 
existindo ainda como florões clecoraLivos, artificiaes, sem realidades 
que os authentiquem, subvertidos pelas restricçÕes e regulamentaçõos, 
l)recariamente observados, uns; mutilacla:s, por fim, as lib erdades, esta-
belecidas para serem real.izaclas e aseg·uraclas. 

l<:m um rcgirnen ele ar livre, temos vivido a balões rle oxigeneo, 
que mesmo assim procisai'nos disputar. 

!Vlas, Sr. Presidente, repito: não venho pr0fanar a belleza da tarefa 
elaborada no contexto ela lei ope1·aria, nem quebrar o encanto das li~\ôes 

que colhi. Pes(juizo a utilidade ela tarefa e não na encontro. Esta lei 
.é .mais urna elas tantas adaptações de cousas já incomportaveis com [l 

actualiclael e, po1:ém que, mais ou menos bem vestidas, conservam bôa 
quiçá, em raros casos, ler claclo allivio transitorio, mas que ainda não 
suas apresentações e applicações européas j-ámais houvessem propor-
cionado qualquer me'lhor situação estavel. Não resolveram problema 
alg·um. Não melhoraram cond ição alguma, soc ial ou ele classe. 

Con1 le is assim, poliremos ferros velhos, ele gTacles, na espei:anç.a 
ile que suavizem ou supprirnam aLtritos produzidos pelo movimento 
q1ir, lll'Oscg·uo 110 mesmo l'ythmo e mesma direcção ó mesmos resultaelr1s. 

Seduz-nos a illusão elo tratamento com uma medicina que podia 
qniçú, esm raros casos, ter dado a)livio transitorio, mas 1quc ainda não 
curou a classe operaria, a industrial, nem a oi.-dem social e politiça, 
sempre e cada vez mais combalidas quando soffrem os interesses ele 
qualquer clas·se ela cummunhão: sobretudo, C]Uanqo perturbado pelo 
proprio Estado, por meio de leis e regulamentações, o co:ncerto pacifiro 
ele situações particulares entre livros cooperaclOJ.'eS. (Apoiados. ) 
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·sr. Presciente, não conheço, pela observação ou pela repercussão; 
não !obrigo nos signaes do tempo, em meu paiz, reclamo algum, pre-
.ciso, claro, da necessidade e opportuniclacle desta e.orno ele qualquee 
outra lei de clmJse. Esta, vem ' ele iniciativas e projectos mais ou menos 
encaneciclos e inspirados por eventualida'Cles passageiras e part iculv.-
rissimas do determinados meios e lagares. Transcorridas as eventua-
l idades, os projectos ficaram nos archivos, até que recentes vãos cleceios 
ele renovações, ela mesma natureza e limitação, repontam a nova lei. 
que nenhuma conente ele opinião reclamou. 

Não observo inclinações e, menos ainda, espontaneidades por isto. 
paeeccnclo-me que ninguem sofrer:i com que este projecto T1ão se.ia lei. 

Passando ele Coriiuo do Trabalho ú Lei Operarfo, denominações 
r i·i Lantes, que chamam logo a atteução - que interesse despertou esta 
nos meios ela inciclencia a que destina os beneficias ela protecçã.o que 
collima, entro inclustriaes? entre operarias? Quaes e quantos foram 
ouvidos? Dos inclustriaes, sabe-se de um que foi ouvido pela illustrc 
Commissã.o rlc Legislaç.ão. Dos operarias, sabe- se que não que1·em esta 
lei. Si uma das fórmas da proLecção que ella .consi;na é a hora operaria 
no maximo ·c1e dez e se foi vivamente pleiteada a ele - oito - já neste 
requisito essencial ele p'rotecção fica arma·clo o conflicto e lançada a 
reclamação pelas oito, como peclerá ser tambem pelas seis. 

Devemos peescinclir ele leis assim. Il:egulamentação de Lrabalho, 
fixaç1ão .ele salarios, de horas, fiscalizações, etc., etc., não melhoram, 
não melhoraram em parle alguma a cond iç.,ão elos operarias. elos traba-
ihaclores elas cidades e cios campos, nem dos proletario,s. Raros resul-
tados ephemeros, ·quando desde logo não prejudicam, não dirimem os 
males, conservam. 

Lei para interesaclos que clella se desinteressam, lei ele classes que 
deli a não cogi tarn, lei ele protecção que redunda indifferente aos protP-
gidos e rcpellida polos protegidos, destina-se ao faclario ele uma lei 
ociosa. 

Si, alguma Ycz pot·vPnLu1·a, a opportuniclacle rlesLa l r i emerg iu a 
ponto cl1~ mnstl'al.' a calwllei l'a, passou c pPrclcu-s·e c\P. Lodo, cm absolnlll. 
Não r mais para o nosso trmpo. Evidentemente estamos anclanclo, a vôo 
ele aeroplano, para üovos rumos :i visla. Modificações c reformas rco-
no1ui cas a sul'girpm ela nascenle civilização sem guerras, esteiacla na 
industria, h'aball10 e Lel'ra c l iherclad e ti o l1qmem, a qual é o rrspe1 LO , 



- 703 -

aus dirertos naturaes do homem, demarcam esses novos rumos, essa 
outra arrumação das cousas da vida nos seus respectivos log·ares e 
começarão por libertar o trabalho de todas as traves e depenclencias 
que o· fati:oarn já antes de ser accionado. E a maior fadiga resulta da 
difficulclade e tempo perdido em conhecel', o operal'io, a avalancl1e 
ele leis e regulamentações elo seu proprio trabalho, a·ssim peisioncit'u 
innocentc. 

Pouco depois de começada a guerra, Lloyd Geo~g·e disse: .. Por novos 
caminhos e corn p·1·ocessos novo~ se póde chegar a constituir em reali -
dade um novo mundo. 

Hecent issimamente, o Presidente Wi lson o::itabeleceu .entre ou tras 
IJascs da paz, esta: 3.º Hcmoção, até onde seja poss ivel de todas as bai·-
reil'as econornicas e estabelecendo ele uma igualclacle de condições 
commerciaes entre todas as nações •que consintam na paz e se associem 
para a !sua manutenção." 

Ahi estão. patentes novas bases para Ludo quanto se refere á orga-
nização elo trabalho, inteeesses do Lra:balho, ele., pois •que o facto1· -
tmbalho - está em tudo isso como a arteria no corpo. 

De toda a p"arte os novos objectivos convergem para os liorizontes 
da livre concorrencia industrial e commercial. Quanto o campo ela 
economia politica e industrial se apresenta preparado para taes ger·· 
mi nações não elevemos prender com leis operarias os semeadores e 
é!'abal haclores elas colheitas annunciadas. 

Sr. Presidente, leis de trabalho, em França, precederam, acorn -
panl!aram e succederam á Revo lução. Até hoje não estabil izaram um 
eegimen tranquillo e g·aralmente satisfactorio. 

Em t8!10, Luiz Blanc, então pouco conhecido, publicava seu sys-
Lema de idéas sob o titulo de Oi·ganização do Trabalho. Nas co lumnas 
do al'lig·o doemiam os sonhos da época, e o autor obteve grande e rni -
closo successo popular. Contrastando, os economi!stas laureados du 
tempo discordavam e con~demnavam as idéas de Luiz Blanc. 

Estas, em rapido resumo, propunham: - a organização do trabalho 
cm associação, abolição da concorrenci'a na industria ou o monopolio de 
tntbalho pela associação, SO'b o fundamento de que a concorrencia era 
uma oppressão abominavel. O Estado crearia officinas sociaes, fol'Tlc·-
cendo á associação o respectivo capital que tornar-se-hia co llectivo 
o dc'stinaclo a augmentar indefinidamente e a constituir_-sr proprieclacle 
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da associaçilo, ficando LOi.los os cii.ladãos com direito ao traball1u nas 
officinas saciam; e a recursos ao capital das ofi'icinas, etc. 

Entretanto, o proprio Luiz Blanc não confiava no exito pratico L:o 
systema que el le mesmo reJ.eg·ara para épocm ele uma nova educação, 
com a igualcla<le ele salarios, etc., etc. 

Ving·a, po1·ém, a revolução de 1848 e Luiz Blanc foi intimado a 
applicar o seu systema. Entrava em vigor a acção do Estado. Por 
clecreto de 26 ele Fevereiro ele 1848, o Governo Provisorio creou a Com.-
mission de go11ve1'nement po1l1' le trc.vaiUen1's para o fim especial ele 
assegurar pelo trabalho a existencia elos operarias, occupar-se da sorte 
clelles . e garantir o trabalho a todos os cidadãos. Poucos mezes depois 
a Commissão apavorou os patrões, as officinas sociaes falliram, o tra-
balho paralysou, toda a actividacle foi clestruida e, por fim, a Com-
m issão alvitrou a expropriação das obras empreitadas. Quem conta 
isto é o escriptor francez Charles Benoist. 

Aquelle periodo, em Franga, vinha do da grande revolução bm·-
gueza ele 1789 e estendia-se. pela revolução operaria ele' 1848, que, com 
o suffragio universal, mudou a face do Estado. 

Em todos os tempos e paizes, as questões quaesquer, de trabalho 
f.êm reperturticlo na ordem social e politica, da crôsta ao cerne, como 
causas e como effeitos. 

Julio ,Simon diz .que a historia cio .t,rabalho liga-se intimament,\ á 
das revoluções sociaes e politicas. A uossa, de 15 ele Novembro, insti-
tuiu a liiberclacle de trabalho e emquanto não na tivermos cada vez 
mais ampla, a no,ssa revolução, nessa frente, continuará fracassada, mas 
Eão eliminada. 

Fizemos para modelo nosso a situação ela França, depois da ReYo-
lução, situação assim descripta, em 18M, por Julio Simon: "o opera rio 
ficou esmagado sob o peso cios impostos e das re"ulamentações que 
lhe tiram a capacidade de adquirir independencia de acção e dig·nidacle 
sobre seu proprio trabalho". E accrescentava: "A Revolução tomou 
medidas para assegurar a liberdade de trabalho, mas numerosas lnis 
prejudicaram este esforço e trata-se ainda ele recuperar o terreno per-
cliclo." Nós eslamos começando pelo esforço para perder o ·tei-reno. 

Mas, aberta a marcha, por Luiz Blanc, de factó não se parou mais 
em França, cujo proletariado mais ou menos operaria e mais ou menos 
rniseravel, cleviclo á victoriosa concorrencia das machina~ nas usinas 
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das industrias tornou-se proletariado ao mesmo tempo miseravel e 
leg·islador. Isto posto, era natural e logico que visasse em primeiro 
logar melhorar a sua sorte. E legislou profusa, confusa e fragmentaria-
mcnte um "codigo ele trabalho", e mais umas dezenas de leis comple-
mentares. E regulamentações de todas as especics. E o gosto pegou. 

Na Ing'laterra, Herbert .·Spencer contou, de 1860 a '1884, cincoenta 
e nove regulamentações differentes sómente da condncta do cidadão. 
~· ele 1884 a '1894 mais 43 outras regulamentações affectando o tra-
balho. Ao todo 102 leis cleste genero em 34 annos. Nas de trabalho 
a hora era de 10. 

Na Allemanlla, ele 1869 a ·1889, promulgaram-se 40 leis regulanào 
as relações entre patrões e operarias, respons31bilidade dos patrões, 
caixas ele soccorros, seguros contra doenças, velhice, invalidez, acci-
dentes, salarios, trabalho de mulheres e menores, horas de descanço, 
etc. Na Austria, 30 leis; Hungria, 15. Só nesses 20 annos. E tal foi a 
intensií'icação da proclucção legislativa do trabalho qeu cm 1890, 
quando o Imperador da Allemanha convocou uma conferencia operaria 
em Berlim, represe.nLaram-se 13 paizes e nenhum queria ter sido o 
ultimo a exhibfr provas· ele haver estudado e resolvido a complicat:la 
esphynge ela protecção e sorte dos operarias. A tal ponto isto Joi 
considerado que os representantes da Italia e Dinamarca foram tro-

. çados por uão terem apresentado mais que umas seis .ou sete leis em 
:K:> pàizes. O nosso illustre colle _a Deodato Maia citou ainda milhares 
dados estatisticos ela producção legis lativa e referiu- se aos tormentos 
da situação, apezar de tantas leis. Eu só me referi a :poucos dados 
até 1894. E' bem de avaliar qual seja o exame até hoJe e quão penosa 
a situação da gente cosida entre leis operarias. Até onde, pois, ir.emas 
nós que, agora, tão espontanea quão ingenuamente começamos a rolar 
esta pedra ... 

Da Europa, a febre ele legislação operaria contagiou a America. 
Nos Estados Unidos, não a União, porém cada Estado atirou -se ao 
carneiro empalhs,do, destinado a illudir a gana lupina da protecção aos 
operarias" Agindo differentemente, uns Estados adaptaram as oito 
horas para categorias diversas de trabalhadores e sob condições diver-
sas. Outros Estados estabeleceram que é illegal por parte dos patrões 
exigir de um empregado, corno condição no emprego, a obrigaçã.1 de 
não · fázer parle ele qualquer associação ele classe. Em outeos J<..st.arlC1s . ' 
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isso foi aclmiLtido. E ahi Lemos um enLrnvêro Lle antagonismos alimon-
Lados pelas t acs leis e regulamentações, rivalidades e embaeaços que 
desmantelam o esforço para o trabalho, rodeiam-no de difficuldade;:;, 
ás quaes é dev iria em g·rancle parle essa outra situaçáo cio trabalhaclo1·: 
t\ desoccu paçfw. 

E csLa grande quesláo pende, nos Esta.cios Unidos , ele derivação poe 
su lcos muilo cliver sos desses elas re.gulamentações ester ili zadoras. 

Em connexão corn esta materia ele gTaves quesLões soc iaes e eco-
nomicas nos Eslados Unidos, permitta- se-me refet'i r a conclusão , a 
que chcg·ou Mr. T. A. Vanelerlip, Presidente ela T he National City Bank 
of New Yoek, a mais imporLanle instiluição bancaria. elos EsLadus 
Unidos, fall ando perante uma reunião ele leaclers i.mlusLriaes, ban-
que iros o co mmerc iantes el e Chi ca _ o. em fins de '1916: 

"Em ma.teria economica - disse - somos uma Nação c!e 
ill etLraclos. Não conheço um estado de incultura mais peri-
gosrJ para o bem estar de uma comu nhão . 

. . . A menos que eu julgue mal das cousas, vii.a su1'gir 
parn este paiz problemas que hão ele precisar para ' qua just.a 
:>u lução da aLtenção das int.olligencias mais esclarecirlas . EstC'. 
paii neces·s ila el e leade1·s dotados ela compreheusão cios v1Jrcl1l-
deiros pl'incipios ela acção, leacle1's que elemonsLi:em de.cisão e 
cnerg'ia em formular projectos e levai-os á pratica, e ele 1·.rn 
caracter como nunca antes se julgou tão necessario. 

Os problemas cuja solução nos será exig·icla peremploria-
rnen Le não podem ser t'epelliclos nem posterga.dos ... Algumas 
dessas questões, que elevem ser so lucionadas, surgirão nn 
r"::unpo dcsl.a t.errivel guerra; outras, po r ém, su rg'ir'uo ri entro 
de nosas propr ias fronteiras, entre o nosso proprio povo r dr, 
nossas mesmas caracterist icas ." 

Si, dus EsLados Unidos, mira ssemos pa1·a a America do 'Sul e rernl -
rassem os pela E uropa, achariamo,s que nenhuma acção d? munclo con-
segu iu com essas le is e regulamentações ele traibalho alliviar tormentu:; 
ele ·seu viver, mas apenas i'enova:re doloi'es . Nenhuma nos serve de mo-
delo, cio que, ali ás, não precisamos, porque temos o nosso rnoclelo clas-
sico, que ·é a Constituição Federal. Si consultarmos as nossas cÜU.3fl'S 
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nacionaes, concluiremos desta lei operaria que é melhor não tel-a. 
Nada de beneficios illusorios. Na:da de progress.os exoticos. Baseie-se o 
nosso nos fundamentos das liberdades constitucionaes que necessitamos 
desacorrentar das restricções que, como lianas, as amarram e atro-
phiam; e ficaremos em situação de facto melhor e mais digna do que 
-essas outras que, por extranlrns e longuinquas, nos seduzem e desorien-
tam. O operaria, o trabalhador brasileiro tem a liberdade de pensa-
mento, de palavra, de imprensa, de voto; por que não deixar-lhe em 
paz a do seu trabalho e a sua autori1dade moral sobre seu lar de opera-
rias, esposa operaria, filhos operarios, e quando o trabalho é uma 
Jórma da liberdade de acção? (Jfaito bern; rnilito bern.) 

' Depoi'S a a:ctualidade é toda favoravel á liberda:de de trabalho: 
Contra a necessidade de leis do trabalho, ha factos recentes fal-

Jando alto e bem. Por exemplo : o Paiz não precisou de recursos de 
leis de protecção aqui e de coacção alli, nem de autoridades, juizes, 
advogados, politicios, etc., para dirimir o incidente trava:do com Asso-
·ciação Graphica. E as,sim concluiu: 

"Reclamações sobre salarios, horas de trabalho, condições 
hygienicas, máos tratos, penalidades injustas, são levarlas 
pela corporação ao conhecimento da gerencia da casa ou em-
preza em que trabalham os reclamantes, e, se essas reclams-
ções não são attendidas, a associação de classe toma conhe-
cimento dellas, verificando cuidadosamente se ellas têm ou 
não fundamento. No caso affirmativo, uma delegação da socie-
dade entende-se com os patrões, submettendo a so lução do 
conflicto, caso não possam chegar a um accôrdo clirecito, a 
um arbitro préviamente escolhido. 

Este regimen executado com lealdade só púde ser util 
aos patrões e aos operarios dando-lhes garantia'S reciprocas e 
estabelecendo rnodns vivencli, que evite ele ser as perturba-
ções provocadas pelas gi·eves. 

E' este o nosso ponto ele vi,sLa - termina o Paiz - cm 
relação ao problema operario e ás associações de classe, sendo 
natural, portan,to, que o tenhamos adopLado para uso dos 
nossos auxiliare''s que trabalham nas officinas graphicas." 
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Um outro caso local, Sr. Presidente, mas que corresponde á extin-
cção ele riscos e perigos g,eraes, gTaves e constantes, para a laboriosi-
dade da população carioca: um caso de eiite, cliga-:se, é o ela instituição 
do - trabaUw livre - nos serviços do cáes elo porto e elos trapiches 
ele café. 

ü trabalho liwe libertou o commercio, a navegação, a actividade 
particular, o trabalhador, das algemas elo trabalho monopolizado, aca-
paraclo e constituindo a clesord·em, o terror e a violencia organizados 
e em acção ele força qu.e dominava sem contraste a Capital brasileira. 

O trabalho livre resolveu serenamente uma situação violeil!ta que: 
que se perpetuara perante governos e policias e dominava classes intei--
ras ele- commercio, ele poder e de trabalho. 

Sr. Presidente, os bii1'eaiix, os depai'tamen:tos de tmbalho e orga-
nizaçõe:s semelhantes instituiclos na Europa e Estados Unidos, e sub-
ordinados a Ministerios do Commercio e Interior tinham por fim quasi 
exclusivo os trabalhos de estatistica de minas, agTicultura, immigração, 
e o conhecimento ela situação elas industrias. Quasi nada ou absoluta.-
mente nada referia-•se á situação do operaria e do trabalho. Só a Bel-
gica, em 1895, e que já tinha o seu biireaii, creou um Ministerio da . 
Industria e Trabalho. Este Mini'sterio organizou-se com os serviços ele· 
udminist1'ação das minas e directoria das indnstrias, serviçais que fa-
ziam parte elo Mínisterio ela Agricultura e mais o novo serviço ·do· 
Depa1,tamento elo Ti·abalho. 

Mas, só este, subdividia-se em uma engrenagem enorme ele outros. 
serviços. O trabalho em si, c'ircmnstancias do trabalho, policia do tra-
balho, medicina elo trabalho, hygiene do trabalho, etc., etc ., cada rarrio 
desses com seus regulamentos e instrucções; outras secções burocra-
ticas de legislação, de inte1'pretação de leis e sentenças, de execução' 
ele leis e sentenças, inspecção do trabalho, acerca ele industrias e fabri-
cas, profissões e officios, etc., etc. Uma alluvião ele boletins-questiona--
rios em constante circulação e multiplicação atormentava os operarias, 
tomando-lhes o tempo elo repouso a ponto de provocar suspeitas instin-
ctivas e tantas desconfianças que os altos funccionarios das secções 
clf'Jssas expedições encabeçavam os taes boletins-·questionarios com-
avisos ao alto, nestes termos: 

"O presente ri:uestionario tem por fim sómente tornar· 
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conhecidas as principaes condições da industria; de modo 
algum refere- se a qual1quer regulamento ou medida fiscal." 

Ma;s o operario bem sabia que o. regulamento o multava em 25 
·francos e em sete dias ele prisão si deixasse em <lado prazo ele encher 
o questionario. 

E na Belgica, o socialismo integ-ral accionaclo pelo, Estado, sem 
aproveitar as forças ele transformação, pisou sobre as ·ele conservação, 
e o que lá se reclama hoje é uma noiwelle politique. 

Na 'Suissa, o Secretariado Siiisso elos fJpemrios é mesmo elos ope-
rarios. E' instituição privada, contentando-se o Governo ela Confe-
deração com dar-lhe uma subvenção muito pequena, ele cinco mil fran -
cos. O Secretariado ,data ·de 1887. Uma assembJ.éa de cleleg·ados das 
associações operarias elege o secretario. O Governo não se mette nisso. 
O Secretariado tem por fim salvaguardar e desenvolver os interesses 
ela classe operaria no clominio ela economia social: é um org·ão que 
examina e estuda as condições elo operario em todas as direcções,. que 
recebe os votos, indicações e reclamações do1s operarios, quando de 
natureza economica e referentes a legislação, e as apresenta aos poderes 
publicos em fórma que permitta serem tomadas em consideração e 
satisfeifas. Assim, na Suissa, a sorte elos operarios não é entregue a 
nenhuma administração official qualquer. O 'secretario age ao la'Clo e 
fóra elo Governo. A liberdade ele tralbalho é a grande força ele conser-
vação social que tem resistido e eliminado os elementos ele perturbaçã.o 
vindos ele toda a parte e alli livremente agindo, mas que são absorviclos 
e dirigidos, e tornam-·se impotentes para destruir. 

Nos Estados Unidos, em 1865, um congressista apresentou uma 
indicação para· o fim ele limitar a hora ele trabalho e requereu 
a nomeação ele uma commissão encarregada ele inquirir ela orga-
nização elo trabalho industrial e ela situação das classes traba-
lhadoras. Feito o estudo, a conclusão apresentada indicara a per-
manencia ele um institu to para esse fim, e o Estado de Massachussets 
creara em 1869 o primeiro bureau de trabalho. De 1869 a 1884, por 
acto elo Congreisso, datado de 27 de Junho, foi instit u ído o bureait 
federal, crue em novo · acto, quatro annos mais tarde, em 1888, Junho, 
mudou para Depai'tamento ele Tmballw. O texto do art. 1 º do decreto 
ele 13 ele Junho de 1888,, cliz os fins seguintes: "Adquirir e clivulg·ar 
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entre o povo dos Esta:dos Unidos ensinos uteis sobre questões relativais 
ao trabalho, no sentido mais explicito e mais largo desta expressão, e 
e'specialmente sobre as relações com o capital, horas de trabalho, sala-
rios de operarias e operarias; e os meios faceis de proporcionar e 
desenvolver sua propriedade material, social, intellectual e mor~l." 
A' frente do Departamento foi posto, não um Secretario de Estado 
nomeado pelo Presidente, mas um commissario de trabalho. A este 
commisario incumbe: "investigar pesoalmente, com todos os factos 
relativos, as causas de todas as controversias e ,discussões entre patrões 
e empregados e que são de _ natureza a influir sobre o bem e'star do 
povo, nos diversos Esta:dos". Em cada armo, o commissario dirige ao 
Pr'esidente e ao Congresso directamente e sem intermediaria um rela-
torio contendo as "indicações do que julga susceptivel de satisfazer e 
reforçar a acção util do departamento". 

Desta exposição, de um lado a chusma de labours, departments, 
bureaux, ministerios, leis, e ele outro um estado geral que não logrou 
satisfazer ainda, porquanto os reclamos persi;s·tem com intensidade 
crescente - resulta que onde o Estado envolveu-se com leis e regula-
mentos nada melhorou, tudo se aggravou. 

O trabalho é essencialmente propriedade privada do trabalhador. 
Tem um valor, mas não é mercadoria, é uma força da liberdade e uma 
fórma de sua acção. Não póde ser condicionado como méro objecto de 
permutas. Leis theoricas não resolvem a questão, que é organica, e 
como tal, desde o nucleo ás irradiações, está exposta, e brilhantemente, 
pela doutrina que orientou a Constituição ela Republica, a do Rio 
Grande elo Sul e o notavel grupo ele oradores da bancada rio-grandense 
e outros eloquentes tribunos. 

'Sr. Presidente, não fosse a fadiga com que estou flagellando a 
attenção dos colleg·als (ntio apoi.ados) e como simples menção de solu-
ções preparatorias, subsidiarias, a rumo dos marcos que a evolução 
vae descobrindo, eu esta~eleceria as indicações do que e do quanto 
poderiamas fazer já, facil, singella e rapidamente, para, sem leiis da 
natureza, desta 'operaria, chegarmos a melhor situação para t?clas as 
classes. Foge, porém, o tempo, e eu não desejo absorvei-o com minuciar 
o como, desde já, poderiamos melhorar a situação do operaria, do tra-
bãllrndor, elo proletario, na fabrica, nos campos, na cidade e no lar. 

As leis ele que necessitamos são aquellas que venham quanto antes 
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proporcionar aos operarios, trabalhadores e proletario'S todas as pos.si-
veis facilidades de poderem prover as necessidades essenciaes da viela: 
alimentação, vestuario e técto. Técto ou casa, casa que ois inglezes dizem 
ser o segundo corpo do homem, segundo corpo este que onde não foi 
amputado ou nunca pôde fornar-se, só existirá desconjuntado ou com-
primido como pés das meninas chinezas, pelo arrôxo dos impostos, 
pelo preço fabuloso do aluguel e por todas as fórmas da exploração 
do homem pelo homem. 

Sr. Presidente, ouvi, na recente sessão ultima desta Gamara, o elo-
quente discurso do nobre Deputado Deodato Maia. Recordo a sua pero-
ração, invocando, a favor do projecto, a:s nossas leis magnanimas, ele 
28 ele Setembro e 13 de Maio. As prodigalidades da palavra do illustrado 
orador cobriram com purpura oriental, que fascina, as avarias grossas 
,que esta lei espalha na liberdade ele acção elos industriaes e elos opera-
riois e em outras leis maiores. 

A evocação ela lei que á creatura humana gerada em ventre ele 
escrava deu a liberdade antes elo vagido, e da que lib ertou os escraYi-
zados - reporta-me a uma outra peroração de Felix Vitale, escriptor 
argentino, assim: 

"O organismo da civil'ização moderna - disse - é consti-
tuiclo de uma série de trocas de commodiclades nals quaes está 
incorpora:clo o trabalho, desde a mais inclispensavel á mais 
luxuosa dellas: si esta troca é livre, a sociedade é industrial-
mente livre e igual; si não é li-vre, si é desigual, parcial, a 
communhão baixa á injusitiça e á escravidão. 

As instituições ele caridade abrandam aqui e alli as aspe-
rezas ela miseria, mas rebaixam a cli ~ niclade humana. As pen-
sões aos velhos e aos invalidos, as cozinhas economicas, a 
assistencia medica gratuita, a regulamentação das horas ele 
trabalho, a determinação do salario rninimo não rompem 
cadeia .alguma da escravidão industrial." 

Perdôem, Srs. Deputados, que por tanto tempo eu vos tenha impor-
tunado com repetir mal o que outros idearam, escreveram e di:sseram 
incomparavelmente bem. 

Tenho dito. (JJfoito bem; muito bem. O orador é miiito ciimpri-
mentado.) 
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O Sr. Cunha Machado ( *) : - Sr. Presidente, depois ele tão longos 
e exhaustivos debates, nos quaes brilhantes oradores se fizeram ouvir, 
doutrinais varias foram expostas e criticas, umas justas e outras injus-
tas, produzidas a proposito da emenda substitutiva, apresentada pela 
Commissão de Constituição e Justiça ao projecto n. 28!! de 1917, 
cabe- me a mim, como Relator do parecer, justificar esta emenda, 
explicando alguns pontos que não foram devidamente interpretados 
e defendendo o trabalho · da Commfssão das incorporações que se lhe 
fizeram. 

Ha perto de Lres semanas eu aguardava a occasião de poder desem-
penhar essa tarefa. Infelizmente hoje não me sinto bom de sande e 
por isso pediria a meus illusLres collegas impugnadores elo proje_cto 
que me permittissem deixar ele dar agoi-a a resposta devida, e que 
muito merecem SS. EEx., para fazel-o no expediente de amanhã, si 
V. Ex., Sr. Presidente, tiver a bondade de me inscrever em primeiro 
lagar. (Muito bem; muito bem. ) 

O Sr. Nicanor Nascimento declara que, embora por motivo diffo~ 
rente elo que inspira a representação rio-grandense, tem ele se mani-
festar contra o substitutivo ela Commissão. Indica diversos pontos em 
que o jul_a incapaz de servir aos altos interesses .que lh e cabia pre-
catar : não cogitando devidamente do caso da mulhee ou do menor 
operaria poder trabalhar independente ela autorização marital ou 
paterna, appella para o supprimento já consignado no Codigo Civil 
recurso complicado, dispendioso, imp erando na hypothese; o dia nor-
mal de trabalho, que o projecto anterior consagrava ser de oito horas, 
de accôrdo, aliás, com a praxe já hoje observada, o substitutivo o eleva 
a dez horas; introduzindo na apuração do accidente ·do trabalho a 
noção da culpa, deixa de lado a doutrina elo risco profissional puro, 
unica em condições de garantir efficazmentc o operal'io. 

Representa, pois, o substitutivo uma burla ao operariado e com 
isto não pócle estar de accôrclo o orador. 

Enc. da discussão Encerrada a corntinuação ela discussão unica dos pareceres das 
Cornmissões de Constituiçãio e Justiça e ele Finanças sobre as emendas 
offr.reciidas na 3" discussão do projec to n. 284 A, de 1917, regulando em 
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·todo o territorio ela Republfoa 'D regimen do trabalho industrial, com os 
limites e excepções que es tabelece. 

SESSÃO DE 6 DE NOVEMBRO 

O Sr. Cunha Machado ( • ) : - 'Sr . Presidente, venho me desem-
penhar do compromisso, que tomei ha dias, de justificar perante a 
Gamara a emenda substitutiva da Commissão de Constituição e Justiça 
ao pro jecto de lei operaria. A demora dessa resposta si se deve em 
parte a m im por doente, deve-se talll1bem um pouco á Caimara, que 
durante muitos dias não fez sessão. 

Pouco me along·arei, para não fat igar a attenção cios collegas. 
Antes de qualquer outra observação, devo desfazer uma accusação 

l evantada con tra a ·Commissão ele Justiça, p~r não ter ouvido, no ultimo 
turno elo seu trabalho, os operarios interessados na materia, atten-
d enclo apenas a um r epresentante dos idustriaes. E' injustiça que se 
faz á Commissão. 

Apresentadas as emendas em 3" discussão do proj ecto, a tarefa 
da Cornmissão estava limitada ao es·Ludo destas emendas. Mas, reunida, 
foi -lhe presente um officio do Centro Industrial, pedindo a admissã.o 
de um de seus membros, que desejava dar esclarecimentos a respeito 
{10 assumpto. 

A Cornmissão, tomando conhecimento desse pedido, deliberou não 
:só ouvir o representante elo Centro Industrial, como tambem todos e 
.quaesiquer interessados que a quizessem orientar. E esta deliberação 
foi publicada no Dim'io O{ficial, ond e são insertos os actos e decisões 
da mesma Commissão. 

Dada esta explicação, passo ao assumpto que me traz á tribuna . 
.O nosso •dis.t.incto ooU.ega, representante ido ni o Grande elo Sul, o 
'Sr. Carlos Penafiel, em sua subslanciosa oração, ao romper o debate 
sobre o parecer das emendas em 3• discussão, affirmou qu e o trabalho 
da Commissão na emenda substitutiva era o mesmo que o projec lo 
primitivo, quasi se podendo dizer que apenas houvera uma troca de 

( • ) Discurso proferido na hora do .expediente. 
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nomes, em vez ~e Godigo de Trabalho a Gommissáo teria passado a. 
denominar Lei Operaria. 

Ha um equivoco do honrado Deputado pelo Rio Grande do Sul. 
A Gommissão, nunca, absolutamente nunca, deu ao ·seu projeclo· 

o nome de Godigo do Trabalho. Nem mesmo o primitivo esboço orga-
nizado pelo nosso pran-te·ado coUega ü ·Sr. Maximiano de Figueiredo teve 
essa denominação. Fóra da Gommissão, nos jornaes e em conversas,. 
é que a denominação de ·Godigo do Trabalho foi dada ao projecto. 

Em 1916 foram apresentados ao estudo da 1Gamara diversos pro-
jectos tendentes a regular a situação dos operarias, relações entre 
elles e os patrões, creação de ci·éches e outros assumptos, todos elies. 
formulados pelo honrado Deputado Mauricio de Lacerda, que, em Mai(} 
de 1917, offereceu a seguinte indicação : 

"Indico que a Commissão de Justiça, modificando os tex-
tos da legislação patri•a s•obre o fa.,abalho, for:mu!-e um ipro-
j ecto de Gocligo ide Trabalho." 

A Gommissão, tendo em vista esta indicação, resolveu reunir itoclos. 
os trabalhos esparsos 1que constavam elos archivos, fazer uma obra 
sua, substitutivo seu, e submettel-o á Gamara. 

Deu preferencia, para base desse estudo, a um projecto elos 
Srs. Deputados Figueiredo Rocha e Rogerio de Miranda, proposto em 
1912, e deu preferencia a esse projecto, por·que era o que se achava; 
mais adantado no seu curso perante a ·Gamara dos Deputados, visto 
como o intuito da Gornmissão 1era que a mate-ria fos·se es.tudllida com 
urgencia até seu termo. No trabalho que a Gommissão, por intermeclio· 
elo seu extincto membro trouxe ao plenario, foi declarado o seguinte ; 

"A Gommisão de Constituição e Justiça, tendo em vista 
a indicação elo Deputado Mauricio de Lacerda, apresentada 
na sessão de 17 de Maio elo corrente anno, para ser formu-
lado um projecto de Godigo do Trabalho; e considerando que 
é urgente e da maior conveniencia social procurar solução· 
para o problma operaria, estabelecendo disposições protecto-
ras da situação economica elo operariado e garantidoras do 
direito dos patrões; mas, considerando que, sem termos ainda 



- 715 -

legislação adequada, susceptivel de consolidação, tão ut11 l_·t-

forma precisa ser feita prudentemente, sem radicalismo"' ,... 
largos surtos, restricta ao trabalho propriamente operaru 
prev,enindo os riscos delle resultantes, e provendo sobre a 
devtda 11eparação; re·solve coo1~denando vari8is disposições dos 
projectos ns. 101, 119, 125, 136 e 137, de 1917, U"l mesmo 
Deputado Maurício de Lacerda, do substitutivio ao proj ecto 
n. 4 A de 1912, do Deputado João Pernetta, dos projectos 
ns. 169, de 19011, do ex-Deputado Medeiros e Albuquerque,, 
n. 273, de 1908, elo ex-Deputado Graccho Cardoso, e ado-
ptanclo, apenas com algumas alterações, o de n. 273. ele 1915, 
vindo elo Senado, submetter ao conhecimento ela Camara dos 
Deputados o seguinte substitutivo ao referido projecto n, 4 A, 
de 1912, ora em 2" discussão, para base da deliberação do 
Congresso Nacional, reservando-se o direito de apresentar ao 
mesmo substitutivo as modificações que forem suggeridas no 
debaite e aoonselhaidas em mais amplo es:tudo .. . " 

E o art. 1º reza: 

"A p1'e3ente lei regula em todo o territorio da Republica, 
o regímen do trabalho industrial, com os limites e excepções 
•que estabelecd." 

Este projecto foi submettido ao estudo da Camara e não foi emen-
dado. 

Em 3" discussão, foram apresentadas diversas emendas, e, vol-
tando elle á Commissão de Constituição e Justiça, tomou esta a mesma 
deliberação que havia tomado com relação ao estudo dos anteriores 

, urojectos, e, dando os fundamentos da emenda substitutiva, declarou: 

"Tendo, assim, examinado de novo o proj ecto n. 284 A. 
em fac·e das ·emeDJd1as 'ª elle offorecidas e das ponderações 
e deliberações resultantes de largo debate, entendeu a Com-
missão de Constituição e Justiça, não só . para concretizar as 
referidas deliberações e me{hodizar e ordenar as disposições 
do projecto em suas demais partes, como tambem para faci-
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litar o estudo e a decisão da Gamara que era mais acertado 
reduzir tudo a uma emenda substitutiva, que é a seguinte: 

EMENDA SUBSTI'l'U'l'IVA, OFFERECIDA PELA COMMISSÃO. DE CONS'l'l-

'l'U!Ç.:\O E JUSTIÇA AO PROJECTO N. 284 A, DE 1917, QUE 

REGULA O 'l'RABALHO OPERARIO, E As EMENDAS AO MESMO 

APHEHENTADAS EM 3" DISCUSSÃO 

(Lei operai·ia e de accirlentes elo trabalho) " 

Como vêm, illustres collegas, a Comrnisão procurou sempre retirar 
daquillo que propunha a denominacão de Codigo do Trabalho, con-
stante da indicação elo 'Sr. Deputado Mauricio de Lacerda. 

Nem podia effectivamente a Commissão cogitar ele organizar o 
Codigo elo Trabalho. 

Charles Benoist, em seu relataria offerecido á Camara elos Depu-
tados ela França, em nome da Commis,são do Trabalho, encarregada 
de examinar o projecto ele lei para a Codificação elas leis operarias, 
em referencia a alguns elos livros elo Cocligo elo rrrabalho e ?a Provi-
dencia Social, escreveu, em 1905, que ha duas maneiras, pelo menos, 
ele conceber, e dous methoclos, pelo menos, ele realizar uma codificação. 

O primeiro plano comportaria um cocligo completo, abrangendo ao ' 
mesmo tempo o que existe e o que se quizesse innovar, contendo todo 
o antigo direito e o direito novo; seria uma codificação sem duvida, 
porém muito mais uma renovação. 

O segundo plano, mais modesto, visaria separar a;s bôas leis das 
más, supprir as contraclicções, conc1iiar as conciliaveis e . revog·ar as 
irreconciliaveis; não seria uma creação, mas, uma classificação, nã.o 
uma legislação, mas uma codificação em que se tra;tasse de reunir 
em um corpo, ele fundir em uma unidade, leis existentes. 

Entre nós não so trata ele cousa alg·uma dessas. Nenhum desses 
.obejeclivos visou a Commissão ele Justiça. Existem muito poucas lclis 
com relação á materia operaria. O que a Commisão procurou fazer 
foi crear como que um direito novo, regulando relações que ainda 
não se acham definidas em nossas leis. E isso mesmo declarou, ao 
justificar a emenda substitutiva, presente á Gamara do.s Srs. Depu-
tados. 
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"Não é posivel, pois, votar agora uma lei completa para 
effeito duradouro, tantos e tão comple:xios são os problemas 
que se ligam á legislação operaria e de. seus preceitos aguar-
darrn solução; mas dev·e-se realizar uma obra que saltisfaça 
ás necessidades do paiz e ás condições actuaes das relações 
entre patrões e operarios, de modo a prevenir que se · desor-
ganize o meio economico nacional. 

Nã:o poderá ser Uilil "codig·o do trabalho", mas sim uma 
"lei ·Operaria e de accidentes do trabalho". 

Foi esta a orientação que a tommissão teve e expoz no parecer 
a respeito das emendas, quando offereceu o seu substitutivo. 

Penso, senhores, que devemos começar nesta niateria pelo prin-
ciJ}iO. Em França o Cocli50 do Trabalho e de· Previdencia Social, se-
gundo o projecto elas .commissões parlamentares elas codificações de 
leis operarias, divide-se em seis livros, a saber : 

'"l . º 1Jas convenções relativas ao t·rabaUw, comprehen-
clendo títulos sobre "contractos ele aprendizagem", "contracto 
ele trabalho", "salario" e "colocação elos trabalhadores''. 

2 . º Da, regulamentação elo trabalho, comprehenclenclo ti-
tiilos sobre "trabalho elos menores e elas muheres'', "trabalho 
dos aclultos'', "trabalho elos estrangeiros", "hyg·iene e segu-
rança elos trabalhadores'', "inspecção elo trabalho" e ·"pena-
lidades". 

3. º Dos agrupamentos profissionaes, comprehenclenclo-se 
sobre "acciclentes elo trabalho", "velhice e invalidez'', profü-
sionaes '', "bolsas elo trabalho'', "sociedades operarias ele pro-
clucção" e "penalidades". 

4. º Da juriselicção, ela conciliação e m·bitmgem. Da i·epre- · 
sentação profisional. 

5. º Dos seguros operarias, comprehendendo títulos sobre 
"accidentes do trabalho'', velhice e invalidez'', "molestia e 
rnorte" ·e "susP'ensão do trabalho". 

\ 
6. º Da pi·evielencia, com títulos sobre "sociedades de soe-

corros mutuos", "caixas economicas'', "habitações baratas", 
"cooperação de consumo" e "cooperação de credito''. 



- 718-

Ora, nós não temos :fbsolutamente elementos para pensar em orga-
nizar o 'trabalho desta maneira. · A propria França não o conseguiu; 
existem diversas leis sobre assumptos varios e ·que se ligam á ma teria 
operaria. Na Republica Argentina foi apresentado ao Parlamento, pelo 
Ministro Joaquim Gonçalvez, um proJecto de lei de trabalho, que é 
um verdadeiro codigo de trabalho operaria. A materia é dividida nestas 
partes: 

"Titulo I. Disposições preliminares e geraes; II. Dos 
estrang·eiros; III. Do contracto do trabalho; IV. Dos inter-
mediarios no contracto de trabalho; V. Accidentes do tra-
balho; VI. Duração e suspensão do trabalho; VII. Trrnbalho 
a domicilio e industrias domesticas.; VIII. Trabalho das mu-
lheres e creanças; IX. Contractos ele aprendizagem; X. Do 
trabalho dos indios; XI. Condições de hyginene e segurança 
na exec'ução do trabalho; XII. Associações industriaes e obrei-
ras; XIII. Autoridades administrativas; XIV. Dos tribunaes 
de conciliação e arbitragem". 

Si na Argentina tambem esse trabalho completo não conseguiu 
approvação inteira, não ser·á entre nós, onde as condições de trabalho 
são different!es, que dev·eremos tentar - nem a Commissão pensaria 
nist:o - um projecto, abrangendo todos os assumptos que se referem 
ás relações entre patrões e OP'erarios. 

Não devemos precipitar reformas que as nossas condições sociaes 
não indicam; nem a solução do socialismo radical, nem os conselhos 
do individualismo doutrinario. _. 

O eminente economista Achilles Loria, tratando deste assumpto 
e apreciando as tlrnorias extremas que se apresentam para dar-lhe 
solução, escreveu o seguinte: 

"As idéas extremas jámais triumpharam na historia; o 
successo coube sempre ás idéas rnédias, quaesquer que tenham 
sido as condições de tempo, de meio, e de logar. 

Cada idéa extrema que naufraga tem a sua correspon-
dente idéa rnédia, que é vencedora. A historia do desenvolvi-
mento ideologico da humanidade seria simplesmente a his-
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toria das suas idéas extremas; mas a historia do desenvolvi-
mento sociolog'ico da humanidade - das realizações sociaes 
- seria unicamente a historia da influencia exercida pelas 
idéas m édias corrrespondentes." 

A Commissão não se orientou por theoria alguma extrema; não 
se preocupou mesmo com theorias, quando tratou de elaborar sua 
emenda substitutiva; procurou apenas dar solução aos problemas que 
começavam a se esboçar em nosso meio. 

Ainda o nosso illustre collega, por mim já citado, declarou que o 
trabalho da Commissão, na emenda substitutiva, era identico, ou quasi 
identico ao do projecto primitivo. 

Entre parenthesis, observarei que a Commisão foi accusada de 
não ter alterado na sua emenda substitutiva -0 projecto primitivo 
e foi accusada tairnbem ide t·er retrogaidado muito e muito no sub-
stitutivo. 

Ha um equivoco da parte do meu illustre colega. Citarei apenas 
alguns pontos em que a alteração feita pela emenda substitutiva foi 
radical. 

O art. 6° do projecto primitivo - é o primeiro ponto - diz: 

"Art. 6.º O contracto de trabalho pó de ser celebrado por 
todas as pessoas capazes. 

Presumem-se capazes, não só para fazei - o como para 
demandar a sua execução. 

§ 1. º O menor, desde que atinja a 16 annos, independen-
temente de consentimento de seus representantes legaea. 

§ 2. º A mulher, independente de autorização elo marido." 

Como se vê, no projecto primitivo era alterada a disposição do 
Cocligo· Civil, •em relaç'ão á capMidade da mulher casada e dos menores. 
No art. 3º da emenda substitutiva se dispõe : 

"As condições de capacidade para o contracto de trabalho 
são as mesmas estabelecidas pelo Codigo Civil, aberta uma 
excepção em favor do menor que já tenha atting·ido a idade 
de 12 annos, o qual, com o consentimento dos seus represen-
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tantes legaes, poderá tambem celebrar contracto de trabalho, 
para serviços que não lhe prejudiquem a saude, nem emba-
racem a sua instrucção escolar." 

E', pois, um ponto em que ha differença radical entre . a emenda 
substitutiva e o projecto primitivo. 

Segundo ponto. O projecto estabelece: 

·'Art. 35. ü trabalho effectivo não poderá durar mais de 
oito horas por dia, não consecutivas, devendo sempre a seis 
dias continuas de trabalho succeder um dia de descanço. 

Art. L15. As disposições dos ariigos anteriores não ~mpe
dem que os patrões possam prolongar em seus estabeleci-
mentos o expediente do trabalho por maior tempo que o 
fixado como horario legal, uma vez 1que os operarias sejam 
substituiclos sem excedei -o." 

Havia a prohibição absoluta do operaria trabalhar mais do que 
'as oito horas fixadas no artigo. O patrão poderia continuar o seu 
serviço, mas, substituindo o pessoal. 

A emenda substitutiva declara: 

Art. 24. Nenhum operaria será obrigado a trabalhar mais 
de dez horas por dia, não consecutivas, devendo sempre a seis 
dias seguidos succeder um dia de descanço; fixado assim, 
nesse numero de horas, o trabalho normal diario. 

Art. 30. As disposições elos artigos anteriores não imp e-
dem que os patrões possam prolongar em seus es tabeleci-
mentos o trabalho por maior tempo que o fixado como bora-
rio legal, uma vez que aos operarias se pague esse excesaá 
de tempo, mediante prévio ajuste, si não estiver previ~to no 
regulamento do estabelecimento." 

Aqui si dá a pl sna lib erdad e ao operaria de trabalhar além das 
ho1·a:; fixadas no horario legal. 

Citarei mais um caso que é bem frisante, da differença radical 
entre a emenda substitut iva e o projecto primitivo. 
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O art. 59 do projecto, tratando de accidentes de trabalho. estabe-
le0e que: 

"Art. 59. Em caso de incapacidade absoluta, permanente, 
a victima recebel'á uma pensão vitalicia, correspondente a 
50 % do s·eu salario annual, quando >tiver encarg·os ;die familia; 
e 33 %, no caso contrario." 

A emenda substitutiva alterou radicalmente o modo do pagamento 
das indemnizações por accidentes de trabalho: 

Em vez de dar as pensões, estabeleceu ·O pagamento de prompto 
calculado em um certo numero de a1rnos, correspondente ao salario. 

Accusam o trabalho da Commissão, de contrario á Constituição 
Federal e ao Codigo Civil. 

A Constituição Federal, que no art. 72, § 211, estabelece o livre 
exercic io de qualquer profissão moral, intellectual e industrial. 

Os pontos indicadqs como infringentes dessa disposição constitu-
cional são os dous relativos á fixação das horas de trabalho e á prohi-
bição do trabalho Índustrial nocturno ás mulheres. 

Com relação á primeira parte, a Commissão disse no seu parecei·: 

"Nesta parte, a Commissão abandonou a orientação ào 
primitivo projecto, ,que limitou obrigatoriamente a oito horas 
o dia de trabalho, sem que, em hypothese alguma esse prazo 
pudesse ser excedido. Essa limitação, certamente, contrariava 
a liberdade do trabalho, que só em condições excepcionaes. 
pócle ser restringida. Adaptando um numero de horas para 
o trabalho normal diario, a Commissão, com emendas que 
acceitou e outras que sugJ erira, deixou ao operaria a liber-
dade de trabalhar o tempo que lhe permittissem as forças, 
uma vez que pelo excesso sobre .o horario legal lhe seja pago 
salario correspondente, préviamente ajustado, si não ·estivei· 
previsto no regulamento do estabelecimento. " 

Mais adeante, tratando elo dia de trabalho, nas minas, diz: 

"Effectivamente, si o operaria não é obrigado a trabalhar , 
mais de oito horas ao dia, não está impedido de trabalhai~ 
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menos, desde que as suas forças não o permittam. A fixação 
do numero de horas para o dia normal do trabalho será prin-
cipalmente a base para a estipulação do salario." 

A Commissão procurou, exactamente por causa do dispositivo 
constitucional, deixar a plena. liberdade ao operaria de fazer o seu 
contracto ele trabalho, com relação ao numero ele horas, como, positi-
vamente, ficara declarado nc. art. 10 a plena liberdade de ·esfobeJ.ecer 
o salario. 

Confesso que o artigo ela emenda está r edigido ele modo a deixar 
duvidas. O que a Commissão pretendeu, aca;banclo com a prohibição 
absoluta elo trabalho por mais ele oito horas, foi dar ao operaria com-
pleta liberdade no assumpto, mas estabelecendo uma bitola, uma 
medida para horas de trabalho como base elo salario. 

E' muito facil ele confrontarem os illustres collegas a redacção 
elo art. 24 com a elo 29 que consigna a mesma disposição. 

Diz este ultimo: 

"O dia normal elo trabalho nas minas ele combustivel 
será de oito horas não consecutivas, sendo de uma hora! 
pelo menos, o intervallo para repouso." 

No art. 24 a Commissão estendeu-se mais, e elle ficou, com fran-
queza, mais obscuro: 

-"Nenhum op eraria será obrigado a trabalhar mais de dez 
horas por dia não consecutivas, devendo sempre a seis dias 
seguidos succecler um dia ele d escanço; fixado assim, nesse 
numero de horas, o trabalho normal diario. 

A idéa era fixar em iO horas o dia ele trabalho normal. 
E' uma critica neste ponto justa, e eu, em nome da Commissão, 

declaro que o mal póde ser perfeitamente sanado na redacção, uma 
vez confrontando o texto do art. 24 com o do 29. 

Na segunda parte, em que se declara contraria á Constituição 
a emenda_ substitutiva da ·Commissão, é a ·que se refere á prohibição 
do trabalho industrial nocturno elas mulheres. 
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A Commissão assim se manifestou: 

"Quanto á suppressão do paragrapho unico, não ha razõeb 
valiosas que possam aconselhar a recusa de_ uma prohibição 
geralmente consagrada nas leis operarias. A mulher, em razão 
ele sua constituição physica, do seu papel na procreação e 
elos multiplos e importantes deveres, que a esperam no lar, 
só com grandes inconvenientes e todas as desvantag·ens do sm·-
menage, pócle supp_ortar o trabalho á noite." 

A Commissão allucliu até ao resultado da conferencia officia·l 
realizada em Berna, em 1905, entre diversos Estado's da Europa, for-
mulando a absoluta prolübição do trabalho nocturno das mulheres 
nas fabricas. 

Si na Constituição Federal se eonsagra a plena liberdade elo tra-
balho industrial, parece a mim, como humilde Relator ela Commis.:;ão, 
que a interpretação desse dispositivo constitucional não deve ir a 
ponto ele ;;;acrificar a moral e o clesenvalvimento ela especie, que süo 
tambem assumptos de que o proprio Estado tem necessidade ele cogitar 
-e cogitar bem ele perto. 

Quanto ao Cocligo Civil, foram feitas arguições sobre pontos ela 
.emenda subs'iitutiva, determinadamente poleos clistincfos coUegas re-
presentantes do Esfa.do '(]10 Rio Grande elo Sul, o Sr. Jü'aquim Osorio, 
-e ele Minas Geraes, o Sr. Augusto de Lima. 

Effeclivarnente o proJecto primitivo contrariava disposições do 
iCocligo Civil; mas não estavamas i.nhibiclos de alterar este Codigo: 
·votado pelo Congresso, o proprio Congresso pócle modificar qualquer 
-O.e seus institutos. 

A Commissão, entretanto, •quando es tudàu em 3• discussão as 
·emendas offerecidas ao projecto, procurou tanto quanto possível resal-
var esta parte A, attendendo ás reclamações que tinham sido feitas 
ela tribuna, pôz as disposições ela emenda ele accôrclo com os disposi-
tivos do Coclig·o Civil. 

A este proposito Já citei o art. 3º ela emenda. 
Como disse, o projecto primitivo dava capacidade para o contracto 

de trabalho aos menores ele 16 annos e ·á mulher casada, independente 
<lo representante le2al ou do marido, confome o caso . A emenda cor-
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r1gm isso que, para alguns dos colleg·as, era uma falta e fez concorda:r-
com o Codigo Civil o dispositivo em questão. 

Deixou avena:s uma excepção que foi essa em favor do menor· 
que já tenha attingido á idade de 12 annos, .o qual, com o consenti-
mento dos seus representantes legaes, poderá celebrar contracto de 
traibalho, para serviços, que lhe não prejudiqu'eim a saucle nem errnba-
rac·em a educação escolar; 'e mais que o cons.entimento, quando dene-
gado ou ele difficil obtenção, poderá ser supprido judicialmente. 

Influiu no animo da Commissão para estabelecer esta excepçâo. 
o motivo que é conhecido de todos aquenes que estão ao corrente dos. 
serviços das fabricas: menores de 12 annos já trabalham em todas 
as fabricas, francamente, em regra acompanhando seus pes. 

Não era justo que, tratando a Commissão de regular estas relações. 
de operarios e patrões, fosse tirar a possibilidade ele trabalho áquellcs. 
que o desejassem exercer uma vez que procurou evitar males que clahi 
pudessem decorrer si estes menores não ·tivessem ens·ejo ele aprender a. 
lêr e ·ecrever, como a ·emenda substi tuLiva providencia. 

Foi o que determinou a Cgmmissão a manter esta unica excepção, 
ás disposições elo Cocligo Civil sobre a capacidade para o contract.o. 
ele trabalho. 

Não me parece tenha razão o meu illustre e particular amigo,. 
distincto representante ele Minas, Sr. Augusto ele Lima, quando affirma. 
que a lei operaria é quasi uma desnecessidade, em face elo Coclig°' 
Civil que nos arts. i . 216 e seguintes cogita do contracto do trabalho,. 
estando ahi regulado esse instituto, ele modo que bastaria isso para 
sanar os males ele que no-s queixamos, procurando remedial-os no· 
projecto ele lei operaria. 

E' exa:cto que no Codigo Civil se encontram disposições que a. 
emenda substitutiva accei tou: as disposições elo capitulo II sobl'e 
o contracto elo trabalho. 

Mas do Cocligo não constam as medidas contidas no capitulo sobre 
o dia de trabalho e os acciclentes de trabalho e são esses justamente 
os dous pontos, com mais insistencia reclamados. Podem. as medidas 
acloptacla.s pela Commissão não .ser as melhores, não ser mesmo bôas. 
A Commissão reputou-as sufficientes; mas a sabedoria· da Gamara 
resolverá. Fizemos um trabalho preliminar para deliberação no plena~ 
rio pelos honrados collegas. 
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Foram determinadamente atacados alguns pontos particulares ela 
emenda substitutiva e, entre elles, o da fixação de 10 horas de tra-
balho. 

Devo declarar, com toda a franqueza, á Camara que esta dispo-
siçã;o foi votada por maioria da Commissão. Fui um dos vencidos: 
teria mantido a. disposição do projecto primitivo, as oito horas, alte-
rando apenas o criterio. Conservaria as oito horas de trabalho, e.orno 
base, para o salario e manteria a plena Ji.berdade ao t rabalhador. 
A Commissão, porém, decidiu alterar para 10 horas e penso que as 
razões que influiram em seu animo são muito ponderosas. 

Lendo um commentario de Ingenieros, sobre o projecto de lei 
argentina, a que me referi ainda ha pouco, encontrei considerações 
que bem se podem applicar ao nosso caso presente. 

Diz elle: 

"Quanto ao dia normal de trabalho, na generalidade das 
industrias ou das occupações, o projecto opta pel·as oito homs, 
s·eim ·esquecer que ha numerosas excepções que modificarão a 
·duração .desse dia, quando as condições nas quaes o trabalho 
se realizar, p·ermittirem, ou até impuz·erem, que elle seja mais 
longo, por exemplo, nos trabalhos ruraes e agricolas, e em 
qualquer tarefa, ao ar livre, em que o dispendio organico, 
ou a permanencia em locaes fechados, não entrem como facto -
res ele diminuição. 

Em cada caso, a autoridade technica, em vista das cara.-
cterisiticas de cada industria, para um c·erto numero dellas, 
e ainda mais, em· vista dos accôrdos entre operarias e patrões, 
accôrdos elevados á categoria de regulamentos, para todo um 
conjuncto de trabalhos similares, ficarão com o encar:: o ele 
estabelecer as differenças necessarias." 

Mais acleante pondera o autor: 

"Paiz tão extenso como o nosso (e o Brasil ainda é mais 
extenso ) , "no qual as variações de temperatura, segundo as 
zonas tbermicas, são tão accentuadas, e no qual existem in-
dustrias de muita importancia, em reg·iões extremamente 
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afastadas umas das outras, não póde estar submettido a um 
regimen uniforme no tocante á distribuição do tempo. 

Assim, a variação do dia de trabalho, além desses funda-
mentos, é imposta por muitos outros factos, inherentes ao 
genero ele trabalho e aos costumes locaes. 

Igual observação se apresenta quando se tomam em con-
sideração a idade e o sexo dos trabalhadores e o interesse 
particular que tem o Estado em proteger a mulher operaria 
e a creança submettida ao trabalho." 

Dahi se conclue que não será da lei que virá a determinação 
exacta e precisa das horas de trabalho. E' .uma questão a resolver 
entre patrões e operarias. Nós já temo's disposições que garantem 
esta solução. Lerei, mas antes devo referir aos collegas o que se deu 
na Australia, onde 'OS operarios conseguiram realizar as suas aspira-
ções, muito m~lhor, do que em todos os recantos da Inglaterra, cujos 
operarios exigiam os "quatro oito" - "Eight hours to woi'k, eight 
hours to play, eight hours to sleep, eight schillings for day"; na Aus-
tralia, elles conseguirMn, com muita antecedencia, os tres "oito"; 
com relação aos schillings por dia, tornou-se variavel porque o salario 
varia segundo a localidade para mais ou para menos. Pois bem, ahi, 
segundo o testemunho categ·orico . de Albert Metin, que foi estudai' 
in loco a organização social ela Australia e da Nova Zelandia, em uma 
-obra - Legislação Overaria e Social na Au.stralia e Nova Zelandia, os 
operarias obtiveram as oito horas de trabalho, não em virtude de dis-
posição de lei, mas em vil~tucle de accôrdo f.eito com os syndicatos 
industriaes. 

Eu disse que, para a solução dess'e caso, temos disposiçfo de lei. 
A emenda substitutiva tem um artigo que, regulamentado, póde per-
feitamente estabelecer as condições dessa solução: é o art. 59, das 
disposições geraes, que cr.e·a o patr.onato do 'trabalho sob a dil'ecção do 
Ministerio da Agricultura. Tinhamas, porém, como assignalei, dispo-
sição le] al, que é a seguinte: Decreto legislativo n. 1. 637, de 5 de 
Janeiro de 1907, que crea syhdicatos pr.afissionaes e sociedaides coope-
rativas. 

Leio o art. 8º que é o ·que se refere á materia: 

"Os syndicatos que se constituírem com o espirita de har-
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mania entre patrões e operarias, como sejam os ligados pur 
conselhos p1ermanentes de conciliação e arbitragem, d~tina
dos a dirimir as divergencias e contestações entre o capital e 
o trabalho, serão considerados como r epresentantes legaes da 
class·e integTal dos homens do ttabalho e e.orno taes i;ioderão 
ser consultados em todos \lS assumptos da profissão." 

Ora, na Australia não havia disposição de lei e os syndicatos resol-
veram lá a situação. Entre nós j1á existe disposição de lei pela qual 
essa faculdade é dada aos syndicatos de dirimir a questão entre patrões 
e ·operarias. 

Fallou-se tambem em ser curto o prazo dado pela emenda substi -
tutiva á operaria parturiente, para descanço; a Com missão explicou 
perfeitamente a razão pprque reduziu esse prazo a trinta dias exclu-
sivos, dando, entretanto, o salario integral. 

Aqui está o que ella disse: 

".No art. 47, que cogita da situação da mulher operaria 
antes do parto e depois do livramento, foram apresentadn,s 
estas emendas : n. 49, augmentando o numero de dias para 
descanço . da mulher operaria, e igualando o salario a per_-
ceber antes e depois do parto; n. 50, mandando abonar :r.a 
hypothese, o salari.o ordinario; n. 51, creando junto ao esta-
be~ecimento industrial um local pai-a a amamentação das 
crianças; e n. 52, supprimindo as palavras finaes elo artigo 
e do § 1 º. 

E' arbitraria a disposição que mandar dar á mulher ope-
raria um terço do salario no primeiro periodo - ele 15 a 25 
dias antes elo parto - e metade no segundo - até 25 dias 
depois do livramento. Parece á Commissão preferivel conce-
der-lhe um prazo certo ele 30 dias, sem distinguir periodos, 
ele que ella usará, como entender, abonando-se-lhe o salario 
integral. Si tiver necessidrud'e de ·excedel-o, nada perc.eberá 
pelos dias a mais; e nesta hypothiese, mesmo que us,e do prazo 
maximo dado pelo artigo, ainda ficará mais favorecida, do que 
com a solução no mesmo prescripta. Neste sentido a Com-
missão proporá a alteração do projecto, ficando supprimidos 
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.os para::. raphos do artigo, e prejudicadas as emendas ns. 51 
e 52." 

Foi calculo feito pela Commissão: dando-se o ordenado integral 
nos 30 dias fica a operaria ·mais favorecida elo que utilizando os dias 
anteriores e posteriores ao parto, com o salario reduzido. 

E depois, hoje, 10 ou 15 dias em seguida ao livramento já as 
mulheres se retiram da Maternidade e muitas antes disso. 

Passarei agora á outra parte do projecto, que, aliás, é importante, 
a que diz respeito aos acciclentes ele trabalho. 

F.oi um ponto grandemente atacado por dous distinctos professores 
de direito, os Srs. Drs. Manoel Villaboim, representante de ·s. Paulo, 
e Andrade Bezerra, representante de Pernambuco. 

A questão principal, póde-s·e dizer, foi i:elaitiva ao modo de com-
prehencler o accidente do trabalho. 

Antes de mais nada, devo rebater uma accusação do illustre Depu-
tado por S. Paulo, de que a emenda substitutiva fez retrogradar o pro-
,jecto de lei operaria ao direito commum. 

Pelo direito commum, regulam a especie .os arts. 1. 518 e seguintes, 
do Codigo Civil (Das obrigações por actos illicitos) em virtude dos 
quaes toda pessoa é responsavel pelo clamno que causca p.or acto, 
negligencia: ou imprudencia propria, por actos das pessoas, pelas quaes 
responda, ou elas cousas que estão 1em sua guarda. Em resumo, o indus-
trial só é responsavel pel.o facto ele clelicto ou quasi delicto seu. 

Ahi, no direito commum, a prova cabe, principalmente ou exG!u-
sivamente, ao operaria; na emenda substitutiva ela Commisãso, não: 
o patrão é obrigado a indemnizar .o clamno. O operaria reclama o pa 0a-
mento; ao patrão cumprirá provar que o acciclente não se deu nas 
condições estabelecidas na lei. 

Pelo direito commum, ü process.o para a indemnização dos males 
resultantes elos acciclentes é o ordinario, longo e moroso; a emenda 
su1bstitutiva estabelece o process.o summario, cüm muito mais vanta-
gem para a liquidação por parbe elo op·erario. 

Na emenda substitutiva o patr'ão póde prevenir os acciidentes por 
meio de seguros indiviiduaies ou collectivos ou dos syndicatos patro-
naes. Pelo direito commum, pelo direito anterior, não se pócle cogitar 
desta materia, porque sobre ella não ha disp.osição alguma de lei. 
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A emenda substitutiva faz deoorrer a responsabilidade elo patrão, 
elo proprio contracto do trabalho. 

E' a theoria ela responsabilidade c.ontractual. 
Segundo essa theoria, ao mesmo tempo que o patrã:o se obriga 

para com o operaria ao pagamento de um salario convencionado, cor-
respondente a uma certa quantidade de trabalho, empenha-se (art. 15 
e paragraphos) em tomar todas as precauções para garantir a saude 
e a vida do operaria. E' da violação do contracto que decorre a respon-
sabilidade. 

Effectivamente, oonfesso que ha uma falha na disposição do artigo 
referente a accidentes de trabalho. A Commissão, ao elaborai-o, quiz 
alludir á força maior e á culpa, mas á c1üpa que se equiparasse 
ao dólo. 

Ficou o artigo falho. Foi por isso que declarei que havia algumas 
increpações justa.s ao trabaHw da Commissão; 1esta é uma idtei\las. 

Declaro á Gamara acoeifar a anodific•ação que a Casa ·entenda de 
fazer na disposição, si fôr impossivel, ou accrescentando á palavra 
ciüpa o termo gmve, ou supprimindo aquella palavra para se esta-
belecer quasi em sua nudez a theoria. do risco profissional. 

Mas a theoria do risco profissional faz abstracção de toda 'idéa de 
falta e de imprudencia da parte do patrão e da parte do operario. 

Fallou-se muito aqui no risc.o profissional e na lei franceza que 
o estabeleceu com modifiêações. 

Da transformação profünda da industria e das modificações con-
tinuas e .consideraveis das machinas, resulta o augmento da gravidade 
idos acciclentes: dahi torna-se o risco profissional uma das necessi-
dades, uma das condições normaes do exercicio de uma profissão, de-
vendo figurar nas despezas geraes, no mesmo titulo em que figura 
a deterioração dos machinismos, dos edificios e das ferramentas. 

Estudando a lei franceza de 1998, diz Gillet: 

"A adopção do princ1p10 do "risco profissi.onal" deixa 
evidentemente a cargo elo operari.o todos os accidentes occa-
sionados por sua falta. Gom effeito, é incontestav·el que o "risco 
profissional" só começa, quando se torna imp.ossivel deter-
minar a responsabilidade verdadeira. E' ·consequencia disso 
•que neste caso 25 o/o elos accidentes (aquelles que são devidos 



- 730 -:-

á falta do operaria, á sua imprudencia, á sua negligencia). 
ficam sem reparaç.ão. Resulta tal estado de cousas que cada 
accidente do trabalhü deve ser seguido de um inquerito para. 
ü fim de determinar-lhe as causas, devendo o operaria demon-
strar que ,o accidente não sobreveio por culpa sua, sendo inte-· 
ressaclo, o segurador em fazer demonstração contraria. 

Um elos primeiros inconvenientes da adopção pura, sim-
ples do pr incipio do "risco profissi.onal" é o de que cada. 
accidente elo trabalho dá lagar a um processo civil entre O· 

patrão e o segurador de uma parte, e o operari.o ele outra, 
processo 'que se apresenta em condições muito especiaes, por-
que as unicas testemunhas a serem ouvidas, os operarias,. 
são asrnlariaclos de uma das partes, e c.ompanheiros ela outra. 
Do ponto ele vista puramente moral, para evitar que a teste-
munha - op eraria t enha de escolher entre a· sua consciencia 
e o seu interesse, havia uma _grande vantagem em supprimir· 
a causa ·do processo, tirando toda a razão de ser á pcs·quiza. 
das causas do · accidente. 

Estahel,eceu-sc, pois, um compromisso, deciclincl10 que o· 
operaria seria indemnizado em todos os casos de accident.e, 
sem excepção. Como, porém, era irnpossivel, com toda a equi-
dade, gravar a industria com encargos mais pesados que os: 
decorrentes ela adopção ela icléa clt'l "risco profissional", foi 
aclopt.aclo o criterio .seguinte: em Jogar el e obl'igar o patrão-
á reparação completa de 75 % dos acciclentes elo trabalho• 
(falta elo patrão, ri sco profissional), decidiu-se obrigal-o só-
mente a uma reparação parcial, coriiesponcl ente a 75 %, . no· 
maxilno, ela rep-amção tofal, mas ele todos os . acciclentes do 
trabalbo." 

Como já declarei, a Commissão não se recusa a acceitar a modi-
ficação , si a Gamara, em sua sabedoria, entender fazel-a (Pausa.) 

'Sr. Pres idente, a hora está esg.otacla. Teria ainda de fazer ligeiras 
considerações sobre uma ponderação elo meu illustraclo collega Andrade 
Bezerra, ·que tanto illustrou este debate; mas não 6 el e capital interc;:;se 
para o caso: e é pass ive! que ainda ten.ha ensejo ele a ella me rderir, 
por occasião ela votação. 
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Terminarei, pois, as minhas considerações. Aproveito a occcasiao 
de estar na tribuna para pedir a V. Ex. 13e digne dar subatituto ao 
Sr. Turiano Campello, membro da Commissão de Constituição e Justiça 
e que se acha ausente. (Milito bern; rniiito bern. O aradai· é c1irnpri-· 
mentado.) 

' ----

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBHO 

O Sr. Evaristo do Amaral ( *) (par· a encaminhai· a votação) : -
A Gamara ·está em face da votação de · uma lei 'Cle class·e infracfora ela 
Constituição Federal que, no seu art. 72, § 211, est&belece a plena liber-
dade cio trabalho, como outras liberdades s.obre varios modos ele acção 
individual, que não podem ser cerceadas, elo mesmo modo que esta 
não o póde. 

O SR. JOAQUIM OsoRJO: - E as classes operarias }á estão protes-
tando contra a lei projectada. 

O SR. EvARIS'fO DO AMARAL: - As classes operarias não querem 
esta lei. Os paizes novos, paizes que estão surgindo do brazeiro actual 
da Europa, onde se formaram as questões que trouxeram afinal o 
cháos, cujo fiat está sendo .o governo ele soldados, operarias e mari-
nheiros, nos estão indicando que elevemos tri lh ar rmtro caminho, por-
que, si o não fizermos, é naLural que soldados, operarias e marinheiros 
tambem possam um dia realizar as áarantias e liberdade conslitucio-
naes que as classes clirig·entes não souberam ou não puderam realizar. 
\ e À. nova nação yugo - slovena, ha pouc.os dias organizada, transmittiu 
á:õs alliados as suas bases or[ anicas, entre as quaes figura a seguinte 
e ultima: 

"Serão exclu iclos todos os privilegias especiaes e prohibicla a legis-
lação ele classes." 

Citando este topico, peço venia para pretender crue elle significa 
uma aclvertencia á Gamara elos Deputados ela Hepublica Fed erativa 
Brasileira, org·anizacla segundo a Constituição ele Fevereiro, para que, 
justamente nessa época, não faça o contrario claquillo que as novas 
nações estão promovendo. (ilfoito bem; miiito bern.) 

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 

Votação 



- 732-

O Sr. Augusto de Lima (para encaminhat a votação): - Sr. Pre-
sidente, pouco teria de acrescentar ao que, em longos discursos profe-
ridos nesta Casa, tive occasião de oppôr á adopção de qualoquer medida 
que tendesse a org·anizar o trabalho actualmente, medida que seria 
deficiente, de um lado, e inconstitucional, de outro, além de inopp'Or-
tuna, em todos os pontos, deante dos factos importantes que se est.ão 
f1assando no momento na reconstrucção da s,ociedade. (Muito bem.) 

Fallo hoje com alguma autoridade, porque a nenhuma classe inte-
ressará a adopção da nova lei mais do que á classe operaria, e estou 
autorizado a declarar desta tribuna que o Centro União Operaria do 
Districto Federal, que contém em seu seio numerosos .obreiros, é 
tambem contrari'O á adopção do sµbstitutivo que vae ser votado. 

Tenho em meu poder o .officio que amanhã apresentarei á Gamara, 
e lerei da tribuna para que fique inserto nos Annaes. 

Não ha autorida:de nenhuma a quem se possa attribuir melhor 
força e maior prestigio do ·que a das classes visadas pelo nova lei. 

Peço, p.ortanto, á Gamara que o rejeite. (llfnito bem.) 

O Sr. Octavio Rocha (pela o?'dem) requer e obtem votação no-
minal para o projecto n. 284 A, de 1917. 

O Sr. Estacio Coimbra (1Jela ordem) : - Sr. Presidente, per-
gunLo a V. Ex. si o requerimento de votaçãp nominal vae ser submet-
t.ido á Gamara? 

O Sn. PRESIDEN'l'E: - O requerimento }á foi votado e dado . ·':'?r 
approvado. ' 

· ~"" k 

O SR. Es'rACIO COIMBRA: - E' possível requerer verificação d,~ 

votação? 
O SR. PRESIDENTE: - Desde que não se iniciou a chamada, é pos-

sível. 
O SR. ESTAGIO COIMBRA: - Então requeir.o a verificação ela vota-

ção, porque, evidentemente, não ha numero no recinto. 
O Sr. Presidente: - Vae-se proceder á verificação da votação, 

a requerimento elo Sr. Depu taclo Estacio Coimbra. Este é .o meio normal 
ele apurar si ainda ha numero, o que tambem se reconheceria na cha-
mada para a votação nominal. 

·-
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Procedendo-se á verificação de votação, rec.onhece-se terem vo-
tado a favor 35 Srs. Deputados e contra, 11; total, 46 . 

• 
q Sr. Presidente: - Não ha numero. Vae-se proceder á cha-

mada. 

O St. Juvenal Lamartine (2º Secretario, servindo de 1 º) procede á 
chamada dos Srs. Deputados. 

Feita a chamada, responderam 42 Srs. Deputados. 

O Sr. Presidente: - Responderam á chamada 42 Srs. Depütados. 
Não ha numero para se proseguir nas votações. 

SESSÃO DE 17 DE NOVEMBTuO 

• 
O Sr. Presidente: - Vou submetter á votos o substitutivo da 

Commisão ele Constituição e Justiça. 

O Sr. Octavio Rocha (pela 01·dem) : - Sr. Presidente, eu havia 
requerido, na sessão passada, votação nominal para este projecto. 

Renovo meu requerimento, porque desejo que a historia apure a 
respónsaJbi liclacle ela revolução que a medida, uma vez approvacla, ama-
nhã irá des·pertar. (Muito bem.) 

O Sr. Nicanor Nascimento (*) (pam encaminhar a votação): -
Sr. Presidente, as breves palavras elo illustre Deputado pelo Ri.o Grande 
do Sul concretizam a gravidade da situação, neste momento. 

As questões sociaes, como V. Ex. sabe, constituirão a parte pri-
'macial da Conferencia da Paz. 

Hoje, o mundo civilizado, graças á transformação extraordinaria 
por que passou a política de todos os Estados, quer as autocracias, 
quer as democracias, constitue uma mentalidade nova creando outras 
relações sociaes entre as classes e que devem ser oq anizadas e reali-
zadas nas leis dos paizes democraticos. Aquelles que não realizarem 

( *) Este . discurso não foi revisto pelo orador. 
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e concretizarem esses sentimentos geraes ·da especie humana, farão 
surgir, dentro dos seus povos, a revolução, a anarchia. 

Nós, os que pleiteamos as idéas socialistas no Brasil, des·ejamos 
que a Nação Brasileira seja conduzida através da paz para o progresso 
e uma ordem nova e a responsabilidade por tudo quanto occorrer em 
divergencia com essa marcha ev.o lutiva e natural das cousas patrias, 
cahirá sobre a:quelles que se oppuzerem a esse encaminhamento natu-
ral das questões. (Miiito bem.) Hoje estamos autorizados a declarar, 
cm nome da massa pro1etaria do Brasil, que ella repelle in l imine o 
Co-digo do Trabalho, qual é o proposto pelo substitutivo. (Apoiwlos.) 

A questão não póde ser agora estudada debaixo elo ponto ele vista 
de uma classe, ou debaixo do ponto ele vista politic.o; tem que ser 
estudada debaixo cio ponto ele vista do sentimento geral da especie. 

Subscrevo o requerimento do meu illustre c.ollega, porque desejo 
que a responsabilidade seja assumida por cada qual, e entendo que o 
Cocligo do Trabalho, como está proposto, não póde ser votado. 

Urge que a Nação Brasileira examine a questão; ouça todas as 
partes interessadas nella, e nã:o só os inclustriaes, como foi a concluvt.a 
da Commissão de Justi11a. (Apoiados.) A Commissão ouviu o Sr. Strect; 
o Cocligo foi alteracJ.o no sentido das propostas elo Centro Industrial, 
não sendo ouvida nenhuma commissão operaria. 

O SR. CuNI-IA MACHADO: - V. Ex. dá licença para um aparte. Não 
foi ouvid a nenhuma cornmissão operaria, porque não quiz; a Com-
missão de Justiça, por ecli taes, convidou a comparecer todas as classes 
interessadas. 

O SR. NICA NOR NASCIMEN'l'O: - A isto é, que a massa proletaria 
chama subterfugio. U convite para que comparecessem os interessados, 
foi publicado em um jornal clandestino, no Diai·io do Congresso. 

O SR. AuGUS'l'O DE LIMA: - Inedito e clandestino. 
O Sn. NrcANOR NASCIMENTO: - V. Ex. sabe que o Diario do Con-

g?'e:Jso já era clandestino. A Gamara o tornou ainda mais ·quando o 
separou do Diai·io Official. Es·ses eclitaes ahi publicados são lidos pelas 
claRses mais eleva•das, que lêm os dous cliarios, porque isso lh es inte-
ressa e têm lazer para tanto. Não os lê a ma:ssa proletaria, que não 
tem tempo para cuidar ela sua hn iene, nem da- educação mental, nem 
para cuidar ela sua familia, e tem menos ainda para comprar o Diario 
Official ou o Diario do Conaresw. Assim, esses editaes foram lidos 
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pelo Sr. Street; não o foram, nem podiam ser, e era de prevêr que não 
fossem, pela massa operaria. 

Nestes termos, entendo ·que deve ser votado .o requerimento do 
illustre Deputado Sr. Octavio Rocha, que exprime a anciedade da Nação 
para conhecer a responsabilidade de cada qual. 

Era o que eu tinha a dizer. (Mn'ito bem.) 

O Sr. AI varo Baptista ( *) (para encaminhar a votação) : - Tive 
occasião, Sr. Presidente, o anno passado, ide influir, para que fosse 
dormir no seio de uma das Commis·sões, um projecto que indubita-
velmente ·era mais liberal e mais humana (mnito bem) do que este 
que ora se submette ao voto da Gamara. 

o SR. DIONYSIO BENTES: - o substitutivo é liberal e humano. 
o SR. NTCANOR NASCIMENTO: - E' evidentemente deshumano o sub-

stituti'1o. 

O SR. 0CTAVIO ROCHA: - Os operarios estão ahi protestando por 
escripto. 

O SR. DroNYSIO .BENTES: - Na minha opinião, é liberal e humano. 
ü SR. ALVARO BAPTISTA: - Perdôe o nobre Deputado, mas V. Ex. 

está demonstrando que não conhece o assumpto. 
O SR. OCTAVIO ROCHA: - Os patrões é que estão a favor do sub-

stitutivo. 
O SR. DIONYSIO BENTES: - Conheço perfeitamente o assumpto: 

tomei mesmo parte na discussão. 
O SR. ALVAHO BAPTISTA: - Si V. Ex. conhecesse não diria o que 

acaba de avançar. 
O SR. DroNYSIO BEN'ms: - Não apoiado. 
O SR. ALVARO BAPTISTA: - V. Ex., si fosse justo, siquer, não pode-

ria dizer ·que esta lei protege a infancia, a mulher e a sociedade. Nada 
disto: é uma lei quo protege unicamente o patrão, com exclusão mani-
festa do operariado. 

O SR. DIONISIO B:Im ms: - · Não apoiado; é feita para proteger o 
operario. 

O SR. NrcANOR l'IASCIMEN'l'O: - Protege especialmente o patrão. 
(Mnito bem.) 

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 

• 
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O S. Ar, VARO BAP•rrs•rA: - Si considerarmos a sociedade tal qual é, 
veremos que é constituida em tres quartas partes do proletariado, e 
que a quarta parte, apenas, é dos patrões, e dos que governam, dirigl'm 
a sociedade á revr.lia do operariado. 

Do que se deve tratar não é propriamente de horas de trabalho, 
que aliás se determinou seriam dez, do que se deve cogitar não é pro-
priamente de salarios, porque não se trata ele m~rcadoria, não é urna 
mercadoria, o trabalho humano não pócle ser equiparado a tal; a ques-
tão principal é a social, e esta o que exige é um logar da sociedade 
para cada operaria; é preciso que nella cada um fórme, que a socie-
dade não seja constituida pelos dirigentes, que representam minoria 
insignificante, que governa de accôrdo com seus interesses e .não atten-
clenclo aos grandes in teresses humanos. (llfoito bem.) 

São estas as idéas vencedoras no mundo inteiro e só no Brasil, 
que tem no seu activo grandes reformas, grandes provas de elevados 
sentimentos de patriotismo, só aqui, Sr. Presidente, nesta hora terri-
vel, em ·que os destinos dos povos estão á mercê do operariado ele toda 
a parte, só aqui se fecham as portas ela socieclacle ao operariado, e se 
quer que elle continue acampado muito longe elo logar a ·que tem 
direi to. 

O SR. COSTA REGO: - Quer dizer: V. Ex. vae até ao soviet? 

ü SR. AL\'ARO BAP'l'IS'l'A: - V. Ex. não comprehendeu bem as mi-
nhas palavras . 

Não posso deixar ele considerar o operaria tão bom e com tantos 
direitos quanto qualquer ele nós; não vejo motivo para que alguem, 
só poPque faz parte dos dirigentes, seja superior a qualquer operario. 

Quem sabe si V. Ex. e eu não valemos menos cio que um operario, 
relativamente aos serviços que podemos prestar nós e elle á sociedade? 

Agora, a guerra terrivel ·que abalou o mundo inteiro deixou bem 
clemonslracla a importancia do operariado e como é elle que de facto 
c::mstitue a soci edade. Nós .outros somo& a minoria e não elevemos, para 
ser justos, para ser humanos, deixar ele consultai-os sempre que se 
tratar de seus interesses. 

O que se fez nesta Casa nã.o foi consultar aos operarios, mas ao 
chefe; este é que foi chamado. Nunca descemos a ir cm1fabular com 
o operaria~ indagando que salario tem elle, o menor ele qualquer sexo 
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como é tratado, quantas horas de trabalho faz por dia, etc. Nada clislo 
sabemos e vamos votando leis, regulando Ludo ! 

Como fazer justiça deste modo? Fazer com que continue excluiua 
da sociedade a sua maior parte, é positivamente provocar a reacção, 
a revolução, aliás legitima. 

Não póde ser perpetuada esta situação, em qu e a especie humana, 
r econhecida scientificamente e p.or todos os philantropo , por qual -
·quer homem de bom senso, como una, continúa dividida nos que man-
dam e nos que são mandados, nos que possuem e nos que nada têm. 
Essa situação anormal não póde perdurar. A Gamara, portanto, si 
não quer provocar o tumulto, a desordem, si não quer fazer offensa 
ao passado liberal da Nação, si não quer revoltar as consciencias justa , 
não póde votar este projecLo. (Muito bem; muito bem. O omd01· é c11m-
p1·iment!ado .) 

Approvado o requerimento de votação nominal. 

O Sr. Costa Rego (pela ol'dem) requer a verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação ele votação, reconhece-se Lerem votad°' 

a favor 68 Srs. Deputados e contra 8; total, 76. 

O Sr. Presidente: -. Não ha numero. Vae-se proceder á chamacla. 

O Sr. Juvenal Lamartine (2º Secr etai·io, se1·vi1ulo de 1°) procede 
chamada dos Srs. Deputados. 

Feita a chamada, resp.ondem 74 Srs. Deputados. 

O Sr. Presidente: - Responderam á chamada 74 Srs. Depu-
tados. 

'ão ha numero para se proseguir nas votações. 

SESS.10 DE 18 DE NO\ EMBRO 

O Sr. Nicanor Nascimento (*) (para negocio iwgente) (movi-
mento de attenção ) : - Sr. Presidente, nenhum negocio póde ser mais· 
urgente no Brasil cio que attender á necessidade inacliavl de reor~a-

( • ) Não fo i r evisto pelo Oi-a dor. 
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nizar a situação das classes sociaes, de modo que se esta:beleça um 
equilibrio suff'iciente para ·que o salario e renda possam permiLtir o 
maximo ela producção que dê ao Brasil a sua efficiencia industrial e 
commercial no mundo. 

Não é possível chegar ao resultado que' acaho ele synthetizar nesta 
expressão sem que o trabalho, fonte ele toda riqueza, fonte de toda 
a energia, sem cuja fecundação a terra e as materiam primas nada 
valem, esteja regulando ele um modo equitativo e justo. 

Parece que a constituição mental do mundo realiza hoje um·a 
somma ele conhecimentos organicos do estado s.ocial ela especie, de sua 
physiolog"ia, de modo a estabelecer quaes as condições ele coexistencia 
elas classes, afim ele que trabalho e valores possam ter a efficiencia 
maxima para que uma Nação realize os seus destinos na terra. 

Não é com a oppressão de maior numero que se pócle conseguir 
essa maxima efficiencia, por·que a energia incliviclual, pela transfor-
mação elo estado physiologico em um estado pathologico, determina 
uma diminuição na efficiencia ela pJ:·oclucção, diminuição que, sendo 
individual, pela somma elos indivicluos que constituem as classes, tor-
na-se nacional, dando como expressão definitiva uma diminuição de 
valor especifico dessa Nação. 

A controversia estabeleceu-se durante muito tempo sobre a neces-
sidade ele int·ervenção elo Estado ·e a negativa p1eremi1Jtoria que políticos 
e burguezes oppunha:m ao surto das cl•asses trabalhaidoras e ao equi-
líbrio de seu salario exíguo com a renda exorbitante elos capitalistas 
·deu em resuHa:clo conflictos socia:es que se intm1sificaram e;m explo-
sões revolucionarias e transformaram a Europa ele feudal e autocratica 
em Europa democratica, chegando muitas vezes á excessiva explosão 
elo maximalismo. 

A esse tempo, as democracias em·opéas, Sr. Pr·esidente, acceit.a-
vam as soluções intervencionistas, chegando ao resultado ele inte jrar 
as classes operaTias no Governa da Nação, nas Pes-oluçõ·es nacionaes. 
Obteve-se, como consequencia, o maximo de poder organico ele cada 
nacionalidade. Esta acção desenvolveu-se na França, nos Estados 
Unidos, na Inglaterra. Os g·overnos aCC'eitaram as theorias interven-
cionistas, avançaram-se com o proleLariaclo. O Chefe do Governo Inglez 
entendeu-se com o Labour Party e com os outros partidos tra:balhist.as 
e socialistas; e desse entendimento sabiram os accôrdos que permitti-
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ram que a acção voluntaria de toda a Nação désse â Ing"laterra o 
maximo de sua efficiencia no mundo. 

Ora, esse estado de espírito, esse estado de consciencia collectiva, 
que se r-ealizou preliminarmente na Eurorpa, como nos Estados Unidos, 
chegou neste momento ao Brasil. 

As classes antigamente chamadas inferiores, as classes pobres 
Já .têm a consciencia do seu valor, do seu poder, da sua dignidade; 
felizmente, porém, ·essas class·es não têm nenh'lrma -tenclencia para o 
maximalismo desorg·anizador, pedem a intervenção elo Estado e solu-
ções organicas elos pro.blemas soci.aes. 

Esse é o ponto exacto em que o bom senso 'das classcs proletari&.s 
se colloca defüonte do que deve ser o bom senso das classes · governa-
rnentaes. 

Si uma classe -como a outra tiverem a energia, a sinceridade, a 
calma brt5tantes para o estudo elo problema e para a sua solução dada 
com sinceridade, dentro elas necessidades nacionaes, a crise terá solu-
ção legislativa; si, porém, caprichos, revives0encia de sentimentos feu-
daes, de dominio ou de sentimentos romanticas de rebeldia collocarcm 
as classes em irrecluctivel anta · onismo, teremos necessariamente :::s 
revoluções, que têm de passar pela idesor:ganização, pela desordem para 
chegar ele IJJovo á organização. 

Este momento concretizou-se agora na Gamara, desde que a Com-. 
missão ele Justiça propõe um substitutivo ao Cocligo do Trabalho, sub-
stitutivo que não representa nem as C'Orrentes nacionaes nem as cor-
rentes parl,amentares. 

Não quero entrar em detalhes sobre a questãio, nem esmiuclear 
sobre as influencias que agiram para que se chegasse a ·essa conclusão 
imperfeifa, mas o facto concreto é que 'ª Gamara já clemons·trou o seu 
querer, accorde com a opinião livre, por actos, palavras e votações, 
que o substitutivo não representa o pénsamento parlamentar: as clas-
ses se dirigiram ao Congresso. V. Ex., ·Sr. Presidente, ainda hoje rece-
beu manifesto ela Federação Operaria, reclamando contra o cocligo 11ue 
se pretendia ser o s·entimento elo Congresso e declarando que essa 
Federação, como as sociedades operarias, não quer soluções rvolucio-
narias, mas vindas da intervenção elo Estado. Mas não acceita as solu-
ções burg•uezas elo substitutivo. 

Attencli;indo a estas considerações e mais áquellas que fiz na .ultima 

. \_ 
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sessão,, foi redigido o requerimento que mando á Mesa, e para cuja 
discussão e votação immediata solicito urgencia. 

Sr. Pl'esidente, eu havia re.ctigido na altitude de oombafo em que 
es-tou um outro requerimento, em termos mais vivos e marcando rprazo 
prefixado á Commissão, para apresentar o projecto, mas, ao encontro 
dessas idéas, 'que eu sustentava em attitude de combate, vi chegal'em 
correntes poderosas que, c;om a maxima pruclencia e maximo amor 
ao bem publico, vieram apoiar as idéas contemporaneas, dando-lhes 
prestigio e robustez, que .permittem immediata acção parlamentar. 

Não sendo eu opiniatico, nem espiri1Jo revolucionnrio, pois só. 
acceito revoluções necessarias, entendi que era meu dever patriotico 
r0cluzir a fórma elas que eu fazia em termos energ·icos ás suggestões 
calmas e prnclentes, mas decisivas que traz este requerimento. Por 
isso acceite1-o tal qual está redigido. A coll·aboração assim trazida pelo 
illustre Sr. Alber'lo S.armento dirá á Nação o que pertende o S~. Rodri-
gues Alves. 

Requeiro a V. Ex. urgencia para a discussão immediata deste: 
requerimento e a nomeação ela Gommissã:o, sentindo-me autorizado a 
declarar a V. Ex. que o proletariado desta Capital espera a solução 
urg'entissima, não só desta questão, que é a expressã:o legisl'futiva cio 
caso, como elas muitas ques'lões economicas de immediata premencia. 

O Governo transacto, ou por proposito, ou por inepcia, accumulou 
as difficulclades mais espantosas para este momento. 

Foi ele verificação immediata pelos proprios poderes publicas 
que uma massa immens'a ela classe operaria passa hoj.e fome. E, 
quando isso se ·dá, dá-se tambem a nefasta acção cio Commissariad:o 
que, r;crturbando os mercados ela proclucção, portanto, os ela offerta, 
perturbando os mercados ela '])rocura, portanto, os ele consumo, traz 
uma situação ele deficiencia no supprimento ela população, cleficiencia 
que não póde, no momento, ser g'eulacla pela acção orclinaria da 
offerta e da procura, necessitando da interv·enção superior do Estado. 

Ha questões que se tornam prementes pelo conflicto ele interesses 
das classes. 

Por exemplo, é ele evidencia que commerciantes monopolistas pre-
midos entre os ·pl'e~,os de producção do algo.clãü e os preç.os ele seus 
leoninos contractos com as fabricas, a despeito de terem o mercacto 
farto, onde vendem tecidos, agitam a ameaça de fecharem as fabricas, 
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ou de diminuirem o trabalho, pois que os preços por que os producto-
res offerecem o algodão não permittem aos monopolistas aclquiril-o 
em preço tal, que possam lucrar mais de 100 %, como estão lucrando 
neste momento. 

O momento actual, quer. nacional, quer mundial, exi3e attenção 
.elos governos clemocraticos para casos desta i0rdem. 

Situação desta .ordem foi que a Inglaterra e os Estados Unidos 
resolveram pela requisição das fabricas e pela actividade, socializado 
e nacionalizado per.o Es1Jado, para crue <C'lontinuasse o trabalho fabril 
.sem perturbação ela ordem publica e ela ordem economica. 

Solicito a attenção elos poderes publicos para essa e outras ques-
tões ele natureza economica, mas tambem ele natureza social e que se 
podem t:ornar, de um momento para outro, dadas determinaçlas explo-
rações, em questões politicas. 

Parnce, portanto, que a urgencia que vimos ele requerer, ·eu e o 
eminente Sr. Alberto Sarmento, se impõe a todos os espiritos. Está, 
portanto, presente a V. Ex. o nossio requerimento. (Miiito bem; mnito 
bem. O oradoi· é vivamente ciirnprirnentado.) 

O Sr. Presidente: - O 81' . Deputado Nicanor Nascimento requer 
urgencia para ser discutido e votado immecliatamente o seguinte re-
.querimento : 

Considerando que a discussão aberta sobre o projecLo n. 2811 A, 
·de 1917, e seus substitutivos, os quaes visavam regi_1lar em todo o ter-
ritorio da Republica o regimen elo Lrabalho industrial, deu ensejo a 
que melhor se conhecessem as opiniões das varias correntes desta 
Gamara, pal'ecendo que o cli.to projecto e substitutivo não satisfazem 
·cabalmente as aspirações :da mesma em varias pontos; 

Considerando que, sendo o desejo elo CongTesso e elos poderes pu-
blicas darem urna solução priompta, acertada e justa ao problema ora 
1em debate, procurando atbencler ·e acautelar os intel'esses superiores elas 
·classes elos trabalhadores e dos productores; 

Requer-se que o referido substitutivo e projecto sejam submetti -
·dos ao estudo ele uma commissão es1pecial, composta ele nove membros, 
a aqual apresentará o seu trabalho, attenclenclo quanto possível ás 
()bservações feitas sobre o projecto e substitutivo, fazendo-lhe as alte-

Requerimento 
Nicano,· Nasci• 

mento 
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rações que julgar nec·essarias ou apresenfando trabalho novo e ouvindo 
o$ interessados ~ repres·entantes de classes. 

'Sala da Sessões, 18 de Novembro de 1918. - Nicanor Nascimento. 
- A,lbert:o Sa1·mento. 

Approvaclo o pedido de urgencia do Sr. Deputado Nicanor Nasci-
mento. 

Encerrada a discussão do referido requerimento dos Srs. N it;ianor 
Nascimento e Alberto ;Sarmento, é annunciacla a votação. 

O Sr. Presidente: - A lista da porta accusa a presença de 10\:J' 
Srs. Deputados. 

Approvaclo o referido requerimento. 

Com. Especial O Sr. Presidente: - Nomei'o para a Commmissão a que se refere 
o requerimento que acaba ele ser approvado pela Gamara, os Srs. Dur-
val Porto, José Augusto, Andrade Bezerra, José Maria, Nicanor Nasci-
mento, Josino Araujo, Raul Fernandes, José Lobo e Carlos ·PenafieL 



ACCI DENTES DE TRABALHO 

(SUBSTITUTIVO ANDRADE BES ERRA) 





COMMISSAO ESPECIAL DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

, (AC'l'A DA RGUNl.~O DE: 23 DE NOVEMBRO ) 

Sob a presidencia do Sr. José Lobo, tendo comparecido os Srs. Nica-
nor Nascimento, Josino de Araujo, Andr.acle Bezerra, Carlos Penafie.l, 
José Augusto ,e José Maria Tourinho, reuniu-se esta Co1mmissão. 

Foiiliela e approvada, sem Nenhuma :observação, ·a acta ela reunião 
anterior. 

Antes ele qualquer discussão sobre o assumpto de que a Commissão 
deve tratar, o Sr. Carlos Penafiel, para justificativa elo seu voto,. reque-
reu que constasse da acta a seguinte declaração prévia: 

"Tratando-se de uma Cornmissão Especial de Legislação Social, 
desejo, desde lo _o, como seu membro e ele accôrdo com as icléas do 
Partido Republicano do Rio Grande do Sul, estabelecer as tres seguintes 
preliminares: 

1. • Constitucionalmente tem hoje o cidadão brasileiro, na Repu-
blica, não só a liberdade que tinha no Imperio de escolhei· "a profissão 
que mais lhe convenha", como tambem a de exe1·ce1', "sujeitando- se 
unicamente ás r.egras do direito commum". 

·A liberdade ele profissão estabelecida pela Constituição ele 24 de 
Fevereiro ele 1.891, não é, e nem podia ser, a mesma garantida pela 
ele 25 de Março ele 1824. E tanto é assim, ,que os constituintes repu-
blicanos rejeitaram o dispositivo - Ruy Barbosa e approvaram a 
emenda - Julio de Castilhos, c:onverbcla no § 24 elo art. 72 ela Consti -
tuição Federal em vigor. 

Decorre, portanto, ela verdade desse elemento historico e faz parte 
integrante elas giarantias gera:es de ordem e progresso especificadas no 
mencionado artigo constitucional ___:___ a disposição ·salutar qu,e, por sua 
vez, os representantes ela sociedade rio-gTanclense, fi eis áquella orien-
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tação, incluiram na Carta Constitucional do Estado do Rio Grande do 
'Sul, em seu § 17, art. 71. Declara, com effeito, CiOm clareza e precisão 
essa dispMição do Codigo Rio-Grandense: 

"Nenhuma especie de trabalho, industria ou commercio 
poderá ser prohibida pelas autoridade·s do Estado, NÃO SENDO 

PERMITTIDO ESTABELECER LEIS QUE REGULAMENTEM QUALQUER 

PROFISSÃO ou que obriguem a qualquer trabalho ou indus-
tria." 

Oriundos da mesma inspiração, basfam por si só a autoria da 
emenda Julio de Castilhos que prevaleceu no esta tuto basico da Repu-
blica, e o supracitado dispositivo, explicitamente ampliado na Consll-
tuição politica do Rio Grande - para dissipar quaesquer duvidas a 
respeito da exacta interpretação que, nessa questão opei'aria, a bancada 
do meu Estado tem da1do ao espirito das nossas leis fundamentaes de 
ordem juridica e constitucional. 

Sob o ponto de vista doutrinario, e em concordanc ia com tal atti-
tude, dispenso-me do encargo de reaffirmar junto a esta Commissão 
todas as razões de ordem economica e social, que concorrem em abono 
da mesma causa, segundo o que deixei desenvolvido, nos discursos 
por mim proferidos na Camara dos Deputados, a 25 de Outubro e 1 de 
Setembro de 1918. 

2. • Attendendo á natureza da Commissão Especial de Le islação 
Social e a que, no proprio requerimento apresentado á Camara, soli-
citando a designação de tal Commissão, os seus sign~tarios incluiram 
tambem os trabalhadores ruraes, entendo, de antemão, que a simples 
elaboração ele um projecto parcial, de uma lei apenas sobre àccidentes 
de trabalho, n'fo poderá nunca esqu ecer que a emancipação economica 
e ·social desse elemento elo nosso proletariado, constitue ainda, em 
alg·uns Estados da Federação, sinão na maioria delles, um problema 
importante correlacto ás questões operarias. Ainda esta semana, a 12 
elo corrente, publicou a imprensa diaria desta cidade, um telegramma 
da Capital da Bahia, contendo uma entrevista. que o Deputado italiano 
Sr. Vito Luciani, chefe da recente embaixada do Governo de Roma, 
que veio ao Brasil, concedeu a um Jornal de São Salva;dor. 

Sendo-lh e perguntado si estava satisfeito com o acolhimento que 
o Brasi l dispensava aos colonos italianos, disse o embaixador que a 
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pergunta era bastan.te complexa e teria de se alongar muito para res-
ponder. "Enti·etanto, declarou, não hesito em afffrmai· qiie si em 
alguns Estados .da Federação a vida dos tra.balhad01·es aai·icolas apre-
sentava séi·ias difficiildacles por caiisas natii1·aes ou PEJ,o ATRAlW ,NvS 
SYSTEMAS DE CONTRACTOS EN'rRE os DONOS E os TRABALHADORES, todavia 
as c.onclições dos colonos italianos nos ultimas annos têm melhorado 
11otavelmente, por medidas legislativas do Governo Brasileiro, etc~" 

Si o fim especial das nossas reuniões é legislar P'ara facilitar, des-
env.olver, melhorar a organização do trabalho no Bra·sil, si é dar a esse 
desenvolvimento uma directriz que evite, quanto possível, conflictos 
sociaes do re.)men capitalista contemporaneo, tão anarchizado em sous 
clesnaturamentos, si é fugir do "flag·ello elo proletariado'', as leis par-
cellaclas ou a medida g·eral que o Congresso Nacional vier a decretar 
elevem, antes de tudo, cuidar da liquidação daquelle estado e cousas, 
vicias, não só apontados pelo Sr. Luciani, mas de ha muito, por outros 
illustres visitantes estrangeiros, seus preclecess.ores, nessa mesma 
admoestação, sempre repetida. 

Sem essa bas·e, sem solver um problema que ainda não está solu-
cionado, mesmo em algumas elas mais prosperas unidades da Federa-
ção, tudo quanto fizermos no terreno da questão industrial não pas-
sará, sob o ponto de vista economico e politico, de "mythos sociaes ", 
ficando de pé, nesta grande Patria commum, um contr8!ste inquietante: 
aqui e alli, no meio de um vasto deserto de pobreza e de retrogradação, 
alguns oasis, onde a ·economia e a cultura capitalista vão attingindo um 
desenvolvimenao já notavel. 

A importancia social e económica desse factor do problema que 
nos occupa, é enorme, ele tal monta que me não cansarei em mostrar, 
em ulteriores trabalhos, neste Congresso, que é clahi, que é esse defeito 
da economia rural brasileira, que ha ele occasionar ele continuo nas 
nossas cielacles inclustriaes o enfraquecimento dos salarios. 

Sem ess·a correcção preliminar todas .as leis que daqui brotarem 
em favor elo .operaria urbano, valerão por uma obra impoficua, um 
tonel de Danaicles por .anele g.e escoará todo o nosso bem intencionado 
esforço ele legisladores. Perduram ainda heranças ele escravatura nas 
falhas ele organização da nossa viela proletaria rural. Por esse aspecto 
depois de 30 annos ele Republica, ainda os agentes na concurrencia 
de classe são ele tal modo sem equivalencia que as proprias capaci-
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dades productivas dos trabalhadores esbarram nesse impecilho, preju-
dicial, não só á sua collaboração na sociedade, como ao proprio capi-
talismo, a supremacia pertencendo hoje, como acaba de demonstrar 
na Europa o periodo de guerra de 1914 a 1918 e os Estados Unidos 
vieram corroborar, ás nações que podem tirar o melhor partido àe 
suas energias humanas, aos paizes em que as classes trabalhadoras são 
mais livres, mais vigorosas, mais int-eUigenfJes e mais productivas. 

3." O terceiro ponto Que Quero deixar assente é Que, não estando 
' presente á primeira reunião desta ' Commissão, sem o meu v.oto; á 

revelia ele rninha decisão, portanto, foi tornada a deliberação de ouv1r 
o operariado, por intermeclio de suas r,orporações, em todo o paiz até 
1 º ele Dezembro proximo. 

Apresso-me em ponderar francamente que não t·eria concordado 
com o alvitre, caso tivesse comparecido áquella I'eunião. Afóra a exi-
gencia elo t empo, dentro elo Qual é clifficil á consulta, dada a distancia 
de importantes centros inclustriaes, como os cio Rio Grande do Sul, 
por exemplo, que, contam, sómente na industria fabril, segundo a 
estatistica off'icial, 52 . 444 operarias, - parece-me preferivel, j1á ·agora 
tornada e approvacla a:quella deliberação, por mais consentanea com 
bôas normas da politica ele que sou clel·eg·ado nesta Casa, que, antes 
ele trazermos á ·discussão ela Gamara .o projecto, e a sua exposição lle 
motivos, sejam enviados clirectamente aos Governadores e Presidentes 
d.os Estados, que lhes clarão a ·possiv•el publiciclacle nos Fespectivos ter-
ritorios. Após o decurso, não ele quinze dias, o que é urna irrisão, um 
atabalhoamento injustificavel, mas de tres mezes, contados cio dia em 
Que o projecto fôr publicado a·qui e na séde elos governos estacluaes, 
esta Commissão recolh erá todas as emendas e observações que forem 
formuladas, não só pelas corporações e congressos operarias que hou-
ver, como por Qualquer cidadão. 

Examinando cuidadosamente essas emendas e observações mante-
remos liia!teravel o projecto elabora:clo no seio desta Commissão nu 
modificai -o-h emos ele accôrclo com as que julgarmos procedentes. 

Esses preceitos não constituem innovação, têm sido inV'ariavel-
mente seguidos na decretação 'Clas leis no Estado elo Rio Grande do Sul, 
com o mais util e fecundo resultado pratico e com a .melhor acceitação 
publica. 

Só, assim, poderemos auscultar ao vivo, não só a opinião dos 
grandes interessados qual a massa 'proletaria ·e os chefes industriael!, 
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como a opinião publica em g·eral de todo o paiz sobre assumpto de 
tal magnitude social. Só assim, o nosso trabalho parlamentar contr i-
buirá para não deixar-se disseminar, contra os dirigentes e contra as 
instituições, entr.e o proletariado brasileiro, a desconfiança, esse vene;:l'J 
que arruina pouco a pouco até o mais forte org·anismo polif,ico. 

São normas de bom procedimento civico, são principias em que 
se funda a coexistencia social, é doutrina republicana sã e pura a que 
proponho aos colleg·as el e Commissão, quanto a um plano mais largo 
e mais positivo de obtermos, por a'quelle meio, o referendiirn publico 
para tudo quanto aqui pretend ermos. r esolver. Projectanclo a nova lei 
e deixaTJ1do a sua approvação ou o seu v eto depell!d'entes de fal con- · 
sulta, ar-uarclaremos, desse modo, que uma opinião publica interna-
cional venha, por sua vez, impôr aos legisladores de todos os paizes o 
voto de leis sociaes, em um momento em que os opearios inglezes aea-
bam ele pedir um logar na mesa ·da paz os partidos trabalhistas das 
nações mais civilizadas vã.o promover, ao lado do Congresso de Ver-
sailles, uma reunião interna:cional p'ara nrna livre concorrencia, de 
todas as opiniõ es. 

Guiado sempre .por ideaes alevantados ,em beneficio da sociedade, 
o Brasil poderá, então, com a -Victoria de novos ideaes humanos surgida 
desses memoraveis pleitos, cormprehender que o nosso dever, o dever 
da America, o dever da Europa, é propugnar, pela causa da humani-
elade, a g·rande reforma da incorporação definitiva á sociedade mo-
derna do proletariado. 

Nada ha a desafim soluções apressadas e tudo poderemos éspe-
rar ele uma proxima e sol emne lição universal ! 

Sala ela Commissão Especial de Legislação 1Social, na Gamara dos 
Deputados, Rio, 23 de Novembro de 1918. - Carlos Penafiel ." 

O fü'. Andrade Bezer ra leu em s·eguida o projecto que, apr.ovei-
tanclo em parte o que j'á fôra organiza:do pela Commissão de Justiça, 
elaborou sobre accidentes no trabalho. 

Este projecto, depois de analysado detidamente pela Commissão, 
foi mandado a imprimir, devendo ser enviado um exemplar a cada 
membro da Commissão, para estudo definitivo. 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 3 DE DEZEMBRO 

REGULA OS ACCIDENTES NO 'l'RABALHO 

Expos'ição 

1. Funcções da Commissão Especial de Le_; islação Social - 2. Me- Pa1·ecer 
da Com. Especial thodo seguido no estudo da questão operaria - 3. O funda-

mento da responsabilidade no substitutivo da Commissão de 
Justiça - 4. Discussão da materia na elaboração da lei franceza 
5. Leis modernas que fazem restricções á theoria do risco pro-
fissional - 6. Systema do projecto actual - 7. Responsabi-
lidade pessoal e exclusiva do patrão - 8. Privilegio do credito 
pela indemnização - 9. Calculo do salario annual - 10. Da 
acção de indemnização e execução da lei. 

I - A' Commissão Especial de Legislação •Social, creada por deter-
minação da Gamara na sessão de · 1s do mez proximo passado, incumbe 
proceder á revisão do _projecto de lei operaria e. 'de accidentes no tra-
.balho, ouvindo as classes directamente interessadas no assumpto e 
procurando por essa .fórma accommodar, tanto quanto possivel, aquelle 
projecto ás condições e necessidades reaes da industria nacional. 

Essa tarefa deveria normalmente caber á Commissão de Consti-
tuição e Justiça, que, por duas vezes já, dera conta, com tamanho 
brilho, ela organização de projecto e substitutivo sobre a materia. Era, 
porém evidente que a necessi·dade de acudir de prompto á solução do 
assumpto, seguindo o methodo imposto pela Gamara de ouvir aos inte-
ressados, levando a cuidadoso inquerito sobre as condições do pro-
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blema em nosso meio e no momento que atravessamos, tornaria impos-
sivel a uma Commissão permanente, occupacla no estudo ele questões 
diversas e cliarias, desobrigar-se dessa penosa incumbencia. Ahi se 
tem a justificativa elas funcções que foram cometticlas á Commissão 
Especial. 

2 - Dando inicio a seus trabalhos, a Commissão fez log·o ampla-
mente publicar, aqui e nos Estados, qi.rn receberia informações. ele 
quaesquer interessados, especialmente das classes operarias, sohi·e o 
proj ecto ele lei em exame. 

Para faciliclacle do estudo, foi dividida a rnateria contida ness~ 
projecto em duas partes: uma sobre accidentes e outra sobre l'egula-
mentação cio trabalho. E como se verificou que a Commisão mantinlia 
pel'feita unidade ele vi•stas quanto á primeira, ficou assentado log·o 
clestacal-a elo proj ecto para submettel-a á consideração da Camara. 
Só ha, na verclacle, conveni enci a na adopção desse methoclo e com is.;;o 
seguiremos o exemplo dos demais paizes que tr~m legislado sobre o 
trabalho. A leg islação sobre accidentes constituo a face estricLamente 
juriclica cio problema; ao passo que a r egulamentação ele horas, s·alario, 
condições hygienicas elo trabalho ele aiclultos, menores e mulheres mais 
propriamente fórma o seu aspecto social. 

Si em relação a este u ltimo se torna inclispens avel a uardar o 
r)arccer das classes industriacs, paLronaes e Dperarias, para o estudo 
minucioso das condições cio trabalbo cm nosso paiz, quanto áquella 
pouco poderiam acleantar essas informações, uma vez que se trata ele 
l'eformar, por novos principias, já adoptaclos em quasi todo o mundo 
ci vilizaclo, a tlrnoria ela responsabi licla·cle civil cm má teria ele ac.icelentes 
no trabalho . Poderiamas dizer que tnclo neste particular se resume 
em integrar nosso direito no systema cuja acceiLação por toda parte 
impuzeram as eonclições ela industria moderna. 

O trabalho ela Comrnissão em organ izar o projeclo sobre acciclentes 
foi relativamente facil, pois se lim itou a acceitar nessa parte o sub-
stitutivo ela Commissão ele Constituição e Justiça, simplif'icanclo-o, sem-
pre que fo i passive! e fazenclo-lile ligeiras nwclificações em seguida 
explicadas. 

3 - A alteração mais profunda feita ao substitutivo é relat.iva 
ao fundam ento ela responsabilidade. O pl'Ojecto ac tual aceita integral -
mente o syslema elo risco profissional. 
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O substitutivo inclinara-se por um systema approximado clesbe. 
Estabelecia como regra a responsabilidade do patrão, mas o declarava 
isento dessa responsabilidade quando provasse que para o accidente 
contribuira culpa cio operaria. 

Ficou evidenciado, na discussão do substitutivo, que o intuito da 
Comnüssão ele Justiça não fôra incluir naquena excepção toda espocie· 
de culpa, da parte elo operaria, mas unicamente a culpa geavo, a con-
tribilto1·y ner1ligence, que na legislação da maior parte dos Estados 
da America elo Norte, constitue igualmente excepção áquelle prin-
cipio. 

O illuslre Relator ela referida Commi.ssão, respondendo a arguições 
de alguns de seus co llegas, declarou concordar com a ado·pção da ex-
pressão culpa grnve, ou mesmo com a exclusão cio termo culpa, no 
a1·t. 36, § i º, do substitutivo. 

Influiu, de certo, no animo elos autores elo substitutivo o receio, 
até certo ponto justo, de uma transformação clemasiaclo brusca em 
nosso regimen juriclico. Preferiram systema menos radical, firmando 
a responsabilidade patronal sómente para os casos em que a culpa elo 
operaria não tivesse contribuiclo para o acciclente. 

Esse systerna não é tão inclefensavel, como pareceu a muitos dos 
illustres Deputados que o combateram. 

4 - Ao elaborar-se a lei franceza sobre acciclentes, ig·uaes duvidas 
surgiram, retardando pol' muito tempo o andamento do projecto . 

O projecto primitivo elo Deputado NADAUD, excluiu os casos de 
culpa. Mas o Relator, na Gamara, Deputado Ducr-rnT, inclinou-se pelo 
principio já seguido na legislação allemã e austriaca, do risco profis-
sional, estabelecendo a responsabilidade mesmo nos casos ele culpa 
grave ela victima, apenas exceptuando o·s casos ele dólo. E assim, em 
1887, justificava seu parecer: 

"A insufficiencia das regras ele direito civil fün materia 
ele responsabilidade por acciclentes no trabalho resultou ele 
terem as condições d\t producçã.o mecanica modificado o pro-
prio meio jurídico, suppriminclo muitas vezes os meios de 
prova e creanclo um estado ele facto, quanto . ás pessoas e cou-
sas, clifferente do estado or-dinario previsto pelo Codigo Civil. 
Esse estado novo, - conclue elle - é o risco profissionai." 
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O sysLema proposto encontrou no Parlamento francez as mais 
vivas objecções da parte de juristas e economistas, como LE.~o SAY, 
BÉRENGER, LACOMBE, RICARD e GIRARD: Argumentavam que elle viria 
revolucionar o direito civil, estabelecendo um beneficio para o operario 
negligente de seus deveres, matando o espirito ·de previdencia da parte 
dos patrões e operarias. Podia-se chegar até ao absurdo de indemnizar 
ao que se fizesse passivei de uma pena criminal. A victitna elo acci-
dente seria então "condemnado e pensionada", como fazia notar o 
Senador BÉRENGER. 

Sob o ponto de vista propriamente economico, LEÃO 'SAY recla-
mava em palavras ele velada ironia contra a theoria innovadoura, ta-
xando de falsa, sob o ponto de vista do progresso humano. 

"a icléa que consiste em pretender que se póde descobrir um 
principio novo, á medida de cada pro ,jresso nas manifesta-
ções da actividade humana. Pensaes, então, que se vae des-
cobrir um principio de responsabi.lidade que se desenvolverá 
neste seculo·, em comparação ao seculo passado e mais adeante 
no proximo seculo, quando comparado com o actual? Mudaría-
mos, assü11, de principio um certo numero de vezes, em cacla 
dous ou tres seculos." 

Os parti·clarios ela theoria proposta, como o Conde de MuN, 
TOLAIN, BERNARD, LACOMBE e muitos outros, argumentavam de um lado 
com a impossibilidade de determinar-se o gráo d.e culpa, além do 
qual se devesse excluir a responsabilidade do patrão; e, de outro, com 
a conveniencia ele uniformizar o systema, de modo que a · industria 
contasse com um onus certo, sendo o regímen do direito commnm 
muito mais pesado pela elevação das indemnizações a que dava logar. 
A' argumentação de que o systema proposto como que premiava aos 
operari-os impreviclentes, respondia o Conde ele MuN: 

"A imprevidencia do operaria é forçada, inevitavel, re-
sulta do proprio trabalho. Durante este, está o opernrio ex-
posto ao perigo, a todo instante; não pensa, não pó de pensar 
nelle; si o fizesse, não o afrontaria. . . Têm-se tomado todas 
as precauções, advertido os operarias ,affixaclo regulamentos 
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e, apezar de tudo, sobrevém o accidente. Isso se aa porque 
o operario que vive no perigo habitua-se a elle, com elle se 
familiariza e es'quece as recommendações da prudencia. Es-
quece-se dellas pela força das cousas, como cada um de nós 
se esquece, na vida diaria, de mil precauções e ele detalhes 
de prudencia qu,e poderiam pôr ao abrigo de acciclentes." 

Do choque dessas orientações diversas, resultou o systema ele con-
cilia<jão acloptaclo na lei franceza: o risco profissional como funda-
mento da responsabilidade, dando-se ao juiz a faculdade ,e diminuir 
ou augmentar a indemnização, ,quando o patrão provar que o a:ccidente 
Joi devido á culpa inexcusavel cio operario; ou este, que houve igual 
culpa cla parle cio patrão (art. 20 ela lei de 1898, modificado pela lei 
de 22 de Março de 1902). 

5 - Mesmo entre as legislações modernas, encontra o substitutivo 
<la Commissão de Justiça justificativa para o systema que propoz. 
A lei arg·entina adopta a theoria do risco, mas 'exclue a responsabili-
daide nos casos de força maior, do facto intencional e quanto o acci-
dente é excl'lisiVamente c.ausado por cwlpa grave da v'ict-ima (lc'i 
11. (). 688, arL. /1º). Systema semelhante é seguido em quasi todos os 
J•:sLados da Federação Norte-Americana, como se vê do estudo cle-
DEWAlllN, publicado no vol. 12º das Qu'êstions Prat'iques de Legisla-
t'ion 01wrierc et d'Economie Sociale. 

G - A Commissão Especial decidiu-se pela adopção do systema 1 

do risco profissional, delle eliminando por completo qualquer icléa 
(lc culpa. Sempre que o acciclente se clér em consequencia cio trabalho, 
ou. durante este, terá direito a vidima a uma indemnização paga pelo j 
palrão, a menos que este prove ter havido força maior ou clólo da 
victimu ou de extranho. 

Abrir qualquer excepção por motivo de culpa no regimen que as 
condições da industria reclamam para a responsabilidade patronal, 
pareceu á Commissão de summa injustiça e grave inconveniencia. 

Injusta seria essa excepção, porque, em realidade, na quasi tota-
lidade cios casos de a:cciclente ha culpa ela victima, desde a ligeira negli-
gencia até a impruclencia mais grave. Quasi sómente nos accidentes 
clcv ido a caso fortuito e força maior seria impossivel encontrar a n.u-
scncia rtaquelle elemento . Os homens praticos no assumpto constatam 
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mesmo que são os melhores operarias os mais capazes, os mais dedi -
cados ao serviço, que commettem os casos de impruc1encia de trans-
míssão, antes da paralysação da ·polia ele sua machina ! 

Muitas vezes são as proprias necessidades do trabalho que levam 
á pratica desses actos de imprudencia. Quantas veze~ o operaria para 
evitar perda de tempo procede á limpeza da machina ainda em movi-
mento ou desliga a correia ele transm issão, antes da pamlysação da 
polia de sua machina ! 

A fadiga produzida pelo trabalho e attenção continuada acaba 
por fazer o operaria desattender ás precauções a que, em outras con-
dições, de ce1' LO, se soccorreria. E' o que observa Cr-IEYSSON: 

"Na complicação excessiva dos detalhes a vigilancia 
pócle-se relaxar, a propria installação dos apparelhos póàe 
apresentar defeitos que o acciclente fez apparecer, mas que 
nenhum regulamento previa, mesmo porque ninguem os pu-
dera suppôr. Ahi tambem haveria culpa no sentido e'stricto 
palavra." (Réf arme Sociale, 1898, pag. 658.) 

De grave inconveniencia ainda seria admiLtir a cu lpa, mesmo 
grave, como excusa da responsabilidade. Em primeiro _ lagar, surgiriam 
as difficuldacles doutrinarias. em deJini1· essa especie _de culpa; depois, 
seriam as fataes delongas e incertezas da jurisprndencia na applicação 
da lei, a qual por todos os motivos devera ser clara, segura e rapida. 
Com a falta de educação social ele que se resente nosso {)per ariado, 
elle faci lmente desanimal'ia de recorrer ·aos meios judiciarias para 
haver a indemnização pol' accidentes, si a:s acções se tornassem moro-
sas, necessitando de provas complicadas e discussões doutrinarias. E' 
ce1'to que a prova ela culpa caberia ao patrão, mas quasi sempre teria 
de ser feita com o testemunho de operarias, cómpanheiros da victima. 

0 valor probante desse elemento que teria de intervir nas deman-
das é muito contestavel. Tlaramenle esse testmunho seria imparcial ;. 
ou se deixaria dominar pela coacção moral exercida pelo patrão, ·para 
defender os proprios interesses, ou seria levado, por justo sentimento 
de sympathia, a beneficiar a victirna, seu companheiro ele trabalho. 

Como ultimo argumento em favor do systema intermediaria ·que 
Yimos combatendo, tem-se dito que elle, enfraquecendo no operaria 
as iniciativas de previclcncia e responsabilidade, contribue para o 
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augmento do numero de accidentes. Esse receio é puramente tbeórico 
e não corresponde aos resultados da estatistica.-E' o que demonstra VAN 

OVERBF.RGH, em sua monographia sobre a Culpa Grave, ap1'esentada 
ao Congresso ele Bruxellas, de 1897. O augmento absoluto elos ca3os 
de accidentes resulta de certas condições technicas, economicas e 
sociaes. A victima mesmo pela propeia cu lpa grnve, é exposta ar uma 
dupla e á:s vezes tripla sancção: a sancção moral do remorso, a \'3ancção 
social da condemnação e da pena e a sanci;.ão physica ela lesão e elo 
risco ela morte. 

Foi por essas considerações que a Conm1i.ssão Especial preferiu 
adaptar pura e simplesmente o principio do risco profissional, accei-
tando como justificativa delle esse facto hoj e incontestavel: que os 
accidentes no trabalho, soffridos pelo pessoal devem ser levados á 
conta do custo geral da industria, como os occorridos no material e 
aparelhamento, incumbindo, portanto, ao emprezario. São palaveas 
de GmE em seu Curso de Economia Politica, accrescentando que a negli-
gencia, imprudencia e mesmo a desobeclienci a elo operaria ás orclerrs 
de serviço, constituem riscos profissionaes, -que devem entr-ar nas pre-
visões do emprezario e na conta do custeio geral. 

O systema do projecto é semelhante ao das seguintes leis : lei 
franceza, de 9 ele Abril de 1898; lei belga, de 24 de Dezembro de 
1903; lei allemã, ele 6 de Junho de 1884; lei austriaca, de 28 de Dezem-
bro de 1887; lei noruegueza, de 23 de Julho de 1894; lei ingleza (Wm·k-
men Com.pensation act.) de 6 de Agosto de 1897; lei dinamarqueza, 
de 15 de Janeiro de '1898; lei italiana, de '17 de Março de 1898; lei 
hespanhola, ele 30 de Janeiro ele 1900; lei hollandeza, ele 2 de Janeiro 
de 1901; lei gTega, de 21 de Fevereiro de 1901; lei su eca, de 211 de 
Abril de 1901 e lei luxemburgueza, de 31 de Julho ele 1901. 

7 - O substitutivo permittia em seu art. 50, aos patrões exone -
rarem-se do pag·amento das indemnizações, effectuando o seguro elos 
operarias em companhias •devi-elam ente autorizadas ou constituindo 
syndicatos de garantia. Quando o patrão quizesse fazer face clirecta-
mente á indemnização, deveria constituir um fundo de garantia em 
dinheiro, titulas ou hypotheca ele immovei·s (art. 52). 

A Commissão Especial, sem desconhecer as razões, até certo ponto 
valiosas, que levaram a Commissão de Justiça a suggerir esse systema 
já praticado com exito em muitas outras legislações, propõe que a 
responsabilidade seja directa e exclusivamente assumida pelo patrão. 



- 758-

Certo não duvidar.ia ella em acceitar o substitutivo nessa parte, 
si entl'e nós estivesse, como em outros paizes, desenvolvido o habito 
de providencia pelo seguro opera-rio e o movimento associativo dos 
synclicatos e woperativas. !riamos esperar que a nova lei fosse incen-
tivo para essas iniciativas. Mas seria contar com elemento futuro ·e . 
incerto. 

A acloptal' o reg·imen dos seguros, a consequencia fatal seria a 
officialização desse r egin1en, ou pelo menos a responsabilidade do 
J.i3sLaclo no caso ele não pag·amento pelas companhias particulares do 
seguro convencionado. 

Exemplos do pl'imeü·o caso temos na Allemanba, Italia, Noruega 
e outros paizes; do segund o, na França e Beiiúca, onde ha uma caixa 
uacional el e pensões rcsponsavel pelo pagamento das contribuições que 
os opernrios deixarem de receber elos patrões ou companhias. O fundo 
d.e garantia dessas caixas ·é .constituido por addicional aos impostos 
ele patentes e minas (lei franceza, de 1898, arts. 24, 25 e 26; !ri belga, 
de 1903, a1·t. 20 ) . 

·Senclo inopporluno cogitar no momento da creação de instituições 
dessa natureza, entr e nós, resol'Veu-se a Commissão Especial pela rcs-
ponsabiliclacle clirecta cio patrão. A este ficará a faculdade de garan-
tir-se contra os riscos nas companllfas ele seguro que escolh er e nas 
condições e mecliclas que lhe convierem. 

8 - Afigurou- se ainda á Commissão incon'Veniente a immobili-
zação ele capitaes ou a resLricç~o ele credito industrial que resultariam 
da constitui ção do fundo rio g·aranLia em litulos ou hypotheca de 
immoveis, ele que cogita o arL. 52 elo substitutivo. PaTa dar ao credito 
ela victima elo acc icl enle a necessaria garantia, concede-lhe o projecto, 
além do privilegio ele ordem g·cral sobre os bens do devedor, uma 
prefel'encia ele ordem especial sobre a proelucção da fabrica ou indus-
tria, deLel'minando que sobre esta seja pago a·quelle credito de prefe-
rencia a quaesquer outros, mesmo ele natureza real. 

9 - Fixando o calculo cio salario annual, para o fim ela indemni-
zação, Jcterm ina o substitutivo em seu art. 118 que seja computado 
em 300 vezes o salari o ela vicLima na occa·sião elo accidente, permti,-
Linclo, entr etanto, qu~ outro computo se estabeleça por contracto eni.re 
os interessados. 

Mantendo a primeira parte desse artigo supprimiu a Commissão 
a seg·unda parlo clelle, porque lh e pareceu que essa permissão colli-
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diria com o principio de que as disposições elas leis ele accidentcs no 
trabalho, sendo de ordem publica, não podem ser alteradas por con-
venções particulares, principio que ,está expresso no art. 60 elo pro-
prio substitutivo e é mantido no proJecto. 

·Convém lembrar que na regulamentação ela lei deverão ser dadas 
as regras para o calculo elo salario por tarefa, convertendo-o em uma 
média diaria para o computo do salario annual. 

10 - Quanto á declaração do acciclente, fórma da acção e marcha 
do processo, manteve o. proj ecto as disposições cio substitutivo. Apenas 
no que toca .ás appellações das sentenças, pareceu melhor á Commissão 
que a materia fosse regulada pelos princípios do direito commum. 

Para o fim ela mai·s breve execução ela lei determina o projecto 
que ella será regulamentada dentro de 30 dias e findo esse prazo 
entrará immediatamente cm vigor. 

As demais alterações feitas ao subsLitutivo, ali0ás cm pequeno 
numero, são relativas á redacção, no intuito ele simplifi car e esc lare -
cer; e diS"pensam por isso commentarios cspeciaes. 

Assim exposta, neste succinto parecer, a orientação da Commissão 
ao estudar o assumpto, offerece ella ao exame ela Camara o seguinte 

PROJECTO DE LEI SOBRE .A:CCIDENTES NO TRABALHO 

"f'\IT:ULO 1 

Dos acci.dentes no trabalho 

Art. 1. º Consideram-se acciclentes no trabalho, para os fins ela 
presente lei: 

a) o produzido por uma causa subita, violenta, externa e invo-
luntaria no exercício do trabalho, determinando lesões corporaes ou 
perturbações funccionaes, que constituam a causa unica ela morte ou 
perda total, ou parcial, ·permanente ou temporaria, ela capacidade pal'a 
o trabalho; 

b) a molestia contrahida exclusivamente pelo exerc icio do traba-
lho, quando este fôr de natureza a só por si causal-a, e desde que 
determine a morte do operaria, ou perda total, ou parcial, perma-
nente ou t.emporaria, ela capacidad e para o trabalho. 
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Art. 2. º O acciclente, nas condições elo artigo anterior, quando 
occorriclo i:ielo facto elo trabalho ou durante este obriga o patrão a 
pagar urna indemnização ao operaria ou á sua familia, exceptuados 
apenas os casos de força maior ou clólo ela propria victima ou de 
extranhos. 

Art. 3. º São considerados operarias, para o effeito ela indemniza-
ção, todos os inclivieluos, ele quaquer sexo, maiores ou menores, uma 
vez que trabalhem por conta ele outrem nos seguintes serviços: con-
strucções, reparações e demolições ele qualquer natureza, como ele pre-
clios, pontes, estradas ele ferro e ele rodagem, linhas ele tramways ele-
ctricos, rêcles ele esgotos, ele illuminação, telegraphicas e telephonicas, 
bem como na conservação ele todas essas construcções; de transporte 
ele carga e descarga; e nos estabelecimentos inclustriaes e nos trabalhos 
agTicolas em que se empreguem motores inanimados. 

Arl. 4. º A obrigação estabelecida no art. 2º estende-se á União, 
Estados e municípios pâra com seus operarias, na execução· dos serviços 
mencionados no artigo antecedente. 

TITULO li 

Da 'i·ndemnização 

ArL 5. º A indemnização será calculada seg1undo a gravidade elas 
consequencias elo acci<lentc, as quaes pa.clem ser: 

o.) mor~e; 

b) incapacidade 1.oLal e permanente para o trabalho; 
e) incapaci(lade tola! e tcmporaria; 
d) incrupacicladc parcial e pePmanente; 
e) in0apaciclaide ·parcial e t·emporari'a. 
I'aragrapho un ico. Os casos de incapacidaicle f)erão definidos e 

especificados no regulanncnto desta lei. Entcncle-s-e permanente a inca-
paciclafle que durar mais de um anno. 

Art. 6. º O calcul-o da indemnizaçã.o não poderá ter por base quan-
tia superior a 2 : 400$ anml'UJes, embora o salario da victima exceda 
dessa quantia . 

.:\1't.. 7. º Bm caso ·ele morte a inclemniza.çã,o consistirá em uma 
somma ig1rnl ao sala.rio el e tres annos da vict ima, a qual será paga 
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ele uma só vez á sua familia, conjuge sobrevivente e herdeiros neces-
sarios, observadas as 1clisposições do Codigo Civil sobre a 01~dem ela 
vocação hereditaria e mais 100$ para as clespezas de enterramento. 

§ 1. º O conjuge sobrevivente terá direito á metade da indemniza-
ção e os herdeiros necessarios á outra rnelacle, na conformidade elo 
direito BDmmum. 

§ 2. º Deixando a victima sómente conjuge ou sómente herdeiros 
necessarios, a indemnização será l'ecluzida a uma sDmma jgual ao 
sala.rio de dous annos. A mesma reJd.ucção terá logar si o comjuge sobre-
vivente estiver divorciado por culpa sua ou estiver voluntariamente 
separado. 

§ 3. º Na falta ele 'conjuge, Du estando este divorciado por culpa 
sua úu voluntariamente s·eparaclo, e não havendo herdeiros necessarios, 
si a victiima deixar pessoa cuja subsistencia provesse, a essas pessoas 
·deverá ser paga a iIJ1clemnizaçã:o, reduzida nesse caso á soonma ig1.ial 
ao salario de um anno. 

· Art. 8. º Em caso ele incapaici<lade t,otal e permanente, a indemni-
zação a ser paga á victima do acciclente consistirá em uma somma igual 
á do seu salario ide tres anrJJos . 

.Art. 9. º illm caso ele incapacidade total, mas t:emporaeia; a inde-
mnização a ser paga á vicLima será de metade do salario diario até 
o rrnaximo de um anno. Si a incapacidade exceder desse prazo será 
Gonsi<clera.Jcla pt?rmanente nos termos elo paragTapho unico elo arL 5º 
e a indemnização reg·ulada pelo disposto no artigo ·anterinr. 

Art. 10. Em casD ele incapacida:de parcial permanente, a indemni-
zação a ser .paga á victima será de 50 a 60% da que teria direito isi 
a incapacidade fosse total e permanente, atlendendo-se ao calculo á 
natureza e exbensão da incapacidade, ele accôrclo com a classificaç.fio 
que será estabelecida no reg·ulamento desta lei . 

Art. 11. Em caso ele incapaJCi.dade parcial temporaria, a indemni-
zação a ser paga á victima será de metade da differenr;,a entre o S'ala-
riD que vencia e o que vencer em consequencia da diminuição da sua 
capacidwcle de trabalho, até que possa readquirir esta. 

Ant~ 12. Quando a inca:pacidaide total ou parcial durar mais de 
um anuo, a victima dei:x:airá, finclo esse prazo, de receber a cliaria. 
passando a r eceber a indemnização devida em caso de incapacidade 
pcrma.nente. 
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Paragl'apho unico. A victima do accidente perderá tambcm o di-
rei lo á diaria desde o dia em que ficar c.omplctamente cm·aida ou apta 
para o trabalho lrnbi.tul, ou fô1· attingida por uma incapacidade per-
manente. Neste ultimo caso, recebeeá a respectiva indemnização. 

Aet. 13 . Em todos os casos o patrão é obrigado a prestação ele 
so'coorros medicas e pharm1aceuticos, ou sendo necessarios, hospita-
la1'es, desde o momento 'elo acciclente. 

§ 1.. º Quainclo por falta ele medico ou pharrnacia o patrão não 
puder . prestar á vic.tirna immecliata assistencia, fará, si o estado da 
mesma o .permibtir, 'transportai-a para o Jiogae 111ais proximo C\U 
qu e for passivei o tratamento. 

§ 2. º Quando o estado da victima não permittit' o transporte, o 
patrão providenciará rmra que á mesma não falte a devida assis-
tencia. 

Art. 14. As indemnizações e cliarias recebidas pela victima em 
virtude de qualquei· incapacidade, serão deduzidas .das indernnizaçõe& 
que forem devidas por motivo ele seu fallecimento ou por se toenar 
permanente a incapacidade tcmporaria. 

Art. 15. Enúenclc-se por salario annual 300 vezes o salarió diario 
da victima na occasião do accidente. 

ParagTaipho uni co. Tratando-se ele a1prenclizcs, ;entende-se que 
o seu salario cliario não é inferior aio menor salario de um operar.io 
adulto, que trabalhe em set'viço da mesma natureza. Todavia, em caso 
.cfe inuapaciclaclc temporaria, a elia1·ia cio aprendiz não excederá ú que 
el le effectivamente percebia. 

Art. 16. As indemnizações a que esta lei obl'iga serão pagas no 
Jngar cio es tabelecimento cm que occoncu o acci,dentc, sendo que as 
diar ias serão pagas semanalmente. Em caso ele morte, o pag·amento 
aos beneficiarias será feito após a apresentação de todos os documen-
tos necessarios, que seeão indicados no regulamento desta lei . 

Art. 17. Quando, ·depois ele fixada a indemniza9ão, a victima vio· 
a fallece.r cm consequcncia do accidcntc, a incapaciclacle se aggravat', 
se attenuar, se r epet ir, ou desapparecer, ou se verificar no julgamento 
um erro substancial ue calculo, poderão o pafrão, ·a victima, ou seus 
representantes pedir a revisão .do Julgamento que rl oLerminou as con-
sequehcias do accidente e fixou a indemnização. 

§ ·J. º Nifo será consj.derada como consequencia elo acciclentc a 
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aggravação da enfermidade ou a morte provocada por culpa exclusiva 
da victLma. 

§ 2. º A revisão de que trata este Cl;rtigo só poderá ser pedirla 
denlro do prazo de dous annos, contados da data do julgwmento. 

Art. 18. Os oipera'l'ios ela União, Estados ou Municípios, que tenham 
direito a montepio, aposentadoria ou pensão, não poderão pedir a 
indemnização determinada nos arts. 7º e 8° desta lei; nem os que 
tenham "direito a licença remunerada, a indemnização estabelecida nos 
arts. 9º, 10 e 11. 

TIT,ULO Ili 

Da .declaração do accidente 

Art. 19. Todo o accidente de trabalho que obri.gue o operado 
a suspender o sáviço ou se sustentar deverá ser immecliatamente com-
municado á autoridade pollcial do logar, pelo pa:trãio, pelo prnprio 
opera1·io, ou qualquer outro. A autoridade policial con1parec·erá sem 
demora ao logar do accidente e ao em qu e se encontrar a victirna, 
tomando as declarações ·clesta, elo patrão e das tes temunhas, para lavrar 
o respectivo auto, indicando o nome, a qualidaide, a residencia do 
·patrão, o nome, a qualidade, a residencia e o salai.·io ela victima_, o 
Jogar preciso, a· hora e a natureza do accidente, as c ircumstancias em 
que se-1d1eu e a natureza cios ferimentos, os nomes e as residencias 'cias 
t estemunhas -e dos benefi.ciarios ·da victi ma. 

§ 1. º No' quinto clia, a contar elo acciclente, deve o patrão enviar 
á autoridade policial, que tomou conhecimento do facto, prova ele 
que fez á victirna o fornecimento de soccorros med icos e pharmaceu-
ticos ou hospifalares, um attestado medico· sobre o esta.ido ·da vict.ima, 
as consequencias verificadas ou provaveis elo acciclenLe, e a época 0111 

que será possivel co.nhecer-lhe o resultado definitivo. 
§ 2. º Nesse mesmo dia, a autoridade policial remetlerá o inquerito, 

com os documentos a que se r·efere o parag1'apho anterior, ao juízo 
competente, para a instauração cio summario. 

Art. 20. Durante o tratamento, é permittido, quer ao patrão, quer 
ao operario, requerer a verificação do estado ele sande d.este ultimo, 
nomeando o juiz um medico para fazer o exame que se effectnará 
cm presença do medico assistente. Si houver cliverg·encia entre ambos 

• 
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sobre o ·estado ela viclima e as suas condições de capacidade para o 
traba'lho, o juiz nomeará um outro medico para fazer o exame e no 
seu laudo baseará o julgamento. 

TITULO 'IV 

Da acção judicia! 

Art. 21. Recebi.dos pelo juiz competente o inquerito e documentos 
de que trata o § 2º cio art. 18, será immecliatamente instaurado o pro-
cesso judicial, que deverá ser encerrado no prazo maximo de 12 dias, 
contados ,da data do acciclente. Findo esse prazo será proferida sen-
tença e ordenado o pagamento devido pelo accidente. 

Art. 22. To,das as acções que se originarem ela presente lei serão 
pro0essadas perante a justiça commurrn, segundo as prescripções ida 
respectiva organização judiciaria, terão curso summario e prescre-
verão no prazo ele dous annos. 

Art. 23. O representante 'ªº Ministei:'io Publico é obrigado a prestar 
a.ssistencia judiciaria á victima. A victima do aociclenbe ou seus repre-
sentantes gozarão ela reducção de metade das custas ·regimentaes, que 
serão cotadas para só ser,em, afinal, pagas pelo venci<lo, não po·dendo 
a falta ele prompto pagamento elas mesmas ou das devidas pelo patrão 
retardar a marcha dos respectivos processos. 

Art. 24. A presente lei não exclue o procedimento criminal, nos 
casos previstos cm direi to commum. 

TITULO V 

1Disposições Geraes 

Art. 25. E' privilegiado e insusceptivel de penhora o credito da 
vicLima pelas indemnizações. determinadas na presente lei. 

Paragrapho unico. A divida proveniente dessas indemnizações g·oza, 
sobre a proiducção ela fabrica em que sé tiver dado o accidente, da 
pref'erencia ex0epcional attribuida pelo paragrapho unico do art. 759 
cio Cocligo Civi 1 aos e reditos por salario ele trabalhadores agricolas. 

Art. 26. E' nulla ele pleno direito qualquer convenção contraria 
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á presente l·ei, tendente a evitar a .sua applicação ou alLerae o modo 
de ·sua execução. 

Art. 27. Quando os beneficiarias ela victima forem estrangeiros 
só terão direito ás indemnizações si residirem no terriLorio nacional 
por occasião do accidente . 

. Art. 28. Todos ns patrões attingidos por esta lei são obrigados a 
afixal-a, com os respectivos regulamentos, em togar be.m visivel ele 
suas . fabricas, officinas ou estabelecimentos. 

Art. 29. Esfa lei seTá regula:men:taida dentro de 30 dias e findo 
ess_e prazo entrará imme.diatamenLe em vogor. 

Arrt. 30. Revogam-s•e as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 3 ·ele Dezembro ele 1918. - José Lobo, Pre-

sidente. - Andrade Beze1Ta, Relator. - Nicanor Nascimento. -- José 
A11gusto. - Josino de Arcmjo. - Raul Fernandes. - Dorval Po1·to. ~ 
Cridos Penafiel, com restricções, quanto ao processo de indemnizações, 
por preferir o pensionato, de fórma mixta, com cont.ribuiçãó por parte 
do. Estado, dos patrões ·e cios proprios opeTarios, sysLema, além de tu·clo, 
educativo, que ensinará a fodos os interessados uma obea uLil ele 
assistencia e pi'evidencia social. 

Approvado, sem debate, em 2• discussão na sessão de 7 ele 
Dezernb1°0_. 

SESS_:\.O DE 9 DE DEZEMBRO 

O Sr. Teixeira Brandão: - Sr. Presidente, não ha corno deixar 
6e elog'iar a douta Cornmissão incumbida ele redigir o proj.ecto sobre 
acciclentes elo trabalho. 

·Si venho á tribuna, é apenas para pedir sohre alguns pontos certos 
esclarecimentos á mesma Cornmissão. 

No art. 1º, falando a respeito elos accidentes elo trabalho, diz a 
Gornmissão; 

"Consideram-se acciclentes no teabalho para os fins da presente 
lei os produzidos por uma causa subi~a, violenta, externa e involun-
taria no exerci>Cio elo traba lho,· det-erminando lesões corporaes.'' 

3° dis_cussão 
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De onde se infere, senhores, que apenas as lesões corporaes, deter-
mi naclas por causas externas, podem originar <istados que exijam a 
indemnização que a Commissão estabelece para , os casos de accidentes 
do trabalho. 

Devo, porérn, dizer que ha casos que me.recem ser incluido;; eu lre 
os aeeiclent-es ele trabalho e nos quaes, no emtanto, nenhuma ·lesão 
uorporal é observada, em que as causas externas não deixam nenhuma 
lesão corporal. Assim, tambem ha causas internas subjectivas que 
cleterminaiin lesões Laes que não pnclem deixar ele ser incluidas em uma 
lei sobre accidentes elo trabalho, sem entretanto ,haver lesão corporal. 

Exemplifico: Certa occasião, passava eu, de visita pelos corre-
dores do estabelecimento que então dirigia, o Hospicio Nacional de 
Alienados, e como j:i tivesse verificado que se conservava sempre 
uma porta fechada, a porta ele um elos quaetos, indaguei da superiora, 
irmã ele caridade, o motivo ele tal providencia. Hespondeu-me ella 
que all i estava uma doente, tambem inmã ·ele caridade, que ha cinco 
annos ·levara uma quéda e se encontrava completamente paraplegica. 
Deante dessa informação, desejei examin ar a doente, e verifiquei que 
se tratava ele urna paraplegia funccional. Dizia- me a irmã superiora 
que ella estava abandonada por incuravd; e já diversas vezes tinha 
sido sacrairnentacla e ungida. Bastou esse facto para despertar em 
minha attenção o reconhecimento prévio elo diagnostico a fazei' . 

Ji~ra uma hystcrica lethargica. De tempos a tempos perdia com-
pletamente a consciencia, .entrando em estado de agonia appal'entc; 
ung·iam-n'a e sacramentavam-n'a. Dentro cm ,pouco voltava ás condi-
ções anLeriores, mas scrnfJ t'e paraplegica. Pois bem, esta doente, no 
Jim de quinze clias, estava completamente restabelecida e passeiava 
pelos corredores, sem auxilio, aü menos, ele uma bengala. 

E is ah i um accidente que se deu eventualmente e que poderá 
clar-se durante um Lrahalho qualquer. Essa doente, se achava ha 
cinco annos cm es tado permanente ele impossibilidade ele trabalhar; 
era, entretan to , pel'feitamente curavel. 

O que aconteceu com clla pócle acontecer com um operaria qual-
quer. 

Domais ha causas intei'nas ou subjectivas provacadas, poe exem -
plo por urna explosão, por um accidente qualquer do trabalho, que 
deLcrmiJJam uo individuo em consequencia ele sugg·estões anter.iores 



- 767 -

um ·eslado de animo que se traduza por uma .paralysia funccional ele 
um braço, de uma perna, etc. 

De modo qne esse individuo ou ficará permanentemente em tal 
estado ou ·o phenomeno no fim de algum tempo desaparecerá. Esta 
circumstancia póde suscitar gTav:s complicações, de interpretação 
sobrcLurlo, clepenclendo a execução dessa lei, no interior, de juizcs 
que, não primam muito pelo estudo elas leis que têm de applicar, ou 
são 01·dinariam ente leigos nesses assumptos. Isso pócle provocar graves 
conf'l i·dos, por in·ejuizos pecnniarios, referentes ás indemnizações, não 
só cm r elação ao opcrario, como em r elação ao patrão. Ou es.te pag·a 
muito mais do que o operario eleve r·cceber, ou paga muito menos. 

A revisão uo processo sei·á a regTa. 
O que queria accentuar era isso; dizendo-se "produzidos por uma 

causa violenta e externa com lesão corporal", ha accidentes que estão 
cxcluidos da indemnização da lei. Uma outra hypothese : a do indi-
viduo, por eromplo, que trabalha . cm estradas de ferro, e que ei:n eon-
seqrnmcia de um descarrilamento tem uma commoção ce1'ebral. 

Não ha lesão corporal, foi uma perturhação de funcções; houve 
um <'xcesso de inhibição que orinou uma falta de actividade elos cen-
tros psychico-motor es por onde se deve manifestar a vontade. 

A vicLima, entretanto, pócle perder a · memoria de todos os factos 
]Jassado~. Ha multiplos desses casos, citados na litteratura elas moles-
ti as nc1:vosas e men tacs. Assim, pedia a attenção da douta Coimmissão 
para ns :facLos que acabo ele enunciar, afim de, si ffH' possivel, accre<>-
ccnLae qualqu er disposição que venha englobar tarnbem estes factos 
no arL. l º do projecto. A mesma causa em r~lação a.o art. 2º 
que diz: "A molestia conLrabida exclusivamente pelo exercício do 
t.rnball10, quando csLc fôr dr. uatureza a só por si causal-a, e desde 
qne dclet·rní1H' a modo elo .operario, ·ou perda total, ou parcial, 
rcrmancntr ou tc;n1µuni.ria ela capacidaide para o trabalho." 

Pc1·gunLo: nos casos om qne, por ex·emplo, o individuo em consc- . 
f~ur.ncia de est.ae tratando de um enfermo, contrahe a mol es tia deste, 
e fica inutili zado por toda a vida? '8up.ponhamos o caso de um enfer-
meiro que se acha teatando ele um alienado e que, por uma violencia 
c!es le, é vicLima el e um acciclonte qualquer, ou uma contusão grave, a 
perda de um elos sen t idos. São casos que não se enquadram neste se-
gullllo artigo. 
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O SR. JoÉ LOBO: - O projecto cogita exclusivamente do trabalho 
industrial e do trabalho agricola em certos casos. 

O SR. TEIXEJHA BRANDÃO: - E' deficiencia da lei, porque, ella não 
diz ·"acci·dentes no trabalho industrial ", mas "no trabalho ", em g·cral, 
que é todo aqueHe em que o individuo exerce a sua actividade. 

O SR. ANDRADE BEZERRA: - O art. 3º especifica quaes os casos a que 
a lei se applicará. 

O SR. ALvAno R-\PTISTA: - Parece que esse art. 2º diz respeito, 
por exemplo, ás industrias nocivas á saude: preparo dos saes ele 
chumbo, do arsenico, etc. 

o SH. ANDRADE BEZEHHA: - Quanto ao art. 1 º, o Drador entende 
que '.' lesões pessoaes" tornará bem claro o sentido? 

O Sn. TEIXEIRA BRANDÃO: - Devia, creio, ser mais clara a . dis-
posição. 

Acho que se devia dizer aqui: "lesões corporaes e perturbações 
funcóonacs ". 

Devo pcclir es tes esclarecimentos ,para firmar a minha cDnvicção . 
e para que a lei saia escorreita. 

No art. 3º a Commissão diz quaes são os officios em que os opera-
rias têm direito á indemniz·ação, e, na ultima parte especifica - "os 
ostabelecimentos industriaes e os trabalhos agricolas, em que se em-
pregam motores inanimados". Não sei por que essa restricção ._ Suppo-
nham os meus collcgas os casos em que os operarias estejam traba-
lhando com arado a bo is, ou nas batedeiras. Podem ahi ser victimas 
de qualquer accidenle. 

O SR. Conm~A DE BRlTTO: - E hoj e lia grnncle numero ele machi-
nismos agTicolas de tracção animal e que podem determina1.· acci-
clentes. 

O Sn. TmXEIRA BRAND}.:o: - Ha engenhos movidos por animaes 
nos trabalhos agricolas. Por consequcncia, me p.arece que se devia mo-
clificar aqu i a disposição para comprebender este caso. 

Agora, em relação ás inclemnizações baseadas nos salarios, per-
gunto: qual.o cr iterio para os -casos ele empreitadas, por exemplo? -

0 Sn. ANDHADE BEZERRA: - O parecer já prevê esta hypothese. 
O regulamento dará a fórma pratica de se -calcular a média em relação 
ao trabalho por tarefa e chegar ao computo da equivalencia com o 
salario annual. 
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O SR. TEIXEIRA BRANDÃO: - Deixo feita a minha ponderação: 
O art. 17 diz: "Quando, depois de fixada a indemnização, a victima 

vier a fallecer, ·em consequencia do accidente, a incapacidade se aggra-
var, se attenuar, se repetir, ou desapparecer ou se verificar no . julga-
mento um erro substancial, po.derão o patrão, a victima ou seus repre-
sentantes, pedir a revisão do julgamento, que determinou as conse-
quencias do accidente e fixou a indemnização. 

Havendo erro de diagnostico, quem é que vae julgar este calculo? 
O SR. JosÉ LOBO: - O juiz que julgar o feito, quando não houver 

accôrdo entre as par.tes. 
O SR. TEIXEIRA BRANDÃO: - Convém não esquecer que a lei vae 

ser posta em execução pelos juizes do interior. 
Os meus nobres collegas sabem que não sou .technico em materia 

jurídica. 
Suggiro essas idéas, para que redijam melhor do que eu o pro-

jecto. 
O SR. JosÉ LOBO: - A sua collaboração é muito intelligente e pro-

fícua; até pediríamos a V. Ex. que comparecesse á Commissão, amanhã. 
O SR. TEIXEIRA BRANDÃO: - Na declaração elo accidente ha uma 

disposição que diz : 

"·Si houver clivergencia entre ambos, sobre o estado da 
victima e as suas condições de capacidade para o trabalho, 
o juiz nomeará outro medico, para fazer um exame e, no seu 
laudo baseará o julgamento." 

Ora, o acciclente póde se dar, supponhamos, entre dous portos. 
Daqui a Sepetiba e Paraty, verbi gmtia, ha diversas comarcas. 

Pergunto : Como se fará a applicação ela lei? 
Os collegas sabem que os juízes, or·dinariamente, evitaJ111 estes 

incommados. 
Era preciso que a lei foss_e clara e especificasse. 
O SR. ANDRADE BEZERRA: - Essas especificações Jª são feitas em 

outras leis orclinarias. Não ha necessidade ele determinar medidas espe-
ciaes. 

O SR. TEIXEIRA BRAND.;\O: - Em uma organização de mesas elei-
toraes, ·já houve facto que me leva a aconselhar que se preveja, na 
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lei, a hypolhese; os juízes dos diversos termos mandavam o processo 
para os outros e não se chegou a applicar a lei. 

Sr. Presidente, eram estas as unicas objecções que tinha a fazer 
ao proj ecto. 

Em relação á acção judicial, eu não sei se a lei poderá ser posta 
cm execução, no interior. 

Em todo o caso, cumpri o meu dever, expondo as duvidas que se 
suscitaram em meu espirita e, si não trouxe contingente mais valioso, 
foi por me faltar, realmell>te, competencia. (Não apoiados. ) 

Tell'ho dito . (Muito bem; milito bem. O orador é 9ump1·irncntado.) 

O Sr. Andrade Bezerra: - Sr. Presidente, o desejo da Commissão 
ele Legislação Social ao elaborar o projecto em discussão, foi o de 
que a Gamara votasse esta lei, que é tão importante, oppoduna e ncces-
saria, com pleno e perfeito conhecimento de causa. 

Por isto, Sr. Presidente, a Commissão accei La e acceitará qualquer 
auxilio valioso, como o que acaba de prestar o 11obre Deputado pelo 
Estado elo Rio ele Janeiro . . . 

o SR. TEIXEIRA BRANDÃO: - Muito agracleci1do. 
o SR. ANDRADE BEZERRA - ... e declara, por meu intemwd.io, CjlJC 

dará a devi ela attenção ás observações, até ciwLo ponto justas, fci tas 
pelo digno collega, e ás objectivaclas em emenclas trnmbcm propostas 
a este projecfo, por occasião elo segundo turno eles ta discussão . (Mnito 
bem; muito bem.) 

c:nc. da d iscussão E' encerraida a discussão. 

SESSAO DE J ·1 DE nEZEMBHO 

Regula os accülcntes no trabalho; tendo parecei' da Commisiío Es;'?cc'ial 
de Legislação Social sobr·e as emendas apl'cscnJodas cm tr.1·cei1·a 

disciissão. 

Parec.er da Com. Examinniclos em conjuncto as emendas e . snbsL ilnLivo apt·r.srmtaclns 
Especial ao projecto sobre accidentes no trabalho, pelos illustrcs :Ocpulaclos 

Alvaro Baptista, João P.crnctLa e Joaquim Osorio, indicam as medidas 
propostas, em sua orienlação geral, preferencia pelo pensionalo como 
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systema de indemnização, com a collaboração, mais ou menos ef'fectiva, 
do Estado. 

A C mmissão reconhece que esse systema tem sido adaptado com 
vantagem em alguns paizes e faz justiça aos generosos intuitos que 
r·evela a orientação daquellas medidas. Pensa, entretanto, que nas con-
dições actuaes da industria .nacional e na situação financeira em que 
se encontra o paiz, seria qualquer tentativa naquelle sentido destinada 
a completo insuccesso. O projecto, reproduzindo neste particular as 
disposições elo anterior substitutivo ela Commissão de Justiça, adaptou 
para os accidcntes que .produzem morte ou incapacidade permanente, 
total ou parcial, a indemnização por quantia fixa, pag·a de uma só vez. 
Só para os acicclentes de menor importancia, produzindo incapacidade 
temporaria, ele menos ele anno, seguiu o regimen de pensão, corres-
pondente á parte do salario. 

Não julga a Commissão que o systema do projecto remova todas 
as dif'ficuldades. Pensa, entretanto, que no actual estaido de cousas é 
o que attende menos imperfeitamente aos reaes interesses de oprarios 
e patrões. Pareceu :i Commiss·ão de pouca seguranpa o reg·imen de pen-
sões, por deixar a subsistencia elo operaria á mercê da sorte da em-
preza inclus triai. 

Exaiminada de modo geral a orientação das emendas e substitutivo, 
a qual se affigura á Commissão, ao menos no rí10mento, inacceitavel, 
passa ao estudo detalhado ele cada uma elas medidas suggerielas. 

EMEN DAS DO SR. DEPU'I'ADO ALVARO BAP'l'ISTA 

N. 1 - Opinando pela rejeição da primeira parte dessa emenda, 
de accôrdo com os motivos acima expostos, acceila a Commissão a 
segunda parte, constante do paragrapho unico ao artigo proposto para 
que, destacada, constitua emenda,. que a commissão adapta, assim redi-
gida: 

Emenda 

Supprimam-se o art. 12 e § 1º. 
Bastará supprimir essas disposições no projecto para que a diaria 

seja devida desde o dia do accidente. 
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N. 2 - A emenda pmpõe que em vez ele se dizee no arl. 3º elo 

proj.ecto "transporte por. terr.a OU agua", ·Se diga tambem "pelo ar"; 
que se incluam as industr ias pastoris entre as que supportam o risco 
profissional com fundamento ela responsabilidade pelos accidentes; 
e que, ele um modo geral, se limite a applicação da lei, de accôrdo 
com a parte final elo mesmo art. 3º, ás indqstrias que empreguem 
pelo menos cinco operarias. 

A Commissão opina pela rnjeição ela emenda. Julga contrario · ao 
3ystema da lei, que visa especialmente a actividade industrial. cara-
cterizada pelo uso ele rnachinas ou pelo perig·o excepcional a que 
apõe o operaria, esteneler esse regimen ás industrias pastoris. Nestas, 
se houver emprego ele machinas, será sempre para desenvolvimento de 
industrias t;OlTelaLas sujeitas ao elominio ela lei, applicavel aos acci-
dentes que se produzirem. Pensa igualmente falho o criterio da impor-
tancia ela exploração, determinada pelo numero de operarias. Prefere 
o criterio seguido no àrt. 3º elo proj.ecto, o uso ele motores inanimados 
nos estabelecimentos industria:es e trabalhos agricolas. Quanto, porém, 
á primeira parte ela emenda, a Commissão acceita a idéa nella contida, 
o propõe a seguinte emenda: 

"Supprimam- se no art. 3º, depois ela palavra "transporte", as pala-
vras "po1· terra ou agua." 

N. 3 - A Commissão opina seja rejeitada pelos motivos constantes 
·elo inicio deste parecer, devendo accresc·entar que a fixação do maximo 
ele salario a contemplar na indemnização, resulta cio fim social da lei 
ele acicdentes, .que é exclusivamente garantir ao opera~'io o maximo ele 

. reparação que as condições economicas ela industria supportaim. 
A lei nfto pócle, ~nfelizmenLe, visar uma indemnização completa, 

que seria a ruina elas industrias. 
N. !1 - A Comrnissão opina p~la rejeição, de accôr.clo com o parecer 

sobre a primei ea parte ela omenela n. 1. Não parece conveniente fazer 
excepção enlre os herdeiros ela v ictima, beneficiarias ·ela indemnização~ 
para ·excluir os capazes menores ele 63 annos. E' preferivel adoptar 
os principias ele direito cornmum, uma vez que não se dá á indemni-
zação a rnoelaliclaicle de pensão. 

N. 5 - Pela rejeição. A emenda é corollario ela anterior. 
N. 6 - Pela l'ejeição, pelos motivos elo parecer sobre a emenda 

anterior. 
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N. 7 - Pela reJmçao. As medidas propostas estão cornpreher1..1. 
didas na disposição do § 3º .ao art. 7º. 

N. s· - Pela rejeição. A suppressão ·dos artigos indicados na 
emenda decorreria do systema de pensões dado á indemnização. 

N. 9 - Pela rejeição, de accôrdo com os motivos do parecer sobre 
a emenda anterior. 

N. 10 - Pela rejeição, pelos motivos elo parecer anterior, e ainda 
porque, no que diz respeito ao artig·o a accrescentar, importando elle 
na suppressão ela parte final do paragrapho unico ao art. 15 ·elo 
projecto, pare0e á Commissão conveniente manter essa parte. O pro-
j.ecto fixando para os ·aprendizes, nos casos ele incapacidade tempo-
raria, a diaria por elles percebida; e, nos ele incapaciclacle permanente, 
o salai;io elo operario adulto, attendeu a que os primeiros daquelles 
casos de accidente siio ide menor gravidade e maior frequencia. Não 
seria prudente onerar demasiado ao industrial, que poderia ser levado 
a restringir a aprendizagem em seu estabelecimento, com prejuízo cios 
proprios aprendizes. 

N. 1i - Pela rejeição. A emenda é corollario do systema de pen..: 
sões. 

N. 12 - Pela rejeição, por parecer conveniente fiquem perfei-
tamente det.erminaidas as condições ·da revisão do julg·amnto. 

N. 13 - Pela rejeição. A emenda seria a consequenci.a da accei-
tação da anterior. 

i\. 14 - Pela rejeição. O art. 18 cio projecto estabelece, de accôrdo 
com o syste-ma seguido, os casos cm que operarios ela União, Efitados 
e Municipios deixam de ter direito a indemnização quando g·ozam de 
vantagens correspondentes. Não .parece necessario referir o Districto 
Federal, que está contido· implicitamente na enumeração elas pessoas 
juridicas de direito publico, feita no mencionado artigo. 

N. 15 - A Commissão acceita a emenda, pa1'ecendo justo estender 
ao operario a faculdade conced ida ao patrão no art. 20 do projecto. 

N. 16 - A Commissão é contraria á emenda. A excepção do art. 27 
é constante de leis semelhantes em varias paizes. A lei sobre acci-
clentes não é de assistencia e, onerando a · industria, não se'ria justo 
fazer recahir sobre ella o onus ele indemnizar a pessoas residentes 
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no estrangeiro, que em nacla contribuem, nem como procluctores, nem 
como consumidores, para a economia do paiz. 

N. 17 - Pela rej·eição. A emenda resultaria do systema de pen-
sões. 

EMENDAS' DO SR. DIWU'I'ADO JOAO PlfüNE'l''.l'A 

N. 18 - A Commissão opina pela rejeição ela emenda. Na justi-
ficação do projecto esLão expostos os motivos que levaram á acceita-
ção da theoria elo risco .profissional. São sempre perigosas nas leis 
as definições. Mais conveniente parece o systema dos arts. 1 º e 2º elo 
projecto, enumerando as condições geraes dos accidentes. A emenda 
inclue entre os aeciclentes inclemni:mveis os caus&dos por aetos dolosos 
de extranhos, o que é demasiado, porque em taes casos não se dá 
o risco especial, a que está sujeito o operario, como profissional, mas 
como homem. E' o risco cornmurn, que não 1cleve entrar no regímen 
excepcional ela lei. A emenda propõe ainda estender a acção da lei 
"á industria commercial e bancar.ia", extensão que o regimen de exce-
pÇão de taes medidas evidentemente não comporta. 

N. 19 - Pela rejeição. A providencia proposta escapa aos fins 
ctà lei, já havendo projecto sobee o object0 ela emencla, que depende 
ele approvação do ·Senado. 

N. 20 -- A Commisão acceita a emenda. 

N. 21 - A .Commissão opina pela rejeição da em(3nda. Adopta,do 
o reg·imen de indemnização fixa para incapacidade permanente e paga-
mento ele diarias para a temporaria, era preciso estabelecer um cri-
terio ele tempo para deter~minar quando a incapacidade temporaria 
passaria a permanente. O projecto a,doptou o prazo ele um anuo. Não 
é 'perfeito esse criterio, que pócle dar Jogar, alg11mas vezes, a injustiça. 
Mas, é o menos imperfeito e ele verificação mais facil, conforme pare-
ceu á Commissão, que por isso o acceitou cio substitutivo da Com-
missão ele Justiça. 

N. 22 - A disposição rl esta emenda é iclentica á ele n. 1, do 
Sr. Deputado Alvaro Baptista, na seg·uncla parte acceita pela Commissão. 

N. 23 - IdenLica á ele n. 16, cio Sr. Deputaclo Alvaro Baptist.a. 
á qual já deu parecer a Commissão. 
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SUBS'.1.'ITU'l'l\"O DO SR. DEPU'I'ADO JOAQUIM OSORIO 

N. 211 - A Commissão opina pela rejeição elo substitutivo, pelos 
motivos expostos na primeira parte deste parecer. 

Apezar de não haver formulado emendas, fez em discurso o 
Sr. Deputado Teixeira Brandão interessantes observações ao projecto. 
Deli.as a Commissão acceita a relaitiva á lettra a, do art. 1 º, offere-
nendo, de accôrclo com as icléas exposlas po1· aquelle illustre Deputado, 
a seguinte emenda: 

Accrescente-se, na leltea a elo art. 1 º, depois elas palavras "lesões 
corporaes". as seguintes: "ou perturbações funccionaes". 

Sómente para atteneler á urgencia com que a materia, relevante 
e opportuna, eleve ser resolvida, deixa a Commissão de desenvolver seu 
parecer sobre as emendas acima, com a demora e carinho que a impor-
tancia dellas e o merecimento .çl,e seus illustres auto1'es ele certo 
exigirialffi. 

Sala das Commissões, H el e Novembro de 1918. ~ José Lobo, 
Presidente. - Andrade Bezerra, Relator. - José Augusto. - Doi·val 
Porto.- Josino ·ele Araujo, com restricções. - Cai·los Penafiel, com as 
mesmas restricções já estabelecidas quando assigrlou o parecer ante-
rior. - .Tosé Maria. - Nicano1· Nascimento. 

1'MENDAS· A QUE SE REFERE ó PARECER 

N. 1 

TITULO I 

Emendas 

1.· 

Art. 2. º Depois da palavra pagar, dig·a-se: uma pensão vitalícia 
ou temporaria, detm~minacla pelo grfÍo de incapacidade de trabalho, 
ao operaria ou á sua familia, exceptuado apenas o caso de dólo prati-
cado pela vicf.ima, e ignai a ·dC>US terços elo salario. 

• 
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Paragrapho unico. A pensão é devida desde o dia em que se deu 
o accidente e cessa no dia em que o operario estiver apto para D tra-
balho. 

2.· 

Art. 3. º De.pois da palavra terra, accrescente-se: pelo ar; depois 
da palavra trabalhos, diga-se: pastoris, e depois. da palavra empre-
guem, accrescenLe-se: pelo menos, cinco operarios ou ... 

'l'ITULO II 

3.ª 

Supprimam-se os arts. 5º e 6º. 

4 •• 

Art. 7. º Subsitua-se pelo seguinte: Em caso de morte, a pensão 
será paga á familia ou conjuge sobrevivente e herdeiros necessarios, 
observadas as condições elo Co.cligo Civil sobre a ordem ela vocação 
here.ditaria e mais 100$ para as desp·ezas de enterramento. 

§ Dentre os herdeiros necessarios maiores serão contempla-
dos apenas os que já gozavam elo amparo ela victima, os incapazes e 
os maioreR de 63 armos, que careçam de amparo. 

5.ª 

~ 1º, art. 7. º Depois ela palavra conformidade, diga-se: do artigo 
antel'ior, paragrapho. 

6 .• 

§ 2º, al't. 7. º Supprima-se. 
§ 3º, art. 7.º Diga-se: Na falta elo conjuge ou estando este divor-

ciado, mas materialmente amparado pela victima é si esta deixar 
pessoa cuja subsisteneia provesse. a ambos deve ser paga a pensão. 
! ' • : :··:: n :·- ,. '- y~·~,-;-·: :' 'f~'r[Y :~ gr; ',C' ' l'f'!W!N{ 'H:~r:T1 TJ "' '.1'!l'!Tll':;W,fi1_[i T''f,ml'_mí\rw.1 

8 .• 

Supprimam-sc os arts. 8º, !lº, 10º, 11º, 12º e pararn•aphos. 
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9 .• 

\ Art. '13. A:ccrescente-se: § 3.º As despezas decorrentes <las obri-
ga2ões impostas ao patrão neste artigo e seus paragraphos serão dedu-
zi.das por parcellas mensaes, mcd iante accôrdo entre operal'io e patrão. 
da pe~sií.n devida. 

10 .• 

Supprimam-se os arts. 14 e 15, e accrescente-se: 
Art. Tratando-se de aprendizes, entende-se que o seu salario 

di.aeio não é inferior ao menor salario ele um operario adulto, que 
trabalhe em serviço ela mesma natureza. 

11.ª 

Art. 16. Redija-se assim: a pensão que esta J.ei estabelece será 
pag·a no logar em que occorl'eu o acicdente. Em caso ele morte, o 
pagamento aos beneficiarias sel'á feito após a apresentação de todos 
os documentos necessarios que sel.'ão indicados no regulamento 
desta lei. 

12 .• 

Art. 17. Supprima-se. 

13 .• 

Accrescente-se: Art. A revisão do processo ele concessão ele 
pensão poderá ser feita .CJenLro elo prazo de dous annos, contados da 
clata do jnlgamento, a requerimento elos interessados. 

14.• 

Art: 18 . Redija-se assim: Os opera1' ios da União, Estados, Dislri-
cto Federal e Municip ios, que tenbam direito a montepio, apos·enta-
clori:i Oll peiisã0, não porlerão fozar da pcnsã.o por esta lei institujda. 

TITULO III 

15 .• 

Art. 20. Accrescente-se, no fim, depois <la palavra julgamento: 
A m esma permissão é facu ltada á victima. 
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TITULO IV 

16 .• 

Art. 27. Supprima-se. 

17 .• 

Accrescente-se: 

Art. Os fundos necessarios para execução desta lei serão for-
necidos pelos patrões, pelos Esta.dos, pela União e pelos Municípios. 

Art. A contribuição dos pa,b·ões será constituida pela renda de 
uma taxa lançada pelos Estados, pela União, pelo Districto Fed eral e 
Municipios sobre o lucro liquido annual elas emprezas ou ·elos patrões. 

Paragrapho unico. As contribuições cios Estados e cios Municipios 
serão supplitivas da contribuição creada no artigo anterior e · de pro-
cedencia por elles decretada. 

Art. A' União, aos Estados e Municípios cabe provêr, para os 
operarias ao seu serviço, a pensão instituida no art. 2º. 

Rio de .Janeiro, 9 el e Dezembro ·ele 1918. - Al·Pa1'0 Baptista. 

18 .• 

Substituam-se os arts. t° e suas Jettras, 2º e 3º .pelos seguintes: 

Art. f. º Considera-se accicl ente, para os effeitos desta lei, a indis-
posição, lesão ou mol estia contrahicla por qualquer fórma, pelo ope-
raria, em consequencia cio trabalho. 

Art. 2. º O acci·clenLe nas condições definidas pelo artigo anterior 
obriga o patrão ao pag·amento el e uma indemnização ao operaria 011 á 
sua familia , excepto quando occorri·do corno consequencia ele um acto 
criminoso commettido pela propria victima. 

ArL 3. º E' considerado opernrio, para os effeitos desta lei, toda 
pessoa que exeroer, por conta dn outrem, a sua acção em qualquer 
dos diversos ramos da industria agricola, fabril , comrnercial e banca-
ria, ou na execução ·ele obras e serviç:.os de qualquer natureza. 

Sala elas Sessões, 9 ele Dezembro de 1918. -- João Pernetta. 

/ 
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19, ª 

Substitua-se o art. 4º pelos seguintes: 
Art. 4. º São extencliclas aos operarios ao serviço federal as mes-

mas vantagens e regalias ele que gozam os demais funccionarios pu-
blicos; ficando, portanto, a União isenta elas obrigações estabelecidas 
por esta lei. 

Paragrapho unico. A obrigação estabelecida pelo art. 2º desta lei 
extende-se aos Estados e Municípios, para com os operarios ao seu 
serviço, emquanto não acloptarem a me·clida c.onsignada neste artigo. 

·Sala das Sessões, 9 de Dezembro ele 1918. - João Pernetta. 

20.ª 

Elimine-se do projecto a palavra absoluta, quando applicada como 
qualificativo de incapacidade. 

Sala das Sessões, 9 ele Dezembro ele 1918. - João Pernetta. 

2i..i 

Subsituam-se os arts. 8º, 9º, '10º e 11 º, pelos seguintes: 
Art. 8. º Quando resultar do acci·dente a incapacidade total, tem-

porai·ia ou permanente, <do proletario, para o trabalho, ser-lhe-ha 
semanalmente paga pelo patrão, a titulo de indemnização, a impor-
tancia correspondente ao seu salario, calculado de accôrdo com o 
art. 6º desta lei, em.quanto subsistir·eni as causas determinantes da 
incapacidade, até o prazo maximo ·ele tres annos, a contar da data do 
accidente. 

Art. 9. º Quando elo accidente resultar a incapacidade parcial, 
temporaria ou permanente, elo proJ.etario, para o trabalho, ser-lhe-ha 
semanalmente paga pelo patrão, a titulo ele indemnizaçã.o, a impor-
tancia correspondente á metade da dil'ferença rmtrc o salario que ven-
cia antes elo acciclente e o qne vencer clahi em ofleante, emquanto sub-
sistirem as causas deteJ.·rninarrtes ela incapac idad e, até o prazo maxirno 
rle trcs annos, a contar rla data cm que teve log·ai· o accidcnte. 

Justificação 

Esta emenda tem por objectivo uniformizar melhor as indemni-
zações, tornando-as mais equitativas, de accôr<lo com os casos con-
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t:rcf,os a considerar, mas respeitando o criterio adaptado no projecto 
da Commissão Especial. 

Os arts. 8° e 9º do projecto determinam, com effeito, para o 
mesmo caso ele incapacidade total, dous modos differentes de indemni-
zação, estabelecendo, para a permanente, isto é, para aquella que durar 
mais de um anno, conforme define a propria lei, uma somma igual 
á do salario de tres arrnos e para a temporaria, isto é, para aquella 
que durar menos ele um anno, apenas_ metade elo sala.rio cliario até o 
maximo de um anno. 

Ora, tratando-se do mesmo caso de incapacidade total, é justo que 
se indemnize o -oper:Hio por uma mesma fórma, garantindo-se-lhe 
o salario correspondente ernquanto durar a incapacidade e até o prazo 
maxirno de tres annos. Assim, :ficam, pelo substitutivo, compreheniclas, 
ao mesmo tempo, as duas hypotheses a ela incapacidade permanente 
e a ela temporaria, garantindo-se, nos dous casos, ao operaria, o seu 
salario, durante o tempo que durar a inca_\)acidacle, mais de um anno 
ou menos ele um armo e em todo caso até o prazo maximo de tres annos. 

Da mesma fórma os arts. 10 e 11 elo projecto referem-se ao mesmo 
caso ,de incapacidade parcial mas estabelecem, entretanto, tambem, 
dous modos clif:forentes ele .indemnização, determinando para a per-
manente, isto é. para aquella que durar mais de um anno, 5 % a 6 % 
da indemnização a que a victima teria direito, no caso de incapacidade 
total permanente e para a temporaria o .pagwmento de um salario, em-
quan f.o durar a incapaciclacle, correspondente á metâde da differenç-.a 
entre o salario que vencia o operaria e o que vencer, em consequencia 
ela diminuição da sua capacidade para o trabalho. 

Tratando-se do mesmo caso de incapaci,dade parcial, o subs'Litu-
tivo propõe a mesma fórnia ele indemnização adaptando, quer seja 
permanente ou tcmporaria a incapaódade, o modo proposto pelo pro-
jecto para o easo rlc incapaciclaidc parcial temporaria, mais justa, mais 
racional P. mais equiLativo que a fórrna aclo.ptada pelo mesmo pro-
jecto para o caso ela incapacidade permanente, que fica, àlém de tudo, 
exposta a um certo arbitrio sempre prejudicial. 

Sala. elas Sessões. !J ele Drmwnbro d0 1918. - João Pernetto. 
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22.· 

Substitua-se o art. 12 e seus §§ pelo seguinte: 
Art. Em todos os casos previstos por esta lei o salario será 

devido ao operaria desde o ,dia do accidente. 
'Sala das Sessões, 9 de Dezembro de 19t8. - João Pemetta . 

23 .• 

Supprima-se o art. 27. 
Sala elas Sessões, 9 de Dewmbro de 19:18. - João Pemetta. 

24. ª 

O Congresso Nacional decreta: 

São asseguradas ao proletariado em geral, por molestia, invalidez 
ou morte no exercício ela arte ou profissão, as garantias constantes 
desta lei: 

§ 1. º Em caso de moles tia ou invali.dez temporaria, uma somma 
correspondente· a dous terços elo salaTio respectivo, durante o tempo 
neuessario ao tratamento e até tornar- se o proletario apto para o tra-
balho habitual. 

§ 2 . º .Em caso de invalidez permanente, uma pensão vi talicia 
.correspondente a dous terços do salario respeclivo. 

Art. 2. º A somma ou pens'ão a que se refere os §§ 1 º e 2º cio artigo 
antecedente, são clevi·das pelo Estaido (União Federal, Estados e Muni-
cípios) e chefes agrícolas, inclustriaes ou ele quaesqum· emprezas, aos 
proletarios ao serviço clireclo de suas officinas, obras, ·lavouras ou 
industrias, exccptuaclos apenas os casos de clólo do proprio paciente. 

ParagTa:pho unico. Para esse effeito, são os estabelecimentos agrí -
colas ou indusLriaes ou emprnzas obrigados a constituir um fundo 
especial de garantia no valor e fórma definidos no regulamento que 
ba'ixar para execução desta lei e sob conveniente fiscalização. 

Art. 3. º Em caso ele morte do operaria, receberão a pensão a que 
tinha direito o fallecido, a sua mulher, · emquanto se conservar viuva, 
e na falta desta, as filhas solteiras e filhos menores ele 21 armas. Esta 
pensão cessará desde que algum dos filhos fôr maior ou alguma das 
Jilhas casar. 
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Art. 4. º A pensão a que se refere esta lei é asseg11rada pela União 
Federal, no caso ele fallenci a ou extincção da em preza parLicular. 

Art. 5. º Entende-se pennanente a incapacidade que durar mais 
de um anno. 

Art. 6. º E' obrig·atoria, em caso ele acciclente, por parte do Estado 
ou chefe agrícola ou inclusLl'ial a prestação ·do soccorros medicas e 
pharmaceuticos e, sendo necessario, hospitalares, e desci e o momento 
do accidente. 

§ t. º Quando por falta de facuHaLivo ou pharmacia, não fôr pos-
sível prestar á victima immecliaLa assistencia, será a mesma transpor-
tada para o togar mais proximo, em que fôr passivei o tratamento. 

§ 2. º Quando o estado ela Yictima não permittir o transporte, será 
providenciado para que á mesma não falte a devida assistencia. 

Art. 7. º Os proletarios do Estado, que tenham direito a lic@nças 
remuneradas ou a montepio, aposentadoria, ou pensão, não terão di-
reito ás vantag·ens do ar!.. 1 º, desta lei. 

Art. 8. º E' permi tti do ao Estado, chefe agTicola ou industrial 
verificar a condição de sau<le elo paciente. Si houver divergencia sobre 
o estado da vict.ima e condições de capacidade para o trabalho, a reque-
rimento do interessado, será nomeada pelo ,iuiz competente uma junta 
medica para fazer o exame e proferir o laudo. 

Art. 9. º Todas as acções que se originarem da presente lei serão 
.processadas perante a justiça commum, segundo as prescripções da· 
respectiva organização judiciaria; te'rão curso summario e prescreve-
rão no prazo ele dous armos. 

Art. 10. A presente lei não excluo o procedimento criminal nos 
casos previstos no direito commum. 

Art. 11. E' assegurada aos proletarios no Districto Federal e Terri-
torio do Acre assistencia judiciaria gratuita e reducção da metade das 
custas regimentaes, que serão cotadas para só serem afinal pagas pela 
parte vencida, não podendo a falta ele prompto pagamento elas rrie&mas 
ou das devidas pelo chefe agrícola ou industrial, retardar a marcha 
·do processo. Para observação dessas vantag.ens, nos Estados. pro-
videnciará a União junto cios respectivos governos. 

Art. 12. Para supprimento dos compromissos da União Federal, 
autorizados por esta lei, fica creada no 'Jlhesouro Nacional a Caixa 
Especial de :\ssistencia Publica, constitlücla pelo producto do sello 



de beneficencia de 20 réis addicional aos impostos de consumo - art. 1 º, 
ns. 10, 11, 15, 25, e de sello - art. 1º, n. 32, da lei da Receita Geral 
da Republica dos Estados Unidos do Brasil. 

Art. 13. Desde que a arrecadação da referida taxa o comportar, 
a União Fedem! assegurará aos anciãos ao desamparo uma pensão pelo 
menos igual a dous Lerços do menor salario pago nas suas officinas; 
fundará e auxiliará, no terriLorio nacional, hospitaes, asylos, patrona-
tos agricolas e providenciará sobre a assistencia medica domiciliaria, 
entrando em accôrdo com os Estados quanto á organização e direcção 
cios mesmos serviços, na Jórrna da Constituição. 

Art. 14. Revogam-se as ·disposições em conLrnrio. 
Sala das Sessões, 9 de Dezembro de 1918. - Joaqiüm Lwiz Osor'io. 

SESSÃO DE 12 DE DEZEMBRO 

• 

O Sr. Joaquim. Osorio: - Sr. Presidente, incontestavelmente o Discussão unica 

projecto da Commissão Especial de Legislação Social, regulando os acci -
dentes no trabalho, é obra superior aos primitivos projectos, regula-
dores da maLeria, mas, lamentavelmente, é obra falha, não resolvendo 
em definitivo o grave problema, cuja solução fica assim adiada. 

Basta estudar a situação do proletario para vêr que o referido 
projecto não lhe .dá a assistencia a que tem direito. 

O typo de cada prolelario, em média, deve assim ser considerado: 
um chefe ele familia, que mantém domicilio, mulher, filhos e velhos 
invalidos. Em caso ·de molestia adquirida no ~xercicio da arte ou pro-
fissão, qual a vantagem que lhe ass·egura o projecto ela Commissão de 
Legislação Social? Nenhuma. 

Entretanto, nesse perioclo ela enfermidade, tem esse proletario, 
encarg·os de familia, aos quaes não pócle fugir. Justo seria assegurar ao, 
proletario, no caso ele molestia, dous terços do salario respectivo. 
() Estado não garante ·aos seus funccionarios es.sa vantagem, com a con-
uessão de licenças remuneradas? Por que não obrigar o chefe industrial 
a dar ao proletario, nos dias ele imped_imentos, por molestia, os dous 
terços elo salario? 

O proletario é um cooperador do capital: é d@.ver elo capitalista 
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disp~msar-lhe assistencia, para que Lão importante força social não 
vegete na miseria. 

Tenho figurado o caso de doença elo proJ.etario; figur:arei, agora, 
a hypothese de morte. a'ual a vantagem que lhe asseg·ura o prdjecto da 
Commissão de Legislação Social? 

Adaptou a Commissão, para os accidentes que produzem morte ou 
incapacidade permanenLe, total ou parcial, a indemnização por quantia 
i'i:lca, pag·a de uma só vez. Ora, não é efficaz esse processo. O proletario 
mutila.ido, no exercicio da arte ou profissão, deveria ter direito á uma 
pensão vitalicia; e na sua falta, a sua mulher, emquanto se conservasse 
viuva e filhos menores, conforme regulei, em meu substitutivo. Por 
tal subsi·dio deveria ser obrigado o chefe industrial. E' UIJl onus para 
a industria? Sem cluvida, mas, é um onus necessario, porque esses clous 
elementos, capital e trabalho, devem andar sen1pre ha1'rnonizaclos. 

O capital tem origem social o seu destino deve ser social. Não 
satisfeito esse obj ectivo, só produzirá resulta.ido~ prejudiciaes e nocivos 
:i sociedade. 

Isto posto, por que não obrigar o inclu~trial a dar ao proletario a 
assistencia vitalícia· exigida por sua triste condição de invalidez, elle 
que é um cooperador elo capitalista, proporcionando a este, muitas 
vezes, lucros fabulosos? 

O Estado não garante ao funccionario pensão, no caso de invalidez? 
Pelo meu substitutivo os indüstriaes são obrig·aclos a esse dever de 
assistencia, para o que Lleverão constituir os fundos de garantia neces-
sarios. 

Escreveu a Commissão de Legislação Socia.J julgar; ele pouca segu-
rança o regimen das pensões, por deixar a subsistencia elo operaria 
á mercê da sorte da ernpreza industrial. 

Em primeiro Jogar, ha a olJservar que o systema do projecto, e 
que deixa o peoletario nesse precaria situação, á mercê ela sorte da 
·empreza industrial. 

Pelo meu substitutivo o industrial é forçado a constituir fundo de 
reserva para garantia da somma devida, e, no caso ele fallenci·a ou 
ex tincção da empreza, o Eslaclo assumo o compromisso. Não pócle ser 
mais offieaz o systcma. 

O SR. SIMÕES LOPES: - Te~1 V. Ex. toda a razão: é uma das falhas 
elo projecto, que não dá garantias para este caso. 
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O .SH. JOAQUIM OsoHJo: - Acart·eta um passivei onus para o 
Estado? 

Sem duvida; mas, o Estado não póde fugir a esse onus, é seu dever 
dar assistencia aos invalidos e desamparados. 

Pelo meu substitutivo ficaria creada a taxa de benef'icencia de 20 
réis para attendel' a esse encargo futuro, taxa perfeitamente admissivel 
pel·a sua insignificancia. 

O producto dessa taxa, que em nada sobrecarregaria o consumidor, 
e rmra tão elevado fim de humanidade, permittiria ainda a creação e 
auxilio de hospitaes, asylos e cio assistencia domiciliares, nos termos 
do sub.sti tu tiva. 

O meu substitutivo é mais um plano ele ass·isteucia, qne julguei 
opportuno adaptar. 

Não clifí'i cultarei, entretanto, a passagem do p1·ojecto da nobre 
Commissão de Leg·islação Social; olle representa já alguma cousa sobre 
os planos primitivos~ 

Assim o digo, porque, pelo_ menos, consagra a lheoria ampla do 
r·üico profissional que permitte a indemnização elo operario, por effeito 
do accidente, independente da idéa de culpa. 

Temos nós do Rio Grande do Sul, neste assumpto, cumprido o 
nosso <levcr. (Miiito bern.: miiito bem.) 

O Sr. Andrade Bezerra: - A Commissão de Leg"islação Social 
julga, Sr. Presidente, de seu dever dar ainda algumas explicações á 
Gamara sobre o projecto de accidentes no traba·lho, que agora chega 
ao ultimo turno da terceira discussão. Materia ·de tamanho rel·evo social, 
em que se adoptam principias novos, revolucionadores de regras clas-
sicas sobre a responsab ili dade civil e ele profunda repercussão sobr<~ a 
vid.a economica do paiz, merece ella, sem duvida, esturlo demorado e 
consciencioso. 

Precisamos deixar bem claros nossos intuitos na elaboração desta · 
lei; qual a rnodicla em que· entendemos conciliar os rospe itaveis inLe-
res~es das classes industriaes e operarias; as difficulda·des que tivemos 
de remover; e os motivos que nos levaram a acceitar, entre diversas 
soluções propostas, as que se nos afiguram menos imperfeitas. 
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PROJEC'l'OS ANTERIORES 

De longa data se vem o Congresso interessando pela justa solução 
desse problema. Em 1904, apresentou á Gamara o então Deputado e 
conhecido homem de lettras Medeiros e Albuquerque, o primeiro pro-
jecto sobre o assumpto. Esse trabalho, modelado nas leis franceza e 
hespanhola, segue a theoria {[O risco profissional, declarando indemni-
zavel .o acciclente "causado pelo trabalho, ou pelas condições em que 
elle tem logar ou ainda pelos meios ele exploração usados". A lei abran-
geria toda exploração em que se empreg·assem "machinas O\l appare-
lhos não movidos pelo homem" e especificaclamente as industrias men-
cionadas na lei franceza, e outras alli não inc.Iuiclas, como "serviço de 
costureiras quando trabalham em officinas"; "o pessoal assalarido dos 
theatros"; e, ,ele um modo geral, toda industria ou trabalho analogo aos 
enumerados no projecto. 

A lei só beneficiaria aos operarias ou empregados que vencessem 
até 250$ mensaes e a inclemnizaçáo seri,a paga pe'la seguinte fórma: 
nos casos de incapaci.dade ternporaria a victima teria direi to á metade 
do salario desde o dia cio accidente; e nos de incapacidade permanente, 
si fosse total, ao integral do salario ele dous annos; e, si parcial, ao 
salario ele deioito mezes. NesLa ultima hypothese si o patrão conservasse 
o ·operaria com o mesmo salario anterior ao accidente, a indemnização 
seria do sa.Jario de um anno. No caso de morte, o patrão seria obrigado 
ú indemnizar á viuva, descendentes menores de 16 annos e ascendentes 
com uma somma equivalente ao salario : 

a) de dous arrnos, si a victima deixasse viuva, filhos, ou netos 
orphãos, que se acb assem sob seu cuidado; 

b) de 18 mezes, si só ·deixasse filhos ou netos; 
e) de um annu, si só d·eixasse viuva sem filhos nem outros des-

cendentes; 
d) ele 10 mezes, si não deixando viuva nem descendentes, tivesse 

a seu cargo ascendentes maiores ele 60 annos. 
As indemnizações estabelecidas no projecto s·eriam elevadas ao do-

bro, quando ü.S patrões não tivessem em suas fabricas os apparelhos de 
proLecção que, para cada estabelecimentos, determinaria uma junta 
technica creada no Ministerio da Industria. O salario mínimo comu base 
para o calculo ela indemnização seria de 1$500 diarios. O patrão podia 
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tornar-se em todos os casos irresponsaveis pela indernnizaç·.ão, segu-
rarnJo seus operarios em companhias approvadas e fiscali:mdas pelo 
-GO\'Crno; e, nos casos de morte, assegurando aos herdeiros da victüna 
pensào vil.alicia, variante entre 40 e 10 % do salario. 

T'aes eram as linhas g·ernes do projecto MEDEmos li: ALBUQUERQUI>, 

teu tal.i \'a I)l'imcira para regulamentação leg·al elos acciclentes no tra-
.balhn. 

Esse prn,iecto não logrou parecee da Comrnissão ele Justiça. 
Em 1908, e1·a ap1.·esentaclo . á Gamara OULL'O pro,jflct.o, ele iniciativa 

·elo então Deputado GnACCHO CA1moso. Moldado, corno o anterior sobl'e 
a lei franceza e hespanhola, adoptava o principio do risco profissional, 
{!et.erminanclo que para a indemnização seria sómente necessario exis-
tisse "entre o :rnciclente e o trabalho respectivo uma relação directa e 
TH>Bitiva", bastando, nestas condições, qu-e o traba]po tivesse sido causa 
-e l'ficientc ou puramente occasional da lesão recebida. 

Excluído exprcssamen te ·do dominio ela lei as moles tias profissio-
naes, isentava ele respons·abi li d ade o patrão, quando ficass·c provado 
facto iut.encional elo operaria, permiltindo que a culpa inexcusavel 
-deste influísse para climinu.il' o beneficio da indemnização taxada na 
lei. Procedendo a r.numeração das industrias, seguia o syslruna seme.-
lhante ao do projecto anterior, abrangendo de modo geral, "as varias 
industrias sob qualquer das suas mult.iplas l'órmas e aspcdos. Exce-
pt.uava, porém, desse reg·imen toda a industria que empregasse menos 
de cinco operarios, isentando ainda de responsabilidade o patrão quancl-0 
-0 acciclente victimasse mais de t.res ope1·ario-s. A indemnização seria 
paga sob a fórma ele pensão. Nos casos de incapacidade total perma-
nente, seria da.da á victima a metade do sala.rio; quando permanente, 
·mas parcial, a indemnização seria apenas de um terço do sala.rio. Para a 
'incap:~cidade temporaria, fixava o projecto indemnização çlo metade do 
·salario até a data do restabelecimento ou morte do operaria. No caso 
ele morte, os representantes da victima teriam dir-eito a uma pensão 
vitalicia, - de 20 %, ao conjuge sobrevivo e havendo filhos menores 
ele 16 annos, orphãos de pae e mãe, de 15 %, sendo um só filho; e de 
25, 35 e 40 %, sendo estes respectivamente em numero de dous, tres 
-0u de quatro em diantB. 

O projecto determinava a criação de uma Caixa de Previdepcia, 
a ilargo do Governo, destinada a custear essas pensões, quando por 
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qu.alqnel' moLiYO as ·cmprezas re.sponsaveis viessem a :fallir ou sc·ns 
,donos a dcsappaeccer . DcLci·minava, por ultimo, a prcscripção da acção 
no prazo de · um anno, tornando todos os actos processuaes iseaL<.i::: de 
sellos e custas, e esLabelecia a compeLencia e. jmisclicção fcde 1:al para 
as causas cleri vadas ela lei. 

Sorte igual ú. elo anLerio1.· · aguaedava este prnjecLo que, julgado 
ohjeeLo de ·deliberação, não obteve pa1.·ccer ela Commissão ele' Justi({a.-

Em :l915 a iniciativa parte rio Senado, esLuclanclo e ap.l)l'Ovar1dG 
·pr·oj eclo devido á iuiciaLiva do Senador ADOLPHO GORDO e elabo.1·í.ir.lo 
com o inostimavel concm"o cio DPpartmnento elo Trabalho llo Govctrw 
itc S. Pau.lo, orgãn adrnüiisLrativo unico no paiz systematizaclol' de üa,dos 
es tatisLicos e observações sobre esse impol'l.ante asprcto da adivicl adc 
·social.. 

Corno os anter:iores, o novo projrcto arloptava o prirwipio elo ri.f'co 
profissional, só oxcr·ptuaclos os accidcnles intcniacionaes e os cas.os , de 
força maior ou deli c to impulavd, quer á victima, quer a um exLrnn!10, 
.a;brangenclo entre os acciclenLes as moles tias profissionaes. A i 11de1m.i-
zação, pr.lo p1·0,jec Lo, t eria sempre a fórrna do pe11são. No caso ele mo.rte 
atlingiria alé GO '.lo do salar'io da vicLima, cabendo 20 % ú. viuva, pd o 
prazo de cloz annos; e aos filho s- ela vietirna, m enores de :l.G annos, J5 %, 
si fosse um; e .2 G, 3'1 e' "10 %, si fo sse, 1·r·spectivameo te, ele dous, Lros e 
ele qualro ou mais o numero clelles. 'Si esses beneficiarias fossem Ol" -

pbãos ele pae ou mãe a indemnização se elevaria, respeclivarnente, a 20, 
35, 4.5 e 60 %. A pensão sc tornaria viLal.icia para os menores inc&-
paz·es por. defr•ito pllysico ou rnoral e oephãos ele pac e mãe; e para 
a viuva que não passasse a segundas nupcias P mantivesse bôa concluctil. 
Em ambos esses casos a pensão seria rcduzicla do um quarto. 

Nos c:xsos ele incapaciclarle per-rnancnle e total, a pensão seria vita-
,Jicia e corresponclcnle a 50 % elo salario annual quando a vic t.ima tivesse 
encargos ele famili·a; e a 33 %, no caso contrario. Sendo a incapacidade 
permanente, mas parcial, a pensão equivaleria ú. m etade ela diminuição 
soffrida no salar io, Lenll.o a victima encarg·os i../e familia; o, em caso 
r,o ntrario, a um Lel'ÇO clcssa differcnça. Nos casos ele incapacidade ·tem-
poraria e Lotai, .a 1rnnsão seria a mr\SffNl clovida pela incapacidade per -
manente Lota!; sendo, porém, parcial, a vicLima. receberia m etade do 
salario. 

O palrão poderia exonerar-se da responsabilidade pelos acciclen1.es. 
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e1rcc!.üado o S'Elguro individual ou col lectivo ele seus opeL·nsios cm com-
panhia devidamente autorizada; ou constiLuimlo syndicalos de garantia. 

Preferindo assumir clirectamenle a rcsponsabilicla·clc imposta pela 
lei, deveria o patrão cousLituir funclo de g·aranLia, declara.elo insc-
qucstrave.l, e .iulgaclo pelo Ministcrio ela Fazenda sut'Ji cic nLe. paea asse-
gurai· o_ pagamento elas indemnizações. Ccssa.i1do, por qualquer titulo, 
a exploração ela industria, o projecto ele.clarava exigíveis o:; capilaes 
represcntativns elas pensões, os quacs seriam transfel'iüos a uma. com -
panhia .cJe seguros ou a. um synclicato ele g·aranlia, que fa1:ia o scniço 
ela renda, emquanLo o Governo nf:LO c1:iasso ins Li tu Lo para esse Ji m. 

O projecLo clava um privileg"io üc ordem geral ao credito vela 
i ndcmnização; determinava a prescripção ela acção e m dous annos 1..; a 
rec!ucção á metade elas custas dcviclas, nos actos judic iaPs, pela vicLima 
ou .seus representantes . 

Submettielo o projecto elo Seuado ao esLudo fia Cam:u·a, reso lveu 
esta que sua Cornmissão ele Justiça, proccelenclo a. Lrabal ho el e syni.11 nse 
sohre os diversos projcctos em andamento nãn só quanto aos accidcnLes 
como a va.rios outros aspectos ela 1:cgulamcntação elo trabalho, orga-
nizasse um só projccto, que de modo geral abrangesse tnrla a mal.rria 

Disso resultou o projecto sob n. 28'1, de 1\H7, tendo siclo clclle 
Halator, na.quclla Commissão, o saudoso jut'isLa e cnLão Deputado Jl.1axi-
inia.no ele Figueiredo. No tocante a accielcntcs, a.pl'ovci Lon a Commissilo 
o projecto ·elo Sena.do, alterando- o apenas quanto á indemnização nus 
casos de morte. Em vez de renda vitalicia., mandava pagar aos bene-
ficia.rios quantia fixa, correspondente a tres annos de sala.rio . 

Durante a discussão so:ffreu esse trabalho varias emendas e ceitica 
cln muitos Deputa.elos e grande parte ela impt'ensa.. Volta.nclo á Co m-
inissão ele Justiça, acceitou esta algumas emendas e suggeriu por ili 
mesma clivei·sas alterações, apresentando o substi Lu Li.vo sob n. 239, rtn 
corrente a.nno: 

Deixando cm silencio os varios aspecLoc; desse novo t1:almlho, CJLW 

não interessam· directa.menLc a Questão aqui. os tu ela.ela, é ele justiça 
rnconhecer que, s-ob o ponto ele vista. teclmi co, o subst i Lu Livo, que nessa 
parle se rleve á reconh ecida illust.ração elo Si'. Deputado Prudente de 
Moracs, apresentava superioricfaele inconLesta.vcl: nelle a ma.teria era 
muito melhor distribui ela. e havia sobretudo maior clareza e concisão. 
As r:l1ins rnnclificaçõ.es essenciaes nelle suggcriclas foram estas: Exce-



- 790 

piuava dos acciclenLes indemnizaveis aquelles em que tives.se havido 
culpa elo operaria; e generalizava o regímen de indemnização por quan-
tia fixa aos casos de incapacidade permanente, mantendo o system;~ 
ele pensão sórnenLe para os casos ele incapa{}iclade temporaria. 

OR.IEN'l'AÇ,\O DA COMMISSÃO DE LEGISLAÇ,\O SOCIAL 

Envolvendo a regulamentação do trabailho problemas ele grande 
l'Olevo social, que requerem attento e imparcial exame quanto aos vari-os 
olcmentos, que em nosso meio o momento econo.rnico condicionam 
ossos problemas, seria de maior prudencia, antes de llies 'dar solução 
legislativa, ouvir as classes nessa solução clirectamente interessadas. 

Assim pensando, i·osolveu a Gamara organizar uma Commissão ' 
Especial, afün de proceder, com esse methodo, ao estudo daqueUes 
facLos sociaes. 

Iniciando sua tarefa, viu a Gommissão ser de toda conveniencia 
dividir o substitutivo, sujeiLo a seu estudo, em diversas partes, con-
forme a especialidade de ca{la um dos assumptos nelle reunidos: ucci-
dentcs no trabalho, regulamentação cio serviço de crianças e mulheres, 
salario mínimo, fixação ele horas de trabalho, movimento associativo, 
etc. E corno, em relação ao primeiro, .iá houvesse a Gamara, no curso 
dos debates manifestado, ele modo incquiyoco, sua .oricntaçã.o, e pouco 
pudessem adeant.ar os clados e informa9ões elas classes interessadas, em 
a.ssumpto de natureza mais estrictamente juridica, resolveu a Gom-
missão destacar, desde logo, a parte sobre accidentes, apresentando-a 
em projecto especial. 

A Gamara me pcrmittirá ana.lysar em detalhes a orientaç.ão do 
projE->eto da Gommissão de Legislação Social. 

ACCIDENT'ES E MOLESTIAS PROFI88IONABS 

O projecto, fugindo á difficuldade e inconveniencia da definição 
do accidente, enumera no art. 1 º as condições geraes de cada uma das 
duas ordens de factos abrangidos pela lei. Na primeira se comprehen-
dem as lesões corporaes resultantes de causa subita, v'iolenta, exter1:a 
e involuntaria que, no exercício do trabalho, produzam morte ou perda. 
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total ou parcial, permanente ou temporai'ia, ela capacidade para o tra-
balho. O projecto aclopt.a o conceito que se póde dizer classico na legis-
lação e doutrina, desenvolvendo a synthese proposta por MARES'l'AING-, 

cm sua monographia - Défi'l~U·1:orr1 /rles acC'idents du ti•avail dans Les. 
di've1·s ,pays, defininclo o accidenLe como "a lesão c1orporal c•ausacla 
pela ac9ão subita e violenLa duma causa exterior". 

No curso da cl.iscussão observou , o illustre Deputa.do Tmxi;;mA 
BttANDÃO que os accidentes se manifestam ·em seus effeitos não só por 
lesões corporaes como por pel'turbações funccionaes. E a respeito pro-
duziu aquelle clistincto collega interessantes commentai:ios. Julgw1clo 
perfeitamente justo esse repal'O, tomou, a Commissão a iniciativa de 
ofi'erecer ememta que completa, nesse sentido, o referido art. 1 º. 

Mais liberal que muiL:vs outras leis estrangeiras o projecto consi-
dera accidentes no trabalho e como Laes indernuizavois, os casos de 
molestia profissional, quando conLrahicla exclusivamente pefo exorcicio 
.do trabalho e este fôr de natureza a só por si causal-a. Em regra, 
-Sómente nos paizes em 'que ba o seguro obrigat!l'.wio sã:o os ·operarias 
garantidos contra a incapaciclacle ou morte resultante das chamadas 
"molestias peofíssionaes". A leis :t'rnnceza e belga, ele que mais se appro-
xima o projecLo, excluem esses casos do incapaciclaclo. No curso da 
discuss[tO ela primeira dessas leis, ficou bom claeo esse inLuito, não 
só pela declara\~ão de LÉON BouR01~0.rs, Pl'esiclonte da Commisijão da 
Caillara, em 1807, como pela rejeição da emenda ele Ji'Amili, propondo 
a inclusão daquet.les casos. Dava-se como níotivo dessa restricçã,o a 
difficulda:cle ele saber si a molostia fôra contrahicla no exeec:icio elo 
trabalho ou si o operaria lhe estava proclisi1osLo. "Assim, d izia o 
DR. DESPRÉS na Gamara, os operarios ele fabricas de pllosphoros não 
eontrahiriam a necrose si tivess-om bôa donLi\\ão e gengivas sãs; ig·ual-
·mente grande numero _ele pessoas são atacadas ele tysica sem que em 
tempo algum tivessem afiado quaesquer instrumrmtos nem peneirado 
carvão. Quanta clifüculcla:cle encontra1:i.amos, si houvessemas aclm i LLiclo 
as moles tias profissionaes no risco profissional?" 

Essas mzões não parecem su:t'ficientes a LOUBA'P, notando que. si 
a razão de ser do risco profissional é garanLie o opcl'aeio conl;ra as 
consequencias da incapacidade causada pela inclust1:ia, por que ClisLin-
guir entre o traumatismo e a moles-Lia produzida pela pl'Ul'issão'! Si 
nesses casos podem surgir difiiculdades, não é menos cerLo que muitos 
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ouLcos ponLos da lei lrarãü na pratica duvidas Lão grandes sinão ma.~s 

serias . Aos Lribunaes cab e o exame ele Loclas .essas incerLezas. 
A 11 1olcsLia profissional distingue-se, corno faz senLif' BouRam:11s, 

do accidonte propeiamento cliLo, cm iwovit· de causa eonLim~a e dura-
doura, crnquan to aquPlle é rcsu!La11tc de fac[.o subiLo e claranre-ntc 
dcLenn in ado. J ·~ , vur uu L1·0 lado, o acc iclenle é fac Lo imprevisto, mn, 
quanto a rnolcslia vrnfissional constitue risco ccrLo no cxcrcicio ele 
urna profissão. 

C11rnprn, JJOr f im, sa li entar que o aet. J. º cio peoj ecto reprt1duz 
clisposiç;i\o eorrosponclcnle do suhsl: il.utivo PRUDENTE D1" MOHAU:S e .pro-
jeclu ANJLPJlO C:orwo. 

CAl1Al-:T8Jll S'L'H:O:; DO :\ CCIDENTE 

O ar( 2º cio projecLo PsLabeleco as concliçõ.cs em que os acc identes 
serão i 11 rle1nnizaclus - quando / 1wern occo 1Tidos pelo facto âo trabctlho 
on dnr·uutc e$ l c. J,_;xecp Luam apenas os casos de força inaior QLL ·dó! o 
da v·rop1·ia vicLirna ou ele extranlrn. 

A Jll' irneirn parte rll'8Se ar Li g·o não mer·ece obsorvaç~fio cspecia.L 
Hoproclm dispos i ~·ão ria lei frani.; cza acloptftda em qnasi Lodas as Ieis 
.posLer·ir11·cs. ltcsum i1HJ0 a iuterpreLação dada p ela ,iuri spn1dencia a 
esse dispo.~il i vo, diz ] <:DuA11 Do S1m1rn qu o a lei apenas ex ig·e tei' s ido o 
traJrnllJo causa ilir·cc La ou occas ional ·elo acc i.clenLe. Sã.o inclifferenles o 
momenLo e o· local Lio far·Lo desde qun se possa cleterrninar a relação 
enb1·c esle e o Ll'aba ll1.o, co nrn1:me a :l'onnu la justa ~de JORGE PAULE'i', 

dü·ccLor do Se[/Ul'O e 1"1·rvül errcio Social do Minist.erio do Commorci.o de 
Fran ça. Desrlc o mnJT1mito em que o operario chega ú oJf ieina para se 
pür <l cl ispos iç.iío do c l1 cfo da nrnprcr.a até úqu ell e em que readquire 
a libenlaclc, 0 o opc1·at·in proleg icl o pela lei, quaesque r· que sejam o 
lnga1· e a naLm·cza elo acc.iclcnte." 

O pro.jecLo segue, porLanLn, a 1.hrot'ia do risco profissional, já 
ndop lada nos projocl.os an leriorcs ADOLPHO GOH DO, GHACCHO CARDOSO 
< ·~ MEDEIROS E J\ T,Bt lQUEl'\QUE. 'Só mcnl.c o subsLit.uLivo PHUDEN'J'E f>H 

~l!011c1 ic:-:1 f'izrr.a rPstril'çfüo a r;ssa (.li r·ori-a. rxcl11 indo os casos de cu lpa 
tio n1wrario. 

O rnn livn que lernu n i llu sL1 ·c .i1.11·isla a ahrir aqm,Jla cxccpçi\o foi de 
certo o 1·ccuio de inlrocluzil' cm !I OSSO clircilo, nas rcla<;ões entre 
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patrões e operarias, rnoclif'icação racl ical o brnsca, no tocante á Tespon,.. 
sab i !idade civil. Afigurou- se-lh e, ele cer Lo, contraiclicção entre o regimm\ 
rc,1 nu111i co, qu e vamos seg·uindo, ele excessiva protecção aduaneira á-
indusl1:ia Ílacional, e o onus que se lli e qu e L· dar ela indemnização, e m 
todos os casos, pelos acciclentes el o exercicio ou condições do trabalhei. 
P::t-iz- -novo , a exig·ir a collaboração constante e en el'gica ·de capil.aes 
{ · ~l.1:angoiros, uão devel'iarnns concoeroe por qualqurr medida legisla-. 
-tiva pa1·a afugonlar esses capi taes, onoraoclo-.Jhe demasiadamente as 
t .ou.diçõcs de cmpreg·o nas n1ulüplas fórmas de exploração industrial. 
D<' resto, é na 1Y1·0,;peridacle ela incluslri'a que o operariado encontra. 
real g·arantia, não só conLra os riscos ele acci.deol.cs, co mo para pl'otecçãQ 
ús suas diveL'sas nc-{'-ess idadcs. 

Aliús, não sm·ia o substiLulixo exemplo isolado. A le i aegcnLina, 
-n . 9. G88, de Hl 1G, arL. 2ó, cxc lne Lambem a r espousabilidacl o qtwnrlo 
o uccir.lcntc é cxclu siva·mcnte cansado pu1• culpa a1·avc da vic t'i?na. 
1\ rnaiol'in das kgislaç.ões elos Estados ela America do Norte segue 
;:;y~ti· ma sornrJ l1 n.nl.c, cons i.dc1.·anclo a contribntory 11egUaence ela victima 
f·onw rxr lu s iva iln. l'Cspo11sabi lidacle ·paLronal, co nfoemc most1·a DEWA-

H l i\ cm os l.udo rrnhli cacl o i1n vol. 12º das Qtics lions Pml'iq11es de Légü,.. 
lali•'Jll- OmJricre. 

_-\ Comrnis~ifo de Leg·islaç.ão Social, l'Cconl1 econllo muiLo vali•o:sos ·e 
l·c~~p PiLavr'-i i:i os argumc.nlos em que se :l'i1'm a o sysLcrna scgniclo pelo 
snbsLiluLivn, i11cli.11011- se p ela aclopção da tücor ia rlo ri sco profissional. 
E pa 1·n isso 1 rvc motivos qirn se lh e afig11 1'aram mais ponclerosos que 
aqur~]if'S . 

Em p1'irncil'o Jogar não se póde dizer que essa thcoria, appl icada 
an cam po rrsLr icLo dos acciclenlcs no trabalho, ve nlia introduzir em 
rnbsr> d i 1·oi l,o al Ler ação i·aclical o brusca. 

!\ccl'ca ela i·espon sabilid allc rle estracJ.as elo forro já Lemos le i espe-
{\ial, rsl.ahclc>c-cnrlu i·egim on qne muito se approxirna claq-uella thco1' ia. 
/1.. 1-ei n . 2 . G81, de 'i rle Dezcmhl'O ele Hl J. 2, determina, em seu art. -1'7, 
tJUr n os cl csas Lros ·rm estrnclas de l'el"ro presume-se a culp a ela campa-

. iillia. sô se adrnitLinclo cm conlrario culp a da estrada. Já é uma appro-
\im a1_:·i'\o ela LJ1 co ria do risco, uma vez que se fi r ma a pr csumpç·,f).o· 
de culpa, is Lo 6, a responsabiliclacl e da empreza, ni'í.o se exig indo da 
pal'l.r ela vi ctima ou seus rcp1:escnLanLos sin5.o a prova ele que a :i11ca-
1rncidaclc ou mo.de Lenha rcsulLaclo elo acciclcntc. Para exon er ar-se ela 
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responsabilida·de, terá a ernpreza ele provar a existencia de um dos 
dous casos ·excepcionaes previstos na lei. 

Um passo mais e estari.amos na pura theoria do risco profissional. 
O substitutivo teve receio de dar esse passo, julg·anclo bastante ·g·enera-
lizar aos accident.es de trabalbo o regimen ela referida lei ele 1912. 

Mas as condições ela industria, no que toca ás relações ent1'e palrGcs: 
e operarias, são bem divel'sas d:~s ·que se estabelecem enLre as compa-
nhias de transporte e seus passag·cii:os. 

1
0 viajante está su,j..eito a um 

r.isco fodo transitm:i:o, por elle accoito volunlal'ia e cunscienteme11te, 
quando conLrada seu transporte. Ao pas.so que, no qxercicio do fra-
balho industrial, têm ele sel' protegidos os inlernsses duma. classe social, 
wjeita, por üOHdições fataes, ao risco permanente >Cio contacLo e use; 
de rnacl1inisi'nos ou .perigosas C'°11f'lições .de 1scrviço. 

JI:' l1oje facto demonstrado que, por toda a parte, em Lod.as a~ 

industrias, o nivel do salario se regula pelas írnprnscinrliveis ncoess.i-
dadcs ela existencia do oper ariado. E' a celebre lei de ferro de LAS·SALE, 

Das eisanc Lohngesctz, nome sonoro que, segunuo Grnm, se rerwtc-
nos manifestos socialistas, qual csteibill.10 de nova marscllll'za e que· 
u:x:prirne uma gl'ande verdade conl'iemada pelos factos. Essa lei é assim 
enunciada: "O tc1·mo médio do salat·.io não púlle not·malmenLc excedot~ 
do quantum de sub;;;islcricia nec·essal'.io para que -o opcraeio possa Yiver 
o rep1·oduzir·-se, nas cil'cumslancias ele. tempo e do Jogar em que se 
1rncoutJ:e." 

·E sabe Deus como, em certos meios, e-S>sas necessidades se restr-i'n-
gem, pen11itlindo apenas uma vicia n1iseravol, em q~e o homem comt) 
qne se b1·utaliza, p1·ogrossivarncnLe perdendo os nobres aLLributos ria 
e.~peci e. 

Ora, em taes condi~~ões, submeLlce o operar·ie11do, qLHtlllo a.o vali-
mento ·de seu dirr~ilo á üidemnizaçf'ío, ás regrns commuus sohre a. , 
responsabilklacle civil, seria enorme injustiça. 

A lei sobre accitlentes no trabalho tem ele attender muito mais aós 
interesses soclaes elas classes lraballia<loras rl0 que aos interesses indi-
vicluacs cm jogo. E foi partindo cl«ssa obseevação qne os legisladores 
acceilarnm o principio ;ió. poslo em evidencia pelos economistas ele 
que, sendo ao palrão que locam as vantagens cconomicas ela industeia, 
tamhem JJOr conla dolle elevem üOLTOr os projuizos que pa1·a terceiros 
del.Ja clecorrem. J'á vimos que ao operaria, por fol'ça de circumstancias 
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irromovivcis, é irnpossivel precavcr·-se conLra os riscos a que eslá 
exposto por sua activ i<lade. J!}, assim como é ao patrão que essa acLi-
vidacle beneficia, todas as desvantagens por esta directarneuLe causadas 
deve elle reparar. 

Tudo quanto exigem os reaes interesses da industria é que esse 
onus seja certo, determinado, e não sujeito ás vari·ações ela jurispru-
-üencia; confo1we as ci.rcumstancias de cada caso. Por essa fórma pórle 
o industl'ial contat com uma responsabilidade fixada de antemão, 
sendo as clespezas della clecorren tes levadas ao custo geral ele sua explo-
rar;ão, do mesmo modo que a cleter iorai;ão do macllinismo e material. 
Para esse fim, todas as leis sobre acciclcntes prescrevem os limites da 
indcmniiação, segundo o reg'irnen que a lei J'ranceza chama forfaítafre. 
A i.nclemnização não Yisa uma reparaçã<J comple-ta elo accidente, em 
todas as suas conseqrn=mcias; mas sómente garantir ao ope1?at·in o 
qnantuni indispensavel á sua manutenção e aos seus, de accõrdo corn 
as proprias condições sociaes clellc. A indemnização não é meio de 
enriquecei>, de beneficiar, mas simplesmente ·do g·arantir esse mini mo 
indispensavel á existencia. De ou Lra :fórnrn seria a ru.ina das indus-
trias e a aggravação frremediave l ela sol'te, jú precai·ia, do operariado. 

no· exposto faci.lmente se cleprehentle a nenhuma razão do receio 
manifestado pelo f'lnbsti tuLivo, de ser demasia:clo o onus a recahir sob1·e 
a industria, pela appli caçoo do risco prnfissional. Determinado um 
criterio seguro, de modo a contar cada industria cmn responsabilidade 
certa pelos acciclen Les no pessoal, esse onns será levado ú conta elo 
cusLo de proclucção e terá de ser pago, afinal, pelo consumidor. 

E aqui vem de molde um outl'o arg·umento que demonslra a injns-
tiça do substitutivo, acceitanclo para os accielentes no trabalho as mes-
mas regTas adaptadas na lei sobre responsabilidade oi.vil das estradas 
de fe tTO. Esta lei não f ixa o limite ·á indemnização, que se regn°la pelos 
principi:os geracs do clireüo, attenclendo as c<Jndições pessoaes da vi-
"Ctirna. Na lei sobre accidentes, em :que a reparação é limitada, ha neces-
sidade de reg'l'as simples,. incliscutiveis, sobre a responsabilidade. 

I 

P.oi po1· pensar assim que a Comrnissão ele Legislação Social se 
resoUlveu pela acceitação elo principio elo risco profissi<Jnal, modifi-
cando nesse ponto o subsLitutivo, para eliminai' a excepção d.os casus · 
fle cu lpa do operaria. Culpa haverá, na reaHcladc, mais ou .menos grave, 
na maioria dos casos ele accidente, desde a simples neg·l igenc·ia á eles-
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obedieneia .aos preceiLos regulame11Lares elas :fabricas e offic.inas .. De-
.pois. a que çl.ifficu l(fades levaria a pratica desse regime a, quando: ·se 
houvesse ·de clebatcJ.' uas clnmanclas jucliciaes essas hyl)oLhcscs ·eornpH-
eaclas da culpa, cm que a cl<,mtrina é ainda lã.o inccda! Que i>ecHrsos 
teeia o operaria rmra .contestar as allegaçõcs e provas obt idas pelo 
patrão'! 

Seria eternizar os vlciLos, tornal-os incertos, desanimando aos ope-
rarias que, c m nosso meio, com a falta de educação soc;ial, í.l c ·sol ida -
riedade, ela compreltcnsão dos p1·oprios •di mitos, em i·a:r·os casus, se 
l'osolveriam a recon·ci· aos meios ju clici aes . 

A OBRA DA JUP.[SPHUDENCL\ 

Paea verificar essa inconven:iencia prnLica, basta obseevar o que 
.sr, tem lJassaclo cm nossa jrn:isprnclencia. Helembeen10s, ele prompto, 
dons casos, l'CvesLiclos de concJições semelhantes, cm que cl i vcrsl1 -fo:i 
a ap.plicac;.uo dos princ:ipios . 

Em 1908 a ::;cg11 ncla Côl'tc elo Appellaçi'í.o desta CariiLal tomava 
coi ilwc imon Lo ela segu inte e~pccie: um operaria perdera t1·es dedos 
ua cngTc11agcm elo boli note dum batelãD cm que trabalhava. E 1·a um 
exemplo perJciLo rln acC' idenl.c no !.!'aba.lho. A demanda fJC'rcor-reu seus 
long·os Lranrilos, 111·01·1n·anclo as partes provar suas all ogai.:.ões pol' meio 
cio Lcstcmu 11lrns que su conüacliziam, e afinal Joi ju lg-auo que não se 
tendo provado culpa da padc elo palrão, não pod ia sm· c·sLe co nd e-
mnado a indcmn .i znr· as cinsequencias .do acc iclenL9. Esse accórclam foi 
confirmacl o por um nuü·n das Ccunai-as Reunidas, ele 2 ele ,\ gusLo do '1911. 

OuLro caso foi julga{IO pela Justiça Fedem!, por· ser {)l11 p1·ezari:a 
a União. Na villa rn ilil a1· Deodoro. um nperario, indo trabalhar- mima 
serra dr. Jila, Jo i coll1 iclo pelo rnacllinismo em movirnen lo, quando 
p t·ocul'ava collocar a cor·rcia na polia, sendo-lhe arrancado o bn,1ço 
d.ircilo e fraaLumclo a fJre11a cs(jucrcla. O juiz condemnon a Uniã.o, 
sob o fundamr.nJo ele qnr a v.iclirna do acciclcntc cumprira cleLcrrni.naçã.o 
(]o mcsLre da off' icina, que contraviefü orclcrn superior ele não se :f'ar,cr 
cn llocaçã.o 'Cla corTeia üOm o rnacliinismo cm movimento. A sentença 
do Ju.izo ela Scguncla Yf!ra Feclora l, de 27 de Junho de ·1910, condc-
n.mando a Un ião p r. la iti:1p1·t11 lenoia tio seu proposLo, mandava liquida r 
na cxccuçllo a inclernnizaç,iio a pagar. 
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Para se compeol1 cn il e 1· a exlt·ema d iff iell lclaclc com que lucLam os 
in t.1•.1·p1·e l.cs elo cl irniLo na clelt,t•minar;ãn ela i·csIJonsabili élade c iv .i.l sr~ 

gundo os pi:incip ios cornmuns ri a cu1pa, basLa examinal' a cl iscussúo 
que clcu loga e nn Sllpt·en10 T1·ibrnial o julg·amcnlo clesse foifo, em gl'ái.> 
el e appc ll aç.fio. 

A {li \() J'g'l'ncia rlc oprniao dos Mini stros da nossa ma is a lLa Cürlc 
do .fo'JLiça. gnanla ·da i nl Pgl' iclaiJo elas leis, é da rnaxima impoetancia, 
cl orno 11 s l rnnclu a nceess.idacle d o novo l'eginwn legal pa L' a essa espccia-
lidaüc puhlien . 

O n.elat11r, Mi11 is l l'o 1'::'< 1~As GALVAo, rnanifosLou-se pelo syslern:a do 
riH•"ll p 1 ·u l'i s·~ t rJ11a l , r·quipara11Llu pa.ra esse el'l'ci.LD '° Estado, quando 
cxphira nrna inclusL1:ia, ús emprezas pa l' tioularos. O Ministro MANOJ~L 
J\fuwrrs .ri u 1 ·~fo 1 ·mava a sPnLcmça po1· não se toe lJl'OVado que o de'sas:... 
ll'e se d1' 1·a po1' culpa do nwslr·o. ü Ministro O r,IvEmA ltJB 1n1to reconhecia . 
a n•.3J)onsahilidad 1 ~ do Estado poe ,julgal' trnlpa·do o nmsmo mestre. 
O ?1-!ini:;L1·0 Mu;xw, B . 11 111 1 ~ ' 1 '0 il uc itl ia L1·atar - sc ele mal.cria penal, pois, si 
ü0liel11 l1 11l1v01'a da i1al'le cio rnes l.1·!3' da ofl'ici.na, csLc cleve 1·ia ser pnniclo; 
mas ntrnca du 1·1:spn11sabi li dnde civ il ilo Ji:sLaLlO . O l\'l inislro A~v:no 
CA1',11,1;.1I\ 'l'l J)l'de1·.ta , quanLo :í rnsvonsabiliclaclo c ivil. cio ]J;sladu, a 
c111nl1·i11.a. . cla c:is11al itla1k á ela i:u ll)ab ilidadc; p1·ocluzindo o acLo ele se~ 
Ji1•r•posl.n clanlllo a lc•i·t.:oirn. c'abo ao .i '~sLacl.o, varn rx irnir.·-se da rcsp1J11'.. 

/ 

sal1 1lidn dr- . p1 ·nva1· 11'1; s ido n 11i'ft•ncl i1ln causaliol' do nial . ofl'.l'ido. 
O ~ l ini. s 1 1·0 l'1fü HIJ L1,ssr1 di zi a .i 1wun1 l1il' aus cl i1·eetu1'es lle fabricas cer-
í '«U' 11s L1'alia l l1 ad1wc~s lk l.odas as gaL'anLias Jlat'a que 11 ão soifrnm ela:.. 
rnnni:;: niío h uuvc'.ra .imprnclencia ria vicLirna, .iulgava por isso o ·l!:sLadn 
r c:;pn 11sa1·l'f. O M.i nisLl'O Co1~ 1,no 1; CtuVJL'ns, diverg incln por sua vez ele 
to da~ f'ss ns opiT1iões, julgava a .indcm1 1iza1:i'in um acLo de liumanidadc, 
mas ni'ín nn1a obrigaç,5o jm·icl.ica. 

A 11rni111·ia do Tl'ibunal cnufirrnon a scnlcnça. jnlgamlo o EsLado 
i:".~11nn san'l, suh o J'undam1·11 lo Lla culpa de seu preposto. 

~o.~sa .iurispn1rloncia, applicanclo as reg1·as elo clireiLo c;nmmum aus 
acci ücn lPS do L1.·abaU10, é t1 11 ifo1·111c cm clieig ie a cul1m como J'unclarnenlo 
da resp11nc;ab.il iclnclc tlu pal.l'ão . CJUflt' a culpa Clclle propl'io , quer a ele 
se u:,; p1·rpostos. E' a clou Lri na class.ioa ela responsab iliclade por Lercc·i-
ro ;:;, caracLrrizacla pr las cluas cspcc.ies de culpa ·in cl'1:aençlo, islo é, pela 
rn ú cscoll1a, ou rin 1n:uüaudo, pe la i'alla de vigilancia sobre o pcssottl 
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encarregado do serviço. A synthese desse regirnen esLá Jeita com per-
feiçã.o no seguinte cons iderando da primeira daquellas decisões: 

"Ao paLrã:o ou emprezario incumbe o clev01· de empregar toda a 
vigilancia, afim de garantir os seus operarias contra os acc.identes que 
pó.de .dar Jogar o máa estado ·das machinas e -apparelhos com ·que o 
trabalho é executado, prevendo e removm1do as causas de rlrsastl'e; 
mas esta obrigaçãio, como ac-to de previsão, que ·é, n&o vac ao poiito de 
se pod01' atlribuir á cu !.pa do paL1·ão o accidenLe filho elo desan·a.njo de 
apparellios até então em per:fci Lo estado üu resulLante ela impor.leia 
do obreiro que não impediu o desastre produzido por uma causa sobre-
vüi'cla dueante o lrabal110." 

A jurispruclencia vae, euLre nós, realizando, á falta ele lei especial, 
o rnesrno caminllo por que p<ts.'lou a .iurisp1'lHlr,irn ia ri~ ancez:a: eon-
struinclo com os princípios (/o cli1·oi Lo cornmum urna theo1;.ia que, apoiar 
do rigo1·ismo dessas regeas, amparo até cerLo ponto o opet'at·io. 

E' a throria ela rrsponsabifülacle eoutractual, que surgiu em Frani;>.a 
. dos generosos i nlnilns de jtwistas, r[c remediar O g;rave iÍ1convonicnte 
D1wonl.rado pe las v.ictimas de aecidrJnLes cm fazce a prova da cnlpa 
do patrão. A invm:sií.o du onus da prova, ou molhar a prcsumpção ela 
culpa cio emp1·ezario, era -o fim qur, olles se propunl 1am attingir, rnersm:u 
com os prineipios do dieeito commum. 

O prim.ciro impulso parn esse movimenLn deu l\fon.'rrN ~\IADXCD, ao 
jusLil'icar Pm 1880 sr~u projcelo de lei sobee acciclcutes, dizendo que 
essa inversão elo ouus da pcova "não ern uma innovação nos princip.ios 
do clireilo, mas sómente a cl'Car;ão de uma nova ;presumpyão ele culpa, 
como exislnm LanLas oulras na lei". 

A innovaçfío foi logo ac,ceita na França por SAuzwt' e na He!gica, 
por· SAINCHfü,l('t"re. O p.l'inwi1·0, em esLuclo pubhcado cm t88B na llevue 
Critique, assim se manifestava: 

"A causa da nbeigaç:lo cio patr:lo não está n:o c/d .i eLo ou quasi-
dolicLo civil do al'L. l . 382, no dil'cito cr.iminal, de art. 3Hl do Codigio 
Vena l, mas na prope ia co1rve11ção que o liga, ao operaeio, '110 contracto 
de locação de serviços." 

Log·o acloplar/a pol' geanlle numero ele civilistas, como LABBÉ, 

G.LA880:-<, LION-CAICN, PLANIOL, Ji;s~WEJN, Huc e 011Lros, rlivid.iu-se dnpois 
nssa t.licor ia pm Lrcs ramos llistincLos, conforme a extensão dada á 
responsabilidade do palrão. 
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EnlencHam uns, corno SAuzwr, SAIN'mLAI'rE e Huc, que "o patrão 
deve vig·ü1r pela segurança do operaria, isto é, conservai-o são e salvo 
dm·anto a execução do trabalho perigoso que lhe confia ; deve a cada 
momento ser-1J1e possi.vcl rcstituil-o, entregai-o a clle proptio como 
o r ecebeu, corno o locaLario de urna cousa deve rcstituil-a, no fim do 
81TOndamenLo, ao loca.doe. " :K a U1coria ela· absoluta gan.int'ia de segu-
1·anc·r.1. 

Pl'cLendiam oui,'ros, como G1,ASSON, LYON-U.AEN e PLANIOL', na 
J<'rança e Boscu, na Belgica, que a tlleoria da E,"arantia era demasiada. 
r igor:o.sa, sendo exag-g-ern eornparar o operaeio a um puro insLrumenlo 
passivo, não se devendo contar de modo algum com a sua vontade 
para. o cslabelccirnenl;0 elas condições do contracto de trabalho. l~ss<' 

eontr·acto eleve-se presumir foi lo em condições normaes, cada uma 
das partes coriliecendo a natureza e valor da prt~stação a que se obr-iga 
C' 1i:-; riscos que ()Ol'r'e. 

"O patr·rtü, diz PLANIOL, deve tomar, na orgm1ização do trabalho 
q111; dirig·e, t.oda.s as precauções nocessarias para garantir os operari0s, 
n;1 medida do passivei, contra os perigos inheremLt'S á sua tarefa". E' 1J. 

l.tworia ela ·1yig'ilancia. do patrão. 
E118in:wa a incl a nut.ros, como LABBÉ e ESMElN, que a responsabili-

rladn Linha como JunclamentJO a. qarant'ia das cousas ·indnst1"iacs {['Ue o· 
patrão entrega ao operario paea o exercieio elo trabalho. Essa theoria \ 
que é o ultimo passo para alcançar o principio do risco profissional, l 
i·esullou, corno nota SALEILLES, da imperfeição das anteriores. A pro-
messa d-e segurança é <lemasiacla; prometler o facto da vigilaneia é 
br;rn vago e Lalvcz insufficienle. O que é verclacleiramerite juri<lico, 
segundo elle, é c'.tousiderar o patrão como um locaVario que aluga 
o servi<,;o de scms opei·arios e, de sua parte, se obriga a ga1v.tntil-013 
contra os riscos provenientes das rnachinas, em cujo contacto os man-
tt\rn. E' o que expõe ESMEIN, commentando um accórdam da Gamara 
de Cassação Civil, de 16 de .Junho <lc 18\rn: "Póde-se admittir que o 
1•ontraclo ele locação ele serviços contenha uma promessa de seguranç.u 
absoln la a cargo cio patrão, mas em virtude elos principios geraes qne 
regem a locação, por isso que é um contracto dQ boa fé, cada um dos 
conti-actantes é i;esponsav·el pelos vicios que podem apresent:ar ·rus 
cousas que entrcg·a ou confia á outra parle cm cxecuç.ão do contracto 
e pelos vicios que póde apresentar o local em que installa a outra 
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par Lo .para exeL\UÇâ10 do cont1·acto. E' responsavel pelo prcju i.zo causado 
por esses vicias, ainda •que o não tivesse commettido .ao tempo elo ccm-
tracto. Isso está dito 1nui clal'amento sobre a locaÇão ele cousas, no 
.art. 1. 72-l elo Codig·o Civil; e acreditamos que essa responsabi l idade 
cessar ia sómente quancf.o fosse humanamente i rnpos ivel ao loc2 l.a l' io 
conhecee esses vicios . E' ao menos o que deci-<liam os juriscons11l lo.s 
l'omanos (L. rn, § 1 º, Drn. LOCATI, !. XlX, t. Il ) ... Nas mesmas condi-
ções o pat1·ão é respousavel pelo prejuizo ~'esull.ante da imperfei ção 
c1·0 -instrumento confiado ao operaria, pelo. vicio ele consteu0çã11 da 
machina que es te eleve dirigir. llespondc por esses v.i cios, rncsrno 
quando o ig•norasse, e salv-o, julgamos, no caso· em qu e fosse humana-
mente irnpossivel conli eccl-os." (Sm1w, 07, 1.,20. ) 

Mais um passo o ter-se-ia completamente transfo1'maclo a lllC'oria 
da culpa üe subjccLiva em .objectiva, fundando-se a l'esponsabilidade 
cru urna 1·elação ele cau sa e cJ'fe i to entrn a. cousa, a exp loração incluí:' -
lit' ial, e o pl'e.inizo sofi'J.·iclo pelo operaria. Prova.ela essa relação, estaria 
firma·da a responsabilidade cio chefe da indtistria. 

Nessa. ulL.ima phasc ela tbroria marcoL1 época o Livrü de Joss1mAc\D, 
De la ·1·1}sponsabilité dn f'ait des choses 'i.nanún1Jes, não senclo menos 
valioso o COllCUl'SO de SALEILLES. 

"Jií: não haveria, cliz este ultimo,.ncm rcsponsabiliclacle contractual, 
ucm obrigação por acto illicüo, mas obrigação legal. A rcspornahi-
ticlade elo patrão não derivaria ele seu contracto, nem mesmo de S('U 

de.licto, mas da obrigaçii.o que a le i lhe impõe, porc1ue tem a direcção 
·da cxp loraç5:o e, conPnclo por sua conta a bôa ot~ má sorte da mesn a, 
devem- llie cabei' os riscos. 

E antPs mesmo que err~ França a ]Pi di~sse, cm 1898, acolhida ao 
principi o do risco proJ'issional, que a doutrina acccitai:a corno corres-
pondente ·à nova si tuaçfo creacla pela introclucção cios mach inis mos, 
e consequente desenvolvimento da industria, já a jurispruclencia tomar-a 
a iniciativa nesse sentido. 

Em .1895, o Conselh o de Estado conll r.ccndo de um acciclente de 
que :f'ôra viclima o operario de um arsenal de guerra, cm virtude de 
,explosão , depois de verificar que nãJo tinha hav.iclo culpa elo mesmo 
operario nem do Estado, decidiu ser o caso do risco profissional, do 
acciclente anonymo, sem ou Lra causa si não o perigo elas mach.inas. 
"A quosLão consiste cm saber si este acc iclcnlc anonyrno el eve ser posto 
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'a carg·o eh industria. A jurispruclcmcia civil não o admitte, mas estamos 
convencidos clD que nacla no Cocligo Civil se oppõe a que o pa.trão se.ia 
declarado responsavel cm relação ao operaria, pelos accidenles a que 
este ultimo se acha exposto, em virtude elas proprias oonclições cio 
:funecionamen to elo estabelecimento inclustrial.,, 

E_m 1896, a Gamara Civil da Côrle ele Oassação jul2ava o caso de 
aceiclentc s-obrevinclo ao machinisla de um rebocador, })Or exp\o.são ela 
machina; e, estabelecendo que o desastre se dera por vicio ele constru-
.cção, firmou a responsabilidade Llo patrão, estabelecendo que .dessa 
não se poderia eximir, mesmo si provasse "quer a ctüpa cio cunstructol' 
eia machina, quer o proprio desconhecimento elo vicio incriminacfo". 

Dous annos depois, a lei franceza sob1·e acciclentes no Lrabalbo 
.adoptava o principio cio ri.sco profissional, seguindo o exemplo elas leis 
allemão, ·austáaca, noruegueza, ingfoza e clinamarqueza, que a tinham 
precedido. E a prova de que aquelle principio correspondia a. imperiosa 
necessidade de jusLiç-a attenctendo ao•s reaes interesses das classes indus-
triaes, tem-se no facto de sua acceitação em quasi todos os paiZGs 
que J.egislaram subrc o ·assumpLo, ele que sãu ·exemplo as leis heispa-
nhola, ele 1900; a llollandeza, a grnga, a sueca e a luxemburgueza, ele 
1901; a belg'a, ele 1903; a italiana., ele J\JOI1; a hungara, de 1907; .a 
peruana, ele 191:l; a porLugueza, de 191.3; a argentina, de 1916, e tanlas 
outras. 

Podemos di.zer que o projccto, acompanhando nesse ponto os que 
o antecederam na Camara e Senado, nacl.a mais fez cio que integrar 
nosso direito ern uma corrente hoje definitivamente victoriosa em quasi 
todo o mundo civilizado. 

AOCIDEN'J'JôS NÃO INDEMNIZAVEIS 

O prn,iecto sómBnte exr,epLua rla indemnização os <rnciclcnlos ca n-
sados por forç.a maiür ou clólo ela prnpria vicL.ima ou extranhos. Quanto 
ao · ·dó lo ela victima, que se rnan i festa nos chamados accic.lent.es i nLeH-
cionaes , é obvio ·que a lei não podc·~ l'ia co nsidernl - os indemnizaveis, 
pois de outra fórma seria Mco11 i1Pcflr of'fr i tos juridir,os a faí't.o Cl'irn i-
11oso. ;\ materia, porém, ;iú 1150 é tão s implr~s, quando se trata cio acto 
intencional, criminoso, ele tcrc.r: ii:o. Pensam .alguns que os accicle11Les 
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c.ausados por factos dessa naturnza, quando occorri'cios na occa.sião do 
trabalho, dev-erão dar logar á indemniz·ação. Ao patrão cabe a v Lgi-
lancia quanto á sog<.ira_nça elo local do trabalho . . 

A Commissão manifestou-se, porém, pela cxclus::io, por pensar 
elemento decisivo na especie a natureza do risc-o a que está exposto 
o opeeario. Si o risco é de natureza DSpecial, decorrente do traba'!ho 
e não o risc<J commurn, a que lodos estão suJeitos; se, em uma pa,lav1·a, 
o operaria o sof'i're como opel'ario e não corno hornern, o acc.idente a 
que dá Jogar eleve sei' cornprelienclido no regimen especial da lei. •Ao 
contrario, o risco comff1um não sujeita a indemniz.ação. 'Tomar· corno 
c1:i.tel'io •a vigHancia elo palrão quanto á segurança da off'icina ou fabrica 
ser.ia reti·oceder ú theoría ela rcsponsa1bilidade contractual. Ora, tra-
tando-se de acto doloso de pessoa extnmha ao serviço, o risco, no caso, 
não é inherente ao trabalho. 

Já nfta se <lá o mesmo, quanclD o acc.iclent:e fôr devido a dólo do 
operario companheiro da victima. Esse não pócle ser considerado extra-
nho ao serviço; é antes elemento integrante delle. O risco nesse caso 
resulta do exercic io elo teabalho e dá Jogar á inclemnização. 

A força maior é o terceiro caso de exclusão ele responsabilidade. 
Ella deve ser entendida segundo o conceito eonsagrado no direito com-
mum, ele facto necessario, cujos cf'f eitos não e1'a passivei evitm• ou 
impedir ( Cod. Civil, art. 1. 058, paragrapho unico ), e como tal igual-
mente se comprehendem, em bôa doutrina, o:s chamados casos fortu,itos. 

Algumas leis sobre accidentes prnforem chamar for·ças da natu'reza 
em ve;r, ele /'or·ça rna.ior e com isso querem deixar bem claro serem 
aquelles factos naturaes, como incendios, inundações, etc., indepen-
dentes elas condições do trabalho. IC essa é realmente a bôa doutrina. 
Na :França, apezar <la lei não se reí'Brir á força maior como exclusiva 
da responsabiliclaide, têm-na assim entendido a jurispruclencia e -os 
tratad istas, quando sobrevém sem relação alguma oom o exercício da 
industria. 

Assim tambem eleve set' entendido o proje(\to. Indemnízaveis são 
por ell e considerados os chamados casos fortuitos, quando decorrentes 
ou condicionados pelo trabalho, taes como explosões ele machinas, 
desabamento de edificios, etc. 1Sómente üS casos fortuitos ou de força 
maior extranhos ruo trnbal'ho ou industr ia escapam á indemnização. 
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INDUSTRIAS COMPREHENDIDAS 

Lei de excepção, formando um direito singular, tem de determinar 
com segurança seu campo de applicaçãio. Por isso estabelece o art. 3º 
do projecto quaes as industrias comprehendidas nesse re _imen especial: 
ele um lado, todas as industrias ele qualquer natureza, mesmo agricolas, 
que empreguem motores inanimados; e de outro, industrias especifi-
cadas, as quaes mesmo não fazendo uso ele machinas, suj eitam o ope-
rario a risco constante, taes como as industrias ele construcções, repa-
rações e demolições, bem como as ele transporte, carga e descarga. 

Das ·emendas . apresentadas, urna, do nobre Deputado ALVAHO 
BAPTISTA, propunha ineluir entre essas industrias as pastoris ; e outra, 

• 1 • 
elo illustre Deputado Jo.;\.o PERNE'l"l'A, a industria banc.aria e commer-
cial. 

Manifestou-se a Gommissão contraria a taes emendas, por se lhe 
afigurar que nessas industrias não ha o risco permanente, justificativo 
do regímen especial ela lei. 

Convém desde já prevenir uma duvida, tornando claro que ·o intuito 
do proj ecto é atingir exclusivamente a industria e não o commercio, 
por isso que esl.e nã.o expõe os que nelle empreg.am sua actividadc 
ao risco determinante do regimen da lei sobre acciclentes. 

Mas, para esse fim, como distinguir o c-ommercio da industria? 
A Côrte ele Cassação ela. França dá-nos seguro criterio nesta fórmula 
concisa: "A industria transforma o objecto a que se applica, emquanto 
no commercio ap enas s·e fazem escambos." LOUBA'r, commentanclo em 
seu Tratado essa fórmula, diz que o commercio é a troca ele utilidades 
correspondentes a nossas necessidades; procluctos da natureza ou ela 
industria, quaesquer serviços que visem lucro. A lei só uma excepção 
abre, incluindo as em prezas ele transporte, carga e descarga, entre a:s 
submettidas a seu clominio. 

FÓRMA DE INDEMNIZAÇÃO 

As emendas apresentadas pelos illustres Deputados ALVARO BA-
P'l'ISTA, JOÃO PBRNETTA e JOAQUIM ÜSORIO davam preferencia ao pensio-
nato, como fórma da indemnização. O projecto ·estabelece o pagamento 
ele quantia fixa, integral, nos casos ele morte e incapacidade permanente, 
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total ou parcial; e de perrsão até o maximo de um anno, nos de inca-
pacidade temporaria. Toda incapacidade, que durar mais de .anno será, 
para os effeitos .da lei, considerada permanente. 

A Commissão é a primeira a reconhecer 'que, tendo a indemnização 
por accidentes ele trabalho o caracter j i;;:!,~~~!.. ~~mentas, deveria 
ser assegurada pelo tempo en1 que durasse a incapaciclacle para per-
mittir a subsistencia da victima -ou de seus representantes. Condições 
peculiares ao nosso meio aconselham, porém, começarmos pelo regimen 
mais simples ela indemnização integTal. O pensionato, systema mais 
aperfeiçüaclo, exigiria, como consequencia Iogica, a collaboração di_recta 
cio Estado, ao menos pela creação ele uma Caixa Nacional de Pensões, 
como na França 'e Belgica, tornando-se responsavel, no caso ele insol-
vencia do patrão ou companhia seguradora. 

E si, nesses paizes, com industria organizada e população clem;a, 
essas medidas se tornaram necessarias, é facil ele vêr c-omo seriam 
imprescindiveis entre nós, com a desorganização, a instabilidade ele 
nosso regimen industrial, a rarefacção de nossa população pelo im-
menso territorio cio paiz, as difficulelacles ele communicação e diversi-
dades ele meio physico e social. 

A Commissão não póde ac-onselhar o systema da coHaboração do 
Estado. A situação de nossas finanças, as incertezas do momento eco-
nomico contra-indicam s-o lu ção dessa natureza. E sem essa collaboração 
o pensi-onato tornaria a condição ela victima do' accidente dependente 
da sorte ela industria. Dada a condição ela instabilidade desta, em nosso 
meio, seria prudente procurar outra solução. 

Fo.j o que fez a oCmmissão, estabelecendo pura e simplesmente a 
responsabilidade do patrão, dando ao credito ela victima garantia exce-
pcional. 

O substitutivo PRUDENTE DE MOHAES mantinha o regimen do pro-
jecto J\DOLPHO GORDO permittinclo que o patrão, si quizesse exonerar-se 
da responsabi lidade, segurasse seus operarro1s em companhias de s·e-
guros autorizadas ou constituisse syndicatos de garantia. Divergiu, 
porém, o substitutivo do projecto anterior, como ·acima já se disse, 
cm determinar a indemnização fixa nos cas-os de incapacidade per-
manente. 

O actual projecto da Commissão de Legislação Social acceita esta 
innovação, modificando a primeira parte, para manter a responsabi-
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lidade cio patrão. Afig·urou- se-lhe perigoso o regímen do substitutivo. 
Dada a falta ele habito ele previclencia pelo seguro operaria, seria 
.vara temer a creação immediata e forçada, em virtude da lei, dessa 
instituição. Não estão esquecidos os escandalos das mutua'8, que tam-
bem eram approvadas pelo Governo e mantinham fundos de garantia. 
Ao patrão Jicava o direito ele escolher a companhia seguradora e em 
taes condições poder-se-hiam dar combina:ções fraudulentas, em detri-
mento elo operaria. 

A Commissão não se cansa de repetir que, iniciado o habito ele 
previdencia pelo seg·uro e garantido esse systema pela responsabiliclacle 
cio Estado, e>Sse seria o regímen mais perfeito. O que se dará, si o 
projecto fôr conv·ertido em lei , é que elle contribuirá para o estabe-
lecimento desse costume, uma vez que aos patrões fica salvo segurarem 
os operarias, para se garantirem contra o risco assumido nas concliçõe·s 
que entenderem e em companhias que livremente escolherem. 

Quanto aos synclicatos ele g·arantia, prece á Commissão ele exito 
a~rncla mais problematico deixar-lhes a responsabilidade da indemni-
zação. Essa instituição não se acclimou em no1sso meio, devido não 
só á fraqneza elo momenbo associativo em nossas classes inclustriaes, 
.como á exLensão ele nosso territorio, cliver.siclade ele condições nos 
varias centros ele industria e extrema clifficulclacle de comrnunicação . 
.Na França os syndicato·s ele garantia são regulados minuciosamente pela 
lei ele 12 ele Abril ele 1906, estabelecendo a responsabihclacle solidaria 
dos empregados que os co.nsLiLuem e exigindo par.a sua Ol'ganização, 
pelo menos, 300 emprezarios e 2. 000 operarias segurados. Essas pre-
cauçõe:;, qu e se tornam inclispensaveis, uma vez que a responsabilidade 
é toda pessoal, seriam impo1ssiveis em nosso meio. :Mesmo na França, 
cujas condições são bem diversas elas nossas, taes synclicatos não têm 
medrado, tudo fazendo· crer que entre nós seu successo seria ainda 
menos provavel. 

O systerna do projecto é, portanto, o ela responsabilidade ·directa 
-e exclusiva do patrão e ela. indemnização integral nos caso·s de morte 
ou incapacidade permanente. Não é um systema a salvo ele criticas, 
apresentando inconvenientes. Muitas industrias lrn em que o privilegio 
dado ao credito ela victirna será insufficiente para garantir a indemni-
zação, são só porque diversas elas comprehencliclas na lei não têm pro-
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ducção, como porque outras não terão capital sufficiente para essa 
garantia .. E' bem verdade que na therapeutica elo Direito, como na& 
demais, não ha remedias ele effeitos abso-lutamente seguros. Adaptou 
a Commissão o regimen indicado, por se lhe afí'igurar ·que, no momen-. 
to, era o que menos imperfeitamente attenclia iás necessidades das. 
classes interessadas no ·problema. 

As vantag·ens para o operaria fi.caram acima apontadas. Quanto 
ao patrão, é evidente que esse regimen tambem beneficia, não só. 
porque o livra elo onus de immohilizar capitaes, pelo ·estabelecimento 
de fundo ele garantia, em titulas ou sypotheca; como· porque, prefe-
rindo segurar seus operarias, poderá diminuir o onus desse seguro, 
não o fazendo por toda a indemnização, como exigia o substitutivo, 

· mas na medida que lhe parecer qonyeniente, assumindo elle proprio. 
parte elo risco . 

OPERARlOS ESTHANGEIROS 

ü projecto actual manteve a disposição elo substitutivo. e projecto. 
anteriores, det.erm\-nar1clo que não terão direito á indemnização os 
beneficiarias da victima residentes no estrangeiro. Essa medida de 
excepção provoc6u cliverg·encia no proprio seio ela ·Commissão, tendo 
passado por cinco- votos contra quatro, hiwenclo ainda suscitado emen-· 
elas elos Deputados ALVAP,O BAP'l'IS'l'A e JOÃO PERNETA, propondo inteira. 
equiparação de condições de operarias nacionaes_ e estrangeiros. 

Ig·uaes reparos mereceu o projecto ele lei francez, ao ser dis-
cutido no Parlamento. Attendendo mais ao aspecto pratico ela questão 
temiam alg·uns que a diminuição de responsabilidade pelos acciclentes 
levasse · os emprezarios a preferir os operarias estrangeiros aos nacio-. 
naes. Essas icléas, porém, não prevaleceram e a restricção foi mantida,. 
tendo a lei de 31 de Março ele 1915 permitticlo que essa disposição fosse 
modificada por convenções internacionaes, para os estrangeiros cujos. 
paizes ele orig·em garantissem aos francezes vantagens semelhantes, 
E' tambem o systema ela lei allemã ele 30 de Junho de 1900. 

Pócle realmente parecer que, precisando nós do concurso do braço· 
estrangeiro, para desenvolvimento de nossa industria, sejam contra-
producentes quaesquer restricções aos direitos e garantias desses ope-
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rarios, em relação ao trabal1hador nacional. De aocôrdo com o generoso 
€spirito de nossa legislação civil, 1que dá plena capacidade civil aos 
alienigenas, affigurou-se áquelles Deputados odiosa essa · restricção 
de garantias. A Commissão, reconhecendo embora . o valo-r desses argu-
mentos, manifestou-se pela mantença daquella disposição, por ser 
.a lei sobre accidentes de ordem publica, em que menos do que os 
interesses individuaes, se visa assegurar os interesses das classes ope-
Taria:s e emprezarias das industrias do paiz. A lei sobre accidentes 
não é de assistencia; e, onerando a industria nacional,, não seria justo 
fazer recahir sobre ena o· onus de indemnizar a pessoas ·que, residindo 
no estrangeiro, em nada contribuem, nem como productores nem como 
consumidores, para a economia do paiz. A lei garante a indemnização . 
aos operariós estrangeiros, que entre nós se fixem de modo estavel, 
:aqui mantendo sua familia. Não ha, portanto, distincção· propriamente 
de nacionalidade; o criterio é o da residencia do beneficiario da inde-. 
mnização. Estrangeiros ou nacionaes, si esses beneficiarios residirem 
fóra do paiz, 110 momento do accidente, não terão direito á indemniza-
zação. 

PR.IVILEG!O E ACÇÃO 

Tendo adoptado o systema de responsaJbilidade pessoal e exclusiva 
do patrão, era necessario dar ao credito da victima do accidente pri-
vilegio gm·antidor da indemnização. Nesse intuito, tendo mantido o 
-projecto o privilegio ele owlem geral, estabelecido pelo substitutivo, 
deu ainda áquelle credito privilegio de ordem excepcional, determi-
nando .em seu ·favor preferencia para pagamento s'obre a proclucção da 
industria mesmo em relação aos creditos de · natm~eza real. Esse re-
gímen encontra precedente no àrt. 759 do Cocligo Civil, reconhecendo 

' favor semelhante quanto a divida por salario ele trabalhadores agri-
'Colas. 

Criando esse privilegio, de o-relem excepcional, era necessario res-
tringir para as acções de indemnização o prazo da prescripção. O pro-
jecto fixa esse prazo em dous annos. E mantendo as disposições cl0 
substitutivo quanto á marcha elo pl'ocesso, que em todos os casos serú 
summario, preforiu o projecto deixar as appellações das sentenças 
sujeitas ás regras do direito commum. 
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Taes são, Sr. Presidente, as linhas geraes do esboço de lei que 
a Commissão de Legislação Social, teve a honra de apresentar ao 
estudo da Gamara. Nosso tlesej·o é que esse trabalho seja devidamente 
examinado. 

Assim o exige a relevancia do problema social que é delle objecto. 
Não pretende a Commissão ter acertado em tudo, antes que em muitt1.s 
pontos tP.rá feito obra sujeita a critica e aperfeiçoamento dos enten-
didos. 

Ha, entretanto, um pont·o que ella deseja permaneça acima de 
'qualquer duvida: é que, em erro ou acerto, animou-a um espirita de 
pura sinceridade nas indicações que julgou, no momento, aconse-
lhaveis. 

As leis só se apuram e aperfeiçoam ao contacto vivificador da. 
viela pratica. Esta é a pedra de toque, que nos dirá si as medidas agora 
elaboradas terão hastante elasticidade e sufficiente justiça para es~a 

belecer o raz·oavel limi te entre os respeitaveis interesses sociaes, que 
procurn amparar. 

Aguardemos, confiantes, esse resultado e prqparemo-nos, con-
scientes de nossas responsabilidades, em momento decisivo, como este, 
par.a dar a essas medidas, ins·piraclas no profundo interesse humano 
que as impõe, um sentido cada vez mais libe.ral e largo ele justiça e 
solidariedade social. (Muito bem; miiilo bem. O oniclor é cmnpri.-
'IJWntaclo. ) 

Enc. da discuss,fo Encerrada a discussão unica elo parecer cl:3, Commissão Especi;il 
el e Legislação Social sobre as emendas ol':ferecidas na 3" discussão do 
projecto n. 438, de 1918, regulando· os acciclentes no trabalho; e adiada 
a votação. 

SESSrlO DE ·J 7 um DEZEMBRO 

O Sr. Nicanor Nascimento (pela orclem) : - Sr. Presidente, 
sendo de evidente urgencia e de especLativa g·eral da Nação que se 
vote o p·rojecto sobre accidentes ele trabalho immediatamente, e es -
tanclo elle tambem na ordem elo dia, venho requerer se delibere a 
respeito ele preferencia ao projeclo elo Cvmmissariado. 
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O SR. PRESIDEN'rE: - Queira mandar o requerimento por C'scripto. 
o SR. NJCANOR NASCIMENTO: - Perfeitamente. 
Vem á Mesa e é lido o seguinte 

REQUERIMEN'l'O DE URGENCIA 

Requeiro inversão ela ordem elo dia para ser votado o projectu 
n. 438, ele 19'18, immecliatamente. 

Sala elas sessões, 17 ele dezembro ele 1918. - Nicanor 1Vascimente. 
Rejeitado. 

O Sr. Nicanor Nascimento (pela orclern ) ·requer a verificação i.la 
votação. 

Procedendo-se á verificação ele votação , reconhece- se terem vo-
tado a favor 67 Sr s. Deputados e, contra, !1!1 ; total, 111. 

O Sr.· Presidente: - O requerimento ele inversão ela ordem do 
dia foi approvaclo. 

Votação elo projecto n. 438, ele '1918, r egul.anclo os acciclentes no 
trabalho ; tendo parecer ela Commissão Especial ele Legislação Social 
sobre as emendas aprese11,taclas (vide projccto n. 438 A, ele 1918) 
( 3" discussão). 

O Sr. Presidente: - Vüu submetter a votos em primeiro Jogar 
as emendas. 

Votação da seguinte emenda: 

N. 1 

TITULO I 

EMENDAS 

1' 

Art. 2.• Depois ela palavra pagaT, diga-se: uma pensão vitalici'.t 
ou temporaria, determinada pelo gráo ele incapaciclacle ele trabalho, 
ao operaria ou á sua familia, exceptuaclo apenas o caso ele dolo pr1-
ticaclo pela victima, e igual a dous terços do salario. 
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Paragrapho unico. A pensão é devida desde o dia em que se clén 
o accidente e cessa no dia em que o opera,rio estiver apto para o tra·-
balho. - Alvai·o Baptista .. 

O Sr. Presi'dente: - A' segunda parte desta emenda a Com-
missão. offereceu a seguinte 

EMENDA SUBS'l'I'l'U'l'IVA 

1Supprimam-se o art. 12 e § 1º. 
Bastará supprimir essas clispüsições no projecto para que a diaria 

seja devida clesdo o dia do acciclente. 
Rejeitada a primeira parte da emenda n. 1. 
Approvada a ·referida emenda substitutiva, ficando prejudicada .i 

segunda parte ela emenda n. 1. 
Votação ela seguinte emenda 

N. 2 

Art. 3.º Depois da palawa terra, accrescente-se: pelo ar; depoir-; 
ela palavra traballrns, diga-se pastoris e depois da palavra empreguem, 
accrescente-se: pelü menos cinco operaTios ou. - Alvaro Baptista. 

O Sr. Presidente: - A' primeira parte desta emenda a Com-
missão offereceu a seguinte 

EMENDA SUBST!'l'U'l'IVA 

"·Supprimam-se no art. 3º, depois da palavra "transporte", as pa-
lavras "por terra ou agua". 

Approyada a referida emenda substitutiva, ficando prejudicada 
a primeira parte ela emenda n. 2. 

Rejeitada a segunda pade da emenda n. 2. 
Ilejei taclas successivamente as emendas ns. 3 a 14. 
Votação ela seguinte emenda: 
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TITULO III 

15' 

Art. 20. Accrescente-se, no fim, depois ela palavra julgamento: A 
mesma permissão é facultada á victima. - Alvaro Baptista. 

Approvacla. 
Rejeitadas successivamente as emendas ns. 16 a 19. 
Votação ela seguinte emenda. 

N. 20 

Elimine-se do projecto a palavra absoluta, quando applicacla como 
qualificativo ele incapacidade. - João Pemetta. 

Approvacla. 
Rejeitadas successivamente as emendas ns. 21 e 22. 
Considerada prejudicada a emenda n. 23. 
Rejeitada a emenda n. 24. 
Approvac!a a seguinte 

EMENDA DA COMMISSÃO 

Unica 

Accrescente-se, na lettra a cio a·rt . . 1º, depois das palavras "lesões 
corporaes" as seguintes: ~'ou perturbações funccionaes". 

O proj ec to é -approvaclo e remettido á Commissão de Redacção. 
O Sr. José Lobo (pela ordem) requer e o:btem dispensa de im-

pressão da redacção fillial elo projecto n. 438 B, ele 1918, afim de ser 
immediatamente decidida e votada. 

E' lida e, sem o·bservações, approvada a seguinte 
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REDACÇÃO 

Redacção final elo projecto n. 438, ele 1918, que regula os accielentes 
elo tmbalho 

TITULO I 

DOS ACCIDENTES NO 'I'HABALHO 

Art. 1.º Consideram-se accidentes no trrubalbo, para os fins da 
presente lei: 

a ) o produzido por uma causa suibita, violenta, externa e invo-
luntaria no exercício do tra;balho, determinando lesões corporaes ou 
perturbações funccionaes, 1que constituam a causa · unica da morte 
ou perda total, ou parcial, permanente ou ternporaria, da capacidade 
para o trabalho; 

b) a molestia contrahicla exclusivamente pelo exercício elo tra-
balho, quando este fôr .ele natur tJza a só por si causal-a, e desde que 
determine a morte elo operaria, ou perda total, ou parcial, permanente 
ou temporaria, da capacidade para o trabal,ho. 

Art. 2.º O acciclente, nas condições do artigo anterior, quando oc-
corriclo ·pelo facto elo trabalho ou durante este, obrig·a o patrão a pagar 
uma indemnização ao operaria ou á sua familia, exceptuados apenas 
us casos de força maior ou dolo da propria victima ou ele estranhos. 

Art. 3.º São considerados operarias, para o effeito da indemniza-
ção, todos os individuas, de qualquer sexo, maiores ou menores, unia 
vez ·que trabalhem por conta de outrem nos seguintes serviços: con-
strucções, reparações e demolições de qualquer natureza, como ele pre-
clios, pontes, estradas ele rferro e el e rodagem, linhas el e teamways ele-
ctricos, rêcl es de esgotos, de illuminação, telegraphicas e telephonicas, 
bem como na conservação de todas essas cons trucções; ele transporte 
carg·a e descarga; e nos estabelecimentos industriaes e nos tra·balhos 
agricolas em que se empreguem motores inanimados. 

Art. ILº A obrigação estabelecida no art. 2º estende-se á União, 
Estados e municípios para com seus operarias, na execução dos servi-
ços mencionados no artigo antecedente. 



- 813 -

TITULO II 

DA INDEMNIZAÇAO 

Art. 5. 0
• A indemnização será calculada segundo a gi·avidade das . 

consequencias do accidente, as quaes podem ser: 

a) morte; 
b) incapacidade total e permanente para o trwbalho; 
e) incapacidade total e temporaria; 
d) incapacidade parcial e permanente ; 
e) incapacidade parcial e temporaria. 

Para.grapbo unico. Os casos ele incapacidade serão definidos e es-
pecificados no regulamento desta lei. Entende- se permanente a inca-
pacidade que durar mais ele um anno. 

Art . 6.º O calculo da indemnização não poderá ter por base quantia 
superior a 2: 000$4 00 annuaes, embora o salario ela victima P.xceda 
dessa quantia. 

Art. 7 .º Em caso ele morte a indemnização consistirá em uma 
somma igual ao salario ele tres annos ela victima, a qual será paga 
de uma só vez á sua familia, conjuge sobrevivente e herdeiros necessa-
rios, observadas as disposições elo Cocligo Civil sobre a ordem ela voca-
ção -hereclitaria e mais 100$ para as clespezas elo enterramento. 

§ l.º O conjrnge sobrevivente ter-á direito á metade da indemniza-
ção e os herdeiros necessarios á outra rnetacle, na conformidade elo 
direito commum. 

§ 2.º Deixando a vicbma sómente conjuige ou sómente herdeiros 
necessarios, a indemnização ser·á reduzida a uma somma ig·ual ao sa-
lario ele dous aimos. A mesma reclucção ter·á logar si o con,iuge sobre-
vivente estiver divorciado por culpa sua ou estiver voluntariamente 
separado. 

§ 3.º Na falta ele conjuge, ou este estando divorciado por culpa sua 
ou voluntariamente separado, e não havendo -herd eiros necessarios, si a 
victima deixar pessoa cuja subsistencia provesse, a essas pessoas de-
vei'á ser paga a indemnização, reduzida nesse caso á somma igual ao 
salario de um anno. 



- 814-

Art. 8.º Em caso de incapacidade total e permanente, a indemniza-
ção a ser paga á victima do accidente consistil'á em uma somma igual 
a do seu salario de tres annos. 

Art. 9.º Em caso de incapacidade total, mas temporaria, a inde-
mnização a ser paga á vi·ctima será de metade do salario diario até 
o maximo de um anno. Si a incapacid:1de exceder desse prazo será 
considerada permanente nos termos do paraigrapho unico do art. 5º e 
a indemnização regulada pelo dispo~to no artigo anterior. 

Art. 10. Em caso ele incapacidade parcial permanente, a indemni-
zação· a ser paga á victima será de 30 a 60 ºIº da 1que teria direito si a 
incapacidade fosse total e permanente, attendendo-se no calculo á na-

• tureza e extensão da incapacidade, de accõrdo com a classificação que 
será esta:belecida no regiulamento desta lei. 

Art. 11 . Em caso de incapacidade parcial temporaria, á inde-
mnização a ser paga á victima. será ele metade ela differença entre o 
salario que vencia e o que vencer em consequencia da diminuição ela 
sua capacidade de trabalho, até que possa readquirir esta . 

Art. 12. Quando a incapacidade total ou parcial durar mais de 
um anno, a victima deixará findo esse prazo de receber a diaria, pas-
sando a receber a indemnização devida em caso de incapacidade per-
manente. 

Paragrapbo unico. A victima elo acciclente perderá tarnbem o di-
reito á cliaria desde o dia em ·que ficar completamente curada ou apta 
para o traibalho haJbituai, ou fôr attingida por uma incapacidade per-
manente . Neste ultimo caso, receber·á a respectiva indemnização. 

Art. 13. Em todos os casos o patrão é obrigado a prestação de soc-
corros medicos e pharmaceuticos, ou, sendo necessarios, hospitalares, 
desde o momento do accidente. 

§ 1. 0 . Qu~ndo por falta de medico ou pharmacia o patrão não puder 
prestar á victima immediata assistenç,ia, fará, si o estado da mesma 
o permittir, transportal~a para o togar mais proximo em que fôr pos-
sivel o tratamento. 

§ 2.º Quando o estado da victima não permittir o transporte o pa-
trão providenciará para que á mesma não falte a devida assistencia. 

Art. 14. As indemnizações e diarias recebidas pela victima em 
virtude de qualquer incapacidade serão deduzidas das indemnizações 
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que forem devidas por motivo de seu fallecimento ou por se tornar 
permanente a incapacidade temporaria. 

/ Art. 15. Entende-se por salario annnal 300 vezes o salario cliario 
da victima na occasião do accidente. 

Paragrapho unico. Tratando-se de aprendizes, entende-se que o 
seu salario diario não é inferior ao menor salario de um operario adul-
to, que trabalhe em serviço da mesma natureza. Todavia em caso de 
incapacidade temporaria a cliaria do aprendiz não excederá á que el!e 
.effectivamente percebia. 

Art. 16. As indemnizações a que esta lei O'briga serão pagas no 
logar do estabelecimento em .que occorreu o accidente, sendo que as 
cliarias serão pagas semanalmente. Em caso de morte o pagamento 
aos beneficiarias será feito após a apresentação ele todos os documen-
tos necessarios, que serão indicados no regulamento desta lei. 

Art. 17. Quando, depois ele fixada a indemnização, a victima vier 
a fallecer em consequencia elo acciclente, a incapacidade se aggravar, se 
attenuar, se repetir, ou desapparecer, ou se verificar no julgamento 
um erro substancial ele calculo, poderão o patrão, a victima, ou seus 
representantes pedir a revisão do julgamento que determinou as con-
sequencias do acciclente e fixou a indemnização. 

§ 1.º Não sel'á wnsideracla como consequencia do acciclente a ag-
gravação ela enfermidade ou a mor,te provocada por culpa exclusiva 
ela victima. 

§ 2.º A revisão ele que trata este artigo só poderá ser pedida dentro 
do prazo ele dous annos, contados da data do julgamento. 

Art. 18. Os operarios da União, Estados ou municipios que te-
nham direito a montepio, aposentadoria ou riensão não poderão pedir 
a indemnização determinada no's arts. 7º e 8° desta lei; nem os que 
tenham direito a licença remunerada á indemnização estabelecida nos 
arts. 9º, 1 O e 11 . 

TITULO III 

DA DECLARAÇÃO DO ACCIDENTE 

Art. 19. Todo o accidente ele trabalho que obrigue o operario a 
suspender o serviço ou se ausentar deverá ser immediatamente com-
municado á autoridade policial do logar, pelo patrão, pelo proprio ope-
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rario, ou qualquer outro. A autoridade policial comparecerá sem de-
mora ao lagar elo acciclente e ao em que se encontrar a victima, to-
mando as declarações desta, do patrão e elas testemunhas, para lavrar 
o respectivo auto, indicando o nome, a qualidade, a residencia do pa-
trão, o nome, a qualiclacle, a resiclencia, e o salario ela victima, o lagar 
preciso, a hora e a natureza elo acciclente, as circumstanci,as em que 
se deu e a natureza elos ferimentos; os nomes e as resiclencias das tes-
temunhas e elos beneficiarias da victima. 

§ 1. º No quinto dia, a contar cio accidente, eleve o pa-
trão enviar á autoridade policial que tomou conhecimento do facto, 
prova de que fez á victima o fornecimento de soccorros medicas e 
pharmaceuticos üu hosp ibalares; um attestaclo medico sobre o estado 
ela victima, as consequencias verificadas ou provaveis elo acciclente, e 
a época em que será passive! conhecer-1'he o resu ltado definitivo . 

§ 2.º Nesse mesmo dia, a autoridade policial remetterá .o inquerito 
com os documentos a que se refere o paragTapho anterior, ao juiz com-
petente, para a instauração elo summario. 

Art . 20. Durante o tratamento, é permitticlo, quer ao patrão quer 
ao operaria, requerer a verificação elo estado ele saucle deste u ltimo, 
nomeando· o juiz um medico para fazer o exame que se effectuará em 
presença elo medico assistente . Si houver clivergencia entre ambos 
sabre o estado ela victima e as suas col1clições ele capacidade para o 
trabalho, o juiz nomeará um outro medico para fazer o exame e no seu 
laudo baseará o julg·amento . 

TITULO IV 

DA ACÇAO JUDICIAL 

Art. 21. Recebidos pelo ·juiz compelente o inqueribo e documentos 
ele que traba o § 2º cJ.o al'L. :1.8, sel'á immcrliaLamenLe insbauraclo ü pro -
cesso judicial, crue deverá ser encerraclo no 1Jrazo max imo ele 12 dias 
contaclclos ela data elo acciclente. Findo esse prazo será proferida sen-
tença e ordenado o pagamento cleviclo pelo acciclente. 

Art. 22. Todas as acç,ões que se üri inarem ela presente lei serão 
processadas perante a justiça commum, segundo as prescripções ela 
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respectiva organiz·açãÓ judiciaria, terãio curso summat·io ·e prescreverão 
no prazo de dous annos. 

Art. 23. O representante do Ministerio Publico é obrigado a prestar 
assistencia judiciaria á victima. A victima do accidente ou seus repre-
sen_tantes gozarão da reducção de metade das custas regimentaes, que 
serão ootada.s para só serem, afinal, pag·as pelo vencido·, não podendo 
a falta de prompto pagamento das mesmas ou das devidas pelo patrrí.o 
retardar •a marcha dos respectiv-ns processos. 

Art. 2!i. A presente lei não exclue o procedimento criminal, nos 
casos previslio•s em direito oommum. 

TITULO V 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 25 . - E' privilegiado e insusceptivel de penhora o credito 
da victima pelas indemnizações determinadas na presente lei. 

Paragrapho unico. A ·divida proveniente dessais indemniz·ações 
gom, sobre .a producção da fabrica em que se tiver dado o acciclente, 
da preferencia excepcional ·attribuida pelo paragrapho unico elo art. 759 
d•o -Codig·o Civil a.os creditos por salario ele trabalhadores agricolas. 

Art. 26. E' nulla de pleno direito qualquer convenção contraria 
á _presente lei, tendente a evitar ·a sua applicação ou alterar o modo 
de sua execuç~o . 

Art. 27. Quando os beneficiario1s da victima forem estrang·eiros 
só terãio direito ás indemnizações si residirem no territorio nacional 
por occasião do accidente. 

Art. 28. Tüdos os patrões attingidos por esta lei são obrigados a 
affixal-a, com os respectivos regnlamentos, em togar bem visivel de 
suas fabricas, üfficinas ou estabelecimenbos. 

Art. 29. Esta lei ser·á regulamentada dentro de 30 dias e findo esse 
prazo entrará immediatamente em vig·or. 

Art. 30. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 17 de Dezembro de 1918. - Jos é Alves. -

Flôres da Cunha. - Pe1·eira Leite. 

O Sr. Presidente: - O projecto vae ao Senado. 
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SENADO FEDERAL 

SESSÃO DIL 211 DE DEZEMBllO 

O projecto, ora submettido ao ·estudo da Commisão de Justiça e 
Legislação, pretende res10.[ver um problema de interesse vital para a 
nossa sociedade. E' conhecida a importancia que nestes ultimos tempos 
tem alcançado entre nós o operariado ·que, como uma fonte de energ'ias, 
eleve s1er convenientemente clil'igi.clo e amparado a:fi m c1 e C'O·ntri bu ir 
para o bem esLar e pro.spericlarle ela Naçfto. 

Desde que as industrias desenvolveram-se e, pelos e!.ementos com 
que jogam, tornamm-se um perigo oonstante para •aquelles que lhes 
dedicam a actividade, cresceu e impoz-se a necessidade de pensar na 
sorte elas victimas elos acciclentes que enas determinam, 

Não ba Naç.ão culta que hoje se não preoccupe com 'º' assumpto, 
tentando codificar disposições acauteladoras do.s interesses ele uma 
classe que, ·apezar de humilde .sob o ponto de vista da ca,pital, é uma 
força respeitavel e ulil .que merece ser tratada com a maior solicitude 
por parte cios poderes publicos, Neste sentido é força confessar que 
nós nos aohamos em situação inferior, porque só a ~ 01'ª foi que o 
Poder Legislativo pôde ouvir o rumor •que ha muito se levant~ no sein 
da classe operaria, reclamando uma disposição legislat.iva em que se 
r.ecorfüeçia ao trabalho o direito de viver sem vexame •ao !adio elo 
capital. 

O presente projccto vem alentar 'O 1üperariado com a perspectiva 
confortadora ele uma nova fra r.m que s-e lhe c1oncecle a garantia efficaz 
contra infortunios emergentes ele uma profissão que o sujeita a cün-
stantes riscos. 

.Pa~ece~ da Com. 
de Legislação 
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l'lilo ,;e Ll'ala de uma obl'a pcl'l'cita em que e::>Lej-am eoudt~11sada1:1 

. todas as medidas nccessaria:s para a solução definitiva cio problema. 
Tal phenomeno não seria pos.sivel em assumpto que tem a propriedat1c 
de dividir os tratadistas em correntes qne se ·embatem e qu e se enca1·-
niçam em luctas esLercis em que as -concessões são considei·allas demon-
strações de fraqueza. 

A materia cio projecLo é da:quellas pouc'as que, no dizer de Cal'lll' -
luLLi, 1ofl'erecem a:o jurista massa Lão alrnnclante de elementos a ela-
borar. 

Contra ol le é licito balvez arguirem-st1 algumas falhas, e-orno, por 
exemplo, a do art. 3º, em •que não parece t;ompl.eta a enumeração elos 
servi<}OS que podem occasionar illf.ortmlito·s ao operari-o, não estando 
nelle eomprehendido o que se faz a bordo d<rs navios em c.onLacto com 
as suas macJunas. 

Contra elle pócle-se allegar o defeitio no pag·amento das indemniza-
ções que só ficariam suf'ficientemente garantidas com a instituição c~o 

scgmo obrigatori-o, ou seja pelo systema g·ermanico, em que o Estado 
designa expressamente .º in sLi. Luto encarre6 aclo ele fazel-10, ou seja pelo 
. .;;ysLema italiano, .que clá ao patrão a liberdade de escolher o mesmo 
instiLuto. 

Taes defeitos, porém, não são ele molde a impedir a passag·em 
rapicla elo pr-ojectJo, cuja conversão em lei é ur.gentemenLe reclamada 
por todos os que se inter-essam pelos assumptos sociaea e sabem auscul-
lar as pulsações do organismo social. 

A Commissão ele JustiÇa e Legislação, assim entendenclp,, abstem-se 
c!e apresentar-lhe .emendas e julga cumprir 11) seu dever a-oonselhando 

.::w Senado a sua approvação. 

Sala elas Sessões, 27 do Dezembro de 19:18. - Epitacio Pessôa, 
]'residente. - Rego Monte'iro, Helator . - Gonzaua Jayme. - Ra'ynw.ndo 
de illiranda. - Eusebio de And1·actc. 
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Na sessão (nocLUrna) ele 28 de Dezembro é encerrada a 2• dis-
cussão da proposição sem debate. Na sessão de 29 é approvada. Na 
sessiío noctiirna de 29 é encerrada sem debate a 3ª discussão. E' a:ppro-
vacla a proposição na sessão de 30 rle Dezembro. 

O projer.to é enviado á sancção. 





Commissão de Legislação Social 

REUNE.O DA COMMIS'SAO (') 

O PARECER DO DEPU1.'ADO ANDRADE BEZlfüf\A 

Sob a presiderwia do Sr. ,J:o.sé Lobo. reuniu-se a Commissão Espe-
cial de Legislação ·social, ela Cama1' a, presentes os Srs. Andrade Elezerra, 
Maurício ele Lacerda, Nicanor Nascimento, João Pernetta, José Maria 
Tourinho e Cal'l.os Penafiel. 

O St'. Anclracle Bezel'l'a c>ommuuicou ter s ido procnrnclo pelo 
Dr.' Leopoldo ele Bulbões, l}al'a uma visita ao Centro Industrial de 
Tecidos, e que alli, em conferenc ia com os diPedorns, ouviu o pedido 
de unifol'nüclad e elas horas ele trabalho e o clesej10 da Gomm issão visitar 
as fabricas. 

O 'Sr. Andrade Bezerra leu cm seguida ü seg·uinte relatorio, con-
tendo su ' ggestõcs parn o projecto de modificação ela le i s101b1·e acc i-
dentes ele trabalho: 

"Deliberou a Cornrni :; são llc Legislação Soe ial. cm sua j)l'ime ira 
reunião, neste a.nno, que fo sse org·;:mizado ele 1w _i mpto um proj 2.ct,o 
contendo ligeiras altrraç:õrs ú lei ele accielcnl>'s, el e modo a ·escoimal-a 
de falhas, que estão a clifficultar sua execução. 

Votada no derradeiro rnez ele nos:.ios trabalhios parlamentares elo 
<lnno imssado, como exacta demonstração cio empenho que faziamos 
ele contribuir para a realização ele um<l justissima aspiração d>o- prole-
~ariacló, não houve o .neces~mrio lazer para que clcssemos ao nosso 

(*) Sessão füi M••i .. io 1919. 
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trabalho a perfeição ·que desejaramos. llesente-se e.sse, por isso, de 
alguns senões que, nã:.) destruindo a harmonia doutrinaria claquella 
obra, impedem, a alguns respeitos, que sua realização se faça cioim a 
clareza e promptidão que a natureza elas relações ·a que provê, está 
a reclamar. E' claro que medida dessa natureza, produzindo séria modi-
ficação no direito commum, pela creação de um novo fumlamenbo á 
responsabilidade civil dos emprezarios nos mais importantes serviços 
industriaes ·e agrícolas, n1í!o poderia contentar a f!o·da gente •e .de des-
pertar acerbas criticas. Releva, porém, considerar, como ·uma da.s 
provas de que o Congresso não realizou obra tão imperfeita c.omo 
alguns querem fazer acreditar, a excellente acceitação que obteve dos 
directamente nella 'inlercssaclos, operarias e patrões. Destes, princi1rnl-
mente, o sympathico acolhimento parece-nos bem significativo, uma vez 
que o novo regirnen creou-lhes um onus a mais, de immediatas e 
diarias consequcncias. Se a relativ·a perfeição das leis, sobr·etudo das 
chamadas leis sociaes, se verifica, ·cm ultima analys@, pela justa accom-
moclaçãio dos interesses cm conflicto, contribuindo, por esse meio, 
para a paz social, podemos ter a c.onsolaclora certeza ele que realizamos 
obra opportun::i de summa ut.ilida:clc para a educação coll ectiva dos 
intere.ssados nos probl emas elo trabalho, alevantado escopo daquclla 
inlervenção legislativa. 

Justific·ando o projecto de lei ele accidentes, explicamos bem cla-
ramente porque não incluíamos entre os beneficiarios do regímen elo 
risco profissional os trabalhadm.,es agricolas e commerciaes. Não julg·a-
vamos haver diversidade e.sse.nc ial entre a condição desses trabalha-
dores e a elos abrangidos nia lei. Temíamos, apenas, que, importando 
o novo· regimen numa brusca transformaçã.o nas causas e effeÜos ela 
responsabilidad e, fosse pre,iuclicial á bôa execução cio direito novo, 
abrir-lhe, ele uma só vez, todo seu vasto campo ele applicação. Pensá-
mos prudente ciomeçaJ:' por onde a necessidade mais premente se fazia 
sentir, pelo critcrio da p-ermancnci.a e gravidade do risco, nas indus-
trias especificadas na lei e em geral em todos o.s serviços inclustriaes 
e agrícolas em que se fizesse uso de machinas. 

Estes poucos mczes .cJe pratica da lei convcnreram..:nos, porém, 
e o C'O·nfessamos com o mais vivo prazer, de que laboravamos em erro. 
A lei ele acciclentes encontrou franca e geral acceitação. Não houvera 
inconveniente em dar logo toda sua natural extensão. Não tflmos dúvida, 
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assim, em propôr que nella sejam comprehendidos todos os serviç<Js 
agricolas façam ou .não, uso de machinismos. 

Quanto ao trabalhà oommercial, julg,ainos, igualmente, justa a sua 
inclusão na · lei. Com issü nada mais faz,emos, aliiás, que completar a 
disposição do art. 80 elo Codigo Commercial que, ·Clabomdo cm 18!50, 
já consig·nava principio de todo ponto semelhante ao do moderno ri:;;co 
profissional, em relação á inclemnizaçã.o por acciclentes no lraibalho 
p.ar elle regulamentado. O mencionado artigo elo nosso velho Cocli210, 
justo padrão ele gloria para os nossos maiores na jurispruclencia nacio-
nal, determina .que o patrão será obrig·ado· a indemnizar ao empregado, 
quando lhe acontecer no serviço "clamrno extraorclinar io ". E' hem o 
regimen ela indemnização com afastamento da noção da culpa do patL'ã10 
ou preposto. 

Incluir os trabalhadores commerciaes na lei ele acciclentes nã:o 
importa em crear para eUes um direito novo, mas em melhior garantir 
a execução desse direito, fixando ·em bases certas a indemnização e 
facilitando os meios respectivos de pag·amento. 

Duvidas têlh surgido quanto a estarem comprel!encliclos na lei 
as servic;:,os ele minas e pedreiras, os ·quaes pela sua natureza são dos 
r1ue .mais estão a exigir a protecção leg•al. Embora seja nossa opinião 
pcsso·al que urna exacta interpretação ela lei estenda sua applica(·ão 
;'1qucllcs serviços-,. pensamos ser neccssal'io fiei :rnt· bcrn cla1·0 .que Lar·s 
serviços estão alli abrnngidos na enumeração· elo art. 3" .. 

Res·ente--se ainda a J.ei ela falta ele providencia quanto .a penali-
elacle para os patrões que deixarem de cumprir as .abrigações que lhes 
são impostas ela communicação á policia elos acciclentes occorridos cm 
suas fabricas; ela remessa elos d1ocumentos a que se refere o art. 10 
§ Jº ela lei, e ela a:t'fixação ela lei e regulamenLo das fabricas, parn fa2il 
conhecimento de suas cl isposições. Propomos por isso que se lh e accecs-
ccnl.e disposições estabelecendo multas para essas faltas. 

- Tem eludo nrnrgem a t;Cl'ta hesitação na appl.icação da lei, ue~lo 
DisLricLo, a ausencia ele rJisjJ1ositivo que firme a competencia ela aut.o-
riclade policial, a quem incumbe promover o inqucrito inicial no8 prn-
cessos. A pratica parece clemonslrar a conveniencia ele attribuir 'aquella 
funcção, neste D.isL1·iclo, ao clelegaclo Llist1·ictal de policia, pe1·111iLLindo-
se-lh e, oomo .. ;e dú em ouLros casos, ele accunlo eum o vigcule 1·cgula-
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mento policial, delegar esses poderes ,aos comrnissarios que servem 
sob sua direcção. 

Torna-se necessaria providencia .que assegure nas acções movidas 
contra a União, a assistencia ás victimas de acciclentes. A lei é a esse 
respeito, lacunosa, não tendo Ds repr·esentantes do Ministeri10 Publico 
local attribuiç.õm; perante a .Tustiç\a Federal e sendo os procuraclo1·cs 
da União defensores elos interesses desla nos p1'eito.s contra ella movi -
dos. Parece que ll':> DisLricLD Federal bastaria dar aquella atit'ibuiç,1íu 
á Ass istencia Judiciaria, creada pelo decreto n . 2. 457, de 8 ele Feve-
reiro ele 1807, e nos Estados altribuir ao juiz a :funcção de cle.signae 
representante ao autor, quanclo este invocar o beneficio claqu0lla assis-
tencia. 

Nos LrnmiLes da votação da lei ele acc.idlmtes biouve um equivoco 
quanto ao art. 1.0, devidamente reeLificado pelo decreto n. 13. 493, ele 
5 de Março elo corrente anno. Para tornar bem claro o pensamento elo 
legislado,r, a que deu satisfação esse decreto, conviria reproduzirmo.s 
nas actuaes emendas a disposição do mencionado artigo, tal como a 
publicou aquelle decreto . 

- Taes são os pontos que se afiguram ele urgente retoque na lei 
ele acci clentes . Submeltemos w0 estudo da Cornmissão de Leg·.islação 
Socia l estas clrsprel.cnciosas consiclemçõcs, pedindo para o trnb<?-lho 
{!o que fui incumbido a co llaboração precisa ele cada um elos distinc!Jo,s 
companbei 1·os . J\gua!'clarnos 'O parecer ele tlo·clos para reclacção elas emen-
das que fot·ern vencedoras na Commissão, lembrando ainda a vantagem 
ele ouv.irmos, corn a possivel presteza, aos dignos rep1·csü1llanLes elo 
Ministr;rio Publirn clesLe Districln, que nesles rnezes el e pratica tP.rií.o 
talvez obs·rrvado lacunas na lei, que nos passassem despercebidas, bem 
como solicitamos du Min isLerio da Agricultura qualquer informaçã.o 
que porvenLura nos possa prestar sobre o assumpúo, medianLe os dados 
estatisticos, observações r. esluclos que alli se vão iniciando, fonnan-
clo - se, por esse modo, a hôa pratica de intima collaboraçwo dos Poderes 
Leg·islaLivo e ]~xP c ntiYo na ,jusLa e harmoniosa elaboraçffo das leis 
soei aos, 

Sal::< das Curnm issões, em 2!1 ele Maio de HHO. - Andtadc llr'zcn·a." 
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CODIGO DO TRABALHO C*) 

Ha, 11a actuaHdade, evidente movimento parlamentar em torno da regula-
mentar.ão do tri;,balho nacional. E' a prova disso, além da apre se ntação de va-
rios projectos }egisl-ativos, sobre o assumpto, o requerimento approvado pela 
Camara dos •Deputados, em .g do mez passado, em que se •det.erminou que se 
mandass-e '1mblicar no Diar'io elo Congresso o projecto n. 273, respectivos parece-
res e papeis, "p;;,ra o fim de sGrvir de ·estudo e .ser ap.roveitrudo no que convier 
li lei que se pretende, organizar sobre o operariado em geral". 

Tambem frisa a existencia do alludi:do movimento o facto de, depois d e ter 
si-do feit~, ·na Conm1issão de Constituição e Justiça, a leitura de um projecto, 
con~oUdandc oatros ·projectos ·re'l&.tivos á legíslagã.o operarla1 haver essa co1n-
n1issão, conforino neta publicada no "Diario do Congr.esso" -O:e 17 el e .Ago[to 
deste anno, mandacl:o ilEprimir, para esttrdos, a refe rida c onsolida ção. 

O a.s.sum1)to 111ão interessa, apenas, á industriu: 1nanufacture ira, atting·e a 
multii;los outros rame·s ele actividade, como sejam construcções ci ~is, estradas 
de ferro, trmnways el•ectricos, rêtles de esgotos, de illuminação, emprezas ·de 
transporte por agu•a, carg<..; ·e descarga, e em certos casos, até mesmo os traba-
lhos agricolas. 

Entr·etanto, como se costuma ligar imm'ediatamente li idéa de regulamenta-
ção do trabalho a de industria mi;,rrnfactureh':l, julgamos conveniente ouvir, sobre 
a ,Planeja'tl:1. Jc gi:slação operaria, isto é, sobre o p.rojecto do Cocligo do Trabalho, 
um dus exp0entes d,1. industria nacional. L embramo-nos do Sr. Dr. Jorg·e 
St1~eet, 1.'resi1dente effcc tivo do Centro Industri&.l do Brasil, industrial brasileiro 
e militante. di.r e-.:to1· ·de t:abricrt de tecidos de algodão, no Districto Federal, e de 
tecidos de jul:1. e tambem el e algodão, na ca.pital de S. raulo . 

S. S . 1 i1es~a qualidad·e., -está, ha n1uitos annos, e 111 contc. ... cto pcnnane11te con1 
talvez tTu;.is de quatro n1il ·ope rarios, homens, nTUllleres e n1enores. 

O Sr. Dr. J'Orb"e .Stree t. pelo ·seu conl~ecimento directo da vida operaria na-
cional, poderia o'fferecer informações utei.s á solução pratici;, e feliz do problema 
crn [óco. 

(''') Ext1·,,c to ela " Gaze ti!ha" do Jor1rnl elo Gommei·c io ele 10 de Setembro 
de 1017. 
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Procuramol-o: pedimos sua oph1ião sobre o · projecto de Codigo do 'l'raba-
lho · e S. S. disse-nos o seguinte: 

"O Jo1-iial do Commcrc·io fez-me a honra ele pedir o meu nmc1o ele pensa.· 
sobre os projectos ele leis operarias a ser·em em -breve discuti'clos e votados no 
Cong•resso Brasileiro . ..t\..cua·o, con1 praz,er, &.: esse a1na.vel convit,e. 

Não t e nho a menor intenção <le, sobre o interessante assumpto, es tabelecer 
cliscuti:_;ão aca.den1ica e de doutrinas; da.r ei, pelo contrario, arpenas de 211a11eira 
shnph::is e .sincera o n1€u n1oclo de ver, base&.ido na 1ong·a pratica que n1e ven1 
dos rnuitos ~.nnos ·Cn1 que lido co.n1 os nun1erosos operairios - 1nais de tTes rni1 -

que l"'butan1 !Hvs fabr.icas que dirijo. 
Sc;u dos que sente111 real prazer en1 ter· quotidiano contacto coú1 os operarias 

que cons idero con1panh eiros cl•e trabalho e dos quG..ies sou verdadeh'o amigo. Dia-
ria1nen te, porcorro a. fa.briea no 1neio d.eHes, vejo-os na en trada1 a:com·panho-os 
no trabalho .e, 1nuita1 vezes, assisto á. sua sabida: da ofHcina. Interesso-me m·es~ 

1110, pela sua vic~a fóra da fabrica, 1nuita;s vezes tomo parte nas suas festas e 
inc1;;;go -'.las ·suas necessidades. 

Nv correr destas linhas, t.::::re i occasião .d-e 1ne J'ei'erir á ilnp-0rtante organi-
zaçã(: ·e1n via de muito adiantada execuçã.o ela nossa Villa Operaria, con1 créche, 
escola t:1atern&.l, escolas prirnarias, ·escola de aperfeiçoamento, ensino profissio-
nal, ar1nazens, padaria, açougue, assistencia medica, phr"rmacia, e1nfim tud·o 
quanto é pof:lsi vel fazer neste sentido. 

Ileffro-:ne a estes ·factos ·publicas e notorios no ]Ueio de m 1eu a.perariado e . sa-
bidos, .. t;i,mlJen1, po1· alguns poucos patricios que se interessa1n reaJm.ente por estas 
'2ousa .. ~. anica1nentie lJar é:.. provar que se pôde presumir em n1in1 alg-i1.n1a autoridade 
pa,ra ter opini.ão sobre estes con1plexos p,roblemas e qu,e se·ria f.njusto, como in-
felizmente ~contece a nnlita g-ente, :e não das men'?s gr&:duadas, suppôr-se sus-
peitas cssaR opiniões, sô porque el las pTovên1 de um interessa·do no assun1pto . 

Pre1in1inarm·ente é nPcessario ficar ben1 •es·rabelecido que os industriaes es~ 

tão d.: perfeito accôrdo com a convenie ncia e mesmo ;;; necessidade de uma le-
g islação que rcgT1lc elo n1elhor mo.do possivel a situação reciproca do operariado 
e do patronato nas strns r elações com o trabalho nacionr.,l. 

Ba8ta para isso 1)0nderar-se, por exemplo, que o •patronato já é, na Jegis-
lagf"to vigente ~ ·r2sponsv.vcl pela reparação devida ao opera.rio victirna de acci-
dcntes no traba,ll10. l~ ' claro , pois, que nús outros só tcrcn1os vanti.l;;ens e1n ver-
n1os. por u1na. lei ju~ta , r ·.:.:;-11lc1mcnt:tda e positiY-atla essa r -c.s pDnsabilicla·cle e sa-
1Jcrn1os ~.o certo q'!..rnJ cll~L é. se1n cstar1nos exposto~ a.os al.':arcs tlc avaJiaç-;.0c..s 
arbitrarias quo iri::un · servi.r de haso ú.i-:; sont<' n~:a:-:i dos n os~os tribuna,cs. l J111a. lei 
oobre · a~dc1enl.es no trabalho é, portanto, util e necessaria para to.dos . 

O que, porén1i é absolut:;,.n1ente necess-ario é que n.ãn haja exag·,geros ou de-
1n2.sias p~rnicio.3as. JD' pr-ecizo qL1•e não sejam votadas leis. da importancia. cl~s~ 

sa, unic.J.n1ente !::Ob a influencia dos acontecilnentos Tecentes, fil11os, c1n g-rande 
parte. do e.xtr h.ordinario n101nento histori.co, por que paiSSa o inundo. 

Xão desejamos. cm absoluto, contra.riar os que desejam que ess"1s leis p-os-
sa111 ser votadas, a inda, n~sta legislatura; pois, para Que ellc..s seja1n leis bene .. 
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f. icas ba.~ta que haja criterio e bom .senso na sua el:;,boTação, e que sejam. ou-
vidas as vozes dos ·imme'diatamente intereooados nellas, isto é, dos industriaes e 
dos representantes dos verdmleiros operarios. E' necess:;,rio que essas leis não 
constituam, simplesmente, cópias de leis ·similares ·de outros paizes, nos quaes 
cllas fcram gradualmente preparadas, por outras legislações prelimin:;,res e nos 
quaes as condições economicas e ·sociaes são completamente differentes das nos-
sas . Eº bem sabido · que tod&.: .a mudança, por .d·emais brusca, produzida, en1 um 
Jneio economico, por ·medidas legi.slativai.S completa1mente novas, torna-se sempre 
nociva, para todos. 

Para que , poi·s, essas leis, ora en1 e~tudo, não ultra1}assen1 os seus fins e 
qu~ Ais transforn1ações necesaarias possan1 ser fe itas, se1n destruições e sen1 
ruinas, é necessario que ellas se adaptem ..ao nosso n1 eio e que ellas estejam e n1 
certa harmonia com a nossa actual organizaç.ão de Est&:do e tarnbem com a 
nKn t·alidad·e e a cultura do nosso operariado. 

Eu ~~ eria levado por dem&.is '.longe, se qu~zesse de·senvolver e deinonstrar as 
verdades aqui ditas; ellas são, ailiás, sabidas e evid·entes para todos aque lles 
CJLl'e se occupam destas materlas. 

U1c dos pontos mais import:;,nt:es para a v ida da noosa il1'dustria e para as 
po.ss\bilidades do .seu futuro desenvolv!mento , é a questão do numero de horas 
de trabalho. 

rr~nho, por ahi, lido, BlU artig·os de alguns jorna.es, e ouvido m esmo de pes-
soas el e respornmbili>dacle, que o regimen das oito ho·ras de trabalho, por dia, é 
justo, n.eces·sario e já uma conquista do operariado, em quasi todo o mundo ci-
\'ilizado '. 

l!lsta é unrn das muit:;,s a.ffirmativas falsas que vão sendo feitas, com a.res 
ele positividade absoluta, sem prova alguma, e, no emtanto, vão elepols sendo 
repetidas, sempre .. como verdruàes inconcussas . 

L:on10 o 1neio n1ais seguro de pro·pag·ar unia id€a. é a constante repe tição 
:l'ffirnMtiva des:;a idéa, mesmo que ella ·seja pouco ver.dadeira, ha muita g·ente, 
i1a nossa terra, •qlH~ acredita que · o t>peraria,elo elo mundo civll iza·do já conquis-
tou o reg·imen das oito hora.s ·de trabalho, por ser esse regimen ju.sto • neces-
sarto. 

Üi'a, isso é absolutamente falso: eu a:ffirmo, pelo contrario, que nos gran-
des paizes industriaes do mundo o trab:;,·lho fabril absolutamente não está reg·u-
lamentado no sentido .das oito hol'a·s por dia, ass i·m como <t!ffirm.o, na minha con-
scienc~a, ·que esse regimen não é necessario, ne m justo. 

O regimen elo trabalho fabril n"' Allemanha, Ing-Jaterra, França, Italia, Bel-
gica, Austria-Hungria, Suissa, Estados Unidos, -etc. varia entre dez, onze ·e mes-
mo doze horas por füa; nenhum dos citrudo·s paizes .trabalha oito hor&S. Ha, sim, 
nesses pni~es uma r egulame ntação especial das horas de traballw par" certas 



inclu,,;;Lrias, cuj n.s condições ele trabalho, excessivamente penosa.s, e · condições ele 
hygiene precarla·s, tornaram necessarias leglslaçõe.s especiaes. 

Assim, na exploração subterranea dJs minas d·e carvão, Ha do·s altos for-
nos e uma ou outra mais. foi ·estabelecido o trabalho ·de o'lto horas, por ser isso, 
nesses ci..sos, necessario e justo. No Uruguay existe já, é verdade, por det·ermi-
nação legal, o traba'lho de oito horas. A Industria propriamente dita, a. indus,tria 
fabril, é quasi nulla, no Uruguay, e mesmo assim, os legisla.dores tiveram 4 
grande cautela de excluir desta iei a.s industrias rura.es, q, pecuaria e "&.' agri-
cultura", justamente aqueliRS que fazem a riqll'eza da Ilepublica vizinha e 
an1iga, 

Penso tambein, que na Australia, paiz essencialmente socialista, estabeleceu-
sc entre patrões e operarios uma. especie de accôrdo para regulamenta.r-,se o tra-
ktlho de oito horas independente de qualquer lei; não conheço os resultados ob-
tidos. 

Como, entr8tanto, ficou dito acima, em nenhum dos .gTa,ncl·es paizes indus-
triaes elo mundo foi ainda resolvido este assumpto, no sentido das oitp horas . 
.A!qu.i, no Brasil, com o ·nosso temperamento la'tino cheio d.o humanitarismo sen-
slvel, é esta importante e grave questão encaraida ma,is pe.Jo seu lado sympa-
tlüco o affectivo, e a preoccupação principal, em f.a'Vor das oito horas, é o allivio 
que o menor tempo ele trabalho traria ttE forças physicas do o.perario com todas 
as incontesta,vels vantagens dahi ele.correntes. 

Conheço bem a força e a importancia ·desses argumentos e sou pessoalmente 
muito sensiYe! a el!es. No em tanto, nas deliberações' ·legislativas sobre taes as-
sumptüs, de ·enormes consequencias par&: a vida da nação, é necessario que os 
factos Eejam cuMadosamente controlados e contrabalançados um pouco pela 
razão. 

O rmmero de horas que o operario póde e deve trabalh&r preciza se.r tal, ct.ue 
esse opera,rio produza um trabalho quotidiano que permitta ao patrão pagar-lhe 
um salario que saUsf1>.ça as suas necessidades, perm1ttindo, ao mesmo tempo, ao 
industrial tirar desse trabalho tambem Ul1')·a remuneração razoavel para o seu 
esforço e o seu caplta'1; é este o lado economico ela qu·estão. E' necessario, po-

rém, que esse tempo de trabalho permitta ao operario produzir o seu esforç:o 
d-entro cios limit<;s razoaveis da-s suas forças physlcas, sem qu.e esse esforço pro-
duza e-xcesso de cansaço, com todoo os inconvenientes d&.hi decorrentes pa.ra a 
integridade da st1a sande; é este o ponto principa.J do lado h_umanitario da 
questão. 

O l'acro ·de, na. Europa e na America, onde os ·partidos socialistas têm ta-
manha lmportancia e tomam tão activa parte nos Governos, ter-se, até hoje, 
mantido o trabalho de, pelo menos, dez horas diarias, já Indica que não ha gra-
ves i-nconvenientes nesse horario e que, pelo contrario, é elle o que mais conve-
niente ~e tem mostrado ao conjunto dos interesses em jogo. Aqui, no Brasil, a 
pratica tem d·emonstrado a mesma cousa. 

Como jâ disse, eu convivo com os meus operarios, acompanhando-os em toclo.s 
as phases dos seus trabalhos. Nunca notei nelles, mesmo no fim do dia, sympto-
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n1t:ts que indica.Hse111 ex~esso de c.:an::.;a~o. nen1 dhninuição nas suas aptidões i1.:u·1 

contimiar a trabaJhar; assistindo, constantemente, ás suas sa.hidaa da fabrica., 
. depois do trabalho concluido, os tenho visto sahir alerta, conversando e mar-
chando firmes e bem dispostos . 

. A .. 's p-essoas de to.das as classes que constantemente n1e hor.:i.ran1 com suas 
Yisitn·s J'.'ls f::...bricas que clirijo1 en1 S. Paulo, eu tenho real I,Jrazer en1 fazer a.s-
sistir: a essas sa.hidâ:~, quando as horas co1nhina.1n pa.ra. tanto, e nu11ca. deixo. de 
chamar a attenção desses visitantes para a apparancia phy.sica e mo.ral que es-
~es opcra.riÜr? demonstran1. 

Ain;la durante a ultima parede de S. I'::iulo, da qual, aliás, o meu O!lera-
riaclo n:·t.o pa.rticipouJ altas autoridades do Governo -e muitos Srs . officiaes e 

I 
:1ra.cas da Força Publica assist.ira.111 durante dias consecutivos á. entra:.la e ft. sa-
hicta llc r1ossos quasi tre s mil opera•rios e espontaneam~mte davam-me testemunho 
ela boa in1pressão que lhes causava a apparencia physica e moral dessa g·ente . 

.:'{unca, a.liás, nenhnn1 desses nu1nerosos operarios, de ambos os sexos e de 
to :las as itlades, que trabalham dez horas por dla, se me queixou, uma só vez, 
ci(, exccs·so de trabalho º'' de cansaço. Nunca nenhum só dos meus mestres e 
contrfl-meslres me rez a menor reclamação a este res·peito . No em tanto, todos 
e,lles sabem, por experiencia .Propria, ·que a nossa administração os ouve sem-
pr P. com aÚenção, nas suas reclamações e pedidos. Devo mesmo dizer que longe 
ele re..:!iamarem contra zvs dez horas d.e trabalho, esses opera.rios aceitam, com 
prazer, o trabalho em horas supplementares, qu·e, naturalmente, lhes proporcio-
na uni excedente (lc ganho. 

Sou contrario a esses tralH<lhos em horas supplementares, e só quando de 
lo·do necessarios os permitlo ; pois bem; mais de uma vez m·estres e contra-mes-
tres me têm v in·do communlcar que os operarios aceitarão •de bom gni;do esses 
tr:cba.lho,,;. Não são estes factos isolb.dos nas fabricas que dirijo, mas elles são, 
ao contr,crio .. communs ·em muitor; dos nossos estabeleoimentos fa.brhs. 

E' poseivel G mesmo provave.J <1ue haja uma outra excepção e que a.ppare-
çam .1.busos por parte de i..lguns industriaes; eu, aliás, não os conheço. 

Para que esses abusos não possam dar-se e para que sejam iguaes as con-
tligões neste particular, é que ·a lei ·será utll e necessari!.. 

Nas recentes p<tredes, nos dlfferentes Estados, a quesUl.o das olto horas fi-
gurou, apenas num ou noutro caso, e mesmo russim, provocada, não pe.Jos pro-
prios opera1,ios, mas sim por. alguns theorlstas ·mala ou menos bem !ntenclo-
na·dos. 

Os pensadorEs e chefes social!stas da Europa, que apresentam as oito horas 
como parte do seu programma polltico, na solução do problema operario, só 5,, 
ref·erem a este la.do humani~ta como meio de propaga·nda e para mais facilmente 
obtere m a.deptos, pois e!les bem sabem que o operario pôde perfeitamente traba-
lhar dez horas por di.a, sem grande esfO'l'ço e sem lnconV'en!ente. 

A verdad·elra causa philosophioa e de ordem ooonomica absolutamente não 
e;xls~e entl'\l nós. De fa~to, na Europa, havia antes da g·uerra um gTande excess.o 
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de tra.baJ h:·:.éi.or0s sobre as necessidades do trabalho . I-Iavia, por isso, nos meios 
dirigentP-s opennios uma grande preoccupação de limitar o po.der de producção 
de cada individuo para que pudesse ser gara·ntida uma occup·ação a um maior 
num"ro dentre elles, de modo a diminuir o mais po•sslvel o.s que estavam sem e.Je-
men tos d·e trabalho. 

O meio mais efficaz pal'a isso se obter, era, naturalmente, a diminuição das 
horas de trabalho. Entrn nós dá-se justamente o contrario. 

Ha sabidamente falta de braços, a procura é maior do que a ofl'erta e con-
su ... nten1 -?nte estan1os ouvindo as reclamações da lavoura que protesta contra a 
ratençào nas cida:cles dos operarias necessarios á. praducção :1'.abTil. 

Com a diminu ição elo numero ele horas de trabalho, evidentemente esta si-
tuação ainda se aggraYa.rla, porque pa.ra se produzir a ines1na quá.ntidade de 
artigos seriá: ·nec~5sario aug1nentar-se o numero de 1nachinismos e dos respectivos 
operados na n1cs1na proporção tlas horas diminuida..s . . l\_ nossa prodl\.1cção, seria 
alfm disso, enormemente cncareeid:t, em v0z ele seu barateamento que eleve ser 
a tendencia de t::dos nós. 

Ain la agora, a s fabricas brasileiras acabam de conceder ao.s seus operarios 
um aug-mento de sa.Jario que varia entre '10 e 20· 0 1°. Esses saJ.arios· fo.ram, po-
rén1, concedidos na base ·c1e numero de horas de tra balho actual n1ente en1 vi-
gor. 

Caso esse hor-ario vi esse a s'l?.r alterado por unia lei impensada , o problema 
elos s2Jarios $erict. .immocl'iatamente collocado de novo em lõco e em condições 
rnuito mais graves do que da·ntes, provindo, :dahi, sériias consequencias para a 
ordem ·publica. 

Porque, é facto inco-ntestavel: os operarios que trab:i.lham por tarefa não 
poderi<Un produzir em oito horas o mesmo que produzem em dez, e reclama.riam 
um augmento p.ropo-rcional, isto é, de mai.s 25 ºIº . sobre os actna:es sala.rios já 

angm,<m ta.llo.s ; a industria evidentemente não poderia supportar es.sa sang·ria; 
por· s ·eu lado os in<lustriaes não quereriam, nem poclerian1 conUnuar a pagar aos 
seus OJ)erarios, que ganha1n po.r hora, por .dia, ou por me·z, o nH~mo que paga-
van1 quando e1ss~s operarios trabalhava1n 25 ºIº mais. 

Ü Ct>nflicto ».hi estrtva inevitavel; OS legisladores, certa.mente, meditarão so-
bro eates foctos. 

Vou concluir este ponto do problema. dando o meu mo-do ele ver, que é 
este: 

O horario m:i.i s conv2niente é o ele ·56 horas por semana, distribui.das JJOr 
dia , de c0in1nn1n1 :.\,CCl1r.dJ r-ntre os operarios e os patTões, confonne as necessida-
<l.cs das differ0ntes fabrica~..:; e r.espectivas produc:.çõ·2.s . 

Assi!n, poder-se-hia tr:i.balha.r de z horas por dia da semana e seis horas ao 
:::nbbe.. do, ou nove e 1neis.. horas por dia e oito e n1eia horas ao sabbado, ficando 
:i.ssim, aoo OJ)e.rarios urna pequena fo lga na's tardes de sàbbado, para elles a apro-
veitarem para pequ€'11os mistéres d·e sua vida particular. 
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E' este, aliás, o horario que mais agra~ia aos operarios, ê aquelle que elles 
rJe<Iern e desejam, quando longe de influenclia.s extranhoo que lhes trab&.lhem o 
.esplrito simples e suggestionavel. 

* 

Outro assumpto da malor impQrtancia, e certamente de mais dlf.fic!I oolução 
entre nós, do que o prece<lente, é a questão da regulamentaçã-0 do trabalho doo 
menores. Esta questão relaciona-se com o dBSenvolvimento physico e moral das 
crianças, a~fecta, al(•m disso, dlrecta e grandemente, ·a economi·a da familia ope-
raria, e tem tambem bastante importancla para certoo trabailhos nas fa;bricas 
que só podem ser feitos convenientemente Por crianças. 

Elstas ·questões têm merecido, em toda parte, a mais acura,da. attenção e têm 
sido resolvidas por numerosa e minuciosa. legi&lação. A solução ln1tegral do pro-
bl€ma pre;;uppõe, no emtanto, conclições e instituições . p.rêvias que 1nõ.s ainda não 
possui mos. 

Assim, todi>.s as leis marcam uma idade minlma, abaixo da qu13;l não é per-
m'ltti-da a locação dos serviços do-s menores e marca tambem o maximo <le ho-
ras que, <lepois dessa Idade mlnima, esses menoroo po.dem trabalhar atê attln-
girem a idade considerada adulta para o trabalho. 

A i<lade mínima, abaixo da qual não ê permlttido o trabalho ás cr!ança13, 
varia ·:iessas legislações extrangeiraa entre 10 e 1•4 a.nnos; o numero <le horas 
de trabalho para e:;oses menores varia tambem, conforme os paires, entre seis e 
oito horas por dia, e, finalmente, a: ülade depois da qual o operario ê conside-
rado :i.dulto para o trs.balho varia ainda entre 1'5 e 1·8 annos. 

Nos palzes em que essa legisl&.ção ê .Perfeita, a criança não ê, todavia, del-
xâda e~ abandono nesses primeiros annos de vlda e nas hor.a;S vagas que lhe 
ficam nos difus de trabalho. Uma legiel&.ção escolar e profhsslonal correlata e 
obri·gatoria a ampara e protege. 

Desse modo a criança que não pôde trabalhar é obrigada a frequentar as es-
colas, onde recebe a instrucção e a educação moral compatível com a sua situa-
ção, na sociedade. Um <luplo fim social é assim sabiamente obtido: a criança 
não soffre no seu desenvolvimento physico Por trabalhos c·onsl·derados prematu-
ros e imt)roprios á sua idade e adquire, ao mesmo tempo, conhecimentos fun-
<lamentaes e necessarios á vida, no estado da civillzaçã-0 actual. 

Entre .nós, esta legislação prévia não existe ainda, n em tão cedo podem ser 
postas ª" nece·ssarias escolas á di<>posição dessas crianças, para que ellas ah! 
possam ser recolhi-das, pelo menos, durante algumas das horas em que os seus 
pai-s estão e>ccupa.ãos nos seus respectivos trabalhos. 

As crianças ficarão , pois, ao a:bandono, entregues a si rnes·mas, nas ruas; 
á disposiçã-0 de todas as seducçres e de todos os vlclos, indo engToooar ainda 
mal<> o Já tamanho numero dos abandona<los e futuros delinquentes em tenra 
idade. 
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O &Jto espi.rito e o g·rande .talento do n1eu illustre e velho arnigo Senador 
.Aldndo Guanabara acaba de apresentar ao Senwdo um be llo proj ecto que am-
para e protege convenientemente:, e, na m edid·a do ·possivel, esses a bandonadoo e 
delinquentes. 

A opinião e a imprensa unanirne approvarwrn e ap1)laui!iram esse ·projectv e 
mostraram como era urgente remediar um mal já grande e sem·pre crescente . 

E ), pois, neces.o:..a..rio que ais leis operarias que vão ser votadas ·não sejazn 
taes, que ao en1 vez de diminuirem um mal existente, co-rno é incontestavel-
mente o .trab.a.lho das crianças nas fabricas, venham ainda a.ggravar esse rp.al, 
substituindo-o por outro muito maior, como sel"á., ta.mbem, incontestavelmente, 
o aug·mento das cdanças abanàonadas, na.s ruas e entregues a'O vicio. 

Ainda, a·qui, os theorietas exaggeram os inconv•enientes do tra balho da irtfan-
cia nas fab ricas e d&~viam a opinião publica, genera'lizando alguns abusos, cer .. 
tamente, pr.atica:dos, que, no emtanto, constituem a ·ntes excepções. Eu tenho .nas 
fn.brlcas que dirijo um gran<l·e numero de crianças entre .doze e quinze ~nn.o~! 

cerca de trezen tas, ele ambos os sexos. 
Traba lha m todos dez horoo, como os adultos. 
Na B'ua grande maioria, e lles são filhos, irmãos ou parentes dos meus P1'Q~ 

prios ol){lrarlos, qu e trabalham, portanto, na me.sma fabrica e muitas vezes na 
mesma sala . Estas c ri·a nças occupaclas todas em trab.a.lhos leves e .compatlveis 
com as suas força.s, ganham, conforme as id~1des, salarios que variam .. entre 1$20() 

e 2$000 por dia. 
Os operarios da fabrica empenham-se, fortemente, para obterem estas col-

Jocações para seus filhO'S e parentes, e sempre qu e eu lhes objecto achar pre-
maturo o trabalho para esses petizes ou lhes fallo em diminuir-lhes as hora.a de 
trab'aiho, e lles, invariavelmente, me r espondem que ru1.o sô essas crianças os 
ajudam no ganha-pão quotidiano, como tambem julgam m elhor para elles tra-
balharem na fabrica do que ficarem em casa, ao abandono, e sem fiscalização. 
Será ;iossivel •que todos estes pais, irmãos e parentes , sejam tão desnaturados que 
proceda'!l Jeste modo sô por ganancia e para ganhar com o trabalho dos seus 
pequenos, como já ha quem tenha dito? Pensar assim seria grave injuria: feita. a 
esses op~rarios, na g ra nde maiorJ.a dos quae.s os sentimentos naturaes de affei-
çã.o são perfeitam<>r.te normaes e vivos. 

Estes operarios acompanham, ports.nto, n.a maioria. dos casos, os seus pe-
quenos o bem conhecem · o trabalho que fazem e o tratamento que lhes é 
<la.do. 

Eu tenho na. fabrica uma disciplina , bootante brs.nda para essa,s cr ianças; 
assim ellas sô prestam sérviços leves e com,pativeis com a sua idade e for~a.EJ l 
a lém i!isso é-lhes _permittii!o levarem comsigo certos z..limentos, como pão, fru-
tas, etc., etc. , e quando querem, a 'Crua·lquer hora1 comer o que com.sigo' !e ... 
vam. 

Fazem isso franca e abr.rtamente. coin pleno conhecimento dos seus moo-
tres ; é .ta.mbem tole rado, com benevolencia., que elles descancem do seu traba-
lho, ele quando em vez, oontando-se aqui e alli. 
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'.renho, aliás, notado que esta benevola tolerancia, quando feita com crite· 
rio, é . perfeitamente compativel com a disciplina do trabalho, que nada sofka 
com ist0. 

Estes facto-s têm sido, a li á.s, apreci-ados pelas pessoas que têm visitado a 
n@ssa fabrica ; poderia invocar aqtJi, .por ex;emplo, o testemunho pessoal do Exm. 
Sr. Dr. <Car.doso ~e Almeida;, dig·no Secretario da. Fazen<la do Estado çle São 
Paulo. S. Ex. honrou-me com a sua yisita e vio tudo o qtte aqu1 venho affir -
ma.ndo. 

Com es te regimen que, estou certo, é tambem segl.1.ido em muitas outras fa -
bricas. attenua-se o mais possível o relativo ·inconveniente, que confesso do tra- · 
balho tle dez horas para essas crianças. 

E' de sorprender , ver-se essa pequenada trabalhar e sempre tenho a im-
pressã-0 . que el1es o 'fazem sem grande esforço, impressão esta confirmada pe.fo 
modo como é feita ai sahida, depois <lo trabalho terminado. .E' uma verdadeira 
r·evoada alegre e g'ritante que sahe á frente dos maiores, correndo e brincando . 
Não affirmo isto para ·produzir effeito; é ;;; verdade, aHãs, faci lme nte contras-
'lavel, pois, é sempre com prazer que mostro as nossa.s fabricas a quem deseja 
vel-as. 

Se, pois, alguns desses 'senhores de alma sensivel · que costumam pintar-noo 
., ·nós oa:tros industriaes, como terrivei,~ carrascos dos nossos operarios e do tra-
balho dos menores, quizerem ver o que descrevo, eu estou ás ordens. 

Tenho, entretanto, já dito, e repito, que julgo perfeitamente justo e mesmo 
necessario regulamentar-se, por lei, o trabalho dessas crianças, e se estou en-
trando nestes detalhes é porque julgo este problema do tr&balho fabril da infancia 
dos mais 1mportantes, sob o ponto de v ista social e economico e, como já di sse, 
dos de ma1s difficil solução no Brasil. 

Podem ser tomadas medidas legislativas uteis; se ellas, porêm, forem exag-
gerada.s, o resultado será negativo, porque a gran<le maioria üas fabricas ver-
se-ha forçada a dispensar todos os seus pequenos hoopedes. que irão, como de-
clarei, .~ngrossar o já enonne numero doo abandona·dos e talvez futuros delin-
quentes. 

Vou provar o que digo, exemplificando mais uma vez, com casos concre-
tos meus, e Q.ue, "mutatis mutandi", se repetem em outras fabricas. 

Tenho, na fiação de juta, cerca de cento e oitenta crianças, empregadas uni-
camente no conjunto da movimentação dos '.PCCJ·u·enos carreteis destinados a rece -
ber o fio, na carg<;.; e descarga desses carreteis nas machinas de fiar. 

São crianç:a,s , algumruq de onze annos e, o maior nurneroi entre doze e 
treze. 

Trabalham por turm9.s de oito crianças e ganham 1i200 cada uma, tendo 
a seu cargo um det,erminado numer~ de fusos. O serviço feito por uma .dessas 
turmas cust[t., portanto, 9$600, por dia de 10 horas. O serviço é leve, muito fa-
cil e não demanda a menor aprendizagem, podendo ser realizado, segundo as ex· 
perienc.iA.s j á feitas, por uma turma de quatro, ou mesmo de tres moças a:dul-
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tas, que ganhariam 3$000 por dia e disputa.riam esse trrubalho, que nao exige 
aprendizagem alguma. 

Com uma turma de adultos, esse trabalho custaria, portanto, de 9$000 a 
12$000, no maximo. Se a futura lei só permittir o trabalho das crianças pela. 
m€tade do tempo que ellas ho:fe trabalham, nós, industriaes, poderemos, natural-
mente, nos adaptar a essa exlgencla legal, forma;nüo duaiS turmas, uma para. a 

.. manhã. e outra para a tarde. Mas seremos, nesse caso, forçados a pagar tam-
bem a met::.de do salario, para a metade do trabalho executado. 

E se assim não fizessemos, esse trabalho viria custar-nos muito mais caro 
do que se fosse realizado por adultos, que trabalham o dia cheio, como acima 
vimos. O resultado seria qu<e as familias dessas crianças ver-se-hlam obriga-
das ou a aceitar a ·diminuição sensível do ganho üiario dos seus filhos, com 
aéria perturbação de sua economia domestica, ou a ver · esses pequenos dispen-
sados, completamente, da~ fabric&.S em que trahalham. 

1 
Na França,· Belgica, Allemanha, Italla, etc., a criança traba"lha 10 horas. 

E' um problema que tE>m muitas faces, como se vê. Certamente, sob o •Ponto de 
vista pura,mente theorico, só parece haver vantagens em taes 'leis; indubi·tavel-
mente, é preferível a criança e m tenra idade não trabalhar, porque não só se 
presuppõe que ella assim se desenvolva melhor, como tambem porque será apro-
veitar a Idade escolar para aprender o necessario, afim de me1hor viver no mun-
do actuaL ll'[as onde estão essas escolas? Devo confessar, pois, que, neste par-
ticul·ar, estou aind:'l- bastante perplexo, mas m:;ntenho, por emquanto, a sincera 
convicção de que no Brasil, no estado presente dos m eios dlsponivei.s para o am-
paro e protecção de;Ssas crianças, a officina, com todos os seus inconvenientes, 
é mui te preferível •á rua: com todos os seus perigos. 

Desc-a manoira pensando, julgo que, por emquanto, a lei deyerá permittir o 
tra;balho das crianças, nas o.fficlnas, a partir da idade de onze annos, natu-
ralmente debaixo de certa.s condições. Julgo, positivamente, um exaggero per-
nicioso, começarmos, logo, prohibindo o trabalho 'até aos quatorze annos. 

A criança, entre nós, é mais precoce do que na Europa, e, entretanto, mes-
mo lá, e.m muitos palzes, o trabalho fabril é permittido desde os dez annos de 
idade e na sua maioria, descle os doze annos. Quanto ao numero de horas desse 
trabalho, se fõr r esolvida a sua diminuição, ê abs.olutamente n ece..."<Saxio que seja 
estabelecido um numoro tal que o trabalho possa ser continuo. Se fôr estabe-
lecido, por exemplo, o trabalho dlario maximo .de 5 ou 6 horas, é precizo que 
não se torne obri.gatorlo um descanço no meio dp.ssae horas, o que tornaria im-
possível a; organização do traba lho. 

A ,-ecente lei, aliás, inconstitucional, votada pelo Conselho Municipal 8õ 

permitte o trabalho de 6 horas, obrigando a um d·escanço intermediaria de, pelo 
meno~. meia hora. Dur:;.nte essa meia hora, o trabalho feito pelas crianças nã"o 
pód·e, no emtanto, parar, nem tão pouco se pôde, evidentemente, de tres em trea 
horas. fazer entrar lfma nova turma! 

A consequencfa fn evitavel será a substituição do trabalho infantil pelo &a.~ 

!.:>alho adulto. Se ê Isso que ee quer, é melhor enUl.o prohibil-o francamente . 
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Aõ crianças supportam perfeitamente bem, por exemplo, cinco. horas de tra-
balho seguido, e &ssim poder-se-hia, ainda, estabelecero a frequenoia obrigatorla 
da escola, ·por a;Jgumae horas, ora á manhã, ora, á tarde, pelas respectivas tw·-
mas alternadas. Natur:;:lmente, -para iisso, é precizo, semp!'e, que a escola ap-
pareça. 

O trabalho n9cturno da criança, parece-me, poderá ser proh!bido sem ;n·an-
de inconve1liente. 

Tenho, pr()'lJositalmcnte, usado do termo "trabalho d~s crianças" e não <los 
menor•>S, pois julgo que, sob o ponto de vista do trabalho, é ·necessario fazer-se 
esta ãis·tlncção. Rea-lmente eu penso, basea<lo sempl'€ na minha longa experien-
cia •e na . verfü.:deira ·sympathia com a qual observo e trato os meus operarios, 
que, na maioria daa manufacturas fabris, como sejam: as industrias de teci-
dos, de ealçados, de chapéos e outras, não h~ o menor inconveniente em que, aos 
14 annos, no nosso paiz, o operar:io seja já considerado apto a trabalhar um nu. 
mero de horas jgual aos Mlultos. 

Eu cx;cupo e os meus collegas das outra-'! fabricas de f ia,;:ão e t\)cidos oc-
.cupaim, <'orno eu, um elevado numero de operarias de ambos os sexos de 14 a 
18 annos, como fiandeiros e tecelões. Não fazemos a esses oper:;.rios diffürcnça 
alguma nos preços pagoo a todos pela unidade, dia, ou hora de trabalho . Esses 
trabalhos não sã10 pesados e a uni= differença existente na sua distiibuição con-
siste no numero de terras ou de fusos que é entregue a cada um desses opera-
rioa, nume:-o este. que varia, conforme a idade e ~. habiHdade desses operarlo8. 

'l'odoo nós temos o-perarfos de amlYos os sexos de 14 a 1.5 annos, jll habi-
lissimos na sna r>rofissão e que, com aip1>1icação e 1>raoor, vão satisfavmdo a 
sua tarefa, sem inconveniente para a sua id·atle, N•l'flsa iclatle, já a criança 
'deve, quando houver escolas sufficientes, ter aprendido a ler, escrever e contar 
e o mais ·que o operario commum preci"ª' aprender; o trabalho só lhes poderf< 
ser util, em todos os sentidos, mais elles, para poderem ser aproveita.dos nas 
fa·bricas, precizam trab::;,lhar, e podem fa7&l-o, o ni1mero de horas commum. 

Pod<'r-se-hif1 achar, talvez, 14 annos aionda cedo e que1-er•se, ainda, consic 
derar essa idade como ele criança. Penso, •positivamente., de modo contrario. Aos 
1•5 e H; annos então, contam-se, em cada fabrica, operarios e operarias ás cen-
Úmas, fortes e robustos; Levar-se as medidoas restrictivas êlo .trabalho até os 
18 annos, como fez o Conselho Municipal na lei contra a. qual o Centro Indus-
Ú-ial re.solveu que foose pedido remedio lega.!, ê um grave erro •que iria perh1r-
ba.r completamente o nosso trabalho fabril, pondo na rua:, além disso, milha-
'rés df, moças e rapazes que ganham, hoje, honrad-amente, a sua vida. Ainda, 
aqui, é necessá:-rio que os nossos legisladores nã.o se deixem por demais influen-
ciar por ·ex:oe.s..;-;ivo s·entimentalisn10, e estou certo ele que o não farão, e que 
guardarão o bom mefo termo, entre o coração e . a r11zão, m esmo porque, se as-
sim não fiz<:>ssem, mata.riam a. quem tinham intençã.o de ajudar. 

Se o~ industriaes quizessem prov;,.r pratica.rnen te o absul'Clo da lei vota ela. pelo 
Conseiho Municipal, no ponto particular ele que e~tou, agora, ·tratando. bastari·a 
que obedecessem a esta lei: seria a gréve lmmediata, provoca.d<>:, então., pel-0s ope-
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ra.t'iO'S rJue h·ia1n ern ·1nassa, co1n as stuus mocinhas e criauças, · á f1'€:nte, agra-
decer, ri1idos&-1mmte, ao bem int~ncionado Conse·lho, o bello presente de grego . 

• 

O problema do trabalho r.la mnl-her, ·e espe,dalrnente, o trabalho das mo-
ça.s, apresenta, na :Em·opa, um aap.ecto muito m·ais séi-lo do que entre nós, por-
(]Ue, Já, eSS>C problema tém as suas rr~zões fundamentaes, basea.das espedal-
mente em motivos eco110micns que. como já tlisse, são profundamente dii'J'e~nt~s 
do.s nos;sos. H',. ·8e1npre, a ines·rna 1ei da offerta e da procura; jã ba.~a. antes 
da g11twra. mais hraços do qu e tra.b&.lho; o trabalho da criança e da mu!llet\ 
f1en<lo mai·s ha.rn.to do que o elo homem adulto, fazi-:t concurrenclµ. a:o traba:J.bo 
dt1ste: . . ,:~ est1a concurrenc.ia feria o seu interesse e. o seu n.n1or proprio . 

. P·rocurn va-se . então: :.:t.fn.sta.r o 111ais pO'Ssh1el esse trabalho concurrente ; o 
3 .. rgumeuto n1'ais ·apto a captar sympathi&.s e fazer a propag·anda era o se11U-
mentai; mas os dirig'entes e os pensadores socJaJi.stas conheciam bem e dizidu 
'1'"'mc<imente qua.es os verdadei.ros motivos de t;~,.1 movirneuto. Aqu.i, ·entre nós. 
fle novo O repito. e~ta concureencia não se cJiá; ha, pelo co-ntra1·io1 Jnais traba~ 

lho cio q11e braços e por isso o trabalho da 1nulhei~, ·nn .. s fabrica·s~ é pago, em 
<:o.n di c;õe .. 1;.; pe r[t"Harnente iguaes ás do ho1ne1n . 

]:{o ·~ivo .ecouon1ko, po1'tanlo, entre nós '.não existe para. restringir ou diffi-
c u.H.<1: · de qualquer modo o h·abalho da mulher. A mull1er em toda a parte, já 

, :i ntes r.la g·uerr-::1, :Procur<1v.rt~ por todos os meios, contrada.r e vencer essa resj.g,. 
1.«ri<:i'1. do homem., em a.drnitti.l-a como eqtlivRlen<te em va lo·r ·e em direitos no 
mundo elo tJ·:Lllalho . 

. Jü. muito h;-i,viam eJlas con·segujdo; agora1 .porê111. durante a guerra a surt 
victorla. ton1ou- se comi)leta e n.s ~ua:.r;;c. conqu.jstas c~·efh1itJva.s. Jt;rr1 toda a parte 
el l~s dcff1011str<U'f!.111 ex tr·a.ordin&ri;, capacidade physica, moral ·e profi.ss.ional para 
-to<lu;, os mistéres que, lia pouco, ermn a,inda privilegios do trabalho do ho• 
111e1n. 

,,\>; nossas fa l>rieas oecupam dezena..~ de millrnTes de mulhe!'es e de moçaa, 
qne todas satisf;:,zen·1 plenamente rt sua tarefa, torna.ndo-se eleinentos importan.-
te-s e. nniiUt·S vezes, m esrno preponclera.ntes J)a.ra. a n1anutenção e sustento da 
f:-fmU in . 

JiJu tenl10 om S . Pr:..1_rlo . entre o.s inens quasi ttes mil opetar1os~ 'lnais . de 
J.. mo (mil e ce m) moços de 13 a 18 >1.nnos <le· idade que apresentam robustez 
pllysica igual á d<-' suas companheiras de nra.ior . Idade ·e qu•e produzem e ganllarn 
o rne~Jffro f!UI:' el las . ·nevo 1neB.n10 djzer que, entre ella.s, achaan-se 1nuitas das 
nie1l101·es operarhlS qll'e rlvalitan1, vn.ntajosan1eute, con1 n1uitos hon1ens. Ess·as 
mO(;.aS fa:.:em pn.rte <l <e num eroi"Os g.,-upos ele familias que trabalham nas fabri-
ca8 ela em1prez~1 qu e rnrijD ·E' lYI S. :Pau.lo. 

l'Jssa-s fan1ili:·t\s sã.-0 cnn1postas. 1nuitas vezes" de 4, 5 e nuUs pessoas. pai, 
n1Ji. ln11a, e.luas e ás vcr.es tres fillia.s tnoga·s, ou unta e llua.s c.ri·ança..s. I-Ia fa-
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müias, r.s.sim, · cil1e ganham ·por mez, 400$ a 500$ e algumas mesmo 600$1)00. Em 
touas as outras .fabricas, isto ·é tambem commum. Qual o Inconveniente? ER-
tarã- a :11oça qlie fiv.a em casa aos 16 ou 17 annos, mais ao &.brigo <le qualque1' 
rnáo passo do que na fabriea? C.ertam€Jlte que n.àb . Estou profunda mente con-
'\.'enc.i,lo àos g-ravjss i·n1os inconVenientes par~ a f&nrilia opei-al"ia da reducição da~ 
l1or:xs ele trabalho 1Jara as l'noça<i e ra.paz.es; entre as idades üe 15 a 18 anncis, 
reducção que, pa!'a e lles, terá. como consequencia f&. tal a diminuição do ganho, 
com desequilibrio da. eco nomia domestica. As consequ·encias, porém, serão ain-
da muito nt:nl.s g1·a ves, para o trabalho nacional . 

De J'aclo, como poderemos nós substituir essi;;s dezenas de milhares de ope-
rarios que hoje h'aba lham o •dia cheio e ü:iam só trabalhar 50 ou 60 · •1° desse 
t.empo? A deoorg;anização do trabalho fabril set'á fatal ·e de g-ravissimE.s con-
.sequencias para todos, pofs cerca d:e 50 °1° elo opérariado fabril brasileiro é 
constituido por pessoas abrdxo de 18 ·annos. 

Não sou em absoluto a.larmi.sta, pelo contrario, tenho o habito de encarar 
hem de . frente todoR os problemas, r1ue se m e apresentam na vida, . e procurar 
J)n,ra. o11es umru ..soluç:.foo. Neste caso, .po.1"ém, sou forÇf(lldo, a pedir conselho aos. 
<111c p,1·<H11ov-ein essas l eis ·extxemaJS, bruscas € exn.a•gera.das; indiquem os que ta~s . 

leis prornoven-1 ·e vo tarn, úorr10 deve mos nós induatriaes agir para m·anter1nos o. 
tnclJoaJho, em taes con·chçües ! 

Nós industrir ... es absolutmnente não nos oppon1os a. que seja.m votadas le i~ 

d" protecção ao opcra~'i.o, mas la nçamos toclos um àppello formal ao Congresso. 
P.r asi leirO, paria que e.ssns leis sejam leis viviflcadoras e de ·)Jacificação e riã.r, 
Jeis do clestruiç;.ão ! 

Pi!.r~; terming1• o presente estudo ·Sobre o tra.J:ia,ll10 ela mulh er, devo dfaer, 
aiu'll~li a!g•u1n·as paJavr:=us sobre a protecçã.o H. mulher g1.~avida.. 

J:.l artigos cl.e jornaee e mtismo projectos -legislativos e m que . a inda n e"te 
ci:iso, se exa.~;g.e.nl.. de um modo c-ontra.prodncente, a .solução do J)robl e:111n:. 

JÇ' induhitavel que a n1ulher g·ravi·da deve ser protegta.a· no fhn da s it a g·.ra-
vi<lc:& e nos prim(>iroo ten1pos que se seg·uem ao pa.rto, ·e 'nPste particul ar, é Ver-
dR<.le qu€; 1oor ernq1rnnto, pouco ou nada se faz entre nós .. Julgo que ~e o pa.-
tl'ão fôr obriga1<10 a pagar n1eio sala:rio, no ultin10 , Jn~z da gT·a,videz, e meio sa-
.lar io no mez que se seguir ao parto, não se permittindo a bsolutamente traball10 
itJgum nes.se Jn,p~o rl e t empo e, tomando-se sérias medidas para qu e essas · dis-
11osi"fJD0s 11ão posi-::a.111 'Ser burladas; ter'fL a Jej conseg;tiido o maxirno que, 1·&zoa-
,.< ... lm ePte, t".e põd.e- espel'ftr. 

Nõ ·emtanto, parece- que lrn. quem .Ca,lJe e m tres ou quatro me~es , antes do 
na,,to e cm don-s ou tres rnezes depoi s do parto, com sala.rio c ompl·eto ! 

.R' a lJstirdo e contrqn·oclu0?nte ! 
_<\.. Jei, neste caso . ·deve ser de mero an1pa.ro fL n1u·lher gTavida e não u1n ai 

lei q u~ torne a g1·avidez 111T1a rendosa e commoda pro.fissão, >fazendo o patrão 
'como o holln.ndez, pa~';flr o mal, ou o bem que não· fez! Se &: ·le i fôr vota.da. com 
{)SS!JS ~x·aggeros, OS p.ati\ões serão. n:i,turalrmmte obrigados a tomar as suas pre-
cauçÕ~S e, lo;o , que te nham a meno1' s uspeita •evitarão os serviços da fut ura mi1i . 

• 
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E', ei~rtan1lfmte, o meio 1na~s seg·ta·o de ensinar a.o nosso o-pera.i.:Jado os proc·essog 
de artif~cialmen te diminuir a natalidade. 'rodos esses pontos são, natur<..lmcnte, 
susceptivel.s . de grande desenvolvimento. Mantive-me, no emtanto, proposital-
mente no terreno puramente pratico, que me pareceu o mais apropriado p·a.r.;.. a 
~lucid_ação do ·assumpto ·e a j ustificação do meu -ponto de vista, que j ulgo ser 
tfl.mbem o da: maioria dos meus colleg-as industriaes. 

* 

Deixei para o final ·o importante problema da legislação sobre os acci.den-
tes no trabalho. Depende do ultimo turno da Camara dos De-puta<los, um vro-
jecto j:i, votado no 'Senado sobre este emocionante ll!SSumpto. 

Digo e1nocionant'€', e digo bem , })Ohs, sem duvida, concordarão co1nmig-o to-
dos aquclles que têm o cmração no lugar certo e que lida·m com operarios na 
grande· ;ndustria n1ode1·na, vendo os perir;os, -e1n g€ra.l , inevitaveie, a que · eHes 
estã.o sujeito..~ e que muitas vezes, sem cu}pa de nin;:;-i1em, pela fatalidade do 
meio e da propria mentalidade profission·al dos que ahi tr'.i.balham, produzem 
a.ocidentes, que passan1 por toda a escala da gravida.de, indo ~is ve7.es até a. 
ll'lOI'te. 

J~u disse que estes accidentes. en1 geraJ, são inevitaveis e que ningnein del-
les tem culpa, m<.'S a justiça e a doutri·na moderna ensinam que uma repara.-
ção é sen1pre por alguün1 devida ao operario victirna d:esses acckl.entes . E a 
dotitr111a moderna quer que o patrão . que é quem tira maior proveito da produ-
cgã-0 industria·], e q11e expôz o op.erario a.o r isco profissional de que Eol victima, 
seja "' responsavel pel·a reP<'l-ração a elle o·perario devida. :E' esta a chama.da 
doutrina do risco profi.ssion:i.I, vencedora em toda a. parte •e que, na a.ctual si-
tuação da indu"Stria 1nunà ia.l, é a n1ai:.i justa e .a ~ais logica. Desta doutrina~ 

se·gue-se que o patrão responde. não por unia falta, que não conir:rJ:Btteu, rnas por-
uma reparação devida por um accidente produzido por um objecto de .-;cta pro-
priedade, de CJllC o opera rio se acer,cara, em proveito do mesmo ]Xltl".ão. 

Desi·a doutrina, ]10Tém. que eu aceito de .boa rnent<i, deduz-se tambern tille 

a~ legislQçãÔ. eleve . ser estrictamente repara<lora, ·Se·m excessos senti:rnenta·e8 o..ue 
t:t'ànsf0rrnen1 o !)atrã.o en1 un1 condemnado a castigo. E', além cHsso. prectzo· 
qtÍe ella se adapte, do melhor modo. ao nosso meio, e á imn:JJensi•dade do uosso 
territol"lo, com população escassa, com a.s industr ias disseminada s em toda: a 
va1·te. sem que exi1sta org·a·niz.açào p11évi1a a]g·u1na. 

Entre nós não ê sempre praticamente passivei a obediencia a certa.s re,;ras· 
prescriptas em outrns pa izes, pequenos e m territo1·io e de poJ>ulaçiio densa., nos 
quae.s as industrias se acha1n todas reunidas, 1Jaizes de organização .P"erfeHa. e 
jÍ!t adaptaveis a todas as complicadas !·eis sociaes existe1Úes. 

J.::.-e nc1o as mJnhas n1ais sineera .. '3 homrenag-ens ao DeJ}a.rtamento do Traba.lbo 
do Esta.do de S . Paulo, que elaborou o projecto que está ern terceira. discu'3sâo 
''ª Camara dos Deputados, e estendo estas homenag'ens ao illustre Semi.dor Ad·ol-

• 
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pho G<:rdo, que o apreoontou e defendeu com grande brilho no Senado. Este pro-
jecto é perfeito e completo. sob o ponto de vista doutrinaria, e i·ncontestavel -
mente compentliou o que .cJe melhor se tem adaptado em outros paiz.es. 

Enten<'lo, entretanto, que, para que elle produza os resultados praticas al-
meja.dos e não seja lettra ·morta ou se torne fonte de. constantes attrictos e 
questões entre patrões e operarios, é necesaario se fà,çam. nelle algumas impor-
tantes alterações. 

Foi por isto que o Centro Industrial do Bt'>a!Sil, a cuja Directorla tenho a 
honra de pertencer, pedio que o projecto voltasse á. Commissão, para de qual-
quer modo poder ser revisto e emendado. Não houve, P'Ortamto, nesse acto o 
menor pe11sameT1to protelatorio, tenho o maximo empenho em dizei-o. 

A doutrina do risco profissional obriga, como vimos, o patrão a dar aos 
seus opl"rarios reparaçã.o pelos .accidentes de que eHes fo1·em victimas no exer-
·cicio ua .sua profissão. 

O proj(;-<!to de lei Adolpho Gordo, ora em discussão, estabelece o valor dessa 
reparação, conforme o a,ccidente produzir a morte do operaria, iooapaciaatle ab-
eoluta permanente ou temporaria para o trabalho, ou, finalmente, incapacidade 
parcial }l<'rmanente ou temporari&:. 

Esta divisão das incapacidades para o trabalho é perfeitamente justa e cor-
responde ao criterio geralmente segui<lo pelas outras ·nações. ;matou, pois, de 
accôrtlo com essas distincç;ões e ju1go ainda., que as sommas a pagar estão cal-
culadas, em .g·eral, com justi~'l. e ·sem exagg·ero. 

Discor-do, porém, em absoluto, com a fõrma de pensões, ·escolhidas e torna-
das obrigatoria-s para as reparações devidas pelos accidentes graves que tra-
zem como consequencia a morte ou a incapacidade &.bsoluta pal"a o trabalho, por-
que c011"idero este processo de muito difficil execução no Rrasil . 

A rep<.,ração, neste caso, póde ser paga de duas maneiras: ou por meio de 
uma renda annual devida aos beneficia~'ios ou sBlli'l herdeiros, e paga vitalicia, 
ou temporariamente, ou por meio do pagamento, uma só vez, de um capital cal-
culado de accôrdo com o salario que a victi·ma r>ercebia quando se deu o acci-
dente. 

E' J'acto que um grande numero de nações, e das mais civilizadas, prefe-
ria, nas suas Jeg-.1slaçõfls, a fórma de pensões para o caso de accidentes graves ; 
assim o fazem a Allemanha, a França, a Inglaterra, etc. Outras, poréin, admittem 
ou adopta.m o pagamento por capital, como a Ita·lia e 'ª Hespanha., por exem-
plo . 

O. principal argumento que mi.Jita a favor do systema das pensões é o re-
ceio d-e que, paga de uma só vez, a somma devida, •ella seja, rapid<'i-mente, gasta 
e ma~baratada pelos seus beneficiados. 

E' certo quf! isto póde dar-se, mas, no ernb.nto, por outro lado, póde o ca-
pital pag;o de uma só_ vez servir ao operario de ponto de partida para qualquer 
pequena installação ou negocio que o ajude, e aos seus, a ganhar a vida. 

Além disso, mesmo sobre o ponto -de vista da justiça· pura, não me pare.ce 
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justo <rne o patrão, rcue já. é o·brigado a uma· reparação, seja ainda transfo1·ma-
do numa especle de eurador vitalício dos operarias prodigos, 

O syst-ema das rtensõe!", como prescreve a lei que estudamos, 1Jar-ec-e-'!ne, tam-
bem, de difü'icil exe-eução, no Brasil. Assfon, em caso de moii:e, a -'lei manda pi;.-
gar uma renda corTPSpon'Clente a sessenta por cento do salario annurul da victl-
ma, cabendo ft viuva, apta riara. o tra.ba.lho, vinte por cento desse sala.tio durante 
dez annos, e quando in·apta depois •desse tempo, 15 por cento em renda vita!i-
cia. ·St·> não tiver· casado s.igunda. v·ez ou tiver má conducta. 

Os f'ilhos r eceberão a.té 16 annos uma pensão equivalente a 15, 25, 35 e 
40 ºIº do "iaiario, conforrÍ1e forem um, dous, tres, quatro ou mais filhos; e se· 
ficarem onJhãos de pai e rnãi essa-s pensões ele,,iimi.-se ainda, de um modo es-
pecia.lmante determinaido. 

O ·projecto d e lei manda considerar orphão de pai e mãi todo o menor que 
tiver perdido, no accifümte, um dos progenitores, vivenuo o outro fónt do domi-
cilio conjtrgal. 

Manda aind1 o referido · projecto ·qui:l à renda seja vitalicia., quando o rne-
nor orphfo de p:ü .e mãi t'ór incapaz para o trabalho, •por defeito physico ou· 
moral. 

Manda JiJH1Jmente esse mesmo projecto d.e lei que e·stas ,pe·nsões sBjam pag·as 
p.elo patrão, n<>s lugares em que estiver-em residindo 0 s beneficiados. 

Ha aindn uma porção de outras disposições, sendo, porém, estas as prin-
cipaes. 

Depois do accidenle <é necessario, portanto, a identificação dos sobreviven-
tes, cet-tidões rle ca,samento, numero d.e filhos, conhedmento elo estado physico e 
mental de cada. um ·~lles . da boa ou má ·conduct&: da mã.i , d a vida fóra do do-
111i-cjlio conjuga.1, etc . . 1etc. 

'J'ud') isto , nà ]~urop-a, é facil . ... i\hi, os paizes são terr itoriarnen te peque.nos e 
de população densa e organizada. 

O ésta.do civil de cada.' um 'está perfeitamente •estabeleddo ; os operarios têm. 
as suas cadernetas de identh'.lade, nas quaes •estão lllnçadas todas as informações. 
de que as leis necessitam, para· serem ·cumprldas: o esta:do civil, numero e no·-
me do~ filhos, ·qualquer mudança de domicilio, tanto dofl pais como 'dos filhos 
rri enot'e'S; 1tudo ·ahi se acha t'egistrado, e est:Jâ., a. to.{lo o momento, pron1pto paira· 
ser usado, quando in•formações s-eguras forem 11eéessarias . 

Aqui, entre nós, o que ha a. este re~peito'! 

Dispenso-me de entrar nos detalhes das difficulda.des enormes, .quasi insupe-
r a veis, que suorgirão só para id·entificar o esta<lo de casado, a .Jegttimidade doe 
filhos, o estado physico e mental delles, ·e outras muitas exlgencias mais. 

Co1no. razel-o, do Amazon·as ao Rio Gr&.nde do •Sul? De. Minas a. Goyaz e 
MMto Grosso? AdmH.tamos, quasi ·por absurdo, ·que, com enorme trabalho, dis-
pundio, dissabores .e attrictos, se consig·a chegar a r<*lultados positivos ; serll. 
sempre, depois ·disso, p'l'ecizo acompanh&.r eSS€s .pensionistas. Morreu a. viuva? 
Perduu alg-urn fi!ho? Caso-u-se •ele novo? Porta. ... se inal? Con10 •sa.bel-o , se ella, qu-e. 
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vivia. por -exemr,Jo, aqui, no Rio ou em S, Paulo, no momento do accidente, mu-
dou"'F~e parn. un1 1lugar qualquer de Jonginquô i~l'terior ! E a lei, a.inda por cima. 
manda. que o pa~rãQ faça pagar ,Já, onde . ella foi morar, par sua -livre vontade! 
Se cst<L viuva tinha.. por exem1>lo, tres fi1hos pôde levar um pequei10 comsigo .para 
Obi-0.os. ':llandar ('IUtro, ·em a·prendfaagem, pa-ra Bagé, e outro ainda. para um em-
prego em Passa Quatro 1 • , • 

Facto.s cO'mo estes, com o enorme numero de pessoas protegidais pela: lei e, 
on:t.>'Oll mais s implfls, -do que este, porém. sempre assi'Ls d i.fficeis serão communs e 
constantes . Como fiscalizár? Como acomi}anhar estes <llientes? O G-0ve1•no tem 
o tris·te exemplo üos abusos no Montepio e pe11sões, e o Governo sõ paga, no 'l'he-
souro, e com mil cautelas e exigencias . 

E' .possível, é jn.sto ·snjeitar o patronato, entre nós, ·a taes (liCf1culdades'? ! 
Respond-0 que é absu·l'do. 
Chamo a .i,tt•cnção para estes l'actos dos que, por ac•tso, m e •lerem e forem, 

de qualqr1<e1· modo. pRtrões . 
Teclo.s os interessa-dos estão quietos e ·parecem in<lifferentes a esta futura 

lei, iwov,1v elmente ·POt'que julgam que, sómente, as in<lusvria·s manufacturei.J'as 
sã-0 l.nt€ressadas no caso. E 1 i.sto un1 eng·a.no. 

O projecto de lei dá direito á. r 8parai:;ão a todas ftR pessoas, notem bem, 
pcssot1:s não dix op1:1·a:tios .. occ.upadas provi:soria ou permanenteniente nos serv1ço.s 
que enumera e que J'orem victim:i.s ele <Jccidente. 

Deste ·mo.a.o; e peJ:'b enumeraÇão, feita pela propria lei, e~t>'io nella compre-
hendidos quasi todos os que trabalham, e são responsaveis quasi todos aquelles 
que dão empre·.?;os . 

Alorta, patrõ.es de qua lquer especie, ele qua.Jquer i·amo de trabalho nacio-
na:I ! L eiam esta 'lista dfl '.PO«sibilk1ades, longa, mas venladeira ! 

.Els.tão i:ncluid!as na futura lei todas as pessoi>s que s.e acham expostas ao 
risP.o fü> trabalho nas construcções, demolições 011 reparações nos edifícios de 
qualquer natureza, ·nas estradas de f<:>rro cYu companhias de bonds. Assim é trum-
bern rara to(!os os pedreiros e t"·abalhaclores de p<l<lra, carpin~eiros, pintores, as-
senta.<lores de trilhos, canos, postes, eJectric::lsts.s, trabail.hadores de conserva. da.s 
estrada s dP ferrn, linha$ cJ.e bonds, traballrn.dores ele pica•reta, os que trabalh8im 
na, ahel' tnra de nlicerces e na demolição de qualquer olwa,, todos os aju-dantes 
ou .. c:ietve.ntes destes s-erviço.s . a.ssim -c.01110 os Cllh:"'l nestes serviços lidarn co1u guin-
da stes, \lag:onetesi e.te.. etc. 

São tambem res.ponsaveis os patrões 'que ·empregam <1uem que r que seja nos 
·" 'rviços ·'1e t ransport.e. como machini.stas nos trens, foguista-s , conductores, rece-
bPthwe;. de bilhete·~ . J'isc:;,,es. tra.haühadores de carga. ·e desca.rfrn, os motorneiros e 
coml:nctorcs de bm1-ds. ns "chau;ffenrs" de automoveis e scn.s ajudante.s, º" m~n

sagei.roR. os ca1Tocelro,s, o-s. ·entre.ga.clores d-e n1ercaclorias a serviço de casas con1-
merci:1.es ;,u empreza.s industriaes, os barqueiros. •remadores, 011 qualquer 1iessoo; 
.en1pr-eg·aaa nas· 11 avios, a inda- n1ais os carreg·ad.ores d•e docas, arma~~{!ns e, e1n g0'"' 
r a l, tofü;•,. a.s p<>ssoas occupadas en1 ·serviço de carga e desca.rga, Notem bem·: og 
pat,-ões respondem poe todas as pessoas que trabalham com ma-chinas ou se 
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acham e~postas a.o pel'igc das machinas, não só nas officin;.s, como fóra dellas, 
na via publica, no campo, em qualquer parte emfim; e essas ·pessoas, são, p_or 
mcemvlo : os tecelões, os pa<;leiros, os enca<lern&,dores, typognuphos e operarios da 
a.rt,e graphica1 etc., etc. 

A tudo e a todos a fu t ura lei ab>range. O trabalho na,cional, em peso, ·é at-
ting·iao . A propria hvoura é tambeln alcançada. 

E' de justiça ! Concordo plenamente . 
.Mas, o que não é de jUlltiça e o que se tor.na um perigo e uma ameaça é pre-

tender-se, de um só go}pe, sahir do nada e a.tirar-'Se o pa,tronato bra.sHeiro .aos 
azare.s do uma legislação theoricamente ultra .per.feita, porém, inadaptavel ao 
nosso meio actuaJ. 

Trãbalho de oito l1oras ! 

Crianç;a.s vali<las e fortes privadas ele trabalho até quatorze annos ! 
l\!oça.s robusta8, ai>tas pela lei até para o casamento e a constituição da 

1'ami!i.a, obrig·a:das a traba.Jhar só tnn pequeno nun1ero d.e horas! 
Falta <le escolas · e de entras instituições, que a·mparern sufficientemm1te estas 

cria·nças e estas rnoç;a.s ! 

.Por cima de tudo isto, lei de seguro de arrocho! 
Não póde ser, porque é absurdo . 
... !.\. ~ti pôde e deve, co1no o faze1n j:.=L outra.s 11égisJaçõcs, pennitt.ir qu-e a re-

pal'ação devida seja ·presta<la. por meio do pagamento de um capital .servido de 

uma s6 V'Bz. 

O C·ongTesso, naturahne!l te, rnarcar.ia. o qiu.untu1n desse capital, que varia 
ern differentes paizes, entre tre~ e cin.co vezes o valor de uni. anno de sala-
l'io. 

Poderia ficar facultativo ao pMt,1o o direito ele substituir o pagamentD deste 
capital pelo serviço de uma pensão annual. 

Seria um meio termo transacci.ona,l. 

Ol>jecta-se a ·este modo d·e ]>rocecler •que evidentemente o p<üronato esco-
lherá sempre o pagamento <lo capital. Se assim fôr, não haverá m>•l, " s·e o Es-
tWo receia realmente a. depredaç,.ão deste capltal pelo operario, é rna,is natura'! 
que seja o proprio Estado que assuma o encargo de aclmin i.straT este capit<tl " 

' de distribuir a renda, do qne o proprio ·p~tt-:t0, que n~o pó<le ser curador. 

Allft,s, ha, ainda. outros arg-un1e-ntos f~rtes q·ue justificam , no Brasil, o J1aga-

mento por capital . 

O coro1lario logico da theoria do risco prons·slonal é a obrlg-atorledade do 
seguro ·do operario, e este S'f'gu1·0 é feito , en1 todos os paizes e·m ·ciue existein 
eHs<-1s lei·s. 

O projecto de lei Adolpho Got·rlo assim entende tambem, e no seu artigo sexto 
permitte, ao patrão, fazer este aeg·tlro ern cornpanhias para •tal devidan1ente au -
~orizacl.~1s. 
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Devo, aqui,. àizer, em abono do patronato brasileiro, que um grande numero 
de. fabricas, já hoje, sem lei a•Jgurna, oo-guora os seus operarios em taeti cornpa-
nhia.9 contra os ri.scos dos accidentoes no trabalho . 

Sendo este seguro, naturalmente, feHo de n.ccôrdo com a.s t a be llas da.s com-
panhias seguradoras, slí-0 todos baseados no pagamento, de uma. só vez. de urna 
determinada quantia. 

Nilnhuma destas companhias segura. contra accidentes para pagamento por 
pensões e difflcilmente podeorá fazei-o de futuro. 

DE> facto, no calculo sclentifico das tabellas .para pagamento por capital é 
factor ·principal a probabiolidade de accidentes, nas varias .industrias. Estas pro-
babilidades estão mais ou menos conhecidas. Para o pagamento por pensões en-
tram, para os calculos, novos factores importantes e cuj&:S probabiUdades s!lo, 
Bntretanto, desconhecidas no Brasil. 

Realn::ente, tenho ouvido de diversas companhias que -lhes sã.o desconheci-
das estatísticas sobre o casamento en tre opera.rios, sobre o numero de fllhos, 
sobre as probabilj.dades de vi.da dessea filhos, ·factores esses capitaes, para o 
calculo da.a taxas a cobrar. 

A consequencia será, ou de não aceitar as companhias estes seguros ou de 
cobrarem taxas muito altas e que possam pôr as compr..nhias ao abrigo das sor-
prezas dos factores oriundo·s de probabilidades desconhec1'das. .Previno, aqui. 
contra a idéa que talvez venha a um ou outro de q~1e ~o p&.trão que aguente 
com iszo" ! 

Serli o patrão o primeiro a pagar, rnaa, o consumidor vkã. depois! 
As despezas ori•undas destas leis são naturaJrnente grandes e irão influir 

muito no custo da producção, reflectindo-se, portanto, corre!&.tamcnte nos pre-
ços de venda, e assim, em ultima analyse, recahirão sobre o consumidor. Esta 
theoria é, aliás, muito cara aos a dveorsarios do proteccionisrno; a Jogica deve le-
val--Os, tambem, a concluir, corno nós, neste caso. 

1 

O projecto de lei ·a que m e refiro mostra, na sua contextura, forte empenho 
em de.senvolver, entre nós, o syndlcalismo, tanto o·perario corno patronal, e, pe la 
lettra B do se_u artigo sexto, convida os patrões a estabelecerem syndicatos de 
g,.,.rantia, vi'Sando os pagamentos das r eparações de vidas ao operariado victima. 
de accidente. 

Tambem faltam, em absoluto, entre riós, os dados estatisticos -necessarios 
para uma organização, em bases scientificas e seguras, que permittissern a esses 
çyndlcatos operar, no regímen das pensões. 

E ', pois, baseado em muito boas razões que eu peço ooja facultada a os !n-
dustriaes a escolha de uma das duas fórrn as: pensão ou cavital. 

O projecto de lei , como sahio do Senado, contêm, ainda, uma ane>rnalla que 
julgo injusta para o patrão, e sem justificativa séria. Como dlssoe, ella admit-
.te, para os acc!dentes gr aves que o patrão segure seus operario·s em companhias 
devi·damente autorizadas a operar especialmente no r amo de accidentes no tra-
balho . 



No emtanto, 11ão ad1nitte o seguro, em taes co1npa·nhias, para. o caso d.o 
fornecimento de soxorros medlcos e pharmaceuticos ou hospitali'ia\Jão, sô dei-
xando a0 patrã-0 o alvitr·c de inscrever os seus operarios ein ·Uma sociedacJ e .--0~ 

SOCCor1·os mutuoS OU manter á sua exclusjva, custa esse Sel'Viço de SOCC."Ol'l"OS. 
Por qu<'! esta exclusão'? 

A lei dos <.ccidentes no tl'abalho é uma lei de excepçã.o que deroga o di-
reito commum, e em favor do operario e impõe ao patrão onerosos deveres. O 
legislador que julgou esta excepção necessaria deve providencia~· para que o:;, de-
vereq cle"COrrentes da. lei sejam c~rnpridos, deixando, no emta.nto, aos jndustria,es, 
sobre os quaes pesa o encargo dessa lei de excepção todo-s os m eios legitirnos que 
venham fadlitar-lh·e a satisfação. dessas onerosas obrigaqões. 

Ora, soe o seguTo foi julgado Jegitimo, i)elo projecto de Jei, para os g·ra.u-
des accidentes, por que ni'io para os casos ele simples b"OCCorros medicos e pha.r-
maceuticos ou hospitalização? 

.Já, no Brasil, u1n grande :numero doe fabricas faz, inc1epenoo1itc de qualquer 
lei, .o seguro de se'1s operarios, em g>randes companhias nacionaes 011 extran-
geiras que op(>-ran1 neste rn.mo de seguro e louvam-s•e con1 os resultados obti.-
dog, 

Em .toda a pitrte do mundo assim se pratica; por .que entre nós se qu er pri -
va~·-nos de um legitimo -direito? 

Os unicos motivos contrarios, que até hoj·e vi articulados, são: <\Ue con-
vém aproveitar as sociedades de soccorros mutuos já existentes \entre o opera-
riado e tambem que its despezas, com seguros, iriam reca.hir sol:>re o consumi-
dor. Ora:, ·esta ultima razão não tem o -mi'!limo valor . 

De facto, o pagamento desses riscos e as garan.tia.s exigidas pela lei pa,t·a 
que ellB se faça traze m comsigo sensiveis des.pezas qualquer que seja a fõrma 
dessr..s .:;arantias, - companhia de seguro, syndfoatos, associações de ooccorros 
mutuos ou serviço pr-oprio mantido pelo patrão. Elssás despezas iri'10 sempre in-
fluir no preço de producção e em ultima analyse, <portanto, no preço de venda. 

Quanto á vantagem de aproveitar associações de soccorros mutuos já exis-
tentes, entre os operarias, direi que estas associações existem em algumas ca-
'.Jlitaes, C'Omo no Rio e em S. Paulo especialmente, e a lei será feita para to•lo 
o Brasil. 

Ali ás, a lei pôde permittir esse meio ao patrã.o, mas o que não é justo, nem 
razoavel é que se lhe prohiba o outro. 

Além disto, contesto, formalmente, quálquer vi.ntagem na entrada doa D!t.-
trões para essas associações op.erarias, e julgo que, pelo contrario, só haverá. 
inconvenientes. ·dev<> ndo ellas manter o seu cara.der puramente opera.rio. 

O projecto ·de le( Bstahelece ahi um systema: hybrldo que me parece não e:ds-
tir er.-. outros paizes, jXJlo menos que não existe, na sua quasi totalidade. 

Exi~te1n, )csin:J, no extrangeiro, essas associações, tanto de operarias como d:e 
patrões, porém, cada qual só admitte associados da sua classe, que administram 
e regulam eRsas associações, segundo seus interesses. 
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O pl'ojecto de lei em discussão se refere, unicamente, aos accident-es no tra-
balho; llOI' elle, o patrão sõ é responsavel pelo~ accidentes occorridos no traba-
lho; não responde pela.;; molestlas commuris, nem por outros motivos que tornem 
.,s operarias ou suas famiUa.s necessitados de a:txfüo. As associações operarias 
de soccorros, pelo contrario, aux!liam quasi sempre em occasiões e casos que 
não obrigam o patrão. 

Conheço bem a psychologii;; do operal'io: eHe admitte essas associações o 
neHa se :nscreve, porque o faz de sua livre vontade; della.s sahe q•ando que,-, 
intervin.Jo nas eleições das suas direcções e nellas toma parte, por se sentir li-
vre de qualqueT intervenção pa:tronal. 

Nc dhL em que o patrão intervie1', dellas fizer parte e retirar do salario do 
operario, mesmo a mando da lei, as .quotas de contribuição me11sal, quando, 
emfh;n, fôr uma ob'I'Ígação a permanencia neb'Sas associações, tudo mudarã e .. 
lei terá €..s tabelecldo um novo e incessante ponto de <liscordia entra patrão e 
operario. 

Quem -dirigirá essas associações? O operario pelo projecto de J.ei pagará 213 
e o i,atrão 113 da·s despezas. Ser[~ a direcção composta nessa i,)roporção? Err, 
igualdade? Ou será o patrão de todo ecroluido? 

E' uma concepção theorica impraticavel, penso eu, mas, se quizerem expe-
rinwntrd-a, de!xem J:ic'lr essa autorização na lei, mas n.ã.o a tornem o!Jrigatoria, 
pela prohibição de seguro, em boas companhias, pa'.t'a tnnto autoriza,das. 

Penso, a.Jiás, .que mesmo sobre o ponto de vista do custo, poder-se-ha obter 
melhores i:..-:tbellas totaes, no caso de fazer~se o seguro par..: todo o risco, grande 
.ou pequeno, do que se se fizer esse seguro ·só para detel'minaclo risco; assim di· 
zem tambem os especialistas na ma.teria. 

O projecto de lei tem ainda umas outrf..s disposições de difü'icil execução ; os 
pontos µrincipat>s, no emtanto, parecem-me ser os indicados. 

Citarei, ainda, como exemplo para demonstrar, um dos casos que julgo d~ 
füfficil e inutil execu~ão, por este nosso vasto B-rasil, a dentro. O Titulo II, ar-
tigo 9° do citado projecto diz: "Todo a.ccidente de trabalho que tenha obrigado 
a victima a ausentar-se do serviço deve ser immediatamente communicado a. 
autoridade polida! do lugar, que se transporta,rá ao focal do accidente e ã res!-
dencia da victima ou ao sitio em que a mesma <ie encontr:;,r, tomando as decla-
rações decsta, do patrã,o e das testemunhas, para lavrar o respectivo auto, ln-
'licando o nome, a qualidade e a residencia do ·patrão, o nome, a .qualidade, a re-
sidencia e o salario da vlctima, o lugar precizo, a hora e a natureza do acci-
df'nte, as circumstancias em que se deu, a natureza dos ferimentos, os nomes e 
as rcsidencias das test<'munhas e dos beneficiarias da victima" - e o artigo se-
gi.lin te ma.nda que o patrão, no quinto dia do acci.ctente, envie á mesma autorida-
dp p01\clal prova de que forneceu auxilio medico ao victimado, ·com relatorio me-
dico deta,lhado sobre o doente e seus fer imentos e prova veis consequenci&s. 

A autoridade policial, nesse mesmo dia, deve remetter. toda essa papelad.i 
ao juiz, que juiga por sentença o caso. 
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"Toão o accidente que obrigar a victimi.; a ausentar-se do serviço" - dlz o 
projecto de lei! Um pequeno operaria esmag·a a polpa do dedo "mindinho"· da 
rnão direita é doloroso, gott eja sangue, elle não pôde mais trabalhar, naquelle 
dia; vai pd.rll casa, retira-se. pois do serviço, porque foi victlma de um acci-
dente . 

O patTão communica logo o caso á po•licla, e começa, então, aquelle com-
plexo processo que acima foi citado. Lembrei aqui um dos casos mais simpl<ls, 
porém, commum; outros 9e da rão, no emtanto, que taip.bem não necessitem de 

tti,es complicações. 
Nii.o devo continuar. Para satisfazer o Jorna.l e advertir a opinião do meu 

paiz, creio que já disse bastante. Vou concluir . 

P eneo ter mostrado que absolutame nte não sou contr ario a leis que favore-
çam os operarios e que torne m mais toleravel e humana a sua existencia. 

Co1nbato, slm, a exaggerada tendencia que temos de, ou nada fazer, ou 
fazer bom de mais . 

As !eis para serem, realmente, profícuas, principalme·nte no mundo economi-
cm e social, devem ser evolutivas e gradativas e corresponder ao meio physi-co, 
mora·l e ir. tellectua•l, no mome nto em que são votadas. 

O rpe alguns espiritos irrequietos e de bella, mas revolucionaria mentali-
1adc:, estão ex igindo, é <1€ mai·s e pernicioso. 

Os outros espiritos, não menos huinanitarios, não menos bellos, porém, maia 
calmos <' ponderados, precizam substrahir-se a taes influencias e devem, sim, 
Cl•nceder l eis qu-e protejan1 e amparem os operarios, mas recusar as médidas que 
de8organiza m e destroem o trabaiho. " 

CODIGO DO TRABA!LHO ( •) 

A tendencla actua l dos povos para organização da Profissão - nota-damente 

·" das clasRes que entendem com o trabalho, acto, objecto produzido, opus, ~ as-
sumpto é, cuja importancia, ·por mal conhecidd.·, excusa aqui iterações e com-
nHmtarios . 

Relegada, por auto-sociail, a theoria , da escola liberal que comparava o tra-
balhd.dor a um capital vivente e o operaria a uma m achln·a qualquer, reconhe-
ceu-sa que o trabalho, pelas relações moraes e -eco·nomicas que determtna e pro.-
vaca, não póde escapar ã actuação r·egularizadora -do direito. 

Nem p or isso, l'ntretanto, apon ta -se umi;; direcção un)forme a seguir . Se ve-
mos a 1gTe€ja - semepre prompta a acudir, com pensamentos dignos della, ás 
nece'lslclades que se vão apresentando, - assentar 0.13 ba13iis prl-nclpaes de um 

(*) Do Jornal ilo Commercio de 21 de Setembro de 1918 . 
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diceitu, ri:.c-ionah:1e!lte modelado, sobre as condições do o.perariado, notamos tam. 
bun .<Jll<J a Delgica, ha:vitla por Chariaut como o grande laboratorio em que Ee 
ai.Juraram os proposi tos da chamada "questão social", n;Io forneceria, co1n a su& 
esth·ada legislação de 188 >! a 191 ,l, paradigma consentaneo pari~ simHima solu -
ção elo 11,sgumpto. aqui ou allrnres. E' _que a solução ha de ser conduzi.da com 
circ<1mspecto exame ·e ati lado conhecimento elos multiplos aspectos sociaes, ta.•s 
corno classes, mistcres, idade, meio: instrucção, ·etc., sob pena de se con1pron1et-
ter a· acção proveitosa dos elementos varias, que se tem em vista norma-
i izar. 

A µós estas generalidades, não s·e levará a ·n1a.l o a..ppello para citações, n1a-
xht19 quando, err1 then1a tiic cen1plicado, 1é natural que, sem f::t·lsa moffestia, se 
desco1,fie da individual autoridade . 

J!;m 1904 & Soc1.edacle ele Estu.dos Le9islcitiVos ele Pad.z começou a estudar 
o cont rac to de trabalho. _!.\inda dous annos depois, como se vê de um dos pre-
cioso.s 1J'nllctins, un1a con1missão, composta. de Cauwês, presidente; Planiol, ,.~ha

li er, Salleiies e outros no1nes consag·raclos 1 offerecia relatorlo sobre os effeitos, 
rc.rnpimenlo e convenções c0I iectivas do trabalho. (Qnest. 9, toin. 1906, pa-
ghia 358 ). Las tinia a connnissão, logo e1n principio, que a co1np1 exidade da 1na-
teJ'ia :he P.ão tivesse pennitticlo cl'achever son renvre. Passa a dizer que U..I 
cv11tracto ·exig'e, con10 todos os den1ais contra·ctos, irnperiosarriente - , a 1iberclnd0 
e as3i~.1 uma lei_ a respeito prec isari a não se .afastar d& ductib ilic]ade necessa-
rja, n1ediante a qual :is vontades das partes sejan1 apenas interpretadas e não 
cuns tr·angidas, facilitando assün o accôrclo das vontades e não substituínclo-as. 
Applicada a aclividadf\ hnm:i.na proteiforrne é difti cil , senão prejudicia.I, estereo -
typar em 'linhas rigtdas o que S"l, cham&ria "le ta1·i.f lé9cil'' .para reger a rnobiliela-
d" indefinida de phenornenos e a divers idade immensa ele misteres e pessoas. Re-
cunhecenclo que os openwlos soffrem , e1n relação aos patrões, de u1na certa cle s -
igu~1.ildacl e, a Con:imissão julga, entre tanto, que isso está na propria natu1,eza da~; 

cuusas e acredita que muito se exaggera o alcance ele tal desigualdade e 1nuito 
mais as suas con~equenc)as. Mas é precisam-ente a igtlalclacle não n1aterial, ma s 
.iud"lica, Que se eleve attender. ·Muito favoravel a uma elas pai·tes uma lei vo-
tada, n1t1Y11i'.t ét'é .<Jê11ante von1 · l.'o:ntre, com atropelo · nocivo da orde1n das cla!;3Ses 
que er,tenelem com ,, proc1L1cção, utiJj.elade e valores. Synall'agmatico, o contracto 
de l:l'alJ:t,J.110 ha el e trazer reciprocidade e equivalencia de obrig3:ções; e estas con -
slderad~s. não con10 a.bstra.cções1 n1as co1no realida-cles. não poden1 existir senão 
havan do entre a~ partes u1na r-eJativa iguaJ.clade, não só ele direito , 1nas de fa-
cto, não són1ente à.iante dn. l e i, 1nas dia nte da necessi-clade, que c~cla. qual cleHas 
tcn1 elos serviços elas outras; nun1a palavra : -liberdade eco nomica, s-e1n a qual as 
preten>:ões reciprocas e ás vezes contraclictorias elos contractantes nilo se porle -
rüun equilibrar, fazendo-se contrapeso. Sug-g·-ere a Comn1issão que o remedio a 
tentar contra os embaraços actua,es para estabelecer o equ ilibrio das vontades no 
contrllcto d0 trabaJho, é ::t organização profissional. n1ethodic~. , pennittinclo op-
pôr fl, \'Ol1(ftrJe patrona] ÚS vrrntades operarias, ?IO?l 1)1u~ émi.ettées, ina'iS fj1'0H.pés, 
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cl· r;rn1tiu3s 1n-ofi.ssio11nelle111e'llt. J)i>,hi a irnpoQ·tancia excepoional que, p:;.r:.t e lia, 
aprestn lí.m as conv·s·nçoes collectivas do trabalho e a importancia correla~a que 
lhes reservou no projecto. Este, porém, te·m linhas simples, para dar ensancllas 
a.o dornlnio das convenções nudtiplais, dentro ela n1aior generalida-0.e, abrangendo 
a totalidade das ·Cathegorlas de empregados, inclusive ruraes e domesticos, que 
para e lla tan1b en1 nier0cen1 a protecção da lei. Nesta deve ape11as haver cc'rta-i-
nes ines1wcs 1wolfJclr'ice8 lhnita.li1!es de la 1-ibei·té jnricUqne, <lans l'·i.nté1·dt de ic, 
li.berte ele fa.-it. E assim o proj ec to ref ugn as questões relativas á duração do tn1-
halhoi ã h ygienc e accidentes, que pa ra a Co1n111issão offerec.em caracter cont1n-
,;.;·cnte e variavel, segundo as con dições ae te1npo, lu gar e -profissão. Por fin1 , a 
Co·mmi:-J.::ião refere-se ás fontes varifüs e rr1 que adr1uirio inforn1ações e esolareci-
rnentos, citando especialmente o Consei.l Snvé1-iem· cln Ti·a.va.U. J<Jis, e m 1·esu mo fu -
gaz, o que sobre o assurnpto alvitrou o escól · elo pensa1nento j11ridico :francez, 
com r econhecimento das .clifficuldacles que não podiam ser totalmente venci-
das. 

Dlante disso, e comparado o CJU8 já e ra a França em J.906 e o que <ii.11Clit 

so n1os nós en1 1918, pasn1a ver a exdruxula t entativa occorre nte, de decretar urn 
•'.Codigo de Trabalho'', '€Xpressüo, 1,._m si só, devéTas irritante, por dernasi r"clo pre -
sn,mida . 

Quando, no anno passado. niembrv da Co mn1issão de I-'eg-islação e .Justiça, 
~ó para constitui r ba se de discussão, assi'gne i o projecto 284 -A, e assiJn n1esrn.o 
por ltão haver outro re1nedio e1n face dos aperta.'clos termos elo Regin1ento ela Ca-
1nara. E ntre os 1neus doutos colleg-as, insisti ·sempre .para que o projecto se res-
tringisse aos acclcl e!1tes de trabalho, ao traba lho d e menores ·e mu•lhe res e ao 
r epouso .sen1anaJ, 1nedíante disposiçi1es generkas e prudentes, .nào tanto para re-
parar situações di fficeis das c1asses operarias, con10 principahnente para preve-
11 ir n1a les , c1ue ·á ethica socia1 e assistencia publica nfto .Podmn ser extranhos. 

Qu'e~n clir:l qne tanto 11ão ba~. tava? Quem n ega,rá que o resto ix11Ssa, a ser 
derramado,. sezn ex ig·en cias a,e actualidacle e d e circun1stnncias que o justifi 4 

quem? 
.hln1ai s poderiam precipitar refor1nas legisla.tivns as· arruaças ou violenciaa 

que, de quando eln quando, a-qui e alli, nla.l disfarçan1 exp1osões de lle111agogia 
esporarli..:;a. Onde se vê, no meio nacion h.1, reivindicações prole tarias a assu'1nir 
feição g·eneralizacla ·e con1pron1ettedora de par con1 intransig-encias antipathicas 
ou pretenções 1n,1ustas el e p,q,trões 011 capita,Jistas? _;\rtificializar o nosso lneio, 
para applicar-lhe uma 1egisla çiio a cFtpri1ého , r eprese nta rfnlta ele cr ite,i·io con-
de111nabilissiJnB.. As ficç:õ'=s juriclic.F..,s, se.nela ·s·en1pre p erigosas pelo véo que Jan ... 
Çfl.m so bri= os factos: Ll ev~m ser cl estltuiclas de inter·es.se para o legislador sabio· 
e ·prudente. ·Ellas pod1Jn1 f;qzer g-enninar descontentamentos e .ex ig-encias até ig·no-
raclns. JD s11pp0sto, n1fü:: nflo co 1:.cecLdo1 fossen1 conheclclt..\.S, pode1·ian1 a u g:n1enN 

tar. 
Ade1nais . :·1ão fü ra o !1111or fL brev idade, .seria facil n1ostrar, com L-ecl1n1kuhl, 

que an<larn C' JT ac1os, º" q;1 e pe1rn~m que o contracto elo trabalho é l'nni q11. e 11.cn,f 



uon/orntr; ú la. j?1stir:e, qni cloit 1·elier patro11e el º'""'·ie·1·s. Dugast, co111mentanâo 
o disserto j·~suita, allemão1 escrçve: - 11 a ·l·ei positiva, quando inesn10 e Ha é ne-
cessaria, produz uni efleito .fastidioso sobre a moral, que l'esicle, não nos actos 
ex.ter.tores, n1as rias .det~rn1b.1ações da yontade. O ho1nen1 ê habilissin10 en1 desco-
brir va.l\·ulas ernanc.i paclora.s, e.in il.ludir a lei, en1 embotar-lhe o g·un1e, pelo pro-
cesso snbrepticio d'.1 a$lncia e da fraude. Foi erro de Platil..o pretender morali-
%ar os hcmens pelo8 regulamentos de policia. Na Just·iça, assim escreve Spen-
Cbr: •·A confiança exaggerada na multiplicidad·e elos meios, associados ao pre-
conc13ito ine\'ita.vel dos cidadfuos en1 favor dos agentes governan1entaes, favorece 
" multiplicação elas leis. Issc entretem a idéa ele que tanto m.elhor S\) conduzir[< 
un1u .. s .. /ciedacl·e quanto n1ais venhan1 a ser suas acções reg·idas 1 e1n lodos os por-
n1enores, ver agentes artificiaes. Dahi resuHa. que s'e exag·gera1n os benericios 
das leis e que se fecham os olhos aos gTancles maJ.es, cujas causas sã.o eJ.Ias, prc-
cisan1snte". 

Ouso pensar qne ha. no projecto 284 -e>\., ele 1017, disposições taes que 0s 

operarios não aceitarian1 se das ines1nas houvessein conheciniento. AI\. demons-
tração f·sU"'ria fõra dos 1noldes g·Bnericos, que i1np1uz á u1inha apreciação. 

Tambem me atrevo a asseverar que se o projecto, tal qu:..l está, fosse con-
v0rtido c-m lei, esta seria tão apressada em decretação quão nuHa em proveitos. 
Toda a. lei requer meio, cultura e outros adminicn·los que são, para assin1 dizer, 
os ractores de sua execuç''lo. Ora, os espiritos bem avisados sabem que não es-
tilo nF..s reivinclic.açõ-es proletu.rias, n1as sin1 ein outra orcletn de factos e ... ne-
cessidades, as complicações elo trabalho nacional. Ora, de todas a·s i·nstituições, 
1'.ormada.s cont o fin1 ele auxiliar as classes opernria.s, clestacan1-se 1 como d·e ün1a 
gran de utiiliclade m1oral e econo1nica, as sociedades cooperativas. Prestando at-
tençcw ao assurnpto, Cong·resso e Governo no Brasil ·deram-lhe solução com o 
dec. 11. 1 . 637, ele 5 ele Janeiro de 1907. O clecennio clecorritlo patenteia entre nôs 
a.penas a Jnaclrug-acla dessas i·nstituições, .que n1al e n1al se enisaia1n. E' que a. 
nossa cultura. inenta1 e social não (> a européa. O terreno brasHeiro não está ain-
da nas condições de accommoclaçi\o ele associações tão salutar-es, desconhecidas 
por ir.u .itos e havidas por outros como J)latoni·cas ou -destituidas ele efficacia. 
l\{as se por falta de ineío preparado o 1nenos n.ã.o vingou ainda, co1no ·sonhar 
com o ·.nai.s, por esse paiz a dentro, onde a instrucção se ministra não em on-
cla.s, n1af.\ ·en1 gotta8? Não serfL ridiculo fa.zer leis cuj&.s condições ele execução 
são duvldcsas? 

P;:-ecisamos antes de tudo estudar .º terreno ou prepara;l-o, colhendo ou for-
mando os elementos inclispensaveis, para uma lei utH e prov·eitosa do trabalho. 
}\.Ss iln ã. pritneira necessidade estaria nu1na conveniente organização de u111 ºDe-
partamento do Trabalho•· que, a par -da estatlstica, com informações seguras. 
possa exercer fiscalizaQão e vigila•ncia nas fabr icas e industri as. Desse modo pro-
cederam 1WClimi11armente todos os pov.os, antes de legislarem em assl!lnpto de 
ta1np,nha itnportancia para a vida e econon1ia. das nações. 

Longe· iria. a apreciaçi1.o elos artigos c1o projecto 284 - A . Saltaria log-o n 
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t.:i . .Hnmcnlal'io o artigo <.1ue ü1~ feriê:t.do O llia. 1u de ·.&1aio ao lado elo' dia 
cernbn.) ! h; ou u·o::; e óu crus que n1 erecerian1 r eferencia e exan1e . 

J\..pr~ci "t:" rr10s, po.rên1i en1 conjuncto, o artigo 35 do titulo 1.ll, cuja epigra -

phe é e sta: " dio. do tl'(tbctlho" . Faça1noi-o ao lun1e da Jeg·islaçào con11)n.raüa. l: 

elas liçôes dos mestres econom istas. 
De começo do. seculo XIX a 1910 podemos considerar os sei/a.ri.os dos operu-

rios, aa Europa, ~ngrnenta-clos de 136 °J 0 , einquanto o custo da vida, n esse mesn.10 

periocto, augn1en t ou apenas de 60 °/ 0 (Ch. Gide - i'Les Institucions de progré.'$ 
.>lOclal;. As horas. de t1»Lb;'l]ho climinuiram, nesse 1nesmo tempo, de ll·l e multab 
vezes de 1/3. Em 1840 Villermé, em um inquerito celebr·e, avaliava em H ho·-
ras o Lli.a Je t r Rb&lho cJ'fectivo. E esta avallaçi't.o pa1·ece a11tes optimista, por-
que um 011tro relataria oC.fereciilo á. Sociedade Industrial ele lYiulhouse, apresenta-
V fc na mesm:L ér;oca, nas flaçôes, o clia ele traba,H10 de 17 hon;,s, com 15 1 /2 ho-
ras d ~ '.n~balho effectivo (Op. cit., pa.g . 164). 

Ho:ie o clia na Françh: !média entre as diHerentes industrias) é de 10 l / ~ 

horas, r epouso deduzido, p1g-as duas vezes n1ais que as 13 ou 15 horas ele ou-
lr'ora. A duração n1édia elo c'ija de traba1ho é um pouco menor n&. Suissa {·: 
maior na B elgica. T e111 5G horas por semana, na lng-laterra (10 horas por dw 
e aos S<cbbados 6 horas) . Nos Estados Unidos o dia lega l de t r abalh9. vari<L entre 
10 e S horas, ein alguns Estados; a leg·islação operada naquelle paiz apresenh1 
uma {"! X tr0111a dhr·ersidaL1 e . Glorln.111-se de se r a prhneira nr\,ção, na qual estabe-· 

lece u-se ·um serviço officla.l encarregado ele reunir e de publicar as estntisticas 
relativas aos factos c11:e interessam particularmente os industriaes e os operarias. 
A hora desta creaçã.o pertence ao Esta.elo de lVIassachussets, em 18-i5. 

1'~a Australia, devido fr influ enc ia socia.Hsta, o dia lega l de trabalho atting·io 

ao rninilno de 8 horas, consicl·erndo corno o r1cc plus 11lt·ra, das reivindicações ope -

r:u·ias . 
U1Jc1e, ~:ie J'gunta co1TI razão JJenr1que· Charria.'ut (' 1 Li\. Belgi(1ue lVIoclerne " ), 

o ponto fixo que rnn.rque o· 1i1nite neste caininho? 
(~uere1n hoje o cli::t de· 9 horas; an1anhã, será. o ele horas. E depoi.s? ... Q't1e1n 

11ão vé qu e, no dla en1 que fôr conc edido ao l·egislaclor o direito de fixar a dura-
çào dn trabrdho por puras consi:l erações el e ethica e ele progresso, poderia sur-
gir sempre u 1n novo 1novin1ento pa!'a arrancar-lhe un1a, n1aior resei-va de descan-

ço, n1uis t Gn1po a consn.gi:ar á Yicla verdadeiramente hu1na11a?... Observa Deju-
ce, prof( .. ssor 11.n. Universidade. {le 1-'iége: "Chegarian1os a8sim ás reducções recla-
n1adas pelos theorlcos: 6 horas el e trabalho, s·eg-undo Va llant; 3 h oras, segundo 
Lafar;;-u·e; 1 hora e 20 minutos, segun do Jull o. Gu esde". 

A 111rarn;::a, a S:..iissa, a A ustria. a Noruega , a I~Iespanha e a. H.ussia sfLo os 
paizes da. Europa onde a lei f!xa. 11111 n1a.xirno dia.rio d e hora.is de trabalho aos 

operarios 110mens. )<os Estados Unidos a d mi tte-se , j á pela proprla lei, já. pela 
jur.isprucl eneia, ' 1u e esse limit,e póde ser cle rogaclo pe la yontncle exp1;·essa dr,s par-
tes . (Ch. Glcle . Op. cit., pag. 173). 

· J)iz c~;te esC'riptr,r e professor do · 7!.1 co11o?nici social co1nparado .. , na Fa culclacl e 
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d ~ Di 1.'(~iJo de .J?ariz: ua duraçil.o l ega.] eleve ãgir á n1ane·fra de u1na travo (c1·a.n 

ci1 ar·rêt), n1ais ou n1 enos super·flua para os operarios organizados, 1nas que serve 
para proteger a massa inorgamzacla (unskLlle.d workman), lmpeclinclo ele cl e i-
xa,l-a cahir no abysmo do h·r..balho embrutecedor e ininterrupto". 

Aliii~. bn.sta o simples bom senso pa1·a éomprehencler qtl'e trabalhos existem 
cuja natureza e acuidade conson1e1n, en1 5 horas. inuito n1ais energia e esforço 
elo que outros em 10 e 12. Escreve Pavissich: "Sem duvida a questão ela r e la · 
ção •e n tr c a clurflção e o producto do traballlo depende ele causas va,rias: quali· 
da de ele traba'1110 , clima, estado de cultura, c ostu111es, e du cação, sailario, etc . 
Ning·ue111 póde ignor ar que e1n certos trabalhos inui fadi.gosos se exg·otta.n1 con1-
ple tamente, e m 8 horas , as fo!·ças physicas, emquanto que em outros o operario 
se conservn. vigüroso depois ele trabalhar J.O. Não ê, pois, ·possivel generalizar 
a .todos os paizes e " toda classe de s ervi ços a jornada de 8 hora•s, sem que-
bran ld. r precisamente o pri11cipio de igualdade casado com o ·da ·libercl acle, nos 
quae.s se jnspira111 o.s a r a utos de ta! r eforn1a" . (" Action social e'', pag . 13 4) . 

~1.ccresce que as horas d e trabalho não rSão o uníco e leinento a considerar; 
o 1neio no qual' Re exerce o trabalho, o esforço n1uscul a r ou n1ental, os g·estos, a 
at.titude en1 pé ou n1ai s ou n1enos forçada que e lle exige, os i11ateriaes a n1 a ni-
pular, os inslrun1 c nto.~ el e que elle se . serve, ou as machina·S c111 que trab&.lha , 
sfLo outras condjções quP poclen1 ag·gravar de 111uito a fadiga do trabalho e co1n-
1>rometter a vida .elo traba.lhaclor. E r..Jli está um campo indica,do .para a inter-
ven ção elo Estado: cabe-lh e proteger a saude do ope rario; ca,be-lhe fixar um 

certo 1ninil110 el e sa.Jubrida.cle ahaixo do qu a l não se eleve .ir . E ' nes le sent ido que 
se tem ·~ricntndo " leg-ishci;:ã-0 de todos os pa izes . Hoje ·e m di a r econh ccer:irn a 
necess irlade de uma fiscali.zaç{to do Estado, por ·um corpo de jnspectores que 

g\1:11·clem ''" sa.Jt1bridacle e " hyg iene das officinas. O projec to 28.J -A só tem, 
sobre tal ponto, vaga -re· J'.er enoia no ~ 1º elo artig·o 20. 

O g·n.t.ncl e n1 a l, po!'é1n , não es tá. e111 ge ra l nas fabricas que francamente tnt~ 

lla .. Jha n :, :11 (~ cJi:1.nte certas n onr1 as de uni regulan1ento, rn as, na. ·• 1n, m1~· llfncf, 1trn n 

âo1nlo'll io ·:, on llo !:\~) d:"t a verc1ade·ira espec ulação , co1n pregos Ti cll eulos o n-li se- · 
r:l.Y Cis. e unJ trabn lho penoso e exlu1..ustiv o llas nobres e infelizes c rcaturai:i qu a 

os nec~:ssita.n1. F.stf' r Pgirn en ~io \·o appareco co mo um mal pe ior elo que aqúclle 
que se pre tendia. cura r , a. tal ~Janto que lhe cl eran1 o nome infa1nante, torn a~1 o 

cla ss.1co, de b"1ceci/."i-n .. g systcrn.. O trab~ ... lho a· donlicilio, que para os econon1ist:i.s 
de outr'ora parecia ~ º ·ideal de urn a vida s ã , agradave-I, fan1iliar 1 não desperta 
h oje r.. a is do que a ilnc..g·cm ele u1n inf.'e rno industrial, ent regu-e :.t toclos os fla-
g··ellos: lon gos êllas e vigílias inte rini.naveis, .in salubrida.ae e in .f'ecç fto , JJreç:o:::; ir-
rh:iOrios co rri a obrig a ção a inda de fon1ecer certas n1ateria.s prinui..s, concurrcn-
cüt tra hidora .. feita ao tr :ibalho norinal; e, o r1uc é ainda n1arl.s f:.'l'av e " co 1no var-
r e r e.ssas ca vallariç;a::1 d ' Augias, p er gunta Ch . Gide, sen1 v iola r o don1ici li o pri-
vado e a liberdade inc1ividnal?! 1 En1 Bruxellas . nuTnerosos operarias camlsedroE", 

que trahallu\.111 a clon1íci lio, g :inh n 111 cerca el e f r s . 5,5 5 .por semana, tr~i. b alllando 

.fü\s 7 horf\s da rn:i.nh::L ri ~ 10 d!\ noitf. (.H , CJi:11T i:rnt. 011. ,r i t. pR ::·, :: 10 ) . j\ 
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respeito ~ntre nós talvez houvessem algo a dizer as costurei.ras que trab~llham 

par~v as nossas forçaz 'de mar 0 terra . 
O erro dos ideologos socialistas é julgarem que a reducção d-as horas de 

trabalho, na inrlustr;a, esifL á discrlpgão de cada paiz e que os industriaes po-
dem, á vontade, pa~a alliviar os operarios, diminuir o dia a seu bel prazer. Os 
interesses comm~rciaes '<las nações rlão gYTam iso'lada e separadamente, encon-
tram-se, e J)rendem-se sempre mais uns aos outros. 

Existe além disto uma outra objecção a; fazer á reducção excessiva das ho-
ras de lra·balho, na industria, objecção que é de .ordem interior. E' que ao ·lado . 
Cl.os 01;erai,ios da gran~le iBdustria, ha os operarios e os c:lrnfes de officina, tra -
balhi.ndo a domidlio, aos quaes se não pôde aJ}!Jlicar o dia de 8 .Jloras; !la na 
ag'ricultura essen milhares de auxiliares e assalariados, obrigados semi)re, pelas 
necessidades da producção agricola, a •levantarem-se :;.ntes do .romper do dia e 
a trabalhare1)1 até o pôr do sol. Conformar-se-hão todos elles, ou deixarão a 
charrua pela fabrica, ele trabalho mai·s suave e com os a:.ttractivos das e-idades? 
As consequencias são face is de prever: a lavoura com falta ele braços e as cl-
elades accrescidas elos sem traba,U;o e elo pauperismo, em seus varios ·e terriveis 
aspectos. 

Quando, não obstante tudo isso, por capl'ichosa ou .pusila.nim.e barretada a 
theorias malsãs, se teime em fixar neste vasto pa:iz, ainda em :iurora de sua 
industria, a duração das hor::>.s do .fraball10, vá lá que se estipulassem 10 horas 
de tl'abalho effectivo por dia. com 6 horas aos sabbados, facilitando desta fórma 
aos operaríos a folg-r'""' n1alR riu e necessaria para as suas compras e provimentos. . . 
E' o que se chama a semana ·i1ir;le.?:ct, ·E a .proposito surge a talho confirmar qu e 
neste ponto, como no resto, vem sendo a Jegi&Jação na Ing·laterra o producto dr. 
veget.'3.çáo dos costumes. Tal •horarfo de traba·J110 é alli pratica inveterada e 
unifonnl~, desde inuito, e no en1tanto só ein l\1:aio1 de 1912 teve a Sh-b'1··açã.o Jegal 
pelo '' Shovs Act". 

I\fas se a aprecia ção ele urn só elos muitos aspectos, que o assurnpto offe-
J"ece, suscita tantnis ·11ondernçõeM judiciosas, co1Ílo resolvei-o em blóco e precipita~ 

dan1ente sen1 sol icHnçües exigentes do nosso nJeio, de nossa industria. e ela nossa. 
economia? 

Diante do exposto quã:o n1ell1or não será qúe se venha apenas qeg1islar so-
bre o teneno lin<lado dos acciclentes do traba.Jho, elo traba.J.ho dos menores e mu-
lheres e elo r epouso •semanal? ·Mesmo dentro delle a ta,refa •legis lativa não ê 

alheiada de certas clifficuldaclcs . O trab,all1o, ex. gr., elos menores e mulheres 
1ninistra alg-un1rts considerações que ·se .cleven1 pesar; entre outras as que occor-
-em co n as ·seguintes pergunU,s : se as escolas · publicas da Capita l Federal são 
~nsufficientes ás 60. 000 crianças que as frequentam, JJara on·de lrã,o essas que 
se pret;;nd~ retirar das fabricas? Não ser[L sempre preferivel a criança na fa-
brica á cria'nça na rua? .Não seria conveniente aproveitar elo ensejo para fazer. 
por meio clas fabricas, um .pas·~o avante contra o an!lllpha·betismo? Concommi.ttan-
ten10.ni"J·' con1 a. snlvaçã.o d:l. especie e as condiç:ões ·peculiares do sexo fe1ninino, 
nik ,, preniso ; ~. l('P11<18r ao qu e ç clR vida in(liyi1Jua·l, a que Q trabalho é muitas 
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YPzes o unieo recu~so da mulher na luta pela existencia, a que não se lhe pôde 
co:itcsrnr tal direito, mesmo não podendo trabalhar senão á noite? Quanto it 

fo~g·a domln!cal , será eMa possível em todos os generos. ele trabalho. sem prn- . 
juizo da collectividr.de? Como concili~r o repouso semanal, imprescindível com as 
necessiaarles ela a!Jmentação e do conforto urbanos? Qual a solução para o caso, 
dentro elas crenç;as sempr& respeitaveis elos individues? E - até aqui não esta-
ria1nos sen8o n.;..s 111j111eiras contas do rosario das perg·untas a fazer .. 

li'e1izn1<:'nte, o moclo por que se ff1Unifestarae) illustres preopin!!nte.-.: na. :i::: 
cussão, ha i:.ouco feita, do projecto 284. -A, dá a en tender un1 sensab) recúo e:r 
r Jlaçãc ás demasias de sua vastidã.o e do seu contesto. 

Ao veio ela indicação n. 1, de 1918, que a:gor:;: surge, cumprirá o seu en-
cargo a Commissão ·de Legislaçiio e Justi14a, na qual se vê a nata dos juristas 
da Canin.ra, rernode-lanclo o projecto offcl'RciElo no :;,nno preterito, e aprimoran-
do o trabalho CJoUC della .tem ele sahir para recommenelação sempre m aior ele seus 
membros. Bspera-se. com motivados fundamentos, que tudo se faça ele modo 
shnpJes, generico ·e conyeniente ás condições do 0meio br;;,sileiro, nosso e não ou-
tro. deixando o resto pa.ra a elaboração espontanea do cllreito pela:s !'.orças pro-
g:ressivas elo tempo e detern1inação elas opportunidades. E o Cong·resso len1brar-
se-ha, ao certo, e n1 tfto relevante a:ssun111to, elo velho iForta1is 1 quando ensinaYn. 
que: "~ts leis não siio me.ros actos elo poder, ma's sim netos de justiça, sabedo-
.ria. e vru clencia". , 

PASSOS MmANDA FILHO. 
Hio ele .Tan0iro, Ag·osto ele 1918. 

A QUl~S'rÃO DO T\RABALÜO (*) 

1"1\LAVH;\f:; DO CAHOJ<JAI..1 .M.ICHC'l"Gl:. 

-''- Camara elos D<o·putaclos retomou o ·estudo elo extrav,,gante "projecto elo Co-
lli;;·o dv Traba.lho. 

Dixc1nos extrava;.!'ün t.e (no sentido juriclico cl:o termo), porque na ::>ua ela-
boração não ha ::t v isão 18 r.ga, hun1a.na, social do prohlen1a. . A. sua collaboraçfio 
tein sido até agora toda t'r~g·mcntacla : oi'.a pelos reaccionarios qu e só vêen1 inte-
resses da proch.1cção indu.strial, os que querem fazer elo Brasil uni ''Profite ur de 
•la :;11e·ne"; ora, pelo estreito sectaa'ismo ·positivista qu e voltado para as c1ontri-
nas do l\1"estre, não querern ver os factos novos; ora, pelo estrabisn10 inental c.l ·~· 

juristas que receiam S<.cu<lir a. poeira elas Ordenações do Reino; ora. o que é 

n1ais g-ravo1 peles ag.\ tador€'·S ele ma.ssas operaria& que só cu ichl m elos opera.rio:::; 
elo E :.; tac10 1 seus eleitores ... 
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Dada e$ta incapacielc.de ele vista de conjunto do problema, julgamos de nGlua-
1idade chamar a a ttenção das classes diTigentes, das classes prodnctoras, das 
olaisse~ ope:·arir~s para os conceitos e1nittidos en1 conferencias que o sabia e hoje 
heroico Cfü•deal lVIercicr· fez aos operarios christãos nos annos -ele -1906 e seguin-
tes, na Belgica, a n1nrtyr. 

Depois ele lembrar ao seu auditoria que os runeladores das primeiras socie-
dades chr.istãs, os E .. postol0s, sahira1n elo povo e que ,S. Paulo, o g-e nio incorn-
paraveJ que enfrentava os scribas judeus nas synag-ogas e os philosophos gre-
gos jlO aeropago de Athenas, 1S. J?auJo, o org.ão dos n1aiores pensa111entos de que 
se cornpunha a atn1ospher&. en1 que se .desenvolveu a sociedade christã, altivo de 
viver do trabalho de suas mãos, o Cardeal lVIercier repete a forte sentença do 
grande apostolo: "Si quis 11011 vult operal:i, nec manc1ucet ". "Quem foge elas fa-
digas não te111 direito .'..1 comer" . 

Todb..via, pensa o grande Cardeal, para se ter direito ao .trabalho não é pre-
ciso insu.Jtar o capital.- O trabnlho tem necessidade do capital, como este · da-
quelle. 

Os partidar1os dos synclicatos Tevolucionar1os senten1 no n10111ento a expe-
riencia: eUes s e organjzaran1 1nenos p&ra se clef enderein ein caso de inju stiça que 
para a1neaç . .arem e atacHren1; o instincto de ~onserv.ação devia provocar unia or-
gan ização oppostE. elos .patrues; desde então não se cuidou mais de LHn <>nten -
d in1ento harmonioso àe interesses pela prosperidade da obra con1111un11 cuidou -se 
de l1n1a luta corpo a corpo ria qual a victorüt não pendeu sen1pre para o la.elo 
lfo in teresse ju ~to. 

~'e o socialismo só tivesse o objectivo de orgá.nizar a propriedade c1e tal ou 
qual grupo social sob unia base conectiva, não apresentaria grave inconve-
niente. 

Os ~ocialistas fazen1 n1al de lisongear co1n c1en1as1a o povo en1 vez ele pro-
curar servil-o . Blle.'3 o Jisongea1n quando acariciam o /JU e ha de n1enos nobre 110 
coraçff> tlo homem, levam a questão socia-1 para uma luta ele appetites e ]Jre-
t enc1 0n1 J"'esolvcJ-a, con1 o que só póde ag·gr ava1 -a: o a11t:agon isn10 das classes. 

A. qu estão ·Eoc i~il ton1ou na aln1a e.lo operario un1 caracter ilTitante rJuan~ 

do, apGs a· appi icaç.ão da 111 a cllina, elle teve consciencia das desproporções entre 
a s11a. c01Hlição inferior e a fortuna de -alguns capitaU.stas. 

O <;;'entin!ei1to de.sta desproporç;to é cligno .de attenção e ele jnteresse .. . 
E' Jegitin10 e nobre o desejo da ascençiio econon1ica qu e trabalha no cora-

çã.· do çiperario; Iegitima1 i1 ecessari<?. .. 111es1no1 a organização .para garantir-se e 
garan'.:ir os be ns contra a .s ince!.'tezas de uni futuro precario e , c1s vezes, desgra-
çado. 1\ educn(ião ~}rofissjonaJ , u1na ~ftbia reg·ulaf!lentação do ti·abalho1 as insti-
tuições de 111ll tuaHcL .. cle. a ol'ganiz.ação syndical são outros tantos nieios ele aju· 
dar e clirig·ir a·s a1nb.iç;õcs dns trabalhadores .. . 

0.5 sociaJi.sto...s, porén1, enganan1 oclio~an1 en te o povo quando, sob pre texto de 
facilit<:• r a su:t a.'m.:t.· amargTua.cla, J'o.inentam o antag-onisn10 das c1as8es. Querern 
com olco extin.:...:uir o fogo_ 

)..iu::icn - 8 1wcciso ter a cora.!..!·en1 ele clii.:cr 1ealrnente aos opcrarios - nunca 
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' a quest..rw social será rcso!vid.a completamente ta.J como a entcnden' os socl:l-

listas . .Jámais, por mais que o digam, a riqueza pu·hlica será r epartida de modo 
a satl~fn.zer tod&s as necessidades, todas as amhiçõcs. 

"Operarios, meus an1igos, porque vos respe1·ta1nos não quere1nos vo.si lison-
g·ear; não podemos fa.Jlar de nossos ·direitos sem fallar-vos tamhem e principal-
mente Je no~sos -deveres. A le\ do dever é .o fundamento do direito. " 

A vid&· é um direito, ao qual não se p6çle r enunciar á vontade. •Ella nos foi 
concedida para ser posta ao serviço do deyer, isto é, do nosso aperfeiçoamento 
indiyiduFtl, .elos inteTesses da fan1ilia, e 1nais alto ttindr", da patria; o trabalho 
nos ~ imposto para en tretel-o, e se a sociedade eleve sua protecção aos trabalha-
dores é, no fim ele conta, porque não póde recusar ao individuo as condiçõe~ 

n_or1naes para o cun1prilnento do s eu dever, sendo ella n1es1na organizada para 
o aperfeiçoamento mate rial e moral de seus memoras. 

São miá os aquclles que lisonje&n1 o operario , tendo pala \TD.S an1arg·as pa ra 
os cle!' en tores da riqueza. 

A riqueza é um hem ·; a re serva do capital é a fonte do progresso economico, 
Se todos os que por seu trabalho manual ou inteHectua.J ou por h eran ça accumu-
1'trarn uma 1'ortuna se cléssem na fantasia de despendei-a em pra»eres es tereis, 
Ll csrtppareceria a industria e a fonte elo tra balho estaria es g·otacla ao mesmo tem-
pc qu e ;. circula ção dos capitaes. 

llfr.s o capita.l impõe deveres sociae s. Como o traba lho, a pr9prieclacle não é 
1 ura e simplesmente um direito; ella impõe ao proprietario uma funcçã.o no or-
~:a1iisn10 'l.1niversal. 

O ·dire ito de a.busar da .riqueza ê urna concepção pag·ã.; o dever de usa1-a. 
para si e pa1·r ... outren1 é a id~a fund:.tn1c ntal da justi ça. esclarecida pela nwral 
christã.. E s te a buso ela riqu eza , que permilte ao forte el e explor;1r o fraco, a 
I:..;·rcja s E. mpre conclenmou; a su::i.. legislação inedlev-al contra a usura s ú tinlH ... 
pc:. 0bjec to impedir que o parasita. h<Lbil vivesse ét custa. elo trabalhador despro-
tegido. 

D cp,:iiH ·do çnnd . .en1nar 1 apoi &. do nas a:ulorida c.l es de S. Paulo e Sa nto .Ag·o::;w 
tinho. o eg ois1no dos individuas qu e têm o instinc.to <lo gozo pessoal. da paixão 
elo c101ninio, da ex;Jloração, do esmn.gam ento elo::; outros, o Cardeal i\II:e r cier pre-
\·ine ao;.; o.perarios que :J luta social não é um antagonis n10 pura.1n entc econon1ico 
de duas cla~ses. co1no c1ize ff~ os declamadores: a cl r"""ssc operarin , a explo1·a cla, a 
ela~::.~ : burg ueza ou capitalista , a ex·ploraQora. 

1\" o polo op.posto nfio falian1 conservadores el e vi s taB curta.s para cli:r. cr : qu e 
Lodc.s os males dn. hora presente vêm elo pspir1to de r evolta ela classe operaria 
o fltM.! 1 s6 t- lrles r:..rop:·i-e tarios, &lo as colu1nqas ela ordc.m socia l. 

Uns e outr(:S estão, ao n1 enos e n1 . pa rte, e n1 f also. N en1 o eg·oisn1 0, ne1n o 
de .sini:eress-c s i'Lo os mon·O!.lolis c.l e unia classe social , quer a prolc ta ria, que r a ca-
pil r. lista. 

''Fruncan1ente, Yó~ . n1eus sonhOr ê::::, qu e ernprcg·aes a \·o;.1,go sE: 1·\·ic.:o os lr:1-

hri.l\·1·1U q 1·1..'$ n1~nu aes . di~o i-1r~e. ; se fo~s c is. yl>s rn 0.!511108 opera.r ios. ;u ·r·t·c.li t,:i cs qtH' 
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.nÜ.) J · n\~eri.i.1. n.a c1:tsse o.pe·raria mais ·murn1urios, ncn1 reivindicações a111eaç:.ac1o.:.. 
r a; ou violentas? 

E 'ós, ineus caros 01Jerr~rios, se por un1 golpe de vareta 111agica, pudesseis 
fazt·r el o vüs todos, da noHe para o dia, proprietarios de usinas, engenheiro~, cli-
reetores àe trabalhes e se, ao contrario, todos aquelles para qu em trabalhaes tor-
na3:;1?ni vossns opera.rios, acreditaes, que de repente a inic1uida·de teria desappa-
reciclo ào mundo ào trabalho e que ás queixas qu'e fazeis ouvir hoje succcclc-
ria, con.i.::i })Ol' encanto, 11111 concerto de harmonia universal? 

Duvidaes? Et~ taTnbem. " 

O empre iteiro de trabalho não 'deve dizer: o trabalho elo operaria é um'l 
1TlC'readoria, eu a con1pro, eu a. pago; estan1os quites. O einpregado t21nben1 
não r.kve dizer: eu t·raba·lho, porque precizo viver; mas se e u pudesse goza!· a 
vi Lt i:e1u lraba1ha1·, passaria os rneus dia·s na inacç.ã.o. 

NJ.~·; o tr&.baJl10 é, para todos, par.a aquelle que trabalha con1 a cabeça o 
1;arn a .1uelle qu.e tl'abalha com os braços, a lei ela vida e a condição do ;J!:o-

gresso. 

O J'in1 da nossa existcncia não é s6n1ente assegurar-nos a . caclz.. u1n a.s con-
cliçi3ed niais fa\•oraveis ao 11osso ben1-estar , Pessoal, inaterial. 

Se afsiin fosse não serian1os ·hon1ens, isto é, sêres intelligentes e livres, c1-
JJE .. 4e-s de clign1dac1e n1oral. Serian1os con10 a·nin1a.es, disputando u1na preza e ·cujo 
lns tincto não vai aléffi elo beber, co.1ner e do gozo physico. 

Xã.o; acima de nossa satisfação pessoal, do interesse proprlo, ha direitos 
ela fami·li a, ela paLria, da sociedade christã. Estes interesses superiores que se 
im;~õc~11 :l r!OSSa ccnsciencia são fórn1as elo que se cha1na o De-ver. JD o .Dever, 
na cons.3icncía honesta, estú acima de tudo. T'.Jlle eleve occupar o lugar de honra, 
o 11ri:moiro, nns nossas preoccupagões. 

Qu en1 põe o i·l1teresse no prin1eiro pla1w e o Dever no .seg·unUo, degraàa-s·e, 
abdica P.- suf., tll~·nidadc Je J1on1e1n . 

Depois de a.Iludir ii, obra anti -catholica e anti -democrat.ica <la Revolução de 
1789 1 e.li/.; o Cardeal .iVIercier que o propdet:l'rio, o chefe de industria fora.111 po1· 
m"ito tempo. <l u·ranlc quasi todo o seculo XIX, dominados pela üléa ele que el! es 
tinh":tn:1 o direito de tratar o opera.rio co1no uma n1achina, c.1a qual é raci-onal o 
habil tirar o mn.ximo el e rendimento . Esqueciam a cli s tincção funclrLmentaJ, tão 
betn as~ig-na·Iada por Leã-0 ~'\"III na sua ad1niravel 1}J;nc:rclica •1 :Rerum novaru111 '". 
dos dous aspectos nHttc ria.:l e n1ora1, do trabalho hun1ano. 

O operado é. sP.n1 d11vith1. con1paravel a uma Jnachina, 110 sentido de que 
a sua. .lcti\riclade crêa un1 producto util. de valor n1ercantil; -mesJno, neste sen -
tido. oll-c é a n1&.china por excellenc in.., pois o seu ccrebro, os se11s cl eclos COJTibi -

narant e procluzira1n tocJas as n1achinas ag-rlcolas ou industriae.s; orig-inaria-
rne11t8 é e.He que as acciona, dirige constanle:rn ente o seu jog-o. 

O üperal'io. porén1, n~o é s(in1ente n1n :--1.· 1nachina. O seu cerebro e o~ bra~ 

ç;us 8 ~ú) 01.·gõ.os vivos ele un1a pes.<Soa intelHgcnte e livi·e que, fl esle tit11lo
1 

possuo 
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-res.poambiliclades mo<·a·es e re!ig·iosas. E esta pessoa mesma não é um sêr iso-
lado, capaz de se satisfazer e autorizado :;; concentrar-ss sobre si m esmo. 

Normalmente, o operario é um chefe ele •familia e esta familia por sua vez 
se prende a ,uversas org·an!u,ções mais complexas, umas Jivres, outras natu-
raes e, principaln1ente na dupla organização geral da Patria e da Ig.reja. 

Sãv verdacles J}rimon1iaes ele c1ireito •na·tur!d , anteriores e superiores :t tocla 
convenção humana, obrigatorias para todos os chef-es de industria, para os Go-
vernos e para os proprlos operarios. 

v~.:. rdades sir11·ples hoj e, n1ns durante muito te1npo desconhec idfi..s; a socieda-
de que não via o operario senão através dos preconcei tos chamados .Jibera es , m:1 s 
na v0rc1ade .Jiber ticic1as ela Ilevolução franceza não as comprehendia. 

Contra este es tado ile cousas os sociaHstas ·tinham razão ele protestar e r e-
agir, tanto quanto os cs.tholicos t êm razão de protes tar e reag"ir. Quando o so -
c.ialls mo trabõ.llla para r epartir m a is equitativamente a riqueza public:L. para 
i111peclir a sua concentração e!11 a1g11n1as 111ãos d·e enorn1es capitaes, para nu g·1nen-
tar, portanto, inve r samente a r,omma de ·bem-esta r ·dos c1esherc1ac1os ela fortuna. 
o socia lismo tem razão. 

Ma~; o socialismo r1esnatura as ve1-clades qu e e ll e nos ajuda a propagar. no 
inundo, quando préga represalias bruta.es ou ca lculadas eni. vez de reclan1ar u111 , l 

c1emo'-'r~~cia assentat1a na fe li cidade do opera rio, sem as ruinas el as classes s u-
perlore". 

A Yicla tei·r ostr e não é a unica v icia; o corpo vestido, a limen tado e abr ign,do 
não é toda a .personailic1ac1e ... 

O operario tem naturaJmente grande bom senso para. compreh en c1er que o 
v&.lor do traba-lho de seus brn ~os é tributario ela direcção de seu pensamento; 
que a prosperidade da gran·de industria reclan1:..t o espirito de invenção, o poch.T 

ela org·anizaçilo. as rel ações intcrnacionaes, o equi!ibrio dos m ercados - todas ns 
cousas tle que E>.; na.tu r eza não é prodi·g·a, n1as que são r ese.rvatlas a n ma, éli lc. 

O <'>Perario c ntrei;i.1c ao seu bom sen><o comprehende isto. 
A' e ua alma r e pugnam as ambições temera.rias. Blle tem o ins t in eto ele or·" 

c1 em e a sua. r ectidào 11atural aceita. as su.periori·d:;;des sociaes . Elle sabe que o 
capital ele seus braços serla infecundo sem o trabalho cer ebral cio industrial, cio 
m es1no n-:.oclo que a intell\g·encia deste não 1fnrin,· nada se não tivesse a seu ser ~ 

viço a mão de obra dos tra ba•lhaclores . 
"N'~ o vos d.eixeis perturbar nem pelos conselhos timi·dos ou calc ulados el e 

uns, .llüln pelas exci tações po1ilic:1s el e outros, na sa1v&.gu::irda e defesa. de vossq.-.: 
intc.r ess1:..: s prüf.issionaes. Obedecei a o testemunho leal de vossas conscLencias . . , 

Acretl it:nnos que as palavras do g;lorioso Primaz belga farão os nossos le-
-~isls.c1ores r eneelir que o problema do trabalho tem aspectos m a is altos , mo-
raes e reli g io sos -e qu e não é unia sirnpl·?S qucstií.o ele contractos e preqos. 
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DECRETO N. 3.724, DE 15 DE JANEIRO DE 1919 

Rcg-ula as obrigações resultantes dos accidentcs ·no tl'abalho 

' O Presidente ela H epublic'l tlos g8taclos Unidos elo Brasil: 

P ·:1GO saber que o CongTesso i~acional decretou e eu sa.ncciono a resolução 
seguinte: 

TITULO 1 

Dos accidentes no trabalho 

Art. l .° Considermn-se accklc ntes no trabalho, para os fins da presente 
lei 

ct) o p1·oduzido por 11rna Causa suhita, violenta, externa e inYolnntaria no 
exercicio do trabaJho 1 dêtern1in:i.ndo le sões corporaes ou perturba~õcs funccio-
naes, ·que constituan1 a cn11sa nnica chl n1orte ou perda total, ou parcial, per-
1nanoete ou te111porarla, da capacidacle para o trabalho; 

b) a rnolesth contrallicla exclusivamente pelo exercicio elo trnbalho, quanrlu 
esle fór de natureza a só por si causal~a, e ·desde que de t ermine a mo!·te elo ope-
rnrio, ot: perda total .. ou Parcial , pern1an ente ou te111,i)oraria , ela c:i.pu.cicJacle para 

o trub::tlho. 
_~\i · t. 2 . 0 O acciclente, nas concliç;ões do artig'o anterior, quando occorrjtlo pelo 

fa cto elo tralJ&Jl10 on c1ura11te este, obrig-a o pat11ão a pagar unia i ndcn1nb~nção 

~Lo opera rio nu á sua fa :ni lia, exceptuados ape'nas os casos de força nutior ou 

cloJo da p1·opria victin1a ou de extran]1os. 
A1"t. 3 . 0 São considerados operarias, p::...ra o ef.i"eito ela inc1 ~ n1niv.ação , todos 

os intlb,,-)duos, de r1nalqu er s exo, n1aiores ou n1e nores , un1ft. vez L.llie trabalhe1n 

por contâ. de outren.1 11os s eguintes serviços : construcções. repu.rações e <l en10 -
liçõos do quE.lcJuer nature za, con10 de predios, pontes, estradas de ferro e d.e ro -
clagem. linlta.s de "tran1ways'' clectri cos, rêdes de esgotos, el e Hlumin~çfio, tcle -
g':raphlcas e telcphonica~, be111 como na conservação de todas essas construcçUes; 
de 'transporte, C:u·ga e descarga; e nos estabelecin1entos inclustriaes e nos tra-
hal llth5 agrícolas en1 que se en1pregue1n n1otores ínanhnaclos. 

~l\.rr. . ·1. 0 A obrigação es tabel ec ida no art. 2° estende-se ü, Uuião, Bslados 
o m.unicipios pdr:l. cün1 se us operarios, na. ex ecu çü.o dos serviços n1en cionnclos no 
arti .~·o an tececle n te . 

TITULO li 

Da indemnização 

A .. ::t. 5 ." A. inclenrniza<_..ião será. calculada f!cg·un<lo :t gTaYidade das conse.-
qnPncif1.s elo a.ccide·nte1 n;;:.: qun c.s poclern ser: 

U ) JJ1(,:•(:'. '; 



b) inc:tpacidacl~ lo ti.~ e permanente para o trabalho; 
~) inca.pacidade total e .temporaria; 
cl) incapacidade parcial e permanente; 
6) ;ncapaciclacle P"-rcial e temporaria. 

Parag-rapho unico. Os casos ele incapacidade serão definidos e especilic.iclo:; 
no reg:u1am-ento desta lei. Entende-se perinanente a incapacidade ·que durar n1ais 

de 11111 anno. 

Arl . 6 . 0 O calculo da inden1nizag;1.o nfto poderá ter por base quantia su-
peri'or a 2 :1100$ a.nnuaes 1 en1bora o saJario da victi1na exceda dessa quantia.. 

Ai.~t. 7 . 0 E1n caso de n1orte a inden1nizaçã.o consi stirft. ein un1a son1ma ig u:Ll 
~o sa lario ele tres a·nnos ela victin1a, a qual será. paga de .unia sú vez á sua fa-

111ilia, conjug-e sobrevivente e herdeiros necessarios, observadas as disposigübs 
elo Cotligo Civil sobre >i ordem ela vocação hereclitaria e mais 100$000 para as 
clespeza:; ele enterramento. 

\~ l . u O conjug·e sobrevivente terá. dire ito ã, inetade da inclen1ni%acão e os 
herdeiros n ecessarios á outra n1etacle, na con[orn1iclade elo direito . com1nun1 . 

* 2. 0 Deixan.clo a victi1na sõn1ente con juge o.u sómente herdeiros necessa.rio~ 
n. ihd~n1niza.ç: ão será ·r e cluzida a un1a somn1a igual ao sa1ario de dous annos . ..-\. 
n1esma. rcducção terá. lugar se o conjuge sobrevivente estiver divorciado por 
culpa SLH.L on estiver voluntar ian1ente separado . 

:!i 3 . 0 Na f>ilta ele conju:;e, ou estando este ellvorciado po1' culpa sua ou \'O-

lunt:1ri::i.n1ente separado, e nã.o havendo herdeiros necessat)os, se u. victiina dei-
xar pes~-0a cuja subsistencia· provesse, a essa.s pessoas deverá ser pag·a a inde111 ~ 

niz-a~rto, reduzida. nesse ca!iO á. somn1a ig·ual ao salario ele un1 n.nno . 

Art. 8 . 0 Em caso ele incapaciclaele total e permanente, a indemnizaçil.o a. se r 
pag·a a v ictirna Llo accidente consistir~L em unia so·n1ni.a igual á do seu salar io 
ele tre.:; annos . 

Art. 9. 0 E1n c:tso de incapacidncle total, n1a·s te n1poraria, a incl emnizaç~ào a 
ser png·a á victi1na ,sorá dü metade do salario diario até o rn~.....::hno de um anno. 
Se a incapacidade e:xceder d'?.sse prazo serü. considerada. pennanen te, nos ter-
mos clC' paragTapho unico elo art. 5°, e a inclen1nização regulada pelo dispm:;to 
r.o arti~·o a.nterio r. 

r\rt.. 10. En1 c~so r1e h1capncidacle parcial pern1ane11te 1 a . inclen1n ização a 
ser paga ú. Yictirna SP.rú. de 30 a GO º!º ela qu e teria direHo .se a incapacidade 
fosso total e pern1an•3nte, attendon-clo -se no cal.culo á. natureza e extensão da 
inca.pacidacle, ela accôrclo co rn ..... ; classificaç.ã.o qu e se1'ú. estabelecida no reg·ula-
mento d<?:;ta lei . 

_\.rt . lJ. '1Gn1 caso de incn.paciclade parcial ten1poraria a inclen1nizaçü.o a 
~er paga ú victhnl\. serâ. de n1etnde ela differença üntre o salario que vencia e o 
que vencer em· c'onseqnencia ela climinui~ão ela sua c.ipacielarle ele tra.ba lho, a tê 
que po::.::ia rr.-::i.clcpiirir esta. 



_\rt. 12. Qua11tl~ a inca p<.cicla de to1·a1 ou parci;1 J clurnr mais ele um anno. ' 
a, Yictirna deixarú., findo esse pra~o, de receber a diaria, passanflo a recebei· a 
indemniza.ção ilevida em caso de i11cap<.cidade permanente. 

Parugrapho unico. A victima do accidente perderá tambem o direito á dia-
rla desde o dia em que f.icar completamente curada ou apt~c para o trabalho ha-
bituai, 'JU í"ôr attingida por un"!.a incapacidacl~ permnne11le. N-este ultin10 caso. 
receberá. a respr;ctiva indemnizh,çft.o ·. 

Art. 13. En1 toc1of os casos o rtatrão é obrig·ado a prestação de soccmTos 
1necUcos e J)harn1aceuticos, ou 1 sendo necessarios, hospitaJares, desde o mo111ento 
do acddente . 

. § 1. 0 Quando. por falta ele m edico ou .pharmacia, o p:;,1.rão não puder prestar 
[t Yic tin1a ilnn1ecliata as.'9istrmcia, fará, se o esta.do da 1nesma o per111ittir, trans-
portai-ri pant o lugar m a is proximo eQl que .fôr possivel o tratamento. 

1 § 2. 0 Quando o estado da vict.ima não permittir o transporte, o pa.trilo pro-
videnciaríi.. }Jara que á, n1êsrna não falte n devida assistencia. 

·Art. 11. As indemnizações e diarias recebidas pel a victima em virtude el e 
qualquer incapacida de, serão deduzidas das indemnizações que forem devida3 
por motivo d e seu fallecimento ou por se tornar permane nte. a incapacidade 
temperaria. 

Art. 15. E·n tencl e-Re por salF>rio annuitl 300 vezes o salarfo cliario clit victi-
n1a na occasiào do acciclente. 

Pa;·ag1·apho unico. ~L'ratan(lo- se de a prendizes, e nte nde-se que o seu sala .. 
rio diarfo não é infnior ao m enor salario de um operario a.duao, que traha.lhe 
en1 serviço da n1e:sn1a natureza. ~roda via, em caso ·de incapacidade te1nporaria, a 
cli;o.,1·ia do aprendiz nJ.o excederfL fL que e lle effectivamente percebia. 

A.rt. 16. As inclernnizações fl que es ta lei obriga serão pagas no lugar d.o 
estabeh~cirnc-nto -e1n que occori·eu o accidente, sendo que as cliarias serão pag'as se-
n1an-a~1nente. Em C(l)s-0 el e n1or tc, o paga,n1ento aos beheficiarios será, feito após 
a npl'e:-Jentação de todos os docun1entos necessar'ios, (jue serão inclicndos no -re -
g11lnn1ento desta lei . 

.Art . 17. Quando. depois de fixada a inden1ni~ação, a; victin1a vier & falle-
cer er.1 r·onsequencj?t. do accidente, a lncapHciclade se aggravar, se attenuâr 1 se re-
pet ir ou desa pparecer, ou se verificar no julgan1e nto u1n erro substancial de cal-
c u1o, poclerã.-0 o patr.ão, fl victin1a, ou seus represe<J1tantes, pedir a revisão do jul-
ga1nento que dctern1ino1.1 :lS consequencias do accidente e· fixou a. inden1nização. 

~§ l. 0 Não 8erú. consicleralla coino consequencia elo acciclente a agg;ravo.ção da 
enfe rff1tclade ou a inortc provocada por culpa exclusiva da victin1a. 

§ 2. o /1. revisão el e que tra t:1. es te artigo SÓ ]JOclerfL ser pedicht den (!"O .elo prazo 
de dous annos, contados rl a data. do julgamento. 

Art. 18. Os operarioc; ela União, Estados ou mun1c1p10s, CJUe tenham direito 
a montepio. aposentadoria ou pens ão, núE> poderão peclir a inclemniza.ção cleter-
minncla no~ arts. 7° e 80 clesrn lei; n em os CJu e tenham -direito ú licença remu-
n0rafüc 8. lncll.'mnizaç:lo es tabe!ecicla nos cnts. 9°, 10 e 11. 



- 865 -

TITULO UI 

Da declaração do accidente 

.A1 t. 19 . '.l'u:lo o a~cii!P-nte de trr..baiho ·que obrig1.ie o operaria a suspender 
o serviço ou $e ausentar deverá ser i-ln111ediata1nente con11nunicado á autorida de 
policiai do lu gar, pelo patrão,' pelo proprio 01Mrario, ou qualquer outro. A auto-
ridade poli.clal co n1parecerá se1n cle n1ora ao h 1ga.,i· do acciclente e ao en1 riue se 
ôncontrar a Yictima, tomando as declarações desta, elo patrão e elas testemunhas 
para lavrar o respectivo auto, jndicando o no1ne, a qualidade, a r esidencia do 
i1atrão 1 o nome 1 a qualidade, a ·r esidencia e o salario da v ictin1a, o lug·ar prc-
cizo1 a !1ora e a ·natureza do :: ... ccide11te, as circu1nsta11cias en1 qu e se deu e n n·::t-
tureza 6.o~ feriinentos, os non1 es e as residencias elas testemunhas e dos bene-
f.iciarios ela victin1_a. 

* 1 . 0 l\To quinto dia, a contar do ucciclente, d eve o patrão envi::..i· fL ::i.utori-
dacle policial, que ton1ou conhecin1ei1to elo facto, prova ele que f ez á. victim.;._ e 
fornecimento ele soccorros meclicos e pharmaceuticos ou hospitalares , um attes-
tado rn.edico sobre o estado ela vlctin1a, as conseouen.c ias verificadas ou prova-
veis cio accielente, e a época em que será possível conhecer-lh e o rcsultn.tlo cle-
J:Lnitivo. 

* 2. 0 Nesse 1nesmo dia u o. .. utoridacle policial r e n1etterfL o inqueri to, com o::t 
clocu111entos a <1ue -se refere o paragTapho anterior, ao juizo con1pc tcnte, nara ?. 

instauragão do sun1n1ario. 
A l't . 20. Durante o trn,tamento é permittido, quer ao IJE,trão, qurr ao ope-

r:1rio, requerer a veriCicaç;ão elo estado ele saude deste ultimo, nomeando o jui 7. 
um medico para fazer o exame que se effectuará em presença elo medico nssis-
tente~ Se houver div.f'rg·encia entre ~lnbos sobre o estado -da victin1a e as suas 
Condiçfie~· de capa.cidade p·ara. o trabalho , o juiz no1nea1'á un1 outro n1edico para 
razer o exnn1e e no seu laudo baseara. o julg·an1ento. 

TITULO IV 

Da acção judicial 

Art. 31.. Recebido~ pelo jui7. competente o inqn erito e clocnrn entos de que 
tratfc o ' ~ 2° do >.~rt. 18. será immtcliatamente instaurado o processo judicial, que 
deverrt, ser encor1·ado no prazo maxilno ele 12 dias 1 contados ela, data elo a.::!ci -
cl enU~ . r~,inclo esse prazo, s1~rá proferida sentença e ordenado o pa;;;an1ento de -
vi elo pi; lo accide n te . 

Art . 23. Todns 1.8 acções qu e se orig·inaTem ela presente lei ;;erão processa-
cl:1.s per ante a justiça c01nmu n1. seg·undo as prescripções ela respectiva org·ani.za-
çtí.o judieinria, terão cur so sun1n1ario e prescreverão no prazo ele dous annos . 

Art. 2:J. O representante t1o ministerio publico é obrig·aclo a preMar assis-
t«ncia in:tll ciaria á victirna. A victima do acpiclen t e ou se\tS representantes goz(l-
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!'fio dé. reducçào de metade das cu·stas regimentaes, que serão cotadas para ~6 
serem, afinal, pagas .pelo vencido, não podendo a ~alta de prompto pagamtonto 
elas mllsmas ou dõ.s devicl:<B pel<;> patrão retardar a marcha dos respectivos pro-
cessos. 

A.rL 2'1. A pre~nte lei não exclua o procedimento c-rilninal, nos casos prcr 
vistos e~1: direito commum. 

TITULO V 

Disposições geraes 

Art . 25 . E' priv;Jeg·iitt1o e insusceptivel ele penhora o crinlito ela victima pela' 
inderrF;.izaç;ões determinadas na presente lei. 

Parag·rapho unico. _&,. divida proveniente dessas indeinnizó..ções g·oza, sobre !1 

profü1cçilo da fabrica em que se tiver dado o accidente, ela preferencia excepcio-
nal attr1buida pelo paragrapho unico fio art. 759 elo Codip,·o Civil aos creclitos 
por sala rio de trabalhadores agricolas. 

Art. 26. E' nulla de pleno <lireito qualquer convenqão contrària á, vresent t> 
lei, te1trlente a evitar a sua a.pplicação ?U a.Iterar o modo de sua. execução. 

A rt. 27. Quando os beneficia rios ela victima forem extrangeiros só terão 
d!relto {is indenYni?.aç;õe.s se resiclirern no territorio naciona.l vor occasláo do ac-
c idente. 

Art. 28. Todos os Nttrões atlingidos por esta lei são obrigados a affixaI-a , 
con1 os r~spectivos regulnn1entos, en1 lugar bem visível de suas fabricas, offi-
cinn.s ou estabelecimentos . 

Art. 29. Esta le i r;<:rfr regulamentada dentro ele 30 eli~ •. s e ·nnclo esse prazo 
~ntrará immediatamente en1 vigor. 

Art. 30. Revogam-se as cli .~posições em contrario. 
Rio de .Janeiro, 1" ele .TanP.iro ele 1919, ~go da Inclepenclcncia e 31° ela R e-

pul.>li ca . 
DELFIM iYIOHRrnA DA COSTA H.nrnmo. 

U» l)((no Sctntos dei Gost;a A1'C<?1jo . 

1lnton'io c/,c P<Ul'lfn Snlles. 

DECRETO N. 13.493, DE 5 DE MARÇO DE 1919 

R cctifica o art . 10 do decre to n. 3.724, ele 15 .ele Janeiro do corrente anno. que 
sanccio'1ou a resolução leg;isln.tlva regulando os acddentes no trabn.lho 

O Vice-Presiclente da Republica dos Estn.clos Unidos elo Brasil. em exer-
cicio: 

He,olve declarar que o nrt. 10 elo decreto n. 13. 724, ele 15 .el e »Tan eiro elo 
corr~.nt e anno. que sanccionou a resolução legislntiv& reg-.ulanclo os accidentet:' 
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do tra'.balho, fica assim rect.iricado, por ter havido engano no respectivo auto-
grapho: 

Em caso de incapacidade parcial .permanente, a inc1€mnização a ser paga á 

victima .serri. de 5 a 60 °j 0 da que teria .direito, se a incapacidade fosse total e 
permanente, attenclendo-se no calculo á natureza e extensão da incapacidade, 
de accurdo com a classificação que será estabelecida no r egulamento desta lei. 

Rio d e Janeiro, 5 de Março de 1919, 98° da Indepenclencia e 31° da IRepu-
blica . 

DELFIM MOREIRA DA. COSTA RIBEIRO. 

Urbano Santos da Costa Araujo. 
Antonio cLe Pcwliia Scilles. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Exm. Sir. Presidente da. Republica - Para. elabora r o· proj ecto cl·e r egula-
m ento ila lei de :wcidentes do trabalho, resolvemos organizar uma commissão 
<:ompasta do Dr . Andrade Bezerra, deputado federal; do Dr. Araujo Castro, di-
recto?" geral da Directoria de Industria e Commercio e.lo Ministerio da cA.g;ricul-
tura; do Dr . 1Dnlphe Pinheiro Macha.do, ·director do Serviço ele Povoamento, e 
do M&jor L u iz ·Ferraz, director do Departamento do Trabalho do Estado de 
São Paulo. 

Não obstante os esforços empregados pela comm!ssão. não pôde ella des-
obriga;r-r1e da ta r-efa den~ro elo prazo marcado pela lei, porqne teve de aguarelar 
a public:.tção do decreto n. 13. 493 , de 5 do mez corrente, que rectificou mn en-
g ano tio re 8pectivo ·autogr::tpho. 

O r cguln.mento estabelece uma enumeração dos serviços e inclu,,,.rlls sujeitos 
.ao r egimen tla lei. 

Essa e nnmeraçfw, por um lado, facilita a execução da, lei e, .por outro, dá aos 
~ntercssaelos uma idéa approximada do seu campo de applicaç.ão. 

Nlfo exclue, todavia, outras industrias e serviços que o juiz considere como 
-abrang idos nos t€rmos genericos usados pelo legislador. 

D etnmina e. lei que o pagamento ela indemnização seja 'feito pelo patrão. 
·Quer isto c1izer: a lei não cogita de seguro, quer obrigatorio, quer faculta-
tivo. 

Ma~ é evidente que, se o estabelecimento <lo seguro obrigatorio iria de en-
.contro ao seu -espirita, outro tanto não acontece com o seguro facultativo. 

O seguro ê g erulmente adoptado pelas diversas nações e constitue uma vai• 
t ag·em , não s ó para o operaria, que terá mais garantida a indemnização, como 
para o .prnprio patrão, que dessa maneira se livra, mediante o ·pagamento de 
c1uantia c.'€rt a , de r,1ma o·brigação, que lhe poderá, e m certos casoe, occasionar a 
ruina aa propria empreza. E, desde que o patrão é responsavel pela indemniza-
çã.o, na. f'.1.Jta de cumprimento da obrigação por parte da companhia ·de seguro 
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ou do syr.dicato .profi:;sional, conforme está expresso no regulamento, é bem de 
ver que semelhante innovação, ao env.ez de ser contra.ria á lei, mais concorre 
para a realização do que esta. visou: garantir, tanto quanto possivel; o ·paga-
n1en to ·da indemnização . 

A 'lei dispôz que os casos de incapacidade fossem defini·dos e especificados 
no regulan1ento. 

Est<> os definia, mas especificou sómente os casos mais communs de inca-
pacidacl<> permanente, total e parcial . 

E foi esse, sen1 duvida, o intuito do legislador, poi·s não é crivel que elle 
quizesse que fossem especificados todos os casos ·de incapacidade total e perma-
nente, total e temporaria, parcial e permanente e parcial e temporaria. 

Raros são os paizes que estabelecem uma cla·ssificação official de incapaci-
dade pa!'cü1l e permanente, d ev ido não só ás difficuldades que .podem surgir na 
sua elaboração, como principalmente aos inconvenientes que podem resultar de 
sua applic~ção. 

A' vista disso, julgou -se prudemte estabelecer uma classificação abrangendo 
unicamente as lesõe,9 mais communs, ficando os casos restantes dependentes do 
criterio do juiz ou tribunal, de accõrdo com o r esultado do exame pericial. 

Ha ainda outro ponto para o qual solicitamos a esclarecida attenção de 
V. Ex. 

A le i só cogita do processo judicial para a liquidação da indemnização. 
O , 1..,gulamcnto introduzia, porém, um dispositivo permittindo o accõrdo en-

tre patrão e operaria, desde que esse :;,ccôrdo não se afaste dos limites legaes e seja 
homologado pelo juiz. 

A miss'ão do Poder Executivo não é a de servil executor das deliberações 
do Legislativo, cabendo-lhe, ao contrario, Jarg·a amplitude .no estabelecimento dos 
meios tendentes a essa execução, com a unica condição de não burlar o intuito 
da lei . 

Ora, no caso de que se trata, é o que justamente aconteco: procurou-se fa-
cilitar a liquida<}ão fü,; indemnização, sem que fosse, entretanto, -omittida nenhu-
ma das cautelas visadas pelo legislador - a observancia dos limites fogaes e a 
intervenção do juiz. 

O accõrdo tem a incontestavel vantagem de tornar, para o opel'ario, mais 
rapido o recebimento da indemnização e de evitar, por outro lado, despezas des-
necessa.ria.s co1n o paga1nentc de custas. 

São e.stes os pontos princlpaes do regulamento que temos a honra d~ sub-
metter á :;·pprovação de V. Ex. 

Rio de Janeiro, 12 de Março -de 1919. 

Antonio ·de Pailna Salles. 

Urbano Santos da Costa A1·wnjo. 
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DECRETO N. 13.499, DE 12 DE lVIARÇO DE 1919 

Approva o regulamento para execução da lei n. 3. 724, de 15 de Janeiro de 1919, 
sobre as obrigações resultantes dos accidentes no trabalho 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, em exerci-
cio, usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da Constituição Fe-
deral, :l.<::creta : 

. .\.rtigo unico . Fica approvado o regulamento que a <iste aco1npanha, assi-
gnado ·JJ<llo Ministro de Estado dos Negocios da Agricutlura, Industria e Com-
mt'rcio e pelo da Justiça e Negocios Interiores, .para ·execução da le i n. 3. 724, de 
15 üe Janeiro de 1919, sobre as obrigações resultantes dos accidentes no traba-
lho ; revogadas as disposições em contrario . 

Rio de Janeiro, 12 de Março. de 1919, 98° da Indepeudencia e 31° ela Repu-
blica. 

DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO. 

Antonfo de Pculiia Sal!es. 
Urbano Santos ela Costa À.?"Cmjo, 

Regulamento a que se refere o decreto n. 13.498, desta data 

TITULO 1 

Dos acddentes do trabalho 

Art. 1. ° Consideram-se accidentes do trabalho: 
<:t) o &cciclente produzido por uma causa subita, violenta, externa e invo-

luntaria no exercício do trabalho, determinando lesões corporaes ou perturba-
ções funccionaes que constituan1 a causa unica da morte ou perda total ou par-
ei&:!, permanente m1 temporaria, da capacidade para o trabalho; 

b) a molestia contrahida exclusivamente pelo exercício ·elo trabalho, quando 
este fô;~ de natureza a sõ por si causal-a e desde que üetermine a morte do ope-
raria ou perda total ou p&.rcial , permanente ou temporaria, da capaci·dade para 
o trabalho. 

Paragrapho unico . . consideram-se n1olestias profissionaes, entre outras, as 
seguintes: o envenenamento pelo chumbo, mercurio , cobre; phosphoro, arsenico e 
seus deriva.dos, a pneumoconiose 1 a t&..bacose pulrnonar, a ophtalmia a1nmonia-
éa.l, o suffocarbonismo e o hydrocarburismo. 

Art, 2. 0 O a.ccidente, nas condições do artigo anter!or , quando occorrido 
pelo facto do trabalho ou durante este, obriga o patr.ão a pi.;gar a indemnização 
ao opera.rio ou á sua famil\a, exceptuados apenas os casos de forga maior ou 
dolo da propria victima ou -de extranho. 
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Parngrapho unico. Não constitue força maior a acção das forças natu· 
raes, quando occasionada ou aggravadru pela installação do estabelecimento, pela 
natureza do serviço ou pelas circumstnncias que effectivamente o cercarem. 

Art. 3. 0 A obrigação de que trata o artigo anterior estende-se ã União, aos 
Estados e aos municípios, para com os seus operarios, nr,; execução dos serviço.!! 

. mencionados neste regulamento. 

Do patrão e do operario 

Art. 4. 0 'Patrão é a pessoa, na.tural ou juri-dica, por conta de quem traba-
lha, o operaria. 

Art. 5. 0 Operaria é o individuo que, sem distincç.ão de sexo ou idade, presta 
seus :;,)rviços a outrem, a titulo oneroso, gratuito ou de api::endlzagem, perma-
nente ou provisorio, fõra ~ sua habitação, nas industrias ·e serviçoo mencio-
nados no titulo UI, salvo o disposto no art. 18 da lei n. 3 . 724, de 15 de Ja-
neiro ,le 1919. 

TITULO IH 

Das industrias e serviços 

Art. 6. 0 Estão sujeitos ao reg'imen da lei n. 3. 724, dé 15 de .Janeiro de 
1919 : 

1. 0 As industrias e os trabn.1hos agricolas em que ,se empreguem motores 
inanimados (hydraulicos, thermicos, electricos, ·a; . vento, a gaz, a petroleo, a ª" 
comprimido, etc .): 

a) usinas hydranlicas, n1ecanicas, hydro-elecu~icas; electricas, etc. ; 
l>) industrias de aguas mineraes; 
e) industria:s chimicas, electro-chimicas, metallurgicas, electro-metallurgi-

cas, :::;iclerurgicas, etc. ; 
ci ) industria meca:nica de construcção, reparação e conservaç;to de machi-

nas, ferramentas e accesS-Orios: 
e) industria•s textis ; 
!) industria ele lacticínios; fabricas de productos de origem vegetal e acoi-

mai; 
g) rntabelecimentos frigoríficos; 
h) fabricas cl.e combnstiveis artificiaes; 
i) if.bricas ele materias explos;vas e estabelecimentos que das mesmas se utili-

zareni ; 
j) usinas ·de producção. beneficiamento e conservação de assucar, café, ce-

reaes, a]godã.o, c.:annu, fecula, borracha, matte, alcool, etc.; moinhos e outros 
n1achinisrnos; 
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k) fabricas de productos tintoriaes, medicinaes, oleaginoso·s, parafinados, 
sapomficados, de materias graxas e seus derivados; 

t) fabricas ne p~·oductos panificados, feculentos e outros aiimenticios, a my-
laceos, etc. ; 

m) fabricas de materiaes de con<Strucção e ornamentação; 1>roductos cer a -
m!cos, lenhosos e metallicos, ma t eriaes para pastas, argam assas, asph alto, con-
creto, etc. ; 

n) estabelecimento<:! que empreg·arem machinas de trabalhar pedras, mttchi-
nas de jacto de areia, serras, machinas de moldurar, desbastar, c1esmont11r, bri-
tar, tornear, aplainar, polir, lapidar, etc. ; 

o) estabele<Jimentos que empregarem m aclünas c1e trabalhar madeiras, ser-
ras, 1nach!nas de ferramentas rotativas, machinas de aplainar, ful'ar, r espi-
ga.;r, etc. ; 

P) eerviços agricola,s (gradage111, lavra, semeadl!ra, ~ultivo, colheita, etc.), 
inclusive serviço<:; preparatorios e complementares (destocamento, compressão. 
irrigação, desseccamento, beneficiamento, etc.) . 

2. 0 A execução, conservação, reparação ou demolição de construcções de 
qualquer especle : 

a) vias-ferreas: ordinarias, funiculares , em cremalheira, de adherencia sup-
plemer.tar, a tracção hydraulica, &; vapor ou electri.ca , n1onotrilhos ; "tramways 11 

; 

bonds, etc. ; 
b) installações de illuminação a gaz, a alcool, a petroleo, a clectric iclade, 

etc. ; ca·naliZações Everea:s, subterraneas ou sub1naTinas, internas ou externas; 
accessorlos e dependencias ; 

e) insta1lações tele1}honicas, telegraphicas e outras; ordinarias e sem fio; 
rédea aereas, subterraneas e sub1narinas, inte rnas e externas, pára-1.,a ios; acces-
sorios e dependencias ; 

d) estabelecimentos, h ab itações e ·edifícios publicos; casas particulares e 
operarias (urban·!lls, suburbanas e ruraes), edifícios religiosos e habitações col- · 
lectlvas (templos, igrejas, hospeda rias, hoteis, etc .) , edif ícios d e instrucçil.o (bi-
bliothecas, museus, academias, ·escolas, etc. ), edi(icios e estabelecimentos de 
diversõc-,s (theatros, cinematographos, cassino·s, amphitheatros, 11ippodromos, 
etc.). estabelecime.ntos hospitalares (asylos, ·hospitaes, sanatorios, "créches", 
etc. ) , estabelecimentos de utilidade publica (matadouros, mercados, desinfecto-
rios, albergues ·nocturnos, etc.), institutos de correcção e segurança (quarteis, pe-
nitenciarias collectivas e cellulares, prisões, colonias correccionaes, casas de de-
tenção e de trabalho, <ltc. ), tribunaes, tumulos, monumentos, etc.; 

e) esgotos e obras de saneamento; excavações, ca,nalizações; depuração e 
serviços accessorios; serviços sanitarios e de limpeza publica; empedramentos e 
calçamen tos <liversos ; 

n canaes e todos os trabalhos similares de hyüraulica, aqueductos, pontes, 
canaes, <lclusas, planos inclinados para !;>arcos, etc. ; 

g) trabalhos .füi desobstrucção, r ectificação e regularização ele rios, Iagôas, 
etc. ; conso"lida~ã.o e d.efes--a -das margens ; barrag·ens, etc . ; 
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h) obras de protecção contra as inundações; regularização das to.rrentes; 
reservatorios de armazenamento das cheia.s; barragens, diques de protecção, 
etc. ; 

·i) obras de abastecimento de agua; poços communs, ·poços artesianos; tra-
balhos de captação, adducção, filtração, distribuição e outros; reservatoricm; tra-
balhos accessorios, etc . 

j) obras de arte; boeiros, obras de typo, pontilhões, pontes e v iaductos de 
ina-deira, alvenarla, c011creto, cimento ar1nado ou metallicos; passagens superio-
res ot1 inferiores; oln·as especiaes ; tunneis a céo a-berto, subfluviaes e subma-
rinos, etc . ; 

k) e1nbarc::.~ções1 reboca.dores, aeronaves, subn1arinos, etc. ; 
l) obras marítimas, obras de accesso aos 1)0rtos, embarcadouros, melhora-

mentos das barras, molhes, obras de abri.go dos portos, quebra-mares, obras in-
tern~.s dos portos, ca:naes, cães, entrada das clocas, defesa das costas e serviços 
accessorios; 

m) construcç·ão de pharúes. boias luminosas, obras de balizamento elas cos-
tas, etc. ; 

n.) iundações ao ar livre, directas e indirectas, com ou sem esgotan1ento, 
continuas e descontinuas, sob agua,, com enseccadeiras e pneu1naticas; trabalhos 
de sondagem e de escaphandros, etc. ; 

o) estradas de rodage 1n e ca1ninhos vicinaes ; 
PJ· c..bras de qua!quer nature.%a; internas, ·externas, a céo a:berto, subterra,.. 

neas e hyclt'aulicas; sondagens, poços e galerias ele mi·nas, etc. ; 
q) construcção de andaimes, cimbres, pontes de serviço e outras semelhan-

tes; assoalhos , barrotamento, tesouras, etc. 
3. 0 Os transportes terrestr-es, inarit,imos, fluviaes e aereos : 
a) estradas de ferro, "tram,vays", bonds a tracç~o hydra,u lica, a vapor ou 

e!ectrica; 
b) automoveis n1ovidos a vapor, a· gaz, a electricidade, etc. ; 
e) emba.rcações aereas, fluviaes ou marítimas ele qualquer natureza; 
cl) carrinhos de mão, carrocinhas, carr oças, caminhões, carros de praça, 

elevaclores. pontes rodantes e quaesquer outros meios de conducção e transporte 
de pessoas, animaes e n1erc&1dorias. 

4. o A carga e descarga ele a.nimaes e 111ercadorias por lneio de inonta -car-
gas, cadeia ,sem f.im, cabrestantes, talhas, sarilhos, cabreas, guindastes ; be-
lices e parafusos; transportr..dores, elevadores hydraulicos, pneumaticos, electri -
cos, etc . ; transportadores de taboleiros metallicos, pontes r odantes, apparelhos 
de manobra; noras de alcatruzes fixos, etc. 

Faragrapho unico. A enumerz.;ção de que trata o presente artigo não exclua 
quaeRquer o-uu·os estabelecimentos industriaes e trabalhos agricolas em que se 
empreguem motores irninimados, quaesquer outros trabalhos ele construcção, con-
servação, reparação e den1olição e qu&.'€squer o.utros meios de tra11sporte, carga 
e descarga. 
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TITULO IV 

Das consequencias do acci:dente 

Art. 7 ·º As consequancias do accidente, pan"L os effeitos da inde1nnização~ 
podern ser: 

CL) morte; 
b) .incapacidade total e permanente para o traba lho; 
e) ;ncapacidade total e temporaria ; 
ciJ ;ncapacidade parcif.l e permanente; 
e) incapacidade parcial e temporaria. 
Art. 8. o E·ntend·e-se por incapac idade total e permanente a invalidez a,bso-

luta e incuravel para qualque r serviço. 
Art. ·9. 0 São casos de incapacidade total e permanente : 
to) .:>,lienaçã·o mental incuravel; 
b) perda ou impotencia funccional, em suas partes essenciaes, de ambos 0s 

n1em·bro~: quer superiores, quer inferiores; 
") perda ou impotencia funccional, em suas partes essenciaes, ele um mem-

bro superior e de ontro inferior ; 
à) cegueii:a de ambos os olhos, com ou sem perda dos orgftos; 
e) cegueira ele um olho, com ou sem perda do orgão, e diminuição impor-

táll1te da -força visual do outro; 
f) lesão irreparavel elo cerebro, elo apparelho circulatorio ou elo respira-

torio. 

Parag1·apho unico. Consideram-se partes essenciaes dos m embros do corpo 
htunano, para os effeitos das 1ettras b e e de&te artigo, a mão e o 1:ré, be111 como 
o conjunto <los ~ledos da mão. 

A1·t. 10. Entende-se por incapacida,de tota,l e t emporaria, aquella que im-
possib .. lita, o operaria ele exercer qua,lquer trrul>a,lho clura.nte certo tempo. 

Para.gra,pho unico. Sempre que dura r mais d e um arrno, a, incapacida.cle to-
tal se1·ft considerada permanente. 

A1·t. 11. Entende·-sc por incapacida·de parcial e .permanente a diminui(<ão 
da capacirlacle de trabalho elo operaria por toda a vida. 

Pa>.·agrapho unico. Os casos de incapacidade pa.rcial e permanente constan-
tes da tabella annexa, bem como os casos ele incapacidade total e permanente ele 
que trr..,ta o art. 9°, não excluem quaesquer outros que mereçam ser considera-
dos como taes pelo juiz, de accôrclo com o exame pericial. 

Art. i.2. Entende-se por incapacidade parcial e tempora.ria a diminuição ela 
c1.pacidade elo opera.rio ·durante certo tempo. 

P«ragropho unico . Sempre que durar mais de um anno, a incapacidade par-
ei<>.• 1 ser~l considerada p.ermanen te . 
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TITULO V 

Da indemnização 

Art. 13. O calculo da indemnização ·não poderá t er por base quantia superior 
a 2 :400 $000 annuaes, embora o salario d·a victima exceda dessa quantia. 

Art. 14 . Entende-se por sa.lario annual 300 vezes o salario diario da victima. 
na occasião do accidente. 

Paragrapho unico. O salario total ou parcialmente pago em especie redu-
zlr-se-ha a dinh eiro, segundo os preços e salarios correntes na localidade. 

Art. 15 . Quando o oper&.rio trabalhar para. dous ou mais patrões, em diffc-
ren tes horas, calctüa.r-se-ha o salario diario como se toda a remuneração hou-
ve.sse sido obtida no serviço do patrão .para quem trabalhava na occasião do 
acci<len te. 

raragrapho unico. Se o accidente se verificar JNl.S primeiras hor.as do dia, 
o salario dia.rio serií calculado pelo salario médio dos dias anteriores do proprio 
opera.rio ou de outros qúe trabalhem em condições semelhantes ou em trabalhos 
analogos aos da victin1a . 

.Art. 16. No caso de serviço por tarefa 01.i empreita.da ou de salario varia-
vel, o salario será regulado pelo salario médio dos opera rios, nos termos do pa-
ragrapho anterior. 

Art. 17. Tratando-se de apre·ndizes, entende-se que o seu salario d iario não 
é inf01 ior ao m enor salario de um operario adulto que trabalhe em serviço da 
mesma natureza; em caso de incapacidade tem1~orariru, porém, a diaria do apren-
diz não excederá á que Dlle effectivamente percebia na occasião do accide nte. 

Art . 18. Eln caso de morte, a indemnização consistiflá. em um&.: somma igual 
~o ~a !arjo d.e tres a·1nvs da victi 1na e será paga de' un1a s.J vez á sua fanli Ji a 
cpnjuge sobr evivente e lwrdeiros necessarios, - observad·as as disposições do 
Co~igo (,1,il sobre a crdem da votação. he~0Jitar1n, e em ma is :lQ0.~000 P'<ra as 
despezas de ~nterra1nento. / 

,§ 1 . 0 O conjuge sobrevivente terá direito á metade da indemnização e os 
herdeiros n eceS&arios á putra metade, na conformidade do direito commum . 

§ 2. 0 Deixando a victima sómente conjuge ou sómente herdeiros -necessarios 
a indmnnização será reduzida a u1na somma igual ao salario de dous annos. A 
mesm:;; reducção terá luga r se o conjuga sobrevivente estiver divorciado por culpa 
sua ou estiver voluntariamente separado. 

§ 3. o Na falta de conjuge, ou estando eate divorciado por culpa sua ou vo-
luntariamente separado, e não havendo herdeiros necessarlos, se &J victima deixar 
pessoas a cuja subsistencia provesse, a .essas pesaoas d~verá ser paga a indeinn1-
zação, reduzi.da nesse ca.:so á somn1a igual ao salario de um anno. 

Art. 19. Em caso dü incapacidade total e permanente, a indemnização a. ·se;r-
paga á victima do accidente consistirá em un1a son11na igual ao seu salario de 
tres annos. 
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Art. 20. Em caso de incapacidade total e tempora.ria, a. indemnização a BSi" 
paga. á victlma seril de metade do sala.rio diario até o maximo de um anno. Se a 
incauacidade exceder dE>.~se prazo, será considerada permanente nos termos do 
paragrapho unico do r.,rt. 10, e a indemnização regulada pelo disposto no ar-
tigo 19. 

A!"t. 21. ·Em caso de incapacidade parcial e permanente, a indemnização a 
ser paga á vlctima será de 5 a 60 °\ 0 da!queUa a que teria direito se a incapaci-
dade fo<'se total e permanente, attendendo-se no calculo á natu<l'eza e extensão da 
incapacidade do opera.rio e tendo-se em vist·a os seguintes elementos: 

a) as ·faculdades de trabalho que subsistam depois do accidente; 
b) a idade; 
e) a intelllgencla; 
d) ú grão de instrucção; 
e) a inici·ativa e energia moral; 
f) a capacidad<3 de adaptação a uma outra profissão; 

. []) .!l. segurança ·da accommodação do operaria á mesma profissão que exer-
cl<:t ns.: occasião do accidente. 

§ l. 0 O calculo da indemnizaç1Lo .~em feito ·de accõrdo com a classificação 
d.:i t<..bella annexa, que ·não excluirá outros casos de incapacidade parcial e per-
manEm te, catlSada per lesão interna ou externa. 

1~ 2. 0 No caso de perda de mais de um memhro, a indemnização set'á calcula-
da sonu.>1ando-se as porcentag·ens estabelecidas na ta.bella annexa, para cada le-
sãx>, não podendo, porém, exceder ao tot:;.l de 60 °\ 0 • 

Art. 22. Em cas;i de incapacidade parcial e temporaria a indemnização a 
ser pagfl. á victima .será de metade da dirferença entre o sala.rio que vencia e o 
que vie" a vencer em consequencia da diminuição da sua capacidade à.e tr·abalho 
até que possa readquirir esta. 

Pa.ragrapho unico. Na hypotheoo do presente artigo e na. do art. 20, o abono 
da. dia.ria será contado do dia iseguinte ao em que se verificar o accidente, per-
ceben<lo a: victima o sn.lario integ;ral deste dia, qualquer que seja a hora em que 
tenha OCC'Orrido o mesmo accidente. 

Art. 23. Quando a incapacidade total ou parcial durar mais de um anno, a 
victima. deixará, findo ~sse prazo, de receber :;: diaria, pas-sando a receber a in-
demnizaçã,o devida em ca•so de incapRcidade permanente. 

Pa.ragrapho unico. A victima do accidente perderá tambem o direito á dia-
ria desde o dia em que ficar completamente curada ou apta para o trabalho ha-
·bitual, ou vier a ser attingida de incapacidade permane·nte. Neste ultimo caso, 
N!Ceberá a respectiva indemnização. 

Art. 24. A indemniznção e dia.rias recebidas pela victima em virtude de 
qualquer incapacidade serão deduzidas da indemni,.,ação que fôr devida por mo-
tivo de seu fallecimento ou por se tornar permanente a incapacidade tempo-
ra.ria. 

Art. 25. A indemnização e as füarias a que este regulamento obriga serão 
pagas no lugar do estabelecimento em que tiver occorrido o :;,ccidente. 
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§ 1. o As diarias ·S<"rão pagas semanalmente. 
§ 2. 0 No caso de accidente occorrido em .serviços de transporte, o lugar elo 

pagamento será a sêde da: empreza. 
Art. 26. Em caso de morte, o pagamento aos beneficiarias será feito apôs 

a apresentação de certidões de obito, casamento (se a. victima. não era. solteira.) 
e filiação, além ele outros documentos que forem julgados necessarios pelo juiz. 

,.,ITULO VI 

Ua garantia da indemnização 

Art. 27. ·E' privilegiado e insu·sceptivel de penhora o credito da. victima. pe-
las ind·emniza.ções determinadas neste regulamento. 

§ 1.º A divida. proveniente dessas indemnizações goza., sobre a. producção da 
fabrica em que se tiver <lado o accidente, da preferencia excepcional attribu!da 
pelo potra.grapho unico do ·art. 759 do Codigo Civil aos creditas por sala.rio de 
trabaih.<tdores agrícolas. 

•§ 2. 0 Entende-se por fabrica o estabelecimento que fabrica ou prepara qual-
quer producto. 

Art. 28. E' licito ao patrão: 
a) effectuar o segur0 individual ou collectivo ·de seus operarias em compa-

nhia. d.; seguros devida.mente autorizada a. operar em a.ccidentes do trabalho, quer 
para o pagamento das indemnizações, .quer para. a presta.ç·ão de soccorros me-
dicas, pha.rmaceuticos e hospitalares; 

b) effectuar o seguro de que trata a. a.Unea anterior ·em syndicatos profis-
sionaes organiza.elos de accõrdo com o decreto legj.sl,ativo n. 1. 637, de 5 de Ja-
neiro do 1907. 

Paragrapho unico . Em nenhum desses casos poderá o patrão descontar do 
salario de seus opera.rios qualquer contribuição destina.da ao pagamento das des-
pezas provenientes <'lo seguro ou ·das quotas devidaJS ao syndica.to. 

Art. 29. As socieda<'les de seguros só serão autorizadas a operar em acci-
dentes do trabalho se se obrigarem ás seguintes condições: 

a) separar as operações de seguros contra. accidentes do trabalho das de 
qna·esquer outros que -realizem; 

b) constituir um fundo de garaTitia'. espedal, cuja importancia será .arbi-
'trada pelo Ministro da Agricultura:, In.dustria e Commercio e fixada annua.lmen-
te, seiiundo o valor ·dos seg·uros .realizados ; 

e) n1bmetter-se á fiscalização do Ministerio da. Agricultul'a, Industria e 
Commercio, sem prejuizo da fiscalização da Inspector!a de Seguros; 

cl) rcmetter ao mesmo Ministerio, nas épocas conv·enienites, está.tutos, ba-
lariço3, relatarias, informações minuciosas sobre taxas, calculo da reserva de 13e-
guros, contractos e suas novações, modelos de apoiices; etc . 

Paragra.pho unico. Os syndicatos profissionaes só serão autorizados a ope-
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rar ent accidentes do trabalho se se obrigarem ás condições b, e e cl deste ar-
tigo. 

Art. 30. O fundo de garantia de que trata o art . 29, lettra à, será deposi-
tado no Thesouro Nó.dona!, em dinheko ou em apolices federaes da divlda. pu-
blica . 

Art. ,31, O patrão deverá communioar á companhia <le seguros ou syndi-
cato profissional, -dentro do prazo de 24 horas, o accidente e todas as circum-
stanrias que com elle se relacionen1, afim ele serem cump.rida,s as obrigações con-
trahiclas. 

Art . 32. O Governo poderá cassar a autorização concedida ás companhias 
de seguros e synclicatos profis.sionaes, desde que não oumpram fuS condições es-
tipuladas neste regulamento. 

Parag.rapho unico. Será organizada :uma co111missão consultiva para o es-
twdo -dos as.sumptos concernentes aos se,guro8 contra os acciden tes do trabalho. 

Art. 33 . Caso as companhias de seguros ou syndicatos profissio,naes não 
satisfaçam integralmente as obrigações estabelecidas neste regulamento, a vi-
ctima do accidente, por si ou por intermedio de seus representantes, recJoamarR. 
ao representante do ministerio publico, que procec1e1,á immediatamente, afim de 
que a& mesmas sejam cumpriclas pelo patrão . 

T'IT>ULO VII 

Da assistencia medica, pharmaceutica e hospitalar 

Art . 34. Em todos os casos o patrão é obrigado á prestação de soccorros 
medicos e pharmaceuticos, ou, sendo necessarios, hospitalares, des de o momento 
do acci<lente. 

§1 1. 0 Quando, por falta ele medico ou pharmada, o patrão não puder prestar 
á vlctima. a.ssistencia immecliata, farft, se o estado da mesma o permittir, trons-
portal-a para o lugar mais ,proximo em que fôr possivel o tratamento. 

§ 2. 0 Quando o esta elo ela victima não permittir o transporte, o patrão pro-
vi.denciará para que á mesma não falte a devida assistencia.. 

Art. 3,5. Os medicas que acompanharem as victimas de a.cciclentes em suas 
enfermidades fioam obrigados a attesta.r: 

a) se o acddente procluzio na victima incapacidade para o trabalho; 
b) qual a natureza do acciclente e duração provavel para que se opere a 

consolidação ; 
v) se, dura11te ·a marcha da molestia, apresenta. a victima. possibiliclade ele 

voltar .ao trabalho; 
à) se, obtida a cura ou a consolidação, della •·esu,lta.r incapacidade, qual a 

sua natureza ; 
e) E€ o accidente pro,duzio a morte do opera.rio. 
Paragra.pho unico. Nos casos especificados nas alineas a e e deste artigo, é 
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o medico ob!'igado a detalh&» a causa da inoapaci<la·de ou da morte, declarando 
"e hollve lesão interna ou externa e qual a sua natureza. 

'J:l'J:ULO VIII 

Art. 36. Durante o tratamento é permittido, quer ao patrão, quer ao ope-
ra.rio, por si ou por seus repreoonta.i1tes, requerer a verificação do estado de sau-
de do mesmo operario, nomeando o juiz um me<lico para fazer o exame, que se 
effectuará na presença do medico as.sistente. 

§ 1. 0 Se houver di vergencia eritre ambos sobre o estado da victima e as suas 
condições de capacidade pa ra o traba;lho, o juiz nomeará um out.To medico para 
fazer o exame e no seu laudo baseará o julgamento . 

§ 2. 0 Quando se tratar de fixar o di·a <la consolidação da lesão, para que 
a invalidez temporaria possa ser considerada permanente, a pericia medica pôde 
ser tarnbem determinada pelo juiz, ex-offic-i.o ou ; a requerimento da companhia 
de seguros ou syndicato profissional quando o opero.rio fôr s·egurado ·em algum 
desses institutos. 

Art. 37 . Havendo duvida so·bre a causa ·da morte •. o juiz poderá ordenar a 
autopsia da victima que tiver succumbido immediatamente ou pouco depois do 
accidente. 

Art. 38. gm todos os casos de pericia medica, o juiz designará os peritos, 
a.rbitrando-lhes a. respectiva remuneração. 

Art. 39. Nos exames periciaes que forem orclenaidos, não poderão servir 
como peritos pe&Soas ligadas por parentesco ou interesse ao patrão ou á vi -
ctima. 

Art. 40. O perito deve apresentar seu laudo dentro do prazo de cinco dias, 
contaé'.os da. dats. ela designação do juiz. 

TITULO IX 

Da declaração do accidente 

Art . 41. 'J'odo acciclente de trabalho que obrigue o operario a abandonar o 
se.rviço dever á ser immccliatamente communica.do pelo patrão á autoridade po-
!icial do lugar. 

Paragrapho u nico. Essa communicação poderá ser feita, tambem, pelo pro-
prio ope!'ario ou por qualquer outra. pessoa. 

Art. 42. A autoridade policial comparecerá, sem demora, ao lugar do ac-
cidente e a.o em que se encontrar a victima, tomando as ·decla!'ações desta, do 
patrão ou de seu rep,-esentante e das testmu nha.s, para lav.rar o respectivo a uto, 
no qual inaicar:l. : 

cc.) a desig:nação e séde ·da en1preza; 
b) o nomo, qualidade e residencia do patrão; 
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a) o nome, qualidade, residenci-a, saJa;rio, idade, sexo, nacionalidade, grão de 
instrncção e estado civil da victima; 

d) o lugar preciso, hora e natureza do accidente ; 
e) as circumstancias em que se deu o accideinto e a nt~tureza dos feri-

rnento·s; 
f) os nomes e residencias das testemunhas; 
g) os nomes. e residencias dos beneficiarias da victima. 
Art. 43. No quinto dia util, a contar do accidente, deve o pa trá-0 envit~ á 

a utoridade policfa.J que tomou conhecimento do facto: 
~) lJrova de que fez ã. victima o fornecim ento de soccorros medicas, phar-

maceuticos e hospitalares; 
b > <ütestado me clico sobre o est::cdo da victima; 
e) doclo.ração da·s consequencias verificadas ou prova veis elo acciclente; 
ci) Indicação ela E-poca em que será. po'ssivel conhecer o resultado definitivo 

do acciclente . 
S l. 0 Nesse mesmo dia., a autoridade poli@ial remetterá ao j.uizo compete n-

te, )Xl.ra. a instauração do summa.rio, o tnqu e rito com os documentos a que se 
r efero este artigo . 

* 2. 0 A autoridade policia) enviará. cópia dos alludidos documentoo ao Mi-
niste rio da Ag.ricultura, Industria e Commercio. 

Art. 44. Qua·ndo o accidente occorrer a bordo, o inquerito será feito pe lo 
comma.nc1·antc do i1avio1 au:i-:iliado por dua..s pessoas idoneas. 

1§ l. • Havendo medico a bordo, será por elle, tambem, .a.ssignado o inque-
ri to, fa~endo rus decral'~ções constantes d·ns lettras b, e e à óo art. 43. 

§ 2. 0 O inquerito será remettido, para os devidos fins, ao juiz do lug·a-r óa 
sédc da emprez.a. 

TITULO X 

Art. 45. !lPccMdcs pele juiz competente o inqueri to e documentos de que 
trat•a. o 1° do art . 43, ·será lmmedlatamente instaurado o processo judicial, que 

clcver ii ""'" ·enccrmdo ·no prazo de doze dias, contados da data do aeccldente. 
Findo esse Pr>lzo , s e1·á 11roferida sentença. e ordenado o pagamento devido pelo 
a ecicl<lote. 

~ 1. 0 O juiz compet<!nte serfL o juiz civel elo ltig·ar em que tiver occorric1o 
o accitl -:.~nt-e, observa.e.la. a respectiva org.aniZ'ação judiciaria . 

8 2. 0 SE> no correr do p!'ocesso judicial, houver accõrdo entre as partes so-
bre o qnantiim ela. iridemnização, observa.elas as disposições da lei n. 3. 724, de 15 
de .Janeiro de 1919, e deste regulamento, se.rá cnnsidera,do findo o processo, desda 
que o me Rmo accôrdo seja homologado pelo juiz. 

Art. ·iG. Todas as acções que ·se originarem da lei n. 3. 724, de 15 de .Ja-
neiro de 1919 , e ·do J)resente regulamento, serão proc·essadas perante a justiça 
commum, s8g undo as prescripções da .respectlV>a organização jucliciaria., e terão 
curso summario . 
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Paragrapho unico. 1&lmpre que se tratar, porém, de operarias da União, a· 
acção será proposta no Juizo Federal. 

Art. 47. O representante do ministerio publico é obrigado a presbar {l;SSi.s-

tencia judiciaria; gratuita á victima. 
Art. 48 . A victima do accidente ou sua familia gozará da reducção üe me-

tade das custas regimentaes, que se cotarão para só serem, afinal, pagas pelo 
vencido, não podend; f.. falta de prompto pagamento das mesmas ou das devidas 
pelo patrão retardar a mamha do respectivo processo. 

Art. 49. O ·presente regulamento não exclue o procedimento criminal, nos 
casos previstos e111 direito conunum. 

Art. ·50. Para os fins de e.statistica, o ·escrivão remetterá ao Ministerio da 
Agricultura, Industria e Cornmercio cópia da sentença do j uiz . 

TITULO XI 

Da revisão 

Art. 51. Quando, depois de fixada; a indemnização, a victima vier a fal lecer 
em consequencia do accidente, a incapacidade se aggl"avar, attenu=:-r, repetir du 
des•apparecer, ou se ver.ificar no julgamento um erro substamcial de calculo, po-

derão o ·Patrão, a victima ou seus representantes pedir a revisão do julgamento 
que ·determinou as consequencias do accidente e fixou 6: indemnização . 

Art. 52. Não será considerada como consequenciru do accidente a aggrava-
ção ·da enfermidade ou a morte provocada por culpa exclusiva da victima . 

Art. 53 . A revisão de que trata o art. 51 i;ó poderá ser pedida dentro do 
prazo de dous annos, cont::tdos da data do julgamento. 

TITUL·O XU 

Disposições geraes 

Art. 51. l<T nulla de pleno direito e considerada como inexistente qualquer 
convenção, contrari::t ao presente regulamento, tendente a evitar a sua applicação 
ou altt rar o modo de sua execução. 

Art. 55. E' vedado aos patrões retirar parte dos salarios de seus operarlos, 
ainda que com o consentimento dos mesmos 1)ara occorl'er ás despeZ'as relativas 
ao cumprimento d este regulamento. 

Art. 56. Se os interessados, por qualquer · motivo, executarem convenções 
nullas, caberá ao representante do ministerio publico a obrigação, desde que lhe 
seja dado conhecimento do facto, de promover immediat<amente a acção judicl!cl 
de nullida.de. 

Art. 57. Sondo os beneficiarias da victima extrangeiros, só -terão direito á.s 
indemnizações se provarem que residiam no territorio ·nacional por occa;sião do 
accidente. 
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Art. ·58. Quando deixarem de ser pagas as diarias ou ·deixarem de ser pres-
tados com regularida,de os soccoi-ros medicos e phannaceuticos, a victima, por 
si ou por seus representantes poderá reclamaT ao representante do ministerio 
publico, que tomará immediatamente M necessaria.s providencias. 

Art. 5 9 . Todos os .patrões a ttingidos pela lei de accrden tes do trabalho fi-
cam cbrigados a affixal-a., com o respectivo regulamento, em lug1a.r bem visivel 
·de suas fabricas, officinas ou estabelecimentos . 

Ai·t. 60. Este regulamento entrar á em vigor na data de sua. publicação. 
Art. 61. Revog·am-se as disposições em contrario . 
Rio de Janeiro, 12 de Março de 1919. - Antonio de Pa(fo(t Salles. - Ur-

banio Santos da Gosta Araujo. 

'í'AllELLA A QUE SE REFERE O AR'r. 21, § 1°, DO REGULAMENTO APPROVADO 

PELO DECRETO N. 13. 498, DESTA DATA 

Incapacidades Porcenta;gens 

I - .lj![ em.b1·os siiveriores 

a} Laa o direito : 

Perda rle todo o membro . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 a 60 % 
Perda do ante-braço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 O a 6 O o/o 
Perda da mão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 a 60 % 
Perda do pollegar. ..... . ...... . . . .. .. .... .... .. . .. . . .. . ......... 25 a -40 % 
Perd.'.:.; do indicador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 a 40 % 
Perda r1o médio ... ... . . 
Perda do annullar .................... . .. . ..... . ....... • ... .. • ... 
Perda do minimo ........ . ... . .................. . ...... • ... ... . .. 
Ankylosc completa da articulação escapulo-humeral , .. . .. . .. . . . . . . 
Anky!ose incompleta da G.rticulação escapulo-lmmeral, conforme o 

gráo. . ............. . ..................... . .. .. . . ..... . 
Ankylose completa do cotovello . . ......... .. ............. . .. ... . . 
Ankylooo incompleta do cotovello, conforme o gráo . . ........ .. . . . . 
Ankylose completa da articulação do punho ...................... . 
Ankylose incompleta da articulação do punho, conforme o gráo .. . . . 

b) L~do esque rdo : ..., 

10 a 25 % 
·5 a 20 % 

a 20 % 
40 a 60 % 

10 a 40 % 
30 'ª 4[; % 
10 a 35 % 
20 'ª 45 % 

5 a 30 % 

Perdi. de todo o membro .. .. . . . . . . .. . . .. . . . .. .. . . . . . .. . . . .. .. . .. 50 a 60 % 
Perda do ·ante-braço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 a 60 % 
Perda da mão.. .. . . ..... ... ...... ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 a 60 % 
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Perda do pollegar ...... . ... ... ....... . ..... . ... .. ........ . . .... . 
Perda do indicador ..... . .. . ....... .. ... . ... . .................. . 
Perda do médio .... .. .. ... .. .. ................... . .. . .. . ...... . 
Perda do annular ..... . .... . . . ........... ô ..............•...• . .. 
!P.erda do minimo .................... . ....... . ...... . .. . . . ... . . . 
Ankylose completa da articula~ão escapulo-h umeral .. . . . . .. .... . 
Ank.yl:>se incompleta ela articulação escapulo -h~1 meral, conforme o 

grão. 
Ankylose completa do cotovello ...... . . . ... .. . : ... ...... . 
An~ylose incomplet·a do cotovello, conforme o grão . .. . . . . .... ... . . 
Ankylosa completa da articulação do punho ............ . 
Ankylc,se incompleta da iu·ticulação do punho, conforme u gráo . . . 

II ·- Membros inferiores 

Perda de todo o mero bro . ....•... . ........... . ... . 
P erda da perna: . . . . . ... ... ... .. .. .. .......... . .. . 
Perda do pé .. . ..........••........... . . . . . ..... 

da rotula . . .... . ............ . .............. . . .. . . . . 
Perda de todos os artelhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Perda do grande artelho ..... . .. . ................. .... .. . . . .. . 
:Encurtam<mto do membro (superior a cinco centimetrns) ... 
Encurtamento do membro (inferior a cinco centíme tros ) .. 
Ankylcse completa da articulação coxo -femeral ..... 

20 
10 

:) 

5 
30 

fj ,, 
20 

3 
10 

55 
50 
45 

.30 

, 15 
10 
25 
10 
30 

a 
a 
a 
a 
a 
a. 

a 
a 
a 
a 
a 

a 
a. 

a 
a 
a 
a 
: ... 
a 
a 

40 
40 
20 
~o 

20 
r.o 

10 
·i5 
35 
45 
20 

60 
·60 
(.O 

60 
40 
30 
40 
30 
~o 

','.IQ 

o/o 
'J~ 

o/o 
o/e 
o/o 

% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 
o/<J 

% 
o/o 

10 a ·10 A11kylose ir.completa da articulação coxo-fe mural. conforme o g rúo. . % 
30 a 60 Ankylose complc t&. do joelho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 
10 a 40 A nkylosc incompleta do joelho, conforme o gr{to. . . . . . . . . . . . . % 
z5 a. 60 .Ankylos~ comp-leta da articulaçíLo do pê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . %i 

Ankylose incompleta da articulação do pê, conforme o· grilo . . . . 10 a 40 '.'fv 

III - Orr;üos vi.s1wcs 

Les ão dP 11111 org;ão vi sual, ficando o 011 tro perfeito . .. a 60 '}b 

Rio de Janeiro , 12 do Março de 1919. - Antonio d.q I?u.rZ..1a S allcs. - U7'-
1Jano Santos da Costa Ar,aijo. 

DECRET.O N. DE 9 DE ABRIL DE 1919 

''O Vice-Pri>..sid'lnte da R epublica dos Estados Unidos do Bn\sil, em exerci-
c io, de accõrdo com o dispos to no aJ·t. 32, paragrnpho unico do d c<:reto nu-
mero 13. 498, de 12 de Março de 1919 , decreta: 

Art. J. • A Commlssão Consultiva para o estudo elos assumptos conci>rnentes 
a os stig11ros contra os accidentes elo traba.lho será con s LituifüL de J 5 m emhro.<i, es-

• 

/ 
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colhiC.os ontre os representantes do Poder Legislativo, directores ou chefes de 
repartições ou services dos .diversos Mlnisterios e pessoas que pelo seu sa.ber e 
experlenci~t possam auxiliar efficazmente os trabalhos a'ffectos á r eferida Com-
mlssão. 

P;;,ragrapho unico. Os membros da Commissão Consultiva servirão gratuita.-
n1ente. 

Art . 2 . ° Compete á Com missão Consultiva: 

a) dar parecer sobre os pedidos de companhias de seguros ou syndicatos pro-
fissionaes para operarem em seguros contra accide n tes do trabalho ; 

b) dar parecer sobre :;.s reclamações que forem feitas sobre· o desempenho 
dos encargos contrahidos pelos mesmos institutos, ·pro.pondo as medidas que fo-
rem julg·adas conve nientes para perfeita garantia do segurado; 

b) dar parecer ·sobre :;.s recelamações que forem feitas so·bre o desempenho 
dos c,ncargos contrahidos pelos mesmos institutos, propondo as medidas que fo-
rem julgadas convenientes para perfeita ga·rantia do segu1~ado; 

bQ ,organizar modelos de est&.tistica referentes aos alludidos seguros, afim de 
f.erem ar~optados na repartição incumbida desse serviço; 

d) ministrar parecer sobre quaesqu-or outros assumptos quil, attinentes a 
accidentes do trabalho, lhe forerri commettidos pelo Ministro da Agricultura, In-
dustria e Commercio. 

A.rt. 3 .• A Commissão Consultiva será convocada, sempre que fôr necessario , 
pelo lVIinistro da Agricultura, lúdustria e Commercio que presidlrl\ aos seus. tra-
balhos. 

Art. 4. 0 A Commissão Consultiva só poderã deliberar estando presentes .pelo 
menos 8 dos seüs memoras e as suas resoluções serão sempre tomadas por maioria 
de votos. 

§ 1. 0 Das resolu~õ·es tomadas lavrar-se-ha ·acta, cuja cópia, serl\ annexada 
aos papeis referentes ao assumpto de que se tratar. 

i 2." Para execução dos tr&balhos de que tra.ta o paragrapho anterior e de 
outros que couberem á. Commissão será. designado 11m funccionario do Ministerio. 
da A;:Ticultura, Industria e Commercio, o qual exercerá essa.s funccões sem pre .. 
juizo das que for~m inherentes ao seu cargo e perceb-erá, a1én1 dos seus vencimen-
tos integraes, uma g~a.tiCicação mensal arbitrada pelo respectivo Ministro . 

Art. 5 . 0 A Cotnmissão Consultiva orga;nizará o regimento interno dos seus 
.t1·abalhoa. 

Art. 6. 0 R<'vogam-se •as disposições em contrario. 

Rio de Ja·neiro , 9 de Abril ele 1919, 98° ela Independencia e 31° doi Republica ·. 
- - De!phi·m Moreira da Gosta R-i.beii·o. Anto'1io ele Pacl.ua Sa/.les. - Urbm10 
Santos da Gosta Ai·an;io. " 



~, 884 
A LEI DOiS AÓOIDENTJDS NO 'l'RA'BALHO· ('') 

A EXCLUSÃO DOS OPERARIOS EM PEDREIRAS E MINEIROS DO SEU REGULAMENTO - O 

DR. COSTA PINTO FALLA A "A nAZÃO" 

A exclus!lo dos operarias em pedreiras do numero dos que não serão bene-
1'iciados pela execução da lei sobre accidentes do trabalho e, bem assim, a inte-
ressan t<i exposição que nos fez o Sr. S'acldock de Sá, do "Circulo dos Ope·rarios 
da União", nos induziram ó. proseguir na elucidaç:ão ' do assumpto, tarefa err1 que 
fomos felizes. 

O regulamento de lei sobre accid.entes do traibalho, .que vai ser ass!gnado 
no proximo despacho 'collectivo, exclue, dolosa e injustamente, dos beneficies da 
lei, duas classes de o.pe·ra.rios dos mais expostos a &.ccidentes e cujo ·labor é mais 
pesado: são elles os operarias em pedreiras e os· mineiros propri·amente ditos, 
isto é, os que trabalham na extracção de minereos. 

Essa t'xclusão é uma falha gravissima do regulamento e ainda pôde ser 
muito facilme·nte sanada, antes da assignatura do decreto que tornará o regu-
lamento lei. Para o caso ch&.mamos, com insistencia, a esclarecida attenção do 
Dr. Padua Sal·l~s. O problema é da maxima importancia, podendo a injustiça 
de que são victimas os mineiros e ope.rarios en1 pedí·eira.s dnr origem a. uma· pa-
rede, ·ou, pelo menos, incrementar consideravelmente o desgosto e a inquieta-
ção das cla-sses aperar!as, nellas implantando um máo fermento. 

Medite o Sr. Ministro da Agricultura sobre o caso, emquanto é tempo, to-
m&ndo em consideração as palavrds do Dr. Costa Pinto, Secretario do "Centro 
Industrial'\ a quen1 fomos ouvir e que é, no assum.pto, para ·o mundo officia-1, 
autoridade insuspeita. 

O D!-'.. COSTA PINTO ANALYSA, PAflA A "A H.AZÃO" O REGUJ...AMENTO DA LEI SOBRE 

OS ACCJDEN'l'ES DO TRABALHO 

Sabendo que o 'Dr. Costa . Pinto, do "Centro Industrial", collaborara. na Te-
gulamentação d1'. lei sobre os accide.ntes, fomos ouvil-o sobre o assumpto, tendo-
nos S S. 1Jromptamente feito a exposição seguinte: 

Ef1'ectivamente tive a honra de ser muito attenciosamente convidado pelo 
Dr. Araujo Ca,stro, Chefe da Directoria Geral ela Industria e Commercio, do Mi-
nister10 d·a Agriculturó.-, a concorrer com o meu fraco auxHio e e:icperlencia para 
a regulam.entação ·da lei sob.re os acciclente s · do trabalho, ass.umpto que venho 
acompanhando carinhosamente desde a apresentação do primeiro projecto, que 
foi . o do Sr .. Dr. Adolpho Gordo. 

Colleccionei mesmo todos os projectos, emendas e discursos pronunciados so -
bre o :ilssumpto no Congresso Nacional, havendo tam:bem estudado a legisla.ç.ã.o 
dos df,mai~ paizes. Acompanhe! assim, a convite, a elaboração do regu,Jamento 
que v::.i ser promulgado, conhecendo-o perfeitamente, tendo ventHaclo ju-stam8nte 
com o ha\Jil actuario que é o Sr . Oliffers, que apresentei a• Dr. Araujo Castro, 

(D'A Rcizã-0 de 12 cJe Março ele l.~l.9.) 
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algumas das partes mais int@ressa ntes e sobre as quaes a commissão lutava com 
a: falta de escla r ecimentos . Um desses pontos foi exactamente o caso da por-
centagem minima para as indemnlzaçoos por incapaci dade parcial permanente . 

5 E NÃO 30 °1° 

O Sr. S·a ddock de Sá. enganou-se. O nrtlgo 10 da le i nunca foi discutido 
com a porcentagem minima de 30 °1° e sim ~om a de 5 ºIº, n ão tendo esse a r ti-
go, nos debates, jámais si'.lo .emendado, p elo que desafio a que me mostrem, nos 
'Anna'ls" do Congresso, a respectiva emenda. Desde o primei.ro ·projecto, a té 
ser approvndo o a rt. 10, sempre consignou a porcentagem de 5 °1°. 

Numa .das transcripções da lei, porém , houve um engano e de 5 fizeram 30. 
pa>Ssan do o texto a ser assim copiado . O fac to, porém, é que a po.rcentagem mi-
nima ''· realmente, de 5 e não de 30 ºIº · 

E nem podia deixar •de ser assim, porque do contra rio, pela perda da pa rte 
que fosse de uma unha, teria o patrão que pagar ao operaria 30 ºIº no mini mo. 
Tal porcentagem mlnima não constitue at ten tado contra os dire itos do operaria -
do, estando -longe el e ser un1a ·burla·. E ahi ê qu e labora en1 erro co·m.i).leto , por 
desconhece r o r eg·ulamento, o Sr. Sa·ddock de Sá . 

TAJ3ELJ.A DE A.CCIOENTms 

ü regu.Jame!1to , como todos os con generes, e nem podia se r de outra f6 rma, 
pos·sue numerosas tabellas, "enumerando n1inuciosan1ente todos os a cc identes co .. 
nhecidos no tra btd ho, e de termin ando , pa n e cada um, fL porcentage m qu e deve 
se r paga . 

"Desde o ferimen to leve, a Perda ele un1 dente, ou de uma unha, ao n1a is 
g rave, 11os ca.sos de inca p8ciela cle parcücl perma nen te, como a perd a de um dos 
olhos, os accielentes se acham enumer a dos, t endo marcad a, em fr ente, a respecti-
va por0entage1n a s er paga . ,," 

A l)erdn. de Lunri phal•an ge de un!. dos dedos da 1n ão dire ita ten1 a s ua por-
centage1n dífferente da qu e seria pag·a pel,a perd,1 da 1nes1na pha la.ng·e el e um 
dedo füL mão esquerda. 

N ã o fica, pois, ao ar bitrio de juiz.es e el e peritos a fixação cl::t porcen tagen1, 
que é estabeledda rigorosam ente pelo regul ó.m ento. Compreh ende-se dahi a ne-
cessidad e da porcentagen1 oscillar entre 5 e 60, of fe recendo m a rgem a uma g·ra -
duaçãu jus ta . proporcional ii. importa ncia elo accidente . 

Mas &..inda : cog·ita o regulamento dos casos in editos, is to é, de accidentes 
que, pela sua ra rida de, não pud-e ra1n ser catailo g·a dos , cl et errnina ndo como, no 
ca,so, devem agir os juizes ao de tertnina rem a porcen tage1n a ser pag~. Trata · 
tamb ern com car inho e cuida do do aug mento ele valor p rofiss iona l, para deter -
mina;elos operarios, ele certos e de termin&:dos membros . Os de·dos áe um linoty-
pista, por exemplo, valem mais, e com razão, que os dedos de um outro opera-
ria , cujo ·trabalho não se ex erça preclzament e com elle s. 



Assim,. no caso dn um pedreiro e um Jlnotypi~W. haverem perdido, ambos, 
e m accictentes, o dedo indicador da mão direit;,,, não receberão ambos, ainda o.ue 
ganhen ... o mesmo salario, indemnizações iguaes. 

O pedreiro será. indemnizado pela tabella commum e o linotypista por um 
calculo especial, em q11e se a ttenclerá ao valor p;,,rticular que para elle tinha. o 
membro perdido, com o é111al trabalhava. I:Ia profissõe;s que valorizam deternü-
nados membros com especialicla,de, não sendo justo que acci-dentes que a.ffectem 
taes membros sejam indemnizados pela tabella commum, que é m.inucio.sa e libe-
rai!, e3tabelecendo porce ntagens razoaveis de accôrdo con1 a i1m·portancia e na-
tureza do accidDnte . 

~ão, pois, como se . ve, i·mprocedentes os temores de ·qu.e se fez éco o Sr . 
Sa<:.dock de Sá, aliás, com razão, poi.s ignora certamente os detalhes a que me 
estou ref.erindo com conhecimento ele causa. Nesse ponto, o regulamento é libe-
ral, assim corno na assistencia meclico-pharmaceutica, que será prestada pelos 
patrõe.i, tendo o operario o direito de exigir outro medico, caso não se julg·ue 
bem 11'.ec'iicado peJo que lhe fôr enviado pelo patrão . 

OS OPERARIOS EXCLUIDOS 

Infeli=iente a lei n. 3 . 721 é lacunosa, não se estendendo a to(\Os os ope-
rarios e na sua regulamentaç;.ão ficara111 alg-u1na:s falhas, m!'do g.rado os esforços 
do Dr. Araujo Castro, que manifestou, nesse trabalho, intelligencia r eal e gran-
de poder ele assimilaçüo. Garantindo a le i os o.perarios em construcção e os de 
fabricaf:l ·e estabelecin1e!1tos industriaes "que ,e1npreg1le 1n motores ina-nimados", a 
com1nissão entendeu1 contra o ineu pa recer , que não podi&: incl·uir os opera.rios 
em pe.drelras e os inineiros. E 1 uma lacnna gravissim-a e que julgo perfeitamente 
sanavel. 

Con3iderando prüneiramente as pedreiras, veja1nos con10 poderiam, sem fa-. 
rir a lei, ter pelo regul&mento os seus operarios incluidos entre os beneficiados. 

A8 pedreiras são estabelecimentos indu·striaes, possuindo não poucos moto-
res inanimados, 11 tram·w·ays ", etc., estando, portanto, nos termos da lei.. Além 
disso, todas as pedr>e iras usa m explosivos e estes po•1em perfeitamente ser equi-
parados aos motores inanimados. O explosivo é um motor que actúa uma só vez, 
m a s qne, por isso, não per ele a sua qualidade. Ha motores ·ditos ele explosão, cujo 
funccioname nto !' uma série coordena.da de · explosões. 

Assim, o emprego IJe explosivos equipara as peclreira-s aos e·stabelecimentos 
que possu en1 inotores ina.n!n1ados, sendo perfeitamente cabível a inclusão dos res-
pectivos opera rias entt·e as c lasses beneficiadas . Accresce que as pedreiras podem 
ser consideradas corno um ac.cessorio ela construcção civil, .por<we fornecem as 
pedras flecessarüw e, ass.in1, os operarios em pedreiras poderia.1n ser beneficiados 
pelo r egulamento juntamente com os seus collegas da construcção civil. 

Não se justi.fica, pois, mesmo diante da lacuna ou omissão da lei, a exclu-
são fü>lorosa dos operariog em pe·dre iras ! 
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Reputo perfeitamente cabivel e até facil a ' inclusão dessa classe do operaria-

do no regulamento da lei sobre accidentes do trabalho . 
Quanto aos mineiros, por essa classe muito se esforçou o· Dr. Arauio Cas-

tro, que i!ldicou na relação de construcção todos c1ue, nas minas, trabalham na 
perfuraçi'í<> e conservação de poços e galerias . l!~icaram, porém, de parte os mi-
neiros propri1111ento dites, os que se entregam á extracção dos n1tneraes. 

A commissão os abandonou não achando meios de os contemplar. 
Penso de modo contrario, pois as mina.s são estabelecimentos industriacs, 

en1preg-ando, en1 regra g·eral, n1otores inanin1ados e explosivos, níto se con1pre-
hPndendo .que uma mina possa funccionar se111 bo1nbas ·poderosas, "tra'ln,vays ", 
ventilarlore.s, eleva'dores, etc. 

Estão assim as minas perfeitamente enquadradas nos termos da lei, devendo 
os mineiro·s g·ozai· dos beneficios da mesma classe exposta a accidentes como 
é a sU:a. 

Operarias em pedreiras e n1ineiros pocleria111 e pode111 ainda ser conte1npla-
dos, não praticando o regulamento, neste ponto , unia grave inju~":3tiça. 

O SEGURO 

A lei não falia em seguros; o regulamento, porém, tornou facultativo, em 
certas C"ondições, esse seguro, medida perfeitamente razoavel diante da omissão 
da lei, visto que é a praxe geral . Neste, porém, como em todos os demais pon-
tos, a lei <]ue e-stá sendo regulamentada é inferior ao projecto Prudente ele Mo-
raes, que garantia muito mais o operariado. 

Basta que nesse projecto, cujo alcance social era muito maior, o patrão era 
obrigado a segurar os operarioG em companhias que proonchessern determinados 
requisitos de segurança, ou a depositar, no Thesouro Nacional, uma quantia de 
valor proporcional ao nun1ero de seus op-era.rios. 

Ficaria, a.3sin1, garantido, en1 qualquer hypothese, o pag·a1nento do acci-
dente . 

Sendo agora facultativo o se;:;·uro e não havendo obrigação de caução, em 
muitos casos, o operarlo ficará sem garantias e nada receberá. Admittamos, 
'como ':lxemplo, a construcçã-0 civil ; no caso do empreiteiro, como não é impos-
sivel. acüar-se endividado, não tendo segurado os seus oper&..rios. Occorrendo um 
accidente, incapacitando muitos operarios, corno serão estes pagos? A obra que, 
pela lei, eleve ser garantia, é, no caso, propriedade de terceiro. 

Ahi está ·esboçado um caso em que os operarios poderão ficar Judibriadoo, 
cas<> qae não occorreria com o projecto Prudente, porque então os operarios se-
riam pagos ou pela con1panhia seguradora ou ·Por um desconto na cauç~.o do em-
preiteüo. depositada no Thesouro. 



AJCCIDJDN'l'IDS DO 'l'R.AJBA'LHO 

Na sua con1erencla de hontem, ( *) o eminente Consenieiro Ruy Barbosa de-
clara que, na regu:r,,xmentação da lei de accidentes do traba1ho, ha duas lacunas 
".gravi·sshnas", que não ipod·en1 cor.reir por conta do legislador. 

Como se sabe, fizemos parte da com.missão encarrega,da da elaboração desse 
trabalho, acompanhando-o até o momento de ser subrnettido á assignatura do 
Sr. 'Vlce-Presitlente da; Republica . 

Jul,;>arno-nos, por isso, 110 dever de tlar uma explicação ao notavel me.stre, 
de quem somos um grande e sincero admirador, afim de que IS'. Ex., que, em 
trabalho de maior monta (:Y.l:anual da Con,stituição Brasileira) já reconheceu no 
slgnatario destas .linhas "muito criterio. m e thodo e tino", possa &:ttenuar o 
seu juizo sobre a alludida regulamentação, Ct qual s e procurou dar a maior elas-
ticidade passivei dentro do texto legal. 

Depois de enumerar no art. 6° os pdncipa~s serviços e industrias sujeitos 
á app!icação da lei, o regulamento ·ctccrescentou cuidadosamente no paragrapho 
'u.nico dess-e art igo: "A ~nu n1eração de que trata o pr·esente arügo não exclue 
quaesquer outros estabelecimentos i·ndustria·2s e trabalhos agrícolas em que se 
en1•pregu-en1 n1otores inani1nar1os, quaesquer outros tra.balhos de construcção, con-
servaçã,), reparação e demolição e quaesquer outros meios de transporte, carga 
e: descarg a,'~ . 

O .iciiz não está, portanto, inilibido de applicar a lei a qua.!qu,'r estabeleci-
n1ento que trabalhe com o auxilio de motor inanin1ado . 'l'udo se resun1e c1n uma 
que..stão de facto: a verificação da existencia ou não do 1notor inanimado . 

.Sobr~. este assumpto, é o systema transcre v er a, carta <que, ha dias. dirigimos 
a diversos jor·naes desta Capital: 

"Na entrevista do Sr. Dr. Costa Pinto, Secretario Geral do Centro Indus-
trial, concedida á Razüo e tra.nscripta n·a secção - ','.Publicações a pedido" 
do Jornal <lo Comrnercio de hoje, ha' um equivoco que convém cl·csfazel' desde lo-
go, a bem ela tran quil!ldade dos ln teressad-os. 

O regulamento não exclue nem podia excluir trabalhos realizados de pedrei-
ras com o auxilio ile motores inanimados. 

O rpe ~e !ez foi apenas deixar de inclui>· na enumeração - que, aJiâs, corno 
já se disse, e é precizo ·accentuar bem, não é limitativa -, os trab'aJ.Jios das pe-
clreira.s em que se utilizam tão sómente miiterias explosivas. 

O Sr. Dr . Costa iPinto entende que o emprego de explosivos equiparru as pe-
drelras aos estabelecimentos que possuem motores inanimados. 

Não contestamos a sua opinião: q11eremos apenas referir que em ~eral os 
escri,ptores e as cllversas legislações fazem distincçfüo entre motores jnanirnados 
e materias e:ii:ploslvns. Assim S·endo, não ha contestar que se procedeu com acer-
to, deixando a solução do assumpto para -o judici,aTio, que certamente tera, de 
se ma1:ifestar so]}re muitos outros casos de natlireza semelhante. 

( '') Conferencia sobre a Qii.esl:éio Saci.ai elo Dr. Ruy Bctrbosa, em 20 de 
Marr,o d11 191~ . 
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Não foram igualmente excluídas as minas em que sã-0 empregiados motores 
inan1maaos ma;s ,tão sómente aquellas cujas explorações são feita;s independen-
temente d·esses motoTes. 

Embora sem o emprego de motores in,;,nimados, foram, todavia, incluLdas 
a.s construcções de poços e galerias de minas porque a 1'ei declara que estão su-
jeit-0s á sua appUcação as construoções ele qitciLque1· nat1ire21a. 

A ~ommissão f<õz o que podia, fazer, .não lhe sendo 'licito, comtudo, enume-
rar eetabelecimentos e serviços não comprehendidos nos termos da lei, porque 
isto importaria ir além do que estabeleceu o Jeg·islador. 

Ainda .nenhum paiz estabeleceu - nã;o podia fazei-o - uma discriminação 
completa dos serviços e industrias sujeitos a risco profissional. 

As lacunas da enumeração do regulamento só pouco a pouco poderão ser pre-
enchidas pelo legislador ou pela jurisprudenci.a, como acontece na França e em 
outros paizes . 

Se, por um 1udo, o Executivo teve escrupulo em não <ixceder ás raias do que 
foi votado pelo Legislativo, por outro !ajo, deixou bem claro no alludido paro.-
grapho unico que o JU<Hciario poderá ap·plicaT a lei sem delimitação alguma.. 

Conhecemos 1bem o superior espírito d<i justiça do Sr. Co11Selhei.ro Ruy 'Bar-
bo5a, a .quem sempre rendemos homenagem e respeito, e estamo·s certos de que 
S. Ex., c~m estes escla recimentds, a·bsolv<iTá dessa culpa a commissão, que a.gio 
com a prooccupação de tornar tanto quanto vossi·vel, f·avoravel a ·applicação da 
lei a pRtrõe-s e operE.rio·s . 

O Sr. Conselheiro Ruy Barbosa ê ·não só o maio.r dos nossos jurisconsultos 
senão tam·bem um dos maiores jurisconsultos do mundo inteiro. 

Oxalá, sirva a sua incontrastavel opinião paya que os juízes estendam a. ap-
plicação da lei a uma classe que, pelos frequentes perigos a que se acha ex-
posta, bem merece os beneficias do risco profissional. ( "') 

ARAUJO CA8TRO. 

21 - 3 - 919. 

(") Do JO?'n(ii 1!0 Co·m11·1ercio de 22 ele Matço ;!e lVJ .\l. 

, . 
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CAIPITAL E T.RABA:LHO (•) 

I 

A historia, que é a revelação constan te das luctas e desig.nios humanos, vem 
traçando com l<it'tras de sangue o camin110 que deve conduzir o mundo a uma ci~ 
villzação onde a felicidade fique assegurada. 

Duas grandes construcções são necessarias á vida humana: a construcção po_ 
litica e a construcção civil . A prim'eira tem por objectivo a igualdade das aspi-
rações pmra todas as fcrncções publicas, assegurando o direito de voto, de reumào, 
de discussão, a liberdade de consoienc·ia, a .Jlberdacle de imprensa, a autonomia· 
absoluta do individuo, a sua dignificação, o recimhecimento ele suas prerog-ativas, 
A segunda tem por objectivo a garantia de um abrigo invlolavel com os recursos 
de uma subsistenoia certa e ]J<lrenne. 

A construcção política já pôde ser considerada uma conquista elo esforço hu-
mano, ern qua.si todos os povos latinos e anglo- saxonios. Elia se e.stend·erú certa-
mente a todos os paizes, á medida que a consciencla do povo si fõr abrindo á luz 
da liberdade. Ella não pernütte mai.s a divisão entre os membros de uma mesma 
nacionalidade. O pwot de toda a civilização, desde oo tempos antigos, desde RO.-
ma o.tê aos nossos dias, foi se mpre . em too·no da consagração individual. Não é 
um paiz livre sinão aquelle onde é dado ao individuo o <lireito de só se descob;rir 
para saudar, mesmo de ante da vcssoa mais g·raduada, como um acto ou tributo 
de. cortezla e não como uma exigancia ou Imposição. A corte~ia significa iguail-
dade <i a imposição significa hun:iilhação. O povo que acceita U\na exigencia lm-
mlJhante é um povo ele escravos. 

Nunca podemos comprehend'er os Intuitos ele uma ou outra escola socia]Jsta 
quando diminue o valor individual. Só podemoG comprehender uma construcçiW 
polltica onde o Estado é tudo e o individuo é tudo. E' o consorcio da. soberania 
do Estado, que symbollza o povo, com a autonomia completa elo individuo . Este 
consorcio ·que harmoniza os interesses do Estado com os do inclividuo foi nitida-
mente fix.ado por Pa.soal, ql/anclo em um;i definição _çonclsa, elle proclamou que ª . 
multidão que não é unidacle é confusão e a unidade que não ê multidão é ty- , 
rannia. 

Fol 'para <..'OnGag-rar a individua,Jldade humana que l10uvll luctas sanguino-
lentas, hecatomhes terrlveís, Tevoluções tragica~ . 

· ('') Publicado i1os .4.nnaes a requerimento do S1·. Deputado Ga!eãci Carvalhal. 
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Na Al.leamanha o povo nunca procurou saccudir o jugo do mando absoluto. 
Sómente procurou servir o rei ·e .a su.a casta saca·ificando com a mais •evangel!ca 
das submissões a.s suas liberdades. Nunca JJassou de um instrumento de realeza. 

Na Inglaterra, ao contrado, o povo foi sempre dominado ·e ·Inspirado pelo es-
pírito de liberdad·e . A evolução Jiberal teve o seu inicio em 1215, no reinado ele 
João Sem '.Derra, quando fot d·ecl.aracla a magna carta que consagl'ot> o julga-
mento pelo jury, o hab eas-coi•pns e a exigencia do. imposto só depois de fixado 
por uma lei anterior . iNo reinado de Eduardo. III, em 1247, apparece a divisão elo 
Par·lamento ·em duas ICamaras, a dos Communs e a dos Lords, não existindo, até 
então, partidos. Estes só nasceram e se difiniram entre 1660 e 1685 com a oppo -
sição creada ao governo cie Carlos II, tomando as ,denominaç;ões de "vVhig" e 
"Tory", que até hoje são mall'tido.s, o primei·ro d.ando preeminencia ao Parla .. 
mente, e o .segundo ao •·ei. Em 1688 com· a declaração dos direitos, decretada 
por Guilherme de Orange, firmaram-se as \1ormas elo governo repr·esentativo. O 
povo, pelos seus .legitimos delegados triump:-iav•a, climinU'inclo e a nnullando o po-
der do rei. O governo de gabinete, com ministros responsavei.s deall'te do Pa:rla-
mento, era o legitimo .interpr ete das aspirações ·popular<Js . . Cedendo de suas pre-
rogativa.s e •entrngando-.a.s ao LParlamento, a realeza ·devolvi.a o poder ao povo, 
reconl1ecendo a sua soberania. O d·i.reito divino, até hoje Bxistente na AHemanha, 
era relegado ao dominio das usurpações e .aa força , sendo substituído pela .von-
tade naclo:1al. As .Juctae, apeza..- da s conquistas feiias, continua{·am com ·maior 
ou meno1' intensidade até â ascenção de Jorge IV, em cujo :reinado a ·decretação 
da reforma Bleitoral, em 1835, veiu integTar, fortalBeer ·e gaa·antir o regímen par-
lamentar, legi tima conquhsta da soberania do pqvo; 

Na FranÇa, a lucta do povo pelas suas liberdades, veiu ·explod.iir na revolu-
ção de 1789, a qual, protestando contra o -dirnlto a,bso.Juto do rei e os privilegias 
do feudallsmq, não teve comtudo fi força de '8stabeJ.ecer w11 regímen puramente 
democratico, apezar de ter arvorado como divisa de sua bandeira, a consagração 
dos direitos do homem. 

O ·POVO teve de supportar um regimen que não passava de uma mescla de 
democracia e absolutismo .a;té á proclamação da Republica em 1870. A revolução 
de 1789,' foi, em todo Ó caso, o grito do povo contra o despotismo so•b •qualquer 
fõrma de que el!e se pudesse irevestir. E,·a preci.so, conforme · o objectivo da re-
volução, que o homem tivesse a sua hegemonia, a sua autoridade propria, res-
peitadas a sua consci~mcia e a sua personalidad-e. 

Foram· enormes os soffrimen1tos humanos; ondas de sangue ~ derramaram 
par.a CJUB a escravidão, sob as suas fórmas visíveis ou dissimuladas, desappareces-
s·e do seio do mundo. A civilização, porém, não completou a ' .sua obra. Ha ainda 
muitos escravos para serem libertados . E' ~sta a obra que compete á demoora-
cia pura, cuja figura é o Estado moderno. 

Si a construcção politioa, Bm diff'er.entes paizes cultos, jâ attingiu um grão 
de perfei~ão que .satisfaz ao '8spirito humano, a comstrucção civil está .ainda muito 
longe de .significar -e exprimia· as aspirações humanas. 

No domlnio civil , o homem cont.inúa ainda a ser um -escravo. Quem não item 
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.a fortu na ·de possuir o merito pessoal oriundo da capacidade para ex:ercer umi\ 
profissão liberal como a de medico, advogado ou outra qual·quer ; quem não tem 
a felicidade de ser proprietario ou de ter n&.s suas mãos gTande capital ; quem 
n ão tem ·aptidões para exercer funcções elevadas nas grandes emprezas ou in-
dusbri.a.s; quem não participa de qualquer fu\.icção ·do Estado ; quem, emfim, pre-
cisa, para se ·manter, de cal.locar-se sob a dependencia de outrem, é a inda um 
escravo, é ainda um ·ente inferior, instrumento elo egoismo e ela ambição da.qu eUeli' 
que se ju·lgam mais fortes. Dahi o desequilibrio social provenie nte de uma girande 
inju stiça ainda não repar·a11a. 

Quaes são os fortes? 
São os que possuem o capital ou os ·que possuem o •trabalhai Vale mais o ca-

pital elo que o trabalho? 
Si o capital vale mais elo que O" trabalho, sõ el.le deveria dominar todas as 

conflagrações .so·cia.es. 
' S i o .trabaHrnclor neste terriv.el momento historko, 11or um excesso ·ele incli -

g nação contra o ,pod·eroso, preferisse monrer .a seguir para os campos de bata. 
lha, como poderiam os Estados, symbolos da democracia., libertar a humanidade 
do jugo dos Estados que são o symbolo da força, '<'la tYTanni.a ·e do despo•tismo? 
Si é ce..to que o capital é um dos grandes sm9tentaculos da guerra •actual, na 
qual se ·debate a hegemonia indivoidual r·epresentàda pela democracia contra a 
autocrada de castas, fructo do despotismo e do direito ·divino ; não é m enos certo 
que o traba.lho ·representado ])·elas legiões de ·camponezes, o·peirar ios e humildes 
burguezes, é a. mais solida gara ntia da vlctoria da liberdade contra o servilismo, 
da soberania do povo contra a ty•·annia do extincto direito divino. 

E' .esta physionomia da conflagração existente e na qual os destinos huma-
nos devem ter a sua decisão. De um 1.ado, levanta-se o homem ·com todas as con-
quistas da de1nocraci.a, livre, consci,ente dos seus direitoS, das .suas prerogativas 
sob eranas ; de outro lado levanta.se elle como instrumento do despotismo e da 
ambição, servo obediente dos dictames de uma casta privilegiada. O primefa·o 
serve á Patria e á Humanidade, livre e conscientemen te, o ultimo .serve a se-
nhores dominados pela força e pelo terror. O pr·imeiro raciocina, discute e age 
em nome da defesa dos seus d ireitos, dos seus prlviJegios e da sua propria 1'e1ici-
dac1e _; -0 ultimo não raciocina, não d·iscut'e, mas age sob -0 imperio da arrogancia, 
em defesa do augme·nto do poder do senhor a quem serve. O primeiro é o ente 
animado, que se sacrifica pelos s-eus proprios direitos; o ultimo é o ente inan~

mado, que se sacrifica pela manutenção de um privilegio que o avilta e dimlnue . 
Ao povo, que a tantos sacr !fi'C'ios se tem submettido para salvar as conquis-

tas da <lemoca-acia, deve o Estado dar a maior das recompensas, que consiste no 
abrigo certo com a subsistencia certa . E' essa a divisa que deve primar entre os 
deveres do Estado moderno, a unica força capaz de exUnguir a miserla e a po. 
b«<eza . 

Qual é o grande jdea.l socia,l? E' a felicidade humana. Como poder§. ella exjs-
tir em quanto houver m•endigos e necessitados? 

Para a extincção da pobl'eza na,sceu o scciai\.ismo com a pretenção de nive)ar 
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a situação econornica dos indivi<j.uos . O socialismo, porém, nasceu inquinado dos 
''1cioa que deveriam conduzll-o a uma completa fallencia. 

O soclaliLSmo é ·como o proteccionismo. Nã.-0 ter raízes profundas para ·for-
mar um organismo forte, coheso e unido. Corno o :r>rotestantlsmo, não tem a 
unidade da doutrina para constntir um organismo completo, com urna concepção 
unica., uma fé unica ·e luna convicção unica. O 
~r urna doutrina ou divisão espiritual , mas não 
qu<'! lhe falta a unidade "'' interpretação da ·lei 

p,1·otestantlsmo póde 
é u1na religião, por-
divina .e a unidade 

na direcção. O cathol.ichsmo, entretanto, é mna religião po1·que reune todos 
os attoclbutos de uma instltuiçiío, com uma doutrina unica, mantid.a e prégad.a 
por um corpo ligado pela me sma fé ·e pela mesma direcção. No .protestantismo, 
corno no soclalism-0, não extste unidade . No catholicisrno a unidade é completa. 
O protestantismo é objecto de muitas divisões ao a rbltrlo de cada um dos inter-
pretes com r·elação ao chirstianismo. Dessa discrepancia nasceram muitos ftm-
dadoPes de .seitas protestantes como as Juth<1rana, calvinista, anglicana, ba:ptista. 
presbyterl·ana, ·e outras. O socialismo, dividindo-se 'lambem em differentes syste-
m.as ou escolas, como as cúmmunista, saint-simonista, collectivista, ana1·chhsta 
e outras cavou tambern 'ª sua inexequ'lbilidade. Nenhuma elas ·escolas soei.alistas 
co.nseguiu reso.Jver o problema economico, aP<'zar da pretenção que cada uma del. 
las se a=oga d·e t·er tido a ventura da descol'erta. O socialismo não passa ele umA 
!Ilusão d·e esplritos intellige,1-tes, dota.dos de uma grande a lma , inspirados pela 
ldéa do bem. O socialismo não .pôde formar um orrganismo social efficiente para 
concretizar as at1as idéas. 

Na Russia, onde ,elle d·esmoronou o edifício de uma autocracia que resistiu 
durante muitos secu.Jos, não pôde implantar um ·edificio molda do de accôrdo com 
a sua concepção. A transformação feita nem sequer pôde estabelecer a ora.em. 
O que o socialismo produziu na Russia foi a confusão:. a anarchia e urna oppreR-
são tão aviltante como a do regimen destruído. De um grand·e organismo com.-
pacto e unido elle fez rllfferentes organismos. Em vez de unir, sepaa·ou. 

Não é o intuito do socialismo a união da hmrianidade ·até o inote!"'nacionalis-
mo? Não são os liames do amor os cairacteristicos cl,a, sua doutrina? Como r.eali-
zou o so'Ciafüsrno o seu .Jdéal na Russia? 

O idéal de sua conceção transformou-se na revivescencia da inquisição, des-
apparecendo na fogueira d'e odio e pR.ixões pelos seus proprios fundador,es e apo-
logistas. Ao socia lismo destituído de unidade fallece o principal fundamento de 
uma organização ,política, que é a autoridad e . 'Sem o principio de autoiridade não 
é possível a formação e a manutenção de um edificio social sob qua,Jquer regi-
men que. lhe dê origem. 

· Não ha saciedaX!e fundada que possa caminhar e 0evo·luir sem contar com os 
apparelhos necessarios á ,.,eaJização do seu objectlvo. 

Tanto nas artes, nas scienc.ias, na,s ·industrias, como na viela social ou poli-
tica, não é passivei a reaflzação· ae uma icléa sem uma combinação de forças, ,sem 
haver um rythmo. E' esta combinação de forças con·cretizadas nos diffenmtes o·r-
·g·ilos de acção que produz na sociedade política o seu funcci-0namento systema-
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Lko, i-.ec;·uiar1 ord·enaclo. l• .. ..' 11esse jogo ou n10vin10nto li.ar1nonico e fü:iL:.1..vt!l que 
existe o espirita ele ordem, que é o •·ythrno das organizações politicas. Nas dc-
n1ocraci.as descentralizadas ou não, nas inonarcllias constitucionaes e libez:aes ou 
nas mona.rchias absolutas, a ordem ê o symbo.lo do dire ito, da justiça, da libe rda-
tle, ela iniciativa, da fortuna e elo trabalho. E' o emblema ela protecção social. :i,; · 

a, g·aranua uo seu p1l'ogresso . E' a defesa do principio de civilização. 
A ordem depende da consagTação ele uma ,autoridad·e capaz ele sa:tii.9fazer as 

aspirações de uma oTganização soci<tl fundada uom fins claramente delineados. 
(J socialismo é inteiramente falho d-e autoridade porque paira estabelecer a. ordem, 
precisa, antes de tudo, destruir todas as conquistas da. civilização. Nesse tra-
1Ja.l ho p-reliminar .ele destruição elle provoca a góta r evoluci·omtr-1a, faz surgir 
phenomenos d.e ord t m economica e juriclica, que traduzem ofüo e desunião, quando 
as lcléas e principias que elle defende e quer pôr em pratica, clev·em sómente bra-
Ou:l1r união ·e harn1onia. 

Que pretende o socialismo'/ A pm·tilha ig·u,d . Esta. divisào só er a pos1:1lv<>l mcs 
sociedades prin1itivas, onde não havia sinão tuna população escassa e a. unic...q, z·l-
queza e.·a. a terr.a. 

Si a partilha lg·ual não é possiv,el 1 dizen1 os co111n1111üstas ou os anarchistas 
que ella deve ser feita conforme as necessidades de cada um. Mas quem fixará 
essa dls·tribuição, á semelhança de um chefe de . familia, que faz a partilha entie 
os seus f-ilhos, s_i o communista que se confunde com o anarchista supprime toda 
.a autoridad•e, tendo po;r lernn1a - Nein Deus, nen1 senhor. Tudo, dize1n os seu~ . 

adeptos, tudo deve hannonizar-se con1 o concurso da bõa vontade de cada u1n e 
s6 por meio ele concessões amistosas. 

Corno reso1ver um problema ele tanta magnitude por m e-io da bõa vontade dt. 
cada un1 e ele concessões a1nistosas? i'\Tão (! isso un1a fantasia? 

Si o comn1nnlsn10 ou o anarchisn10 pretende um.a utop.ia, o saint-simonisn10 
aspi1ra á realização ele uma outra utop-ia, qu.ando elle hast<>ia a .sua ba.nd·elra com 
a seguinte divisa - -~ cada u1n ele accõrclo com a. sua capacidade. 

Quem terá o poder ele como um pontífice infallivel f:ixa:r a. capacidade e o 
111erito individual ,e a re 111uneração con-.espondente a esse ·1nerito? De fantasLa e1n 
fantasia, o soch11isn10 por suas diffe•rente.":J esco.las não ·encontrou a fo-rn1ula dt: 
nina construcção civil capaz de dar abrigo seg·uro ás suas idéas sem destruir aa 
conquistas da ci vi.lização, quer nos seus aspectos juridicos, qu-er nos seus a spe-
ctos ·economicos. 

Si o sociaüs1no é incapaz de dar CO!l'l)O ás suas idéa.s, por ine io de uma org·a-
ni.!aç;ào -praticamente exequivel, ondb enco.ntrar a. força capaz de produzir a rea-
lização do problema que -eHe se 11ropoz r ·e:solver e que- tambem ê o grande sonho 
da civi lização? Es&c força j á existe . E' ci demoaraaia oonoreti.zada no Esta.d.o 
moàe>1"no, symbo/.o elo. esforço c!e mu'itas e>ivi!'lzações. 

Não é que profliguemos a. essencia das difforentes escolas . socilüii.9ta,;, ma• ~ 

CJtHl achamos que cada uma tlessns escolas n1\.o póde dar á sociedade uma. O>'!:'ª· 

uização que canaiize e i·ealize o seu e levado e humanitarl-0 .. objectivo. 
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Quem pôde dar execução a ·os intuitos do socialismo e a ol'ga.nização demo-
cratica, que já vive no Estado mod·erno. 

Qual a funcção do Estado moderno? E' escolher e reunir todas as icléas sans, 
uteis e beneficas que srnrgem corno necessidades ou aspirações \SOCiaes e dar-lhe~ 

corpo e. vida. 

Qua.l o fim .c1a civllizf,ição? Não é a iieaiização da felicidade humana? Como 
conseguir essa feli'cidade s inão pelo estabelecimento de um equilfüri·o ·Social CJUL' 

dê satisfaç;ão a todas as aspirações justas? 
A quem compete .estabelecer esse eL1uilibrio ? 
E' a figura politica que representa os interesses .da collectividad-e . Essa fi .. 

gu...a ou creação politica é a democracia pura. E' o Estado moderno. 
Das d:iscu·S1Sões surgidas no domínio e·conomi'co, a mais incandescente tem 

;ido ·a ·que se tem trava.elo e ntre o capital e o trabalho. 
Qual a. razão dessa. •lucta? Ella é simples e pó de .ser facilmente .resumida.. 
O ca.pital' ·e o trabalho são duas grande,, forças economicas, que se equivalem 

pela dependencia recip1·oca. Entretanto, vivem separados . Por que essa desunião? 
E' porque o capital se arroga uma. força superior ao trabaJho. E' que o trabalhu 
f :l'epresenta-do pela multidão. E' que o trabalho vive rucorrentaclo ás necessidada.J 
:r:-ementes da vida. E' que o trabalho é synonimo de pobreza e de aff.licção . Da.hi 
o capitnl, synonimo de riqueza, assumir o gesto elo mando, dictanclo ao trabalho 
a maxima do mais forte. 

Quereis pão, que reis ma ta1r a fon1e? ServL1nie . como un1 animal e nãú comr, 
um homem. 

E' a creação da <tsphyxia social. E' a supremacia da. a.nirna,Jiclacle, o homer1. 
1nilnigo do homem . E' 'º "homo hon1ini lupus" do prqver.nio latino. E' o aniln.a' 
representado pelo C!tPital, est'rangn lando o a nimal r·ep.-esentaclo pelo trabalh<>. 
E' a reproducção ela fabula elo leão, que não aclmitte disputas, com a . anela ·deo 
iJev orar. 

O capital tem considerado e tratado o homem .ele 1Jraball10 como uma cre<>~.ctrz, 

baixa ·e inferior, como um verdadeiro eSCI'3.VO. 
E'. essa, po.rén1 1 a consciencia htunana? E' ess.e o fructo da ci v1lização f 
Si a humanidade Juctou para chega.ir a ·esse resultado, ella não cumpriu .a.ind:a 

a sua verdadeira missão, que ê .a de ftJrmar uma cünscienda, v.arrendo do seu 
seio lüdo o instincto clé anima'1idade. 

Pócle -o capital viver sem o trabalho? N.ingu·em responclea·á pela affirmativa. 
Si o capita l precisa do traibalho, o capital e o trabalho elevem viver unido.a 

i1rteiran1ente consorciados, na mais completa harmonia. En1quanto não houv·& 
um1i compl·eta sol idari edade entre o capital e o trn.ba.lho, a vi.ela humana não terú 
encontrado o seu equHfürio. 

Ao Estado compete estabelecer esse equilib.rlo, formando uma consc.ienciil., 
ainda Incompatível com o caplta.l, que é dominado p elo .instinct-0, attributo esse 
proprio da. ·animalidade. 
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A formação c1a consciencia será o grande trabalho do Estado, uma vel!: finda 
·11sta época sanguinolenta que o mundo atravessa. 

A conscioencia, filha das rtrédicas de Jesus e das Ieis divinas, ainda n!l.o pent·. 
trou na alma dos monopoliza,doras da riqueza, embora ·se proclamem christãos. 

J·esus, -com a .sua co11sciencia pur.a e limpa, expulsou do templo -Os explora-
" dores do povo. E', portanto, logico que o Estado, a f.ignra qne accumula todos º"' 

pod.eres, como a mais legitima delegação de uma ceUectividade, como a sua 
força soberana, não consinta mais que o capital explore e doopoje o trabalho dos 
lFeneflclos ·e das .-ega.lias a que tem fürei to, como um aos prinolpa,es factores elo 
de~rnnvolvimento social . 

·· ... 

Si ha riqueza, ella não <; mai~ clú que o resultado do trabalho. 
E' .preciso que o Estado dê 'ªº trabalho o logar de honra que lhe cab& nu 

seio da civiJ.ização, obrigando o capital a tr::i.trul -·o d·e igual pam .igual, de poteri 
da a potencia, ·e nãio de supe.-ior para inferior, de senhor para escravo. 

A civilização só atting:lrá o gráo de perfeição que contente o espir.\to humano 
quando tiver dado á so·cied?-de um.a ·construcção civi.l, onde as mesmas considera. 
ções trfüutadas ao capital sejam tributadas e.o tra,balho. Dessa const.-ucção é qu~ 
pôde resultar o equl!ibrio social , .a creação di; uma •atmo.sphera sob a qual o pov<, 
se encontre ao abrigo das necessid.ades, tendo uma vida sem gira.nd·es inquieta-:;õ&!O 

As leis 'têm, sobl"etudo, acariciado os interesses dos portadoras do capital, ir •. 
dustriaes, commei-ciantes e agri·cultor·es, mf.nos·presandc quasl o: -lnteresseE do& 
•1ue trabalham e ·derramam o seu sangue ·e suor na d·efesa do progresso ·e da cl 
~mzagão. 

E' preciso que o Estado fonne uma nova comiciencia. 
O homem do povo, o homem do traballlo, me J:'lecEO tam.bem um Jogar debaixo 

do sol. Elle tambem é dig.no de ser integrado n.a communhão social. Elle precisa 
·tambem t<T a sua v.\da desannuvi•ada. 

A elle, portanto, toda a protecção do Estado. - Fra.naisao de Toledo Jfalta... 

FIM 
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l>rojecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
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Projecto . . . . .............. . ............ · . . .. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · 4.5 
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Redacção para 3" dscussão. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 143 

3ª discussão: 

Discurso ·do Sr. Camillo Prates. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. 161 
" ,. ., Bento de Miranda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 

João Pcrnetta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 
Raul Cardo·so . . . . . . .... .'. . . . . . . . . . . . . . . 210 
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Simões Lopes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 

" .Andrade Bezerra ....... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 
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