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~NSTRUCCÃO PUBLICA , 

O CONGRESSO NACIONAL E O ANA LPHABETI SMO NO BRAZIL 

Ao reunir-s·e, p·ela primeira vez, a Commissão Especial da Camara - Camara 
Domrnissão Legi slativa 'd.o Ensfoo Po,pular - cuja nomeação Tesultou .de 
"Plwecei· elo ,81•. uma "indicação" que fundamentei e que foi approvada 

G ctavio llfwli- em sessão d·e 8 de julho ultimo, - cumpre.me, na 
'b . instal!aç_ão d.e s_eus trabalhos, anres·entar-lhe uma ex-

ga e~r.a posição trnductora dos intuitos qÜe a ta l me animaram, 
e das idéas que tenho, não só a proposito do assumpto que ora nos congrega, . 
como. so.bretudo, quanto aos meios de encaminhar _lhe, com ·exito, a respecti.va 
so~uça0. ~ 

Ex·plicando, ,antes de tudo , as ve·rd.adei.ras razões por que não elaborei 
um project:o, ·preLerin!dO limi:tar•me á "i.ndicação" q,u-e propu.z, cabe-me a. 
·opportunidad·e de explicar, nas su.as linhas geraes, aqui!.lo que, no meu modo 
de entender, ·d_eve constituir 

NOSSO PROGRAMMA 

·no serviço, de ·bellas int.enções, a que boje damos rn1c10. 
· A q.uestão do ensino popular mo Brazil é uma questão evidentemente 

complexa . .O exame, a que ella se impõe, ha de ser feito .sob di fferentes as_ 
pectos, ·uns dos outros, aliás, completamente dis·tinctos; e, a cada ponto de 
mira, .em que :disponham0s o cas-o, deve corr.esponder, d.a no_ssa par.te, para 
que poss_amos abordal•o com a necessaria firmeza, uma inspecção ·po.nderada, 
que nos ofi.ente ou nos ·conduza ao estabelecimento de conclusõ,es razo.aveis 
·e perfeitamente defi.nidas, 

Afigurou-se-me, então, que, ao env.ez de um proj.ecto que, por mai.s 
vasto _q:ue foss.e, não po.deria talvez c_omprebender no seu texto as providen-
cias ,de d.ive.rsas .. ordens q,ue o assum:p·to nos r,ecl:ama, se.ria mefüor -pro·por 
que se consthui'sse na Camara .um centro .novo pa·ra. taes .estudos, um nucleo 
parlamentar, .o.nd,e .s:e co.nfeccionassem pouco a pouco, pelo depoimento <las 
analy.s,es, ·pel_a tF;oca <las hiéas e .pela médi.a das üp.ini.ões, •as v.aúas proposi-
·turas, o_u as soluç0.es parciaes, GJ.ue viessem a for.mar, .no ·seu c0n.jiincto, o 
plano de sotQ!;;.ão ô.o mag.no probl'ema, no tocante á competenc;i.a <l.o Poder Le-
gi'i'.a:ti;vo Fe'.deraL · 

Ahnind0 .aqu:i, neste ponto, .um rapido par.enthesis, qu,ero tornar bem 
·expli,c:ito q.1,1._e mtnc_a ·p1;aticaria o des_acer.to de pr.ocurar in.vadk, ou ceF.cecar, 
po_rv.entura, as .att6b.uições .r.egim_ent,aes- da honrn,da Cotn·1:niss_ã,o 1d•e .In struc-
ção Publica. Absoluta.mente ,não. Nem o ,queria, nem ·O pod-_eFi.a tent.ar. A 
·Comrnissão :de 'lnS:t:ruc,ção apprehende, no.s limites do encar.g·o que Jhe _com-
pete, nãp só o exa.me .d,e _qualqu_er '.Proj ~e.c:to q,.u:e s.e apr_ii!S€!nte n-a Carnara, al-
·1usivo 'á matefia de ensino primaria, secundaria ou superior, como lambem 
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de ·p.e tições ou propostas, que acaso alli appar.eçarn, attinentes ao serviçQl 
de que e:Ia tira o nome. 

Mas a Comm!ssão 1Especial , cuja organização 1ive a honra de solicitar 
que se fizesse, não lhe invade ou lhe restring.e a linha de competencia: dedi-
car-se-ha unicamente aos fins acima es.boçados; de modo que os seus tra-
-nalhos não serão discutidos pela Camara sinão depois que, 1em relação aos 
mesmos, se tenha pro ferido o parecer da Commissão ·Permanente. 

Plantados assim os marcos com que entendo ficar delimitado, nas di-
recções principaes, o nosso campo de iniciativa e de acção, passo a referir-me 
a outro ·ponto, assigna'.ando, com o testemunho dos factos e á luz da boa razão 

A PROFICUIDADE DA CAMPANHA 

que urge façam,os desenvolver decidida contra o analphabetismo do paiz. 
Dizer que; emquanto el!e exista, nas propo·rções rem que o temos, não 

haverá .110 Brazil, nem democracia, nem Republica, fôra reproduzir o que já 
disse, quando fundamentei, perante a Camara, a minha "indicação". Faz1er 
um parallelo entre a •nossa e outras nações do mundo civilizad_o, no que toca: 
á . ins·trncção .popu'.ar, seria transp-ortar para estas laudas as côres de um 
quadro antigo -que, á medida •que o tempo d.ecorre, se vae tornando, para. 
nossa Patria, mais negro e mais deponente. A' força de repetido, já agom:. 
t-0dos o ·dizem, •todos o sabem, tod-os o proclamam: em um paiz onde se ado-

. pta o governo do povo 'Pelo povo, quatro quintas partes desse povo não sabe 
ler e escrever; e quando, perlustrando as estat'.sticas, verificamos a condição 
deplor~vel, rdesol adora ·e, de alguma .sorte, humilha·nte, em que o Brazil se 

• depara ·deante de outros paizes, mesmo de a:guns a elle inferiores ·em ma-
te ria ·de ensino , popular, chegamos, ins•tinctivamente, á conclusão de que é 
necessari o reagir, com a mais viva das nossas energ;as, contra o prosegui-
men1o do f!agello, que nos evoca, ·phenome.no da marcha das avalanches. Re-
fere Luboulaye que, em 1832, vae já caminho de um seculo, não se encon-
travam, entre os habitantes d.e çem communas ·do- Massachusset, sinão dez 
pessoas, de quatorze a vinte annos, que não sabiam ler. Presentemente, na 
propria bel!a cidade, que é a séde do pensamento e do coração do rBrazil, se 
ratifica a existencia de mais de 50 % de ana·lphabetos. No entanto, nosso 
espelho dizem que tem sido a Norte-America. ' 

Mas, si os ·faNos nos d.eclararn, com a sua positivi-dade irreductivel, que 
preci samos de tomar sentido na verdade;ra calamidade que lavra; si a opi-
nião do paiz, u.nisona e unanime, sem divergenci'a de classes e, o que mais é, 
sem d.istincção de partidos, brada e rebôa, cada vez mai s alto, contra aquillo 
que todos conside•ram o maior mal dos que attribularn o regímen, - como 
entã,o cruza.r os braços, em nome porventura de um -enraizad·o septicismo 
que, justo ainda que seja, porque oriundo de decepções repetidas, nunca po--
derá edificar, sinão apenas qued'ar-se, indiffererrte e tristonho, na espectativa 
de bons· tempos que nos rencantam e nos fogem?! 

Não. E' precis·o insistir . Párece fóra de duvida -que o sentimento da 
perseverança é a alma das prnpagandas que triumpham. Aqui mesmo no-
Brazil tem os visto cantarem victoria, penretra.ndo -no dorninio da realidade 
efficiente, debates que se f.eriram em torno de casos outros que, nfo tanto· 
quanto este, calavam no ammo publi co. Para não fica·r fastidioso, limito"me 
a um . brev1e exemp 1o, ·que considero ·expressivo - o do Ministerio da Agri-
cu~tt;ra , ci:1e, si foi , yor algum ·temp<'., a simples .tentat iva de' um projecto, 
qu1ça, entao, •p·or mtntos arrolado .na l!sta das utopias, hoje ahi está figuran-
do, ·e aliás com certo relevo, no computo dos nossos orçamentos. E' exacto 
qlle ao Poder Ex,ecutivo cabem, principalmente, os elementos, para influir so· 
bre o assumpto de modo franco- e directo. Mas, por outro lado, é verdade que ,.. 
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de ordinario, as campanhas, desenvolvidas em nome de reaes intepesses da 
Nação, acabam ,necessariamente pelo effeito de empolgar a attençã.o do s 
governos, animando-os ·e ás vezes · compellindo-os a acolher nos seus desejos, 
ou mesmo nos seus programmas, a aspiração que se affirmou collectiva, ir-
rompendo de todos os ·espirirns, á flor .de todos os labios, com os ca·racteres 
bem frizantes de uma perfeita necessidade publica. 

Não é só isto, porém. Releva considerar que 

A ACÇÃO LEGIS LATIVA 

sobre ·o caso, além d·e concorrer praticamente para que ·o Congresso Nado-
nal .ex•prima o seu justo· empenho em trabalhar a questão na parte que lhe 
incumbe, serve tambern ·para levar ao Govierno, com as autorizações indis-
pensaveis e com os traços ou normas definidas nas leis que foram votadas, a 
sua ·col 'aboração na grànde obra, em que cada qual dos dous poderies, agindo· 
dentr·o da ar.bita que lhe circumscreve os movimentos, deve ·concorrer com 
uma parcella de sua actividade co.nstructora . Mais ainda, conforme o ·espi-
rita da m inha "indicação", que é o espírito aliás do nosso propfi.o regimen, 
devemos procurar, quanto possível, agi•r de commum accôrdo com os ·orgãos 
do .Poder· Executivo, de mold·e a conciliar, como convém, os inte·resses da le-
gislação, que venhamos acaso a formu'.ar, com .os da execução resp;ectiva,. 
que é o fim a que se destinam. 

De qualquer mo·do, entretanto, o que se me afigurn razoavel é que cai-bã 
ao Poder Legislativo entrnr no primeir.o lance do caminho que está por ser 
desbravado; porquanto é fóra de duvida que precisamente ao .Congresso com-
pdem o exame e o traçado das ·providencias iniciaes da questão . Examlne-
mol-a com o mais acurado esmero; 1esclareçamol-a com o mais zeloso ca-
rinho; ·e, certamente, os governos virão ao nosso encontro, correspondendo ás 
nossas intenções, que aliás, por seu turno, correspondem aos i·d·eaes de uma 
causa qwe está na conscienda .naciona!. 

Eis ·agora o momento de inquerir: 

QUE E' QUE DEVEMOS FAZER? 

Não me illU'de a pretenção de poder, por mim só, dar ao quesito, cuja 
compl·exida·de assignalei, resposta exacta ·e cabal. ·Nem outro foi o motivo 
por que pugnei pelo l.nquerito, de fórrna que os resultados se apurassem pel·o 
consenso das ·opiniões esc~arecidas na hy.pothese. E' natural, todavia, que 
pm·a dar púncipio, desde já, á inspecção da materia, me anime .á producção 
de a'guns periodos, que rev•elem ou que reflictam, de modo simples, rapido e 
coneiso, o que tenho na mente sobre o assumpto. Co.nced·ei·me, portanto, que 
q faça. 

MethO'dicos e devidamente pond,erados corno cumpre que sejam 'OS nossos 
actos, no serviço a que •estamos entregues, creio que, antes de. mais nada, é 
o segui,nte o que temos a faz.er: firmar, de uma vez por todas, ·com os seus 
limites constitucionaes, a compete.ncia que assiste á União em face da ins-
trucção e!emen1ar a ser distribuida no Brazil. Não será racional que aborde-
mos 'O caso no seu amago, sem que liquidemos, antes disso, a preliminar da 
autoridade, que porventura tenhamos para leg:slar so.bre .o mesmo. 

H9.j a embora quem proclame que o Governo Fedem! é i,ncompetente 
para int•ervir no assumpto , não ha como es·cure.cer que a grande maioria, 
sinão a quasi to ta1idade das opiniões a respeito, ·converge para a doutrina de 
que a noss•a Magna Carta, si conferiu aos 1Esta>dos a attribuição para ·p·rover 
ao serviço do ensino -elementar, não vedou á União que ·o fiz.esse c-ollaboran-
do, si porventma o entendesse, parallelarnente com aqueHes, em prol da 



e d.uc·açãe fundameatal das popu ~ ações brazileiras .. Ha pouco.s di_as ainda, um 
jtrdi.ciuso p.arece:r, que é ma'..s um documento affirmatlvo do brilho com ci:ue 
s,e esm:era em taes ·p·es.quizas, o Sr. José Boriifacio (Vide an·nexo n. I) dis-
·cutiu· a materia d·e tal so.rte, que rrne parece. fô t a dispensavel demorar-me, por 
a:g©;r;a, na . . eX'pos:ição de argu:mentos, que alli se a.c.ham e.xpendidos com a ne-
-c.essaria largueza em abone e para gau·dJo. da interpretação dada, na hypo-
these, á 1ettra e ~o espirita da Constituição d.a Re.publica.. · 

Si é verdade, porém que está preponderando a· theoria que proclama a 
çompetencia do Poder •Central , s.em ·exclusão . da que habilita aos Estados, 
no trato da qu.estão que se ventila, oceorre, pur ·outro lado, que, a .cada vez 
.qu.e .se co.güa <do .assurnpto, não raro se levanta a arguição da incompetencia 
:cio r eSeri-d.o P01der para intervi r , de modo immediato, na solução .do profüema. 

J ulg©, pontanto , g;ue 

O PRIME·IR0 ·PASSO 

·que tenhamos a dar nesta campanha nã0 deverá ser outro que .nã0 o de pre-
-súev.er, em termos c'.aws, na legi-slação do paiz, a a:uto.ridade co.i;ist.itucional. 
da :união no cas·o de q:ue se· trata resolvends desta f.0rma a pre·lm11nar q.ue 
se i.mpõe, o g;ue aliás ·podemo·s o-bter, -submetten-do a.o Co·il'gresso ·o p:r.oJecto 
de lei que se ·se·v1e (Vide ·a-nnexo n . II) : 

"Art .. 1. 0 •O ensino elementar no Brazi! será d.istribuido: 

a) nas escolas que pa·ra tal forem .mantidas pelos Estados 0U p.elos mu-
ni.cipios, nos termos das liegislações respectiv-as; 

b) nas escolas nacionaes , rna·ntidas, em qualquer J'lOHito do p·aiz, pelo 
Gove·mo Feider.al ; · 

e) nos ·estafrelecimentos não officiaes, mantido.s psr assocrações, ou par-
ticulares qua-esquer. 

Paragrapho · unico. De accôrdo com a alínea b, a União p·oderá crear, 
·em qualquer município do pai.z, escolas para o ensino elementar. 

Art. 2.º Revogam-se as dis.posi.ções ern o:ontrario." 
Pa.rece até que, em · rigor, se devia, ·por emquanto, consid.erar mais de 

perts, ·p·ara 01bje-cto da Erna.:ys:e, a qu.e ··rr0.s \larnGs proj'londo , apenas esta par· 
te, que lhe é basica; tanto mais quant0 ·sou d.e ,parecer que 0 a·ssumpto que 
nos oc.cup1t de\fe ser discutido e ·esrne:rifüado de parcella ,em p.arcel!a, afim 
de que 'Se n·ão accumuJ.e:m os de1Da.tes, de · maneira a tratar-se, ao mesmo tem-
po, a os dLf forentes asj'lectos g;ue hão de surgir no hoúiwnte .. C0mo, de facto, 
assentar Sliblf.e a legi·slaçãio a ·p.ro·por-se, antes de fi.car deliberado s.e pod:e· 
remos ·O'l!l .não C'Ol?s.titucion·a '.rne•nte fa.zel -o·? Gomo· cogitar, por exemplo·, ·ds, 
obrigatoriedade do ensino, que ·é motivo de sérias div.ergencias, antes que -es-
.clareça-m@:s si·,. .B!11 ver.diade, teremos- aos es·co-las n ·.ecessarias para acolher os 
que i'l'lcorra:m na obrigatoried:a:d.e ·aHudida? 1Co>m.© cuidar d.a natur,.e.za do .en-
sino, que d·eve ser ministrado nas ·escol·as acass a CI':ear,se, antes d.e a.veri-
gua,rml!l's si :ha rec.11rs0.s ·para a c·reação d:ess·as escoilas e a rnanutençã0 te- . 
specti>v-a? Eis a1ri e<Stá. :porque digo que 0 ·assumpto q.ue nos at.trahe tem d.e 
S·er estufüi;d:o pouco a pou.c.o, em hümenag.ern ·a0 -rnefüodo .e po-r amor da J.o-
gica. :E ei·s ahi está p·oT' q•ue foi ·qu.e nã© me ·e%1Jll!Z . a pfr•ioâ, a el·ab-s.rar um 
p'Fojm:tto, ··J'l'!1.eferL!lid·o scoccerrer:me ·de uma cammissão especial que, orgari1· 
zarrdor as ·pro-postas e ,pro.c·e:dendo ao.s :estwdos, c.mn a .r.e,f1exão a .ordem e 
a au•to•rifd:ade ida ,média d'cJ:s es.jiliritos §.U:e a· formam, ori;ente 0 C~ngresso Na-
eio·na•r n:a .solução- l:e'glislativ.a du. cas0 .do. eusim0' pGpul:ar ·ua nossa P.atria. 

J\\d'mi:t.tiFrdo, por:ém, como é e:ffe'ctiva>mente d·e su1ppê.r, que· ve·nham a 
pa'Ssa-r em f.u1grod:o, nas ·.nossa;s ·r:e·so1uçõ:es,. a · a.HFibui.ç.ão e a corni:ieteracia que 
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autorizam o Governo da União a intederir ditecta e vivamente ·nra cl2s,trí~ 
buição pelo paiz dos elementos· primordfaes d·a cultura· e d.a civU.za~ão na-
donaes, não me f.urto ao desejo de e·xplanaor ,. D'as suas linhas mais . pronu.n-
ciadas, 

O RESUMO DE U.:vl PLANO 

aue me occ0rre e qu.e:> escusad.o é ·dizer s.e expõe a ser lapidado, smao su·bsfr 
Úlido integral:mente, no decorrer das pesquizas, .que foram desdobnmd@, . ao 
longo desta campan·ha c·ontpa o amalphabetismo no Brazil. 

A concessão C'1e subven\lfo aos EsÚd·os, para auxilio á .d'iffusão do 
serviço de ensino primaria, póde s.er, não ha duvid·a, um proce'Sso que, logo 
á pr.imeira vista,· se insinue , pela facHi.dade relafiv;a em ·s.er executado, ou , 
pelo menos, disposto. E' expe.dito e é simpt.es. N:ão s.e dirá, entre1ia•n1'to, 
pesando devi·damente a circumstaflcia, .que elle b~m cornos,ponde ·abs· in-
'ter·esses da neces·s·idade q·ue s.e impõe a uma provide.nda mai5 segura, lililais 
ampla e mais fecunda. Serve como solução auxiliar; n·unca, .emtreta:nt o, 
.como solução deci'si:va; " , 

Proporia, de bom grado, o esrahelecimento, H0 Brazil ,. do e·nsfü.o :P,ri-
mario federal, por meio da creação de ed~olas1 e·kment.apes nacionaes · 
Como, p'Orém, praticamente fazei-o ? Onde bl!lscar as verbas ne.oes:s.arias 
a uma semel'ha11te clespez:a ? Taes são d·e facto as pergunt as .que 
para logo promanam de todos os .espíritos . Parece-me, to·davia, prati.cav.el, 
com alguma boa vontade ,e al•guni tr a;J;,al to, que con to:rnemos., cor.n exi.to, 
a elevação dos escolhos. Senão, pens,emos no ca·rn. 

Não se torna ·ca.rente um grande .esforço de r.aciocinio ou de .ogica, 
para ·CCiJmpretender-Ee, bem ás clara.s; que .s.eria rd·e todo inexequi<vel a 
diffusão., descct.e já, di@ ensino popular , de modo a satisfazer-se, de urna vez, 
ás 'injuc.ções. 1fo prnoblema, em todo ·o ter.ri.torib do paiz. A i:azão fin anceira 
e a pobreza dos meios cle transporte seriam, sem f.alar noutros: moti.vos, a 
<lífficuldade bastante para forçar a Tecuada. Se., ;13orém, nos cont:entarnros 
em dar principi·o a uma execução, que. se ,irá ampliand'o pouco ·a p·@u·co , 
seguD'd:o a ordem cr.eEicen.te do clesenvolvimento e d·o progresso, então v.~.remos 
qüe a idéa se nos ap'f'e,s.e·nta com a figura da•s tent ativ.as ca:p·az·es d-e. elegerem 
ao .qua<dr:o das rea'l.id·ade:s triumphaHties. 

Recorramos ao emprego de uma política ex-perimental . ToraeHJos, F,:ara 
ponto de partida, uma dad·a zona em cada. Est a<do. ProcuTemos conhecer as 
res.pecitvas estatísticas sob o ponto de vista em debate. Guiando-nos JD0r 
semelhantes documentos, .calculemO's o numero d'e es.cofas que se farão 
precisas para acolhe.r e· educa.r, de .modo mai's ·ou memos sati'sfatorio, a 
população ana'l;pha'beta, ·de cre.ança:s ou adu·Lt os, que 0s esta:be.J·ecime:r.iltos 
de ens·ino, até então existentes, na zo i;ra de qu:e se . .trate, não "havi·am pudü,c!,o 
comportar. Fir mem@s a ql!lalid'ade liia. in:struc.ção~. p:ri·rm1-.rva, chrica e pi"·ofis-
sional, que deve 'ser ministrada ·em todas e nunca p·or uma d.as esc@!a·s d·esta 
arte estabelecid·as . Cri.emas,, e1n cada nu·cl eo d1os Es~a·dos a que n:o s refo-
rimo.s1, uma esc0la n@.rma1 babi.\Lta.da 'para a d:lormação .. d'e proféssores .. Deli-
beremos acerca da o.briga.tori.e.dade do ensino para as quadras municd.as• de 
escolas· em numero baE;ta,nte - 0bri,gatori.edad e cl:ir.e cta, o.u aUen.ua·da, in-
directa, pela instituição de .. a:.t.tract ivo.s qu.e tornem o ens-ino amado,, @,u p.elo 
menos bem visto na consciencia d.o povo. Provi.denciemos, fin alment,e, para 
qye O? de$providos .de recun:os encontrem a assistencia do Governo, pPopor-
cw·nando-lhes os i;:iews de poderem, n.a sua pobreza,. comparecer ás escolas. 

Pe-rguntaT-se'a entr etanto: - .qua·I a zona d·os Estados . que deve ser 
preferida para ? inicio da magna em preza ? Dir-o,e-á, á . primeira vrsta,' que 
.ª que. ma_1s ·estiv·er no abando,no. Se reflectirmos., porém , devidamente, na 
rnvestigaçao do arrazo·acl-o, chegamos a . con>D!uir que a z,ona· a preferir-s·e, 
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nos Estados, deve s·er preci.samente a das respectivas capitaes. Em abono 
de tal opinifo , lembro os s·eguintes motivos: 

1º porque fôsa bem diffkil determinar nos Bstados qual o ·seu trecho 
mais abandonado; 

2º porque, ness·e trecho abandonad-o, os embaraços na execução do 
serviço pod·eriam trazer o desanimo; 

3º po·rque, na.s capitaes. além d~ s·er a insta-Bação ;nai:s facil e, assim, 
portanto, mais animadora: ac·creoce que a n.ova obra .. a vista e ao ~xame 
de todos, na s ua fecundid·ade benemerita, incentivará prnvavelmente, aos 
bo·ns espíritos como aos bons governos·, de modo a que a proipaguem, pouco 
a p·ouco, pel·o interior, que,. de o-rdinario , reflecte a imag.em da ·sé.de. · 

E o cent:ro. dos Estados ? Emquanto· não se espalhe ou ramifique o 
•sierviço installado, de começo, nas ca·pitaes apenas, é ·o caso, então,_. de 
applicar·s:e, 1para que não haja iniquidade, o pensamento das .s ubven çoes, 
como razoavel auxilio á diffusão do ensino el ementar a que tambem. fazem 
jus as p-opulaçõe.s1 do interior. 

Embora b.em ·reduzido, será grande,' ainda assim, o dispendio · Partamos·, 
todavia,i do principio de que a so•lução de qu.e se cuida é fundamental para 
o •regímen, ·Senão· para o .. prnpri·o nome e a civilização de nossa Patri.a. 
Co·rtemos em f.eu favor aó\ verbas que a tal s·e pre·sram nos nos·sos ·orça· 
menta-si fed.er-aes. Supprimamos o add.iavel , em bem do imprescindível. Con· 
vençamo-nos. O de que se trata é do alicerce. Fortifiquemol-o, ou tenhamos 
a tristeza de ve.rifica!r, dia a. dia.,_ que é f.ragil o dicifio da Republica. 

Poderia traze r es!'·as idéas. qu.e expuz em traços geraes1. moldados no 
projecto ou nos projectos que devemos envi ar :para a decisão do Congres.so. 
Não quiz, no emtanto, fazel·o antes que se manifeste, sobre .e!las, o pen· 
-sarnento desta Commissão, de s·o•rte que as proposições· a elaborar venham 
calcadas na base das· opiniões que vencerem neste pequeno •plenario. Ha 
resoluções, toda,via, que pod·em ser tomad.as desde agora como sejam as 
seguintes, que .proponho: ' 

!", que se designe uma commis.s:ão composta de tr•es membros, pa.ra 
colher o.s dados estatísticos, com relação a ensino elementar, entendendo-
s1e a respeito com o departamento do Ministe:rio da Agricultura a que se 
acha confiado o serviço geral d e estatística, e pedindo ao Sr. Ministro da 
Viação .que lhe conceda franquia para a. correspmi.dencia telegraphica, de 
mc~'.lo a facilitar que dos Estad·os pos.sam vir sem demo.ra informações do 
movimento escolar e assumpto correlatos; 

2", que se assentem para ordem do dia da nossa proxima reunião, que 
deve se-r convocada pelo Sr. presidente, o .estudo geral do plano que nos 

" conve.11ha ad·opta•r. no servioo a que estamos ligados e, particularmente, a 
soluçao sobre enviar-se ao Congresso o ·projecto que acima ·propuz , constante 
do annexo n . II, e que se destina a .firmar , na le.gisl açfo brazileira a auto· 
ridade da União para intervi.r n os negocios do ensino elementar; ' 

_3", qu.e se .remetta ao Sr. presidente da Camara um requerimento ·no 
sentido ~e -s.erem publicados no Diario do Congresso todos os trabalhos 
o~e surgirem no seio d~ Commi.s.são Especial., em ordem a que elles sejam 
divulgados, e que se anime a voz do.s competentes, aos quaes apraza colla· 
borar comnosco , em prol do bello tentamem. -
... C?mo q·~er que seja, mãos á obra. E, quando nada resulte da nossa 
inici.ativa. caiba-nos ,pelo menos o canso-lo de no.s. termos deixado encantar 
p.e)o maior benefici-o que é dado aos bons brazileiros sonhar para o futuro 
do Brazil. · 

Rio, 2 de agos to de 1912.-c-Oa:'avio Manga.be ,ira. 
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O assumpto do projecto ·do Sr. De.putado Augus to de Lima e ora exami-
nado pela Commissão de Instrucção Publica é da maior relevancia e deve 

att-rahir a attenção de quantos com · sinceridade s.e in-
Pcwecei· do S·i". teressam pelo paiz . 
. José Bonifacio Com effeito, o ensino primario recl ama os cuidados 

da União, precisa dos carinhos legislativos, impondo-se 
:ás nos:sas cogitações como ·um probl·ema cuja soluçã_o é de extraordinario 
alcance para todas as. classes e para o desenvolvimento do Br·azil .n.os mul-
1;ti\pl·o•s ramos de frua actividade. 

Sempre considerei .que, de uma perfeita organizração da instrucção pri-
maria, largamente dis:seminada em toda.sr a.s zonas, com um p.rofe ssorado 
ca.paz, d.evotado ao seu elevado ministerio , depende a crescente e rapida 
prosp.eri·dade da ·industria, do commercio,. da agricultura,. de todas as rela-
-ções .s:ociaes emfim, como ainda a boa e sal utar execução do regimen de-
mocratico. ·. · 

A cultura me!í.t.al do povo, esclarecendo-o e instruindo-o d-e modo a 
íntêre·rnal'o mais .d:iirecta e efficazmente na constituição d.o governo, na 
escolha consciente dos s.eusi representantes, na collaboração de tudo quanto 
se refere á machi,na administra,tiv.a e politioa, é um nobre é elevado desi-

4Jeraium a que ·se d.evem entregar os homens• de governo no de.sempnho 
de sua missão , é ponro que precisa ter rdevo em qualquer programma para 
ser cumprido e r·ealizado com lealdade. 

Sem povo instruido não haverá .democracia . A instrucção primaria é 
tudo nos regimens em que o elemento popular conc-o·rre como factor da · 
ordem .politica · 

"Uma democracia é uma sociedad·e em que to.dos o.s membros, directa 
-0u indirectamente, são. chamados a agir sobre 'ª marcha do gov·erno e o 
estabelecimento das lei s . Ha, pois:, um interess.e social de p•rimeira ordem em 
que todos os cidadãos tenham as qualidmdes neces:saria.s. para exe·rcerem 
utilmente a parte de influencia qu.e lhes fôr as.sigp.ada pela constituição e 
.Pelo.sr costumes. " 

E:o·se c.onceito de Alfredo Croi:siet, na sua conferencia - Leis besoins 
de la dem@cratie - encerra incontestavel verdade, ínostra bem o a·preço que 
1egislad.ores r·epublicanos carecem .dispensar ao ·ensino .popular, á instrucção 
commum, e confirma o pensamento do mesmo e.scriptor de que " a demo-
cracia, mais do que outr o qualquer regim en, tem necessidade d.e contar 
entre Os• seus membros um grande numero de individuo.s de intelligencia 
.clara e V·ontade forte". 

O Brazil passa por ser uma democracia, t:endo adoptado, pela Consti-
tuiçào de 24 de fevereiro de 1891, a fórma republicana federativa . 

Instituindo o sy·stema Te<pre.sentativo, essa constituição exige como r.e-
quisito da capacidade eleitoral o sabe.r ler e e<Screver, não permittindo que 
.() analphabeto tenha o direito político e concorra p.a-ra a fo rmação do 
-Governo. 

Parece, pois, que o dever primordial em regímen de·sta natureza é pro-
porcionar ao ci.dadão o meio de obter o alludid.o requisito, facilitando a su,, 
jnstrucção, o conhecimento dess.as noções c.ommuns, elementa·res, que o 
habilitem a.o g.o·s·o do drreito de voto. 

Como haver governo do povo por si mesmo. democracia no sentido que 
s e attribue a esta palavra, si ·esse povo não está habilitado a se manifestar, 
e si os directO'f·eS da. ordem política, ao envez de lhe facilitarem üS elemen-
tos, embaraçam e difficultam a creação dos irnsfüutos e a diffusão do ensino 
-primaTia ? · 

Em 22 anno·s de republica, os poderes federaes ainda não tiveram para 
c om a instmcção p·rima:ria um decis·ivo movimento de sympathia, nem pra-
ticaram um acto- revelador de intere;s.se pela -sua dis·seminação e proficui-
dade. Direi mesmo que a União des:conhece p·or comp.le to o que a este 



respeito se passa nos Estados, não 'se ape.rcebe do qu e em cada um existe' 
paira- attender · a e'ssa pal,pitante neces sidade do povo brazilefro, nem do 
regresso ou da evolução que em uma ou em outra das unidades federadas.: 
tenha tido es_se elemento vivificante do regímen. 

E' temJ1l 0 de voltarmos as vistas para ess.e prob!.ema .. Sua· solução, -em. 
perfeita ha.rmoni.a· com os Estados, sem emba,r.aq;al·01S, antes anim ando-os 
em um dedicado movimento de cooperação para a generaliza-ção- d-o -ens-ino 
commum, imJ!lÕe-se ·ao ,patriotismo do Congress o e do Poder Executivo, 
resporisaveis pela fiel execução do regímen democratico e p-ela :oegwra·n.ça 

· qcué cj_a ed•ucação d·0 povo _a-d vem a-o edifi-ci-o republicanü. 
Não ha problema nacional mai.s r-elevante do que es,se, e nenhum outro 

está a -reclamar soluçã'o mais urgente. 
Valem alguma cousa os in teresses da democracia-
Doutr.inaram s:empre neste ponto de vista o.s ,pa-tria-vchas da grande 

Republica Norte-Americana, des-de o seu glorioso fundador até os presidenteo i,~ 
que em nosso.s dias :a teem dirigi.do, e cujos' conselhos vão- senrd-o generali-
zad0s pelas mais altas- auforidades em materia de efl's:ino e Jilel-o.s esta-di1stas 
mai·s -eminen~es. 

Um delles, GARFIELD1 aliás r-eproduzi-ndo em eloquente~· pa-1avras o-
pensamento de seus ,J1lredecess-ores. -dizia: 

"Considerando o as·pecto na-cional da profissão a que vos dedicae-s, 
direi que ,não ha evitar a ruína da Republica, predicta por MACAULAY, 
si não inediante o auxilio do- mestre-escola. Prophetiz-ou MACAULAY -que um 
governo como o noss-o ha de necessariamente dar em anarch1a; e desm·en1ir 
esse vaticínio só o mestre-escola poderá. 

Si .conseguirmo's encher o espirita de nossrns filhos , futuros e1leitores, 
de int.eiligencia que os: habilite a votarem cem acerto e lhes incutiremos o 
espirita de liberdade, -e'S'lará frustrn1fo o fatal presagio. . 

Mas, si , pelo contrario, os deixarmos criar na ignorancia, então esta. 
Rep·ublica se · desmancha-rã em uma desa,strosa decepção . T!Jd·o in,centi vc; 
com que po.ssa contribui·r o Governo nacional, tudo o que .sejam capazes 
de .fazer os Estad,os, tuiilo com que possam concorrer, em toda a parte, os 
b0ns· cidad'ão.s -e, prin·cipalmente, toda a coocperação do instituid·or primari-o, 
a·colhemol-o ent-re sau-daçõ,es, como o remedio ·que ha de livrar o paiz. do -
mais luctuoso -destino." 

De tal mod·0 se arraiga no espírito dos homens de Eistado dess e paiz 
essa convicção, que jamais, sob pretexto de economi.as ou grM1des d espezas. 
recuaram do programma de .largos benefícios a·o .serviço da instrucção . 

Escrevera ha 30 an:nos o Sr. RuY BARBOSA, s-em duvida naquelle tempo e· 
ainda hoje indi-s:cutivel autorid ade no as-sumpto: 

" Ao nos.se ver a chave mysteriosa das desgraças que no-s affligem é 
esta e -E1Ó esta: a .ignorancia popular, mãe da servi li-d.ade -e da mjseria. 

Ei-s a grande ameaça contra a existencia constituciona.l e livre da nação; 
eis o formidav-el inimigo , o inimigo i·ntestino que s-e a,syla nas entranhas 
do paiz. 

Para o vencer, releva i'nstaurarmos o grande serviço da "defesa nacio-
cional contra a ignorancia ", ,s•erviço a cuja fremte incumb·e ao Parlamento 
collocar-s.e, impondo intransigentemente á tibieza nos no.ssos governo:s · o• 
cumprimento de seu supremo dever para com a patria." 

O DR.' FERNANDO LoBo, d:e educação republicana sincera e· forte quan'do 
Ministro do Mare1chal Pld'riano Peixoto , -disse: ' 

"Em i:m paiz de suffragio popM-lar ·mui ex-tenso, o:nde a opinião é for-
mada na. lr~erdade de p.al.avra , de imprensa, -de reuniã-o_, de comm unicação,. 
de as-sociaçao , em um pa-! z rnpublicano, onde cada subdivisão pofüica t-em 
autonomia propria, a instrucção largamente -diss·eminada é uma necessid·ade-
ins tante para que ~e ~ão P.roduza ou a anarchia ou o despotismo. 

O foco da sc1enc1a, disse illustre escriptor, é o asylo do patriotismo ,_ 
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Em com]!lr·ehendend·o assim que Jules Ferry, i1lmtre ministro de Franç·a, . 
depois do abalo da guerra franco-prussiana, não regateava despezas para a.. 
instru.cção e, cheio de nobre orguJho, exclamava na distri-buição de premi as 
da Associação Phüotechnica: 

'"O rninist·erio transformou-\Se verdadeirament e em uma vasta fabrica de 
escolas· li'.ste mini•s.terio institu·e, ·termo médio, tres escola:s ou classes por 
dia. Nisto despendemos mais de 200 mi.lhões d.e francos" que a al guns pa-
recerá muito. Sim, é muito; ma.s., permitH diz·er-vos, ain'd'.\ não pas·sa de 
um começo. Além desses 200 milhões precisamos ga.st·ar riiai.s 300 oui 350. 
A Nepu·bliça terá de desipender nos annos. vü1d·our0.s 600 a 700 milhões. " 

Semelhantemente es:tou co·nvencido, .prosegue o ür . F . Lo tio, de qu e 
sã·o O•S mais puôductivos os di.spendios. Que a Nação faz com o ensino-
administrado a seus cida·dãos, convindo; .em bem da grandeza da Republica, 
ei.ue as aet1rn•es institui·ções pedagogicas sejam progressivamente mefü@radas, .. 
me.smo á cu-sta de grandes sacrifícios.• 

No exame do prnj ecto que se refere ao ensino p!limariô surge desde 
logo a ql!lestão de E-aber si a União póde constituci·0nalmefl'te estender sua . 
a.cç.ão ati\ a instrucção do primeiro grá·o, não só do EHs1irict-o Federal, como 
d·os Estados . · 

Da combinação dos textos da Constituição, pret.endem a.lguns concluir 
que . aos Es·tados cabe exclusivamente a faculdade d·e attender, organizar e 
dirigir o ensino c·ommum. No art. 24, n. 30, a Có·n\stituição estabekce para 
o Congres.so Nadonal a attribuição privat'i.va de legi·slar sobre o ensino 
superi0r d.o Districto Fderal e, no art. 35, a de crear, não pr,:vafivamen'fe , 
instituições de ensino superi·or e secundaria nos Estados e de prover o se-
cundaria no Districto Federal. A Con.stituição não allude, como se vê, ao 
ensino primafi.o. 

E' certo, porém, que, dando interpretação 2. cerhda a outros texto s, 
interp'retaçào . que bem ·E-e coaduna com a natureza d·o regimen . e o pensa- · 
menta da Constituinte, ficamos autorizado.s a ·sustentar que á UITTiã·o, ao 
pod,er nacional corre o d'eV.er de se interessar pelo ensi no elemeRtar prima-
ria , cabendo-lhe, sem ei:nbaraçar a acção dO's Estados, a tarefa de promover-
a sua d"iffusão a mais completa, educando o p0vo e melhorando por essa 
fórmá as suas condiçõ·es ·de vida pelo cultivo de sua int.elligencia e do seu . 
cara·cter · 

Ao Congresso Nacional •Compete ANIMAR o DESENVOLVIMENTO DAS 
LETTRAS, artes e s·c;'enciacst. bem com@ a immigraçõ.o e a.gr~'cultura, a indwstria . 
e o commercio', sem privilegios que '. 'olham a acção do>:> governos ~oc·111es. 

Ora, não se comp~ehencle qu-e. dando-11le o dever de animar as lettras, 
quize;sse G 1-egis:lador impeclir que a Uni·ão attendesse ao ensino primaria. 

Si lf:e compete animar, promover o desenvolvimento das lettras e 
sciencias, é indiscutivel que constitucioaalmente póde o Congreoso providen-
ciar sobre o assum;:ito e 1não só -conce-de'r subvenç8es como ainda estabelecer · 
condições. para o ensino primaria, crear insti tuto.s, estender pelo paiz uma . 
vasta e conve,nier.ite ré-de de ·escolas communs . · 

Esse é o rnu dever, em acçãG cumulativa, em juri1sdicção concurrente,. 
sem levamtar ernbara <?os á·s ur.Jidades Gl a Federação, mas fazendo fructific ar 
por toda a parte a semente d.o ensino popular. 

Cabe ainda ao Co,;:i,gresso providenciar sobrlz as necessidades de cara-
dt er federal (art. 35 § 1 º ), e nã-o ha em uima democracia neces·sidade fe-· 
dera! mais relevante nem mais urgente ·dG que es.sa, tant i;i rnai-s quanto da 
condição d·o alpl:abetismo se faz depender a capacidade eleitoral. 

As medidas kgislativa's que o Congresso votar ·em -favor dos in teresses 
d a comrnunhão brazi.lei·ra, legitimamente amparados pela escola commum, 
além de justificadas pela naturez.a d·o regímen, ins:piram·se no peasamento 
constituciona l , não contraveem, antes se. conformam com o espírito do nosso 
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pacto .político e com a orientação de outros paizes <l e fôrma republicana 
federativa. 

O DR. ARAR IPE JuNIC•R, em s.eu parecer de consultor geral da Republica 
e que entendemos acertado transcrever, assim doutrina: 

·"Às dis.po.sições da Constituição da Republica, que se referem á i,n-
.strucção pub!i:ca, vedam a intervenção do Governo Federal no que entende 
com a diffusão do ensino primaria ? ~ 

Sem desconhecer a autoridade do illustre co,nstitueí<onaHsta Jo ão Bar-
balho e o valor das idéas por elle emi.úid as, penso que o s.eu liberàlismo 
em materia de ·instrucção , ultrapassando ·o espi-ríto dos constituintes, leva-o 
aitié 1p(o •E1s.quecim:ento d.o § 1 º, n. 2, do art. 70 da Constituição, que esclue 
do direito de votar o analphabeto e que, portanto, fez depender da cultura 
primaria o exercido da funcção pD)itica. ' 

Na sua opinião o ens ino em qualquer d•os seus grãos não está na es-
phera da Uniã.o, sa'lvo o que respeita á in.strucção militar; e a . faculdade 
q.ue lhe foi outor.gad·a de crear irt.stituições de ensino superior e secundario 
nos Bostados (art. ·35; n. 2) é um .'f.avü'r .aperta.s concedi·do nos Estados rrtal 
dotados de recursos para seus enca.rgos. . · 

Em tudo iss·o se a.figura excesso ria limitação dos pod·eres da União 
em materi·a ··d.e ensi,n,o-

E' verda·de, como pondera o D'r. João Barbalho, que a Constituição, 
quando se refere ás attribuições do Congresso relativas• a instituições· de 
ensino >; uperior e secu·ndario, usa do·s termos "crear, pr·:wer", ma·3 taes vo-
cabul~ s não sã:o tão an.tagonicos á expressão " animar o desenvolvimento", 
usada no n. 3 ·do cit. art. 35, que pro<luz.am uma. verdadeira inhibição da 
faculdade de que se trata. 

O texto integral d.esse numero está redigido da fórma seguinte: 
"Animar, no paiz, o desenvolvimento das !ettras, a·rtes e sciencias, bem 

c·omo a immigração, a agricultura, a industria e o commercio, .sem privi-
legios que· tolham a acção dos governos locaes." 

· O corrimentador é o primeiro a reconhecer que as materias e·numeradas 
no art. 35 constituem assumpto de jurisdicção cc.n,currente, isto é, assum-
ptos sobre os •quaes o Congresso pôde legislar, comtanto que não crJe em- -
baraqos ao livre exercício da acção governamental dos Estados. 

Eis o limite que a Co·nnituição em garantia do regímen feder ativo jul-
gou necessario oppôr á possível perturbação ~a jurisdicção exercida pelos 
Estados em ma teria de instrucção. Em vista da lettra, pois, do nosso pacto 
fund1amental, a União não está inhibida de exercitar actos· legislativos co,n-
cernentes á i1TJ.Strucção primaria nos Estados, co.mtanto que esses actos 
respeitem a autonomia es.ta:dual e não C'Ontravenham ao que os legisladores 
respectivos tenham estabelecido. Funcção suppleitaria, bem ·calraci1eri·:Q'ad'.a 
pel·a ·Constituiçi:<J, ella pôde ser exer.cida com aquella amplitude c·ompativel 
com a dualidade de jurisdicção e na conformidade do r.egimen escolar 
adoptJado por cada Estado . 
. . . . . . . . . . . . ! .... ..... .. ........... . 

Raro será ·O Estado ·do Brazil que possa fazer face ao custeio de escolas 
na prnporção das necessi<i1ades do ensino sem a ruína total d:os seus orça-
ment.o·s, poTque esse serviço, hostilizado ·p-e.Ja. difficuldade de frequencia, 
pelo·s embaraços de circulação não encontra sinão em parcella quasi im-
perceptível o apoio do que se chama inicialiva individua,]. 

O obsenthei5mo em materia de instrucção primaria em muitos Estados 
pode-se, pois, considerar, sem exaggero, uma difficuldade irreso.Juvel, desde 

-que a União deixe inertes as facuíldades de que foi investida 'pelo disposto 
no citado art. 35, n. 2, da Comtituiçã.o da Republica. 

Conforme disse anteriormente a acção dos Po·deres Feforaes, no . caso 
deste artigo, é de natureza sup.pletoria, e importando no exercido de uma 
iurisdicção concurrente, não deve ficar sem 1applicação, ·nem se concebe 
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q_ue permaneça limita·da a .actos theoricos ou puramente legislativos. O 
Congress-o pó·de -e deve crear attribuições de natureza administrativa para 
o fim de tornar effectivos. os seus intuitos na es<phera do ensino primaria. 

E' -precis•o não perder d-e vista q ue se tra ta da diffusão dess1e ensino 
em tod-o o t-erritorio da Republic1a. 

Qual o processo de que a União s.e servirá para animar es•sa diffusão 
e combater o a·na.Jphabetismo ? 

·Indo ao encontro, ·dizem os interpretes mais rigorosos, da iniciativa d·os 
particulares ou dos Es•ta·dos. Corno ? .Conce:lendo subsidias, não em terras 
como se fez nos Esta•dos Unidos, porque a Constituição do Brazil entregoü 
.as terms devolutas aos Estados, mas em dinheiro. 

Não creio que esta providencia dê resultado satisfactorio . E' indis-pe.n.-
savel que a União custeie directamente escolas e escolh:a ou nomeie os seus 
prof.ess.ores. Ess-e direito não é -ras•oavel qu-e s.e · 1he negue, quando se con-
segue amplamente o seu exerci-cio a 1as.sociações e meros particu lares. 

A União assim poderá agir não só por meio de fundações, mas tarnbem 
entrando -em accôrdo com os• Esta·dos -para a localização ·das escobas qu·e 
pretenda manter nas regiões menos, favorecidas pel·a diffusão do ensino. 

A o.pposiçã-o constitucional, a meu ver, dernppa!'ecerá inteiramente 
desde que a União, ci-ngindo"se á dir·ecçà-o de taes -es·co:l:as pe!ns . seus pre-
postos- na parte -econornica, c;:onvenha em submettel-a·s ao regímen que o 
Estado houver por lei -estabelecido para es1colas livres. 

O Dr. Barbosa Lima foi membro compicuo da Co,n.stiiuin te e um dos 
grandes defens•ores das prerogativa dos Estados. Em dicurso, que tive oc-
casião de ouvir e apreciar,, proferira estas conceituosas p·alavras: 

"O SR. BARB-CsA LIMA - Não p-ensio que o legislador c-Jmtituinte ti~ 
ves.:--e, siquer, implicitamente, conse1n.tido em arrancar a·o poder central, á 
União, ao Governo Nacional, a dis.cretia e suprema superintendencia sobre 
o ensino . 

o SR. ]OSE' B10NIFACIO - Apoiado; rnuito bem . . 
O SR. BARBOSA LIMA - A a·cção do orgão central , do Governo Brazí-

leiro, -d'aquelle governo que, nos1 termos de uma Constituição, póde merecer 
este nome augfü.to - O Governo Brazileiro - bem se sente que póde e 
dev-e perfeitamente exercer-se tecidamente, fI1aterna1l1mente com a acção d-os 
Estado.s, das muJticip·alidades, emfim de todas as. forças que porventura 
ve nham contribuir para a solução deste problema que constantemente pre-
occu,pa os verdadeiros estadistas. 

O SR. ] AMES DARC_Y - ProbJ.ema nimiamente nacional - o ensino· 
(l<rfoiadcG) . . 

Nações cuj as instituições- po.liticas são identicas ás do Br-azil, ciorns 
da autonomia das suas circums.cripções .administrativas, teem cogitado desta 
causa nacio.r!:al com o maior carinho e não teem vist'ú -em sua solução des-
res·peito ou inobservancia de princípios b-asic,Js do -regímen adaptado. 

Nos Esta-dos Uni·dos -da America do Norte é commum a votação de 
verbas• para a subvenção de escol:as publicas -e particulares, ·e desd-e muitos 
annos s·e nota a te.n.dencia da grande Republica de est.ender sua ac -~ão de 
modo a assegurar ·por toda p:art-e a completa diffusão do enfino primari·o. 

Nas -duas repu blicas fed·eraes, a Arg.entina e a dos: Estados Unidos, 
escreveu o .Dr . Ruy Barbo,sa, a instru-cção primaria, p-e"la Cornstitui ção , per-
tenc~ á alçada provincial. Não obstante, em ambas a intervenção nacional 
se tem exercido em uma escal·a consideravel, sem que ninguem julgasse 

· infringidã por isso a lei organica do Estad•o. 
Na Republioa Argentina, a exemplo do que fe tem feito na Uni ão Ame-

rica,n,a, o orçamento de 1869 consignou a quanti:a de cem mil pesos fort·es. 
para aju<lar as províncias: a crearein escolao , e o Poder Executivo os dis-
tribuiu por ·igual entré os governos provinci-aes. 
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Desde então, attesta o Sr . Sarmiento, surgiu a idéa de se ins1ituir um 
conselho incumbido d·a acquisição do mate ra l litterario e tech,n.ico do ensino 
elementar, .assim oo mo de sua dis.tribui ção· pelo paiz. 

E depois de referir pa.Javras de Sarmiento, a•ccresc.er1'. a o notavel pu-
bhcist·a: " A constituição fed erativa <la Republica Argentina, as.sim como a. 
do s Estados Unid·os, accomrriodou-se perfeitamente, pois, á interferenci a 
cooperadora do Estado na bar·efa provincial da educação do povo. 

Ora, qu.e não contravem ás. formas federativas, com immensa maioria 
de razão não póde ferir os principios descentralizadores. 

Eviden te é logo que não póde· violar,_ n.o Brazil, as franquezas pro-·. 
vinciaes aquilto' que ~as duas f.eder:ações repubicanas. não se oppõe á auto-· 
nomia dos ·conf.ederados. (RuY BARBOSA, parecer de 1882 sobre a reforma 
do ens·ino primario.) 

A Suisrn, onde a instrucção primaria vivia entregue exclusivamente 
aos cantões. tem adaptado de certo tempo uma s·érie d·e medidas que ga-
rantem a sua dis·seminação. 

E' as-sim que como o termo de uma propaganda ·tenaz e de repetidas 
re.clamações· do povo, os suissos· consignaram em sua Constituição de 1874 
o dis.positiv·o que ·autoriza o poder federal a tomar as medidas necessarias 
contra os cantões ·que não satisfizessem ás obrigações estipuladas em refa-
ção ao .ensino primaria, e, proseguindo na sua preoccupação de inst ruir o 
P'Ovo, obtiveram na lei de 25 de junho de 1903 victoria brilhante, com. a 
dis·criminação de auxilias e silbvençõe.s. que aos cantões póde o g0verno 
central conced.er . 

A Repulfica Argentina, cujos exemphis de dedicação pelo grande pr"· 
blema podem e. devem s·er invoçad·0s, não esmorece e todo s 'OS .dias se re---
vela dispost2. á defesa des&e interesse· social, demo.ns.trando em documentos 
publicas que não são meras a ffirmações de mensagens e programmas o que-
Giscreve.m os seus homens de Estado: 

E:s a·s palavms·. de HERRERA •e NEDIA commentando 'OS textos consti-
tu,;,ionaes: 

"En tres articulos se occupa la Const'tucion Nacional d e esta ma-
ter ia: en ,eJ 5° que gara-nt-e á ·cada Pwvi nüa -e! goce y ej ercicio de sus 
instituciones bajo condiciones determinadas, entre Jos cuaJes se encuen-
tra e! S"Ortenimen.to de la educaci on primaria; en .e! art. 14 pue decla-
ra la li-herda.d de· ensenaiiza ; y en e! 67, inciso 16, que enumera entre 
las atribuciones d.e! Congress·o Nacional, la de proveer ai progresso de 
la ilustracion dictando pl anos de ins truccion general y universitaria. -La. 
Con$Ütucion· ha querido , pues , que la Naci'on y las Provincias aunem 
sus miras y combinem su accion concurrente para educaT ai pueb!o . . Es 
una attribuci·on c-onferi•da simutta.neamente ai Estado general y a los Es-
tados particula.res; por un precepto la Naci on obliga á las Provincias á 
que asseguren la educacion comun y por otro ella mismo se encarga de-
fome,ntarla. . 

. Estos principios s·on gárnntias de las insti tucio.nes democráticas y 
base segura de la próspefi.dad social , 

La Je.y d.e subvenciones y los decre to s que la reglamentan estab'.e .. 
cen los requisitos y la fo rma e.n que la Nacion coopera ai sostenimento-
de la educaci.on en !as Provínci as. Podra "parecer anomalo en tin a fe .. 
deracion, el hecho de que existan Estados que reciban 'de la Naci-on re-
curs·os para satisfaser sus prop.rios .necesidades, pero aparte de las ra· 
sones políticas y las co.nsid-eraciones historicas que explican la organi-
sacion nac:onal, La misma supremacia de los interesses .de Ia ensenanza 
como seguridad de nuestras instituciones bastaria á justificarlo . . . 
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E! .Gobierno Federal de los Estados Unidos, ·por primera vez en 
1880 fomentá la difusion de la ensenaii.za pr:maria con eJ producto de 
la venta de tierras pub '.icas y solo en 1886 se presentó u·n projecto de 
ley acor.dando subvencion á los Estad·os, de ma.nera que e! Congresso 
Arg·entino tu.vo la velice .in-spiracion de anticipar-se en muchos aii.os ai 
d.e los Estados Unidos, destinando rentas generaJe,s á su.bvencionar ]as 
Pr-ovincias, en prnporcion inversa ai grado de instruccion de sus habi-
tantes." 

Em '19®9, a "23 de maio, a Republica Argentina levantou o "Censo gene-
T'al de educadon", sep/iço d•e alta relevanoia e alcance da presidencia A;-
cort:;i, quando ministro cta Ju-stiça e J,nstrucção Pu.blica, o Sr. RoMuLo NAóN. 
Nesse minucioso trabalho dirigido pela ·gra-nd-e competencia do Sr. ALBERT.O 
MARTINEZ se encontram pre-oiosos da·dos relativos ao ensino em to·da a Re-
publica, v·erificando-se a existencia de 683 ,esco·'as primarias nacionaes, 3.472 
provi.nciaes, 23 munícipaes, 89 beneficentes, 203 de• corporações religi·osas e 
'851 particulares, um lota! d.e 5. 321, onde recebem a instrucção communi 
·614. 680 alumnos. 

O ·exame desse inquerito mostra que os argentino.s teem suas escolas 
primarias naci0naes e ainda prestam auxiJi.os, por meio d.e subvenção, á;; pro-
vinC'ias gue o solicitam e merecem. · 

Os estadistas dessG: paiz, em um louvave! devotamento pelo -pr·ogresso 
fotellectual e social da Nação, teem co.ncorri-d·o serripre para a vo.tação de 
·1eis que concedam subvenções e premios, assumpto esse a que se ded'icou 
com grande superiorid::tde e d-escortino o Sr. SARMIE'NTO, e muitos dos s·eus 
publicistas -já vã-o levantando a 'idéa de se -nacionalizar comp'·etamente a 
fostrucçruo pr;maria. 

O Dr. FRANCISCO ·LAT,zINA, em sua intieressant·e monographia "Crónica 
de las vicis·situdes de la instruccion ·publica en la Argentina", assim escreve: 

"Todas las creaciones aisladas de escuelas ·no adelantaban mayormen1é 
1a instruccion ·primaria en las províncias y territorios precisamente por la 
-exiguida·d de lo·s medlos p·uestos en accio1n y se comp·rendia entonces que 
era necessario combalir e! analfabetismo con medidas más radica1'es, y es.tas 
se han encontrado en la ley Laines (n. 4.874) que dispone que el Conse]o 
·Nacional de Educaci-on proceda á •esta·blecer, en las p.rovincias que lo soli-
cí ten, escuelas elementares, infantiles, mixta·s y rurales, en que se daria e! 
minimum de ensefianza. 

Para determinar la ub'.cacion de estas escuelas se tendria en cuenta e! 
porce·ntaj e de a11aHabetos qu·e resu' ta de las listas presentadas por las pro-
vindas p·ara recibir la -subvenciu.n escolar. A los ·efectos de esta ley el Gon-
s·ejo Nacional de Educacion fijar) a e,n 392 las escuelas naciona'.es á es1ablecer 
·en las províncias. 

e. \ 
,. ' ' ' ''' • • • ' ' ' ' • • • '•' • • '• • • • • •' • • •' '•' • • • • • • •' • • • ' ' • ••••••'•;'o•••'••• o 

Es indudable qu,e ]as ·p·rovincias no se bastan a si mismas para sostener 
º con sus p.ro.pios recu·rsos una instrucci-on primaria cap·az de hacer desappa-

r.ec.er totalmente e.! más o menos crecido porcenta1:e de· analfabetos de q.ue 
e\las adolecem, ·p·orque si se b.astasen, no necesi tarriaJl de la sub:ve,Frcion na-
cional destinada a] sosten y fomento de la instruccion primaria. 

Aho.m está. visto q,we ni con 'la ayuda :de la su:bvención logran disipoar 
"la .lavra .dei anatfabetismo, que se mantiene en las províncias mer.ced' á la 
dis1serninacfón d.e .sús ·habitantes suhre largas distarrci·a;s, y que fué -entonces 
rreciesario di.ctar· la: ley que .crea es·cuela-s n.adonales en las c·omarcas donde. 
los nucl:e-os unbalftos .es:casean .. Es .q.ui ·el c:aso d·e p:erg-un.tarse si wna medida 
m ás radical que la supletoria de Ja _ley 4. 874, digamos la supresión total de 



- 16 -

las subvenciones escolares y l·a ,nacionalisación completa :de la ensenanza 
primaria, nó ·ha.bria sido preferible . Para que e.sa ficci ón de los autonomios 
provinciales en lo concerni ente á su ensenaiiza primaria, cuando, corno -está 
averiguado, las •provincias .no pueden bastarse a si· misrnas en este sentido? 
La nacionalización de la enseiianza p·rimafia significada indudabl emente una 
c·arga grave par-a la nación, pero ésta podria s·ufragar en parte á tales ga.stos 
haciend.o 'notable·s supresiones· en la · excessivamente frondos a ens-efianza S·e-
cundaria, que se v.á ·~ornando -en cancer dei tesoro nacional y de la soc:.edad 
argentina, ·eil cuanto desequi '. ibro la com.posici·on d-e s ús elementos COlnsti-
tutivos,.· productores unas y · ·consumidote·s o·tTos, D-esde luego no cabe dudar 
de que la unid!!d. en la qirecçiqn, adrninistra.oi ón; i:>la.nos y programao; d•e · es-
tudios ' aproveclíâria ' riotablement·e á la ensefi.anza primaria y á todos los _que 
han de <lisfrutar de .ella, y que los tan pre•judiciales soluciones 11e continui-
dad, por falta de recursos, porque la .nación no careceria nunca de ellos. En 
resúmen, una ley de naciona.Jisación completa, seria muy •prefe·rib'e á la· 1-ey 
4. 874 que hace !·os casos sôlo a medi os." 

Em nosso paiz, si de positivo nada fez ainda o Poder Executivo ·em re-
lação ao ensino popula-r, é cer to que a tendencia d·os homens publicos .se vai 
revelando no sentido dessas idéas. O Congre-ss·o tem feito inclui r em varia-s 
leis oTçamentarias um -d[spositivo que é bem a affirmação de ser acceitave.l 
sem offen·s-a aio~. preceitos constituciona:es, a in.terfere:n ci.a da União . quer 
para ·crear escolas suas, nacionaes, que·r para eom ajuste com os Estados re-
gu'a-r e systema.tizar o ·ensino primari-o, concedendo-lhes igualmente subv-en-
ções em · proporção ás desp·ezas ·que ·elles fize-rem com esse serviço. 

Até 1906 nenhuma provi·dencia se no tára, mas nesse anno a lei n. 1.617, 
de 30 de d•ezembro, consigna' um imp ortante passo para a oo nqui sta ·da gran-
de causa nacio.nal. O ar t. 7 te·ve sua historia, que convém relembra-r. 

Duas emendas ap-resentadas ao projecto do o-rçarnento do Interior se 
referiam ao •ensino ·primaria. Uma, do Sr. BARBCSA LIMA, dizia : 

Ao art. !.º, logo apó.;; o § 28, accre~cente-se: Subvenção, na vigen-
cia de·sta le i, para cu~teio de 100 escolas primarias destinadas ao en-
sino da !ingu.a brazi:eira nas zonas coloniaes dos Estados do iRio Gran-
de do Sul, Santa Gatharina •e Paraná, de accordo tom os respect!vos go-
vernos loca.es - 200 :000$000. 

Outra, d·o Sr. J csE' BoNIFAC10 : 
E ' o Poder Executivo ·au to ri zado , na vigencia des·ta lei, a enten-

der-se com. os governos dos Estados, aj us.tand·o os meios: 
cc) de se·r organizad o e sys.tematizado convenientemente o ensino· 

prima rio, de modo que seja le'•go, gra tui1·o e obri;gatorio. 

E a iniciativa do eminente Sr . Barbosa Lima e do humilde Deputado· 
por Minas .não foi desamparada pela Comrnissão de Finanças, a qual, a•p-
pl~udindo a idéa, propoz a sub-emen~a votada depois pe'.a Camara. 

O parecer a;:s.ignado pelos illustr-es Deputados ·FRAN C1soo VEmA, GoR--
NELIO DA FONSECA, ALBERTO !MARANH.ÃO, GALEÃO CARVALHAL, HOMERO BA-
PT!STA, JosE' EusEBIO e CARLOS PEIXOTO FILHO, diz: 

A Commissão, tendo es tudado o ·assumpto da 1" parte ·da. 
emenda Barbosa Lima ·e ·d·a que foi offer-ecid•a pel•o Sr. J osé Bo-
ni fa.cio -e se acha sob o n. 99, e para atte,nder á Iouvavel iniciativa 
dos honrados Deputados, offer·ece á cons i.d.eração d-a. Gamara d·os 
Deputados a seguinte sub-emenda 1para ser incluída entre as auto-· 
rizações: · 
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Art. Aos Es tados que desp.e.nderem annualmente com a 
instrucção publica primaria, leiga e gratu ita, pelo menos 15 % 
de su a recei ta, º'1der·á a União concec!er .subvenção annual corres-
pondente a 25 ºIº da dotação que no orçamento de cada Estado fôr 
attribuida u esse serviço pu·b!ico e effectivamente despendida com 
o pagamento de venciment·os ao s pr,1fessores publi.cos primarias. 

§ Para conceder ta! subvenção ·o Poder Executivo Federal er:-
trará em ·p!'évio accôrdo com os governos -dos 'Es tados, fixando as 
·bases e c,1ndições q u e r eputar convenientes e podendo abrir os ne: 
cessario1s credi tàs. 

füs como surgia na Camara dos Deputados pela primeira vez, em dis-
posição 1legislativa, .a q\ieis.tão do en:sino primaria. 

Não deve ser esquetfda a inte11i'gerí.te acção do Dr. PaE<sos de Mirand a, 
ex-Deputado pe!lo Pará, que em notaiveis di•scursos na Ca,mara, e mais 
tarde no Congresso d-e !P;strucção, defendem o aj uste com os Estados. 

Logo no an•no •seguinte - em 1907 ·- o i:ilustre DR. TAVARES DE LYRA, 
então Ministro da Justiça, na exposi ção feita ao p-resid ente AFFONso PENNA, 
affirmára o mesmo per.,samento ·de poder o Governo Federa l interferir no 
problema e propunha que a União prnri:Jove.sse a diffusão do ensino: 

' a) por ac·côrdo com o,s Estados, mediante bét•s·es que forem c,'Jmbinadas : 
b) subvencionando temporariamente esc·rnlas mantidas por particulares, 

associaçõeis ou m unicipa ·lidades; • 
e) fornecendo ,m.,;bi:lia escolar, livros ou outros auxílios que forem de-

terminados em lei; 
d) fundando e custeando museus e bibHotheca'S es•colares; 
e) creando escolas na.s cotlo·nias civis e mi.füares e territorios federae•s . 
Entre ·as bases a que se refere a lettra a, •convém que figurem: 
I) idoneid aide teDhnica e moral .do profes•sor; 
II) ausencia de outra escola no me,smo .logar ou, no caso de haver 

outra ou outras, que a população a ·que deva servir a .escola subvendonad a 
seja superior a mil habitantes. 

III) ter a escofa uma frequencia média ·annu ail de 25 alumno.s, p elo 
menos; 

IV) ser leigo e gratuito o ensi-no . 
E o proje•cto de reforma do ensino, vo ta.do .pela ·Cam ara dos Deputados 

e remettido ao Senado, onde não teve ·andamento, consignou ·e•ssa,s rned:idais, 
affi.pmando desta ·fórm a e mais uma vez a necessidade d-e dar solução ao 
problema. 

A idéa -prosegue sempre; defendida aqui, renovada all i, tantas vezes 
amparada, venoerá a.final derramando o•s ma~s vi·vi.ficantes resultados e for-
talec-endo as bases do· nosso regimen pe'la extensão da cultura mental do 
povo brnzileiro, tão des•curada pelo poder que nisso tem maiores reispons a-
bilidades - o !poder nacio nal. 

N o proj ecto de reforma •elabora.do ·pel-o eminente SR. ESMERALDINO 
BANDEIRA, então m i-n Lstro do Interior. e pela commissão comp osta de notaveis 
compatr-iotas, os Srs . ,f EIJ O' JU NIOR, ÜRTIZ .MONTEIRO, MELLO MATTos, PA-
RANHOS DA SILVA, PAULO TAVARES, LEONCIO DE •CARVALHO, tAFFQ<NSO C ELSO 
e ALFREDO GOMES, foram tambem incluidas dispo~ições naqueUa conformi-
dade. 

Eil-as: 

1Fica o 'Presi<lente da Republica aut0>rizado a promover o desen-· 
vo lvimento e a dif fusão do en.sin:) primario. 

Poderá no-s termo•s desta tei: 
a) estabele-c-er esco.las nas colonias ci<vis e mi l,itares e nos ter-

ritorjo·s federaes; 
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b) subsidi ar temporariament·e esccílas fundadas por parti cufares 
e associações; 

e) auxiliar as munkipal.idades e os governos estad1:1aes, me-
diante accôrdo com .estes, para fundação e maTuqtenção de escolas 
-nas local·idades onde não existi·rem .o;u o.nde, ·existindo, forem in-
·su.fficien\.es para a respectiva poputlação. 

§ f. º Os recurnos forne.cidos pela União .para o desenvolvi-
mento da instrucção p-rima-ria serão calcu:.ad.0s to.marnio-se como 
base a relação entr·e a receha do Estado e a do Districto Federal 
com a respectiva popu'1ação. 

§ 2. º Correrão pela verba para taíl fim annua.lmente des tinada, 
no orçamento do Ministerio do Interior , o•s auxílios e as subvenções 
ás municipalidade,s e aos governo·s estadua<es. Serão concedid-os 
mediante as seguintes .condiçõ·es: 

a) possuir o pro.fe.ssor da e.s.co: ,a idoneiàade technka e moral; 
b) não existir ou.tr'a ·escola no mesmo logaT ou, no caso de 

haver outra ·ou outras, q11e a população a· que d.eva •servir a esçola 
subvenciona·da seja superior a 1. 000 ·habita-ntes; 

e) ter a es.co'1a durante o anno urna freq1:1encia de 25 alurnnns 
pe.lo menos; · 

d) ministrar ensino leigo e gratuito; . 
e.) te.r .0s prog:r-amrnas organizado-s àe accôrdo com os official-

mente adoptadbs; 
f) ficar rnb 'ª· f.i.sca.J'izaçã0 da UBi ão, emquanlo durar a s11bven-

ção , que será sll'spensa desde que fôr infringida qua:iquer das con-
dições mencionadas; 

g) co.ntrabok ·o Estado ou o nistricto Federal ·a obrigação de 
manter, por determinado numero de . ann0s, as -escolas subvencio-
nadas, Logo que cesse o auxi,Jio a que ·se tenha obrigado a União , 
assi·m ·como a de não dimimlir a porcentagem da ·sua dotaçãG> orça-
mentaria estabelecida para o serviço da ifl'strucçã0 primar·ia, .na 
data em que se fizer o accôrdo. · 

A ·1ei orçamentaria actual no s·eu art. 3º, lettra b, em virtude .àe emenda 
·que of fereci ao pro}ecto, tamhlem suhs•cripta pe.Jo digno ex-Deputado Sr. 
Affonso C0sta, indue entre diversas autorizações ao _governo . a de pr0mo-

·ver e animar o desenvolv-i;mento e a diffusão do ensino ·primaria·, p0dendo· 
para esse .fim fundar esco.Ja.s nos territorios federae.s e entender-se com os 
g0ver.no-s d0s Est aldos, a!ju.stando os meios · de crear e ma1nter esco·las nos 

~di·stri.ctos e pov0ações ond·e não -existam ou· em que sejam insuffidente.s, 
s·u-bvencionar as es-culas !fundadas' pe4as munki:palidades, as)sodaçõ.es 
e p,artkulares, .€Xpedi11c10 0 ne.cessario regulamento, ·fixando as bases e a.s 
condições co·nvenientes , 

Nos domi-ni·O•S ·legi1Slativ0s está vic~0riàsa a idéa. ü 1Gongress0, embora 
o te11ha pronundad.0 em ,lei de orçamen.t0, não se mostra desinli;eressad·0 do 
a!ss·um}:J•t0· e oi .de: :llm Ja·d·0 c·onc·ede ao •Pnà:er .:exec1uüv0 -0 mleio· de ·por .si 

·e 00rri 0s Estados enfrentar 0 p•tohlem-a, d.e outro ainda tem aut-or~zact·o a 
sub.v.en.-eionar· essas .cirC"umscripçõ-e_s admirüs.trativa,s em .p.F:opo•r.çã0 ao que 
despendem com a instrucção prima.ria. ' 

O Governo faria obra meritoria si u.sasse da autori'zação 1Jegis·1ativa em 
bene ficio do ensino popular. E' indispensavel e urgente fazei-o. A situação 
em g:ue eUe -se aoha é ·a:ffli.ctiva paira a ci·vHização· hrasi1e;ira, funesta ás' 
inlstituiçõe·s politicas e dep.rimeBte p,a-ra •Um paiz q'lle pretende os fóros de 

·progressista e culto. 
Ha, s.em duvida, .Estaà.0s ,em. qµie .a: ,q1:1testã.0 .petlagr0giea Jem. ·sido tratada . 

,com relativo desvelo, mas nesses mesmos ainda o .ensiil:o ;p.irima-ri•o ~ diffun-
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dido sem a largueza conveniente, na escala ·consideravel que a sua impor-
:tan.cia recllama . . • 

Como saber do que se dá na$ diversa!s unidade·s da Federação si a 
União, . ao contrario do que f~l a Re·publica Argentina, nunca se deu ao 
:trabatho de .arganiza.r a:1 menos a est:l.is<ica escolar, procedendo ao re::en-
.seamento da popul\açfo infantil e verificando real e p{ecisamente o numero 
.-ele escolas publicas e parbculares? 

·Cada um qu·e deseje •conhecer 'º estado de·ssas .cousas, tem de a seus 
.esforç.os co!.he.r os elementos e dados necessarios, vendci-.se então deante de 
úma pOTcentagem enorme de analphabetos, o •que exige, numa forte e sincera 
.soliidariedade patriotica, effectiva col!igação contra a ignorancia. 

O Districto Federal é a circums·cripção mais ·ci viliz:da do paiz. Vejamos 
·Como é tratado ahi o grande factor do progresso mora.! .· 

De informações prestadas pelo Dr. Alvaro Baptista , digno director- da 
llliStrucção Publ.ica •M·,;nicipal, col•hemos os dados seguintes: 

A po·pulação infan.til, em 1905, rn:1ntava a 148 .446 creanças, sendo 
úphabetos 71. 04 1 ou 47,54 % ; analphabetos 78 .405 o•u 52,46 % ; alpha-
l1etos do sexo masculino 39.022; idem do sex9 feminino 32.0í9; anal·pha-
beto·s do •sexo mascuUno 41. 102; ana•lphabetcis do sexo feminino 37. 302. 

Existiam em 1906, 282 esc-olas p•ubli·cas; e tendo a .cidade, então, 811 . 443 
Jiabitantes, ·havia ajpenas uma esco·la por 2.877 habitantes; e como a ma-
tricula total era de 37 .899. cabia a cada esicola 134 alumno s de matricula 

·-e 89 de frequencia média. 
iSi naque'11,e anno foi considerada a p:Jpulação infantil, total, 149. 446 

re foi divi6ida por 282, <numero de e·:YcoJa.s já c'{)nhecido, o resuHado será: 
529 aJ.umnos p·ara cada um a . Ta11 é a deficiencia de es·co1as ! 

Si , seg•undo prescreve a lei do ensino, incumbe a ca::la pro.fe:ssor Jeccio-
mar a 30 al.urnnos, numer-o qu·e justifica a creação de uma esco'1a, em 1906, 
hav·endo 37.899 a.lumno.s de ·n:iatricula, o numero corre·3·pondente de escolas 
·deveria ser de · 1.263, . em vez de 282 . 

No mesmo ann·:i; comiderando a tot ~i idade da população infantil, seriam 
precisas 4. 961 e~·colas e igu a•l numero de ·professo res, ·3endo cada ·um, como 

.está dito, parQ 30 alumno1:>. 
Questão alguma de tanta magnitu:ie enfeia a civilização brazileira, como 

,a do ·endno p·ublico primar; :l. 
Segundo uma estatística uruguaya, o Brazi l tem 86,2 º[ º de população 

escol ar analphabeta. 
As republicas do Panamá, do Paraguay, do Equador teem menor pro-

·porção de analphabetos na idade escolar ! Não é pos:sivel continuar assim. 
füs o que o ensino primaria é em 1909: 

:População· es.colar ....... . ... · ... . . .. ..... . ................ 1 • • 
Popu•lação escollar masculina ... .. ... ...... . . . . .............. . . 
·População escolar feminina . .......... . .... . ..... · . ....... _ ... . 
·Numero de escolas .. ........ . .. . . .. .. . . . . . .. ... .. ........ .' . . . 

47.624 
23.536 
25.728 

314 

1Em tres annos, de 1906 a 19{);9, o numero de es·colas foi elevado de 32 
·apenas, ao pas•20 que a população escolar augmentou de 9. 725 alurnnos, 
.37.899 (1906) mais 9.72.5 é igua11 - 47.624. 

1Dividindo o numero ai~crescido de a•Jumnos peLi numero accrescido de 
e.scolas, haverá 403 alumnos para cada uma das 32 e•scolas •Creàdas . 

. Para conhecer o numero de escolas q1Je deviam ter sido creadas, em 
vez de 32, dividircse-<ha o numero augrnentado de alumnos ~por 30 e o resul-
tado será 324, em vez de 32 escolas. Divi.dindo o numero total de alumnos 
matricuif;:t,dos pe.Jo m;mero de escorlas, verifica-se que a cada .eiscola cabem 

·15 1 aiumnos . 

.. 
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Em 1906 havia para cada escola 134 alumncs; em 1909, 151. Em 1909' 
existiam 314 escolas, em 191J., 305 ... Progre·sso para trás! 

Não obstante, a matricull a tem crescido annualrnente, de s0orte que 
entre a de 1900 e a de 1909, tsto é, em 10 annos, 'ha umia differença nota·vel 
·que demonstra a espontaneidade e o empenho com qeu a po•pulação pro.cura 
as escolas primarias publicas . . Em 1900, a matricula attingiu a 23-. 620; em 
1909 a 48. 402 alumnos. Differença para mais, 24. 782, isto é, maiis do d>obro .. 

- O Governo é que tem faltado á sua missão: não .tem preparado nume-
ro. sufficiente d:e •p.rofessores; não tem augmentad·O' o mrmern de escolas; 
não tem comstruido predios apropriados; nã·o tem distribuído fivros, nem 
mobiliario". 

Taes palavras, que .acompanharam a mensagem do Prefeito ao Conse-· 
lho Municipal, ·em ·aDFfl· •1fo. arrn.o passad·o, mostram com irrecusavel lugfca O· 
es~ad:o. do ensino na Capita·! da Repu.blica, o centro rnài·s adfantado do -paiz 
e aquelle em qwe· é mais- vasta a po•pu.la.ção ~l'pentria. 

O ' Prefeito actual fez a remode~ação do ensino primario, procurando me-
lho rai-o. Terá essa reforma corres•pondido ás grandes necessidades do Dis-· 
tri.cto Federal, attendend·o ás legitimas a·spiraçõe·s e direitos d·e uma vas·ta 
po·pulação? 

Si tal situação se :encontra no mais prospero dos centros do paiz, 
naquelle ·e:m que as ·exigendas da pop1Jl.ação se fazem com mais força e e•ner-· 
gia, e onde a imprensa está a combater s•empre contra o analpha.beüsmo, 
póde-se .bem imaginar o qu.e ha na grande maioria dos Estados,. uns descui-
dad'os d'o ·problema, outros baldos de recursos, para attendel-o, pouco;:,. rriuüo: 
poucos, •demonstrando zelo ,. •ernJ')enho e dedicação por ess·e supremo e legi-
timo ·ideal da ·democracia. · 

O pmje·e;to do Deputado Augusto de Lima está no mesmo penrnmento do 
art. 7º da ·!·ei n. 1 . 617, de 1906, reproduzido ·em mais d·e uma lei orçamen-· 
taria 1e revela da parte· do seu illustre autor um nobre e sincero i.ntuito, que 
desejamo·s vt>r realizado, conforme temos sempre nos manifestado. 

Preferivel ::·eria sem duvida uma ·providencia mais ampla que·, systema-· 
tizando o ensino pr.imario , att:endesse, de accôrdo com os Estados, ao seu 
interesse esc0lar e esp2Jhasse .pelos territorios , federaes co'.onias civis e mi-
litares, os institutos convenientes ·á defesa nacional coni'ra a ignorançia, 
subvencioNando,' rn·b cenas ·condições, as esco-1.a.s primarias fundadas pelas 
municipalida·~, es e· pelos particulares. 

E' minha o·pinifo que isso·· não s.erá po·ssivel emquarrto da •parte .d·o Po-
der Executivo não houver manife·stações sinceras e francas nes-s•e sentido, 
parecendo e·scusado e inutil qualq,uer iniciativa parlamentar;. no momento 
actual mais viavel se nos afigura a idéa do prnj ecto , que merece .a approva-
ção do Congresso e o apphuso dos que desejam traduzir em actos, mais do 
que ·em pa·''avras, o empenho <le dfffundir o ensino commu:m. 

Acceita.ndo o art. 1 º como está redigido, propoda a s-u!Dstiruição do 
· art. 2º pelo seguinte: 

Art. 2. º A·os Estados que des:penderem annua.]mente com a verba 
- Ve1'1ciT1rnm.tos d.e professores - incumbidos de ministrarem irrstrucção 
publica primarra, lei.ga e gratuita, pelo menos lO % de sua receita, a 
União concederá a su·bv:ençáo a·nnual correspondente a 2'5 % daqué!la. 
dotaçào O•rçamentaria. 

Em refação a•os de!·ega.dos es·p·eciaes de que cogita o art. 3º, indispen-
savel se torna: a: exigencia .de requisitos co'lilprobatorios d:e sua idoneidade e 
competencfa,. sem o que o novo ~·erviç,o de inspe,c:ção pas.sará a. ·ser um onus 
impro.ffcuo, méro m1deo· d·e fu'.ncd0na:rios· inuteis. Quanto a· essa. parte· e á 
que se refere ás gratificações, a Commissão se reserva o direito d'e offore-
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.cer emendas no correr do debate, após a val'osa collaboracãc da Camara e 
o douto parecer que sobre a despe-za foi emittido pela honrada Commissãci 
de Finanças. 

Sala das Commissões, 7 d.e julho de 1912. - josé Bonifacio. 

Auxilia o desenvel,,.imenfo do en:d:no primar.ia nci.; Estados e dá ozztrns 
provbii<Jncias 

N. 54 - 1912 

O Congres s·o Nacional decreta: 

Art. 1.º O Poder Executivo auxiliará o dese11volvimento do ens.if,c, pri-
mado nos Estados, de accôrdo e precedendo rnlicitação dos respectivo'; go-
P.Pojecto (*) do vemos. º . . • . . -
81'. Auq~isto d e n Art. 2. Co~s1st1ra o ·auxil.10 na subvençao an.nual de 

L: e "º % da quantia que, effect1vamente, houver sido des-
nn • pendida em cada Estado com -a instrucção pr'.maria. 

Art. 3.º Para fiscalizar o emprego desrn subvenção, o Governo nomeará 
delegados espieoiaes, em cujos relatorios se verifiquem quaes as c·ondições 
pedagogicas e a . qua'.i-dade do ensino ministrado, como a exactfdão das des-
pezas aHegadas com o referido en~in o. 

Paragrap-ho unico . A gratificação aos delegados será arbitrada, tendo-se 
em vista a importaincia dos respectivos trabalhos, ·e deve ser paga, bem como 
as demais despezas , com a fiscalização, pela verba destinada ao auxilio. 

Art. 4.º Fica aberto o credito necessario para occorrer ás despezas com 
a exe_cuçãO desta lei. 

Art. 5.º 1Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 22 de julho de 1912. - - Augusto de Lima. - A's Com.-

missões de Instrncção Publica e de Finanças. 

Projecto de lei Ti . •• 

O Congress·o Nacional decreta: 
Art. 1.º O ensino elementar no Brazil será distribui d o: 
a) nas es,colas que para tal forem mantidas pelos Estado5 ou pelos mu-

niciipi-os, ITTOS termos das legislações respectiv·as ; 
b) nas escola<S nacionaes, mantidas, em qualquer parte do paiz, pelo· 

Governo Federal; 
e) nos. estabelecimentos não officiaes· mantidos por associações, ou par-

ticulare(l quaesquer . 
Paragrapho unico. De accôrdo com a alínea b, a Un'ão podt-rá crear 

em qualquer munici'pio do paiz, escolas para o e1nsino e:ementar. 
Art. 2. 0 Revogam-se as. disposições em contrario. 

A Commissão d.e Finanças cons!dera o projecto do Sr. Augusto de Lima 
merecedo.r por to·dos os titulas da attenção cuidadosa da Ca.mara. Elle en-
volve materi-a importantissima, que interessa a todos os Estados, á propria 

civilização do paiz e á natureza mesma do regímen 'que 
Parecer do :S1'. a·doptamos. 
Felix Pacheco A Commi·s.são de Finanças deu sempre o seu as,el!l-

timento a me·:I-idas ou disposições orçamentarias que col-
limavam igual fim. Essas. medidas ou disp.osições não revestiam, porém, o 
ca-racter imperativo de uma lei;. eram ·simples autorizações e todos nós des-
-~--~ 

(*) Projecto n. 54. 
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cansavamos na prev.idencia :e sabedoria do Go ve:-rno certos e co nfiados do 
bürn m .o ·que el!e saberia fazer da ·delegação de poderes com que o brinda-
vamos ·em attemçã..;: á magnitude d:i causa . 

Serviram essas autorizações para abrir o caminho e facilitar a marcha 
da generosa idéa, que agora res·urge mais consistente, s:ob a fórma de um 
projecto de lei, em torno do qual se aggremiarn theori cam ente todas as von-
tades, ·no fi rme prop-o sito do combate ao ana~ phabetism o, que é o grande 
mal e a vergonha maxima de noss·o pa iz. 

Não ha duvid a que todo o esforço que disp.eindermos no s·em.tido de dis-
seminar ·o ensino pr'rnario representar.á um trabalho meritorio. Sem ess:e 
cuidado elementar, a nossa democracia será sempre uma · ficção, como foi 
o lmperio Constitucional , que nos regeu e em cuja vida politica e ·partidaria 
a maioria do povo não teve interven ção directa, pela razão de :não saber 
ler e escrever e não poder, conseguintemente, influir com a s.ua vonta·d•e pelo 
exercício do vo.to. 

E' passive\ que o Acto Addiciona:l tivesse errado outorgando ás Provin-
cias a corn petencia para cuidarem do ensi•no primaria. Mais rico em el·ernen-
tos de acção, o Centro talvez ·pudesse, com outra vantage:rn, ·enfrentar o pro-
blema e rernlvel-o. 

O s-ystema republicano federativo, que instituímos pela .Ca·rta de 24 de 
fevereiro, entendeu qu e não devi amos retroceder na ma teria. Dahi o só re-
servar para a Uni ão os ramos superi'ores, deixa ndo que os Estados -olhass·em 
para a i1nstrucção elernenta-r. 

-MuHos de'l es têm attendido dignamente· ·a essa parte de S·E'Us. deveres. 
Pa.ra não citar outros, bastaria allu•dirrnos a S. Paulo, que corneç-ou por 

preparar professores e está a·gora colhendo os fructo s benefi.cos de sua pre· 
vi$ão , pelo estabelecimento ininterrupto de nov•as escolas e ele·vação cons-
tante das cifras de frequ enci a. 

Minas., d esde que teve a guial-a o gemi a de João Pinhei ro, .Jançou-se no 
mesmo caminl10 e pro:segue na cruzada benefica, :d!rigida agora pela tenâci-
dad:e e cla·rividencia do Sr. Delfim Moreira, sem fallar no predoso contin-
gente que os seus di gnos representantes no Goingresso têm trazid o ao exa-
me e estudo da ques,tão . 

O :Rio Grande do Sul ap resen ta: ·estatistica·s de frequencia escolar que 
honram sob remod o á orient.ição verdadeiramente republicana de seus respe-
ctivos Governos . 

E out·ros E~rtados, como Paraná , Espí rito Samto, R!o de Ja neiro, A'. agôas, 
Pernambuc,o, etc., trabalham activamente no se-ntido de diminuir a extensão 
dessa nodoa, que tanto nos avilta. 

Ha um consenso geral firmad o sobre o ass umpto, nem este comportaria 
divergencias. 

Precizamos. a todo tra1;i se guerrear o analphabetismo, tornando urn a ver-
dade o suffragio universal , p·ela habilitação dos cidadãos ao exercicio do voto. 

N ota-se ·2. hi , como em muitas outras. questões e problemas, uma coexis-
tencia. d e deveres, que póde não ·es tar na lettra •e~ 'cripta da Consti tuição, mas 
que subsiste imp·'.icitamente · acima ·dell a, corno func ção elementar dos or-
ganismos ·dirigentes. · 

·Prefoririarnos evidentemente levar á conta . dos benefi.cios do reg.imen 
federativo tudo quanto os Estados fiz essem ness'e particulM, ·principalmef)te 
agora, quando s·e quer· esmiuçar, sem nenhum animo benevolo, as" migalhas 
que a Un ião· d!spemde com o ensino superior, que a ·Constituição lhe reservou, 
corno >Jbrigaçã:o , senão privativa, ao menos especi.al e determinada. 

Os ·princípios cardeaes do systema correm ·o risco de ir s•e diluindo ness e 
alargamento constante dos favores da União; e ninguem pensa 1no reverso 
da meda '. ha, que póde bem ser um c·erceamento da autonomia, pelo máo uso 
que desta porventura fi zerem os Estados beneficiados , aos quaes hoje se 
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aju.da, por exemplo, no tocante .á organizaç·ão da hyg'e,ne e ao desenvolvi-
mento do em.ino das primeiras lettras, e amanhã se comprimiTá pela pro-
hibição dos emprestimos e applicação de outras providencias analogas 
áquellas que os JC-rocurndores 'energicos costumam impô r aos tutelados, per-
dulaúos e sem juiz·o. 

·São aspectos delicados do problema, que não precizam ser explanados 
neste parecer, ·reclamado com viva impaciencia, ma s que serão sem duvid 'l 
leva:ntados pelos que desejarem collaborar no plenario na foitura da .nüva le:. 

Não ha necesc·idade d>e interpretações extensivas para justificar a in-
terfere·ncia. da União no desenvolvimento do ensino primar' o nos Estad'OS. 
Essas interpretações poderiam conduzir a um resultado dlametralinénte 
opposto. 

Quando, p·or ·exemplo, a Com·tituição inc: ue, en.tre as attribu'.ções do 
Congi·esso Fede·ral, a de "animar o desenvolvimento das lettras ", é claro 
que não se refere ás primeiras lettras, senão ás bellas lettras., isto é, favo-
recer o a.puro da cu1tura -litteraria, como adiante accentua para as artes e 
as -sciemcias, siem· que com isto signifique off'cio_s ou rudimentos, o mesmo 
podendo d izer-se da animação que ·prescrev.e para a immigração, industria. 
agricultura. e commercio, evidentemente encarados nas suas expressões mai s 
al ta·s, isto é, como grandes forças e grandes élementos de progresso geral. 

• Semelhante discussão póde, porém, parec·er bysant'na, uma vez que ·a 
esrns pequenas divergemcias doutri narias sobreleva um interesse verdadeira-
mente na·cional. 

O Sr . Barbosa Lima. que fez parte da Constituinte . e devia, po-rtanto, 
cornprehender-!he o espir'to, ·decl arou que não podia ter estado no pensa-
mento dos que e'aboraram o est•atuto fundamental r'epu blica:no a idéa de 
arrancar "á ·União, 2-:i poder c•e,ntral, áquelle Governo, que, nos te rmos de 
uma Constituição, póde mereceT efite nome augusto - o Governo Brazileiro 
- a discreta e suprema suoer'ntendencia ·sobre ·o ensino". 

Mesmo sem ir tão long.e no rec·onhec'mento dessa supremacia, que mui-
.tos julgarão talvez di:icuti vel e não poucos a.cham que :deve ser bipartida; 'e, 
por ·outro lado, sem buscar ·em }oão Barba'.ho e· outros commentadores, ar-
gumentos contrarias á corrente geral, que ·está formada e que seria inutil 
querer contrar i·ar, póde-s.e ficar ::mm j u~to meio termo, a igual d:stancia dos 
exe·getas con sti tt~cionae s de um e de outro mati z, opinando, como o 'eminen-
te Dr. Eri co Coelho: · 

"Na hyp·othese que os Estados careçam ·de rend as para liberalizar com 
a instrucção pr'maria, a qual deve rier gra tuita e obrigatoria, porque é o ali-
cerce do ,engrande·cimento socia1, mas exclusivamente p•ara este fim, os co-
fres federaes -devem contorrer com os seus subE1idios ·necessarios." 
· E' claro a.ue, dahi ao aue desejava o Dr. Araripe Junior, vai uma gran-
de distanc'a. O saudoso polygrapho ach ava "in:lisn·ensavel que ' a União cu~,.. 
teas·se as -esco!as e nomeass-e os seus ·pro fesrn res" . 

·Preferimos o voto consciencio·so emittido no Congresso de Im.trucção 
pelo D-r. ·Passos de Miranda , o ex·'De·putafo paraense, que tanto honrou a 
Camara. · 

EIJ.e queria que tud o se fizesse "mediante baf·es. de an temão lembradas 
ou sugger!das com a urgencia necessaria, pela Un' ão aos Governos e ás 
legislaturas d~s Estados". A mesma União promoveria · ajustes ou convenfos 
com os Estados, afim de combinarem conf:i/lifamente nos m1~.ios legii'imos e 
pertinen~e's, · 

'Üs convenios àté hoje não se fizeram. A autori zação para o auxilio re-
pete-se, ha annos, no orçamento do i:nterior, siem .:iue até agora governo es-
tadoal nenhum tenha se lembrado de pedir ao Executivo fed eral que torne 
effectivo o m io da autürização . 
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São ·exactamente as bases que faltam. E essas bases., ·com ·pezar a Com-
m:ssão de Finanças o declara, ·o a'.evantado projecto do Sr. AuguE>to de Uma, 
-que com tão nobre e digno enthusiasmo o exhumou dos Annaes,. não nohas 
fornece. 

A Commissão de Finanças não tem que entrar na analys·e d'eEtes p·ontos, 
que escapam á sua alçada. e competencia. ;EJJ.a, em rigor, só ·deve manif.e·star-
se sobr-e a parte propriamente da despeza, e ahi não pó:le haver divergencia ; 
t udo quanto porventura se gastar bem gasto com o ensino prirnario represen-
t9rá o emprego mais reppoductivo possível do capital. O que é precizo é que 
não se ·desperdice dinheiro em pura per:la e o resultado compense de mõd·o 
.seguro o sacrifício que se exige do Thesouro Federal. 

A ·Cornmis-são, em annos anteriores, já deu o seu voto a disp.osições or-
·çamentaTias visarnfo fim analogo e :não rnbe•ri•a, pois, como recusai-o agora. 

Mas espera que a Camara, na sua ~abedoria, estude o projecto, como 
aliás deseja o seu propri·o e illustre autor, e tire-lhe o c.aracter d.e· :dmples 
these ·ou affirmação, d-esdobr:ando~o num articulad'O pratico, que responda 
melho·r á effectividade ·e· re',evancia do serviço que se quer prestar á Nação. 

A ma teria não comporta açod·wmentos, por mais urgente que seja ·a rea-
lização d:o patriotico obj ectivo ·vis.ado. A necessi-fad.e de um prévio inquerito 
está a. impôr-•se flagr1antemente. ·• 

Não se conhece bem qual é a situação real do ensino 1Jr'mario ·em todos 
OS .EE.t•8:d·os. nem ·Se ·pó:le responder de promp.to quanto el!es dís:pendem C·OIJil 
-0 seu pr0fessorado. A Commissão Especial, u1timamerite ·organ'zada, •está 
co]ectando esses dad.os e reunind·o estatisticas. que servirão de muito para 
es'C:larecer o as·;sumpto . E' imprescindível .que ella seja ouvida e emitta o 
seu douto p.arecer sobre o projecto do Sr. Augusto de Lima; e a Commirnã·o 
de Firnança·s ao·sim o reque•r á Mesa, no irrt,ere·sse do pr.oprio anclamento re-
gular da questão. 

Ha ·ou.trns pontos já v-énti!.aides na i11Ture:ru.sa e aos ouaes c.0nviri:a tam-
bem a.Jludir •aqui . Um joven e erudito puhlicista, o Sr . Victor Vianna, q.u.e 
ha. muit0 tempo •estuda com _atteN·Ção este im.portar.1te pr.ob' erna, saHentava 
recentemente que ·d.eviamos cuiiil-ar primeiro .i;J.e fo rmar pro.f.essores. De que 
v.a.J.erfi•o os. a]l)dlios da Uni.fuo, ''e não existirem mestres aptos em numero 
sufficiente? Fundemos primeiro, União e Estad'Os. a·s Escolas Nrnrma-es; pre-
,pa.remos JJTGfe,•S'OPes e ;:irofessorns, e· d.euois, ·então slm, ini.ciem0s de .f\rente 
e com .tenacidade a guerra a·o .analphabeüsme. Não se cura cüm uma lei f.eita 
·de um j acto a inadvertenda accumulada dura·nte q;uasi um .secu.J.o. 

O pro.ble-::na constitue, até hllje, objecto de ind1igaçâ.'o dos prnfissiu1naes. 
EI:es pr;ipr'os• ainda nã:o sahiram fóra d.o terreno da generosa aspiração 

que os ai~ima', nem acharam por emquanto a fórmula ipreciza que tra,duza com 
real efficacia pratica o g.ran.d•e anhefo de tod.0s os verd.a.J.eiros patri.otas. 

E' as·sim o.u:e, no p.rogramma do Seogund'o ·Co:ngres-se de lnstrucç·ão Pri-· 
maria e Secunfürria, a PeuniT-s•e no fim d·este m.ez e·m Bello Horizonte, S·ob· 'OS 
auspícios do laboriüso e competente Dr. De'fim Moreira, encontramos estas 
the·se;-: · · · · · 

I. - Que remedios sociaes podem ser a·porritad-os como mais •effi.cazes e 
:pr omptos ·para dar-se um energico combate ao analpha-befismo no Brazi1? 

I.J. - Que procernos novos convém adaptar para generarizar. no .paiz, 
o ensino prima.rio com um caracter eminentemente nr atico e utüi:tario, de 
modo a d.ar á i.nfancia brazikirn um· co:;ijunto leve ·ê solido dos princípios 
e n.oções fu.n.da:nentaes da vida? · 

rrr. - Como conseguir o adestramrnt·o ào P·I'Ofe-ss-0ra:io J1rimario àüS 
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dous. sexos. no Brazil, para com exi to S·eguro pod·er e;le dar execução ao pro-
:gramma do ensino prima:rio, ·de accôr.do com a these anterior? 
' IV. - Oonvém que •a União chame a si .tambem o encargo de rni1nistrar 
a, ir:strucçã.~ primaria. ás êriaBças brazileiras, •em •qualquer parte do •territorio 
n~cional , nao obsta.nte o ensino instituído ·pelo·s Estados e 'Mu.ni·ci\palidiades? 

, V. - Como deve ser prestado o auxilio d·a União rna diffusiio do ensinQ 
primaria no Brazil? - Por urna •simp'es subve.nção, pela manutenção de 
esaolas proprias ou i·nstituiçõe,s comp·lementar-es do ensino ·primari•o man-
rid~ pelos fata:lós? 

' Sã•o, ·como s·e vê, p·erguntas complexas, que esperaim respostas defini-
tiva~' · E quando os prop-ri'os home:ns do officio ainda inda.gam, nós não te-
·mos talvez o direito de o·pinar desde logo categoricamente. 

Tudo entre nós parece conspir.ar contra a s·oluçao immediata e rapida da 
materia. A propria .extensão do paiz é um obice form'id·ave1• 

A faJ.t.a ·de prnfesso.res, cons.titue ·outra muralha intransponível no mo-
·ment.o, ·Se 1não qui.zermos começar pelo começo. 

A impossibilidade da fiscalização nas condições que o proj ecto pre-
screve representa uma terceira barreira. · 

E resta ainda o ohst1aculo maior, que está nos costumes s-ociaes e na 
'insufficiencia da educação da mulher .no Brazü. A mu'.her é. nes.te magnu 
·as·m1mp.to. um instrumento maravilhas-o, que .não podem0s dispe.rns.ar. S.ó 
ella, •em definitiva, póde rt·a1iz.ar o mil.agre, in'ic;ando na famil'ia •a tarefa que 
nós queremos realizar na e~·coca, preparando cidadãos que ao menos a manhã 
·possam s·er homens co.ns·ciemtes .. 

E' um ponto viscer:al esse. Um de noss.os mais distinc·tos publ ici stas., o 
·s'f. H . Ca·stri-cia1w, .a ,quem tanto deve a causa da -instru.cçã:o no Rio Grande 
do Norte, ferio-o c-om -profunda elevação de vistas, numa conferencia memo~ 
-ravel ; re-alizada illa cid.ad·e d.o Nat.al em junho do anno pas·sado. 

D-ep:ol-s d:e .t"eccrr..d.ail' .um.a ca.r.t.a de fi:anciEco Be!isario .s.obre a educação 
f.eminina, na ·Suis-s1a, repete com el:e este con.ce.ito, ernitti.d.o .por Tocqueville, 
:a pr-oposito tla mulher americana: 

"Quail'do s1e <eth1c:a um homem, educa-se um ind1vklftlCJ~ quando, porém, 
se dá in·s1.rucçito .a uma men1na, prepa-ra-s:e a ,edwc1rçã0 die .uma fami1ia: iiil·iffi-
d1mente mrua mulher que sabe ler déx:a os frlhos na ign0:rancia, como f.a-
Tiam illlUit.OS :homens. nas m.esma~. cor;d'Í·ÇÕeS." . 

A Liga do Ensi110 no 'Rio Grnnde dia Norte norbe01u a r-eforma p:or ess·e 
rumo . 

O concurso da mulhe.r, p·ela sua educação, ·p:ara melhor de·:,empenho d-e 
·seu destino s.ocial, ·ser'a um elem:ento poderoso na -obra a realiza•r--se da 
·extincçãô d·o ana'.ph'abetisNw no Brazil. 

'T!llm'bem assim e enten:!e.u outr-o Estado mod·esto, g.ue o Relatror pôtle 
·-Citar com ufania, o Piauhy, cujo antigo Govenn-acd·or concord-ou que pro-
·curassiem 'º seu successor na Drirectori·a de Instrüc.ç.ão Publica, frisand·o 
·as,sim, .pela escoTha do •espe.ci.aHsta, 0 interesse que Hgav:a á causa d·o en-
'Bino. · Unid.@s am'bo-s mo mesm0 pensamento, não se contentaram em f:undar 
T<J.a Capíta1 um.1 Escola 'NormaL vi<11eiro foturo d:© magis;t.edo estado•al·: a-g;~~ 
-ram junto ás manü::ipalida.d.es d0 inteJ'i.or p.ara quce ·esta-s, Bo interesse do 
ensino '!<oca!, su·bvens1on:assem moças que viessem .a Therezima cu-rsa-r as 
aulas e regressassem depois ás su.as comarcas para reger esc0.las. 

As mm1iÍcipa!idades, -é p:recizo que ·se · fr.ise .b.em isto., s.ão tão imere·s· 
tS acdas na ma1eda .como -os Est ad0s· e a ·União. 

E não .s·ó ,a:S m.uni.ci.palidad.e'3, mas todos os .cidadãos ;es·pons.av1eis .de· 
v em trab.a lhar na consecução do .ideal que <se '<k·s~j a ver re.aliza.d·o. 
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A obrigação é geral e nós nfo ·,saberiamas · definil-o melhor. do que re-
petindo estas palavras do Sr. H. Castniciano: 

"Hoje é mais do que urgente a acção conjunta dos poderes administra 
tivos, ori·entando e esti mul mndo a acção particular, como desejava o inolvi-
davel João P,inheiro , quand o, solicitando o auxi lio d.os conterraneos, provava: 
ser ma-thematicam:ente impo·ssive.I .ao Estado. de Mi-nas, aHás um dos maiores. 
e mais pros,peros do paiz, rwolver por si, ::ém a coadjuvaçfo de seus habi-
tantes, o formidayel problema . da instr11:cção." ' 

O reg·imen das quota•s, qae tem isdo s-empre preconizado e que o pro-
j ecto consagra, deve su fixado de fórma a ·impedir que ·os Es tados nãa 
sintam desej<o de esta-cicmar no ponto a que tiv-eram atting<ido para obtefl.ção-
do auxilio . A quota d·eve ser add:icionad.a ao que el les gastarem de seu,, 
para que gastem a·inda mais. 

A elevação gradual d·essa quota na prop•o-rção d:e novo e- ma1ior d~sen
volvimento . que esses Estiados d:.,rem ao ensi•no prima·rio será talvez uma 
salutar -emu'.aç foo .para que elles não se contentem do caminh-o percorr-id0> 
·e pros-igam sempre e com enthusiasmo- cada vez m:a-i·or na be•ne-merita cru-· 
zada. 

1 
_Se não s.e quer ab:r1ir a pMt·a á frau<lação d.a lei e permittir que a quota: 

da Uni ão vá servfr apen~.s para aUiviar orçamentos estadoaes sobre•carre-
gados .. é precizo que se ajunte ao favor do benefici-o .a •obrigação taxativa 
dos estados não poderem de modo nenhum d iminuir as suas despezas. conr 
o ens1ino primaria. O auxilio federal será sempre para augmentar a verba. 
da desp.eza reservad.a por e.J:.es a·o f<Im especial .de que se trata e nunca par.a: 
que posrnm :retira r des·rn sua v·erba orçamentaria propria uma somma equi-
valente 'ªº reforço que a União lh·es lev.a e appl·icaha a outros fins. 

São· cautelas naturaes, que o mais e'..ementar bom senso está aconse-· 
1hando. 

Como está redigid•o, o ·ar·t. 2º do projecto imp·orta ap·~na5, em facultar 
aos Estado·s um meio f,acil d.e resarcirem uma parte da de.speza que tiverem 
feito c-om o ensino primaria, podendo appl iêar os 10 o J.o da União naquiJ,lo" 
que en.tend·erem. ' 

O pr-oj ecto nem a•o menos fixa o· Hmite mini mo do que os Esta.dos te-rão 
-de d espender de sua receita para entrar n,, gozo da subvenção fe::lera!. 

O subs·ti'tutivo do illustre Relator da Commissão de Instrucção Publica-ª esse artigo 2º, substitutivo que alguns membros· da alludi-da Commissão· 
promette·r-am emendar no plenar.'·o para que fique como add·itivo, não no·s 
parece dirimir cabalmente a difficuldade, send·o precizo dadhe ontrn forma·. 
ma·is •s'egura, em harmonia com a-s modificações alvitradas. para o já refe-
rido art. 2º, que assim se pretende comp 1e.tar. 

Como se vê, a questão o·ff<>rece varfas faces, ap.enas caboçadas. neste· 
breve p.arec·er, ins,istentemente recl·amad-o e cujo fecho natural devera ser 
talvez um substitutivo, que a Commfrsão de· Finanças não quer tomar a:-
responsabilidade de ela'bora r ás pres:rns, limi t.and o-se a ·dizer ·.que. não re-· 
cus ará o s•eu \'O to á:;, desp'ezas que oorventura .julgar porficua1s e nec~·ssa-· 
rias para diffusão do ens·ino primar·i•o no paiz inteito, e esperand:o que a·. 
Commissão Especial, á qual requer que sej·am pre.sentes eetes pap•ei-s, es-· 
tu.d-e a questão em presen\;a dos dados e elementos que- está pacientemente· 
reunindo .e tenha a fortuna de encontrar uma formula . fe,!1z e preoiza qu•e-
mereça o apoio da Camara e a gratidão geral <l'o paiz · 

S.ala da.S-CommiS1sÕes, 11 de Setembro de 1913. - Hom ero BaoN,sta, 
Vioe-Presi.::lentB. - FeFx Pacheco. Relator. - Raul Fernandes. - Gaileão· 
Carva11hal. - Manoel Borbi! . -e-- A\ritonio Cd,dos. - Pereira Nunes, --:--- Cae--
tano de Albuquerque. - joão Simplicio. 
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CREAÇJ,O D•E UMA ESCOLA NORMAL SUPER IOR NA C.AP ITAL FEDERAL 

Art. 1.º Fica, desde já, creada uma !Escola Normal Superior na Capital 
Fed·era'l, com o fim de forma-r professores para as materia·s que constituem 
P . t ('') , o .curso das es·colas normaeiS de aue trata o art. 2º d·este 

l'OJeC O '" CtO . , • 
S1·. ;Jfig~ie1 Cal· proiec 0 · , . 

§ !.º O programma obedecera, quanto poss1vel, ao 
ad-ootad·o POs im'tit11tos c:>n2:enerf1S do extrn.ngeiro e com· 

prehenderá faboratorios especiaes destina·dc"' á o\:'~s·ervação e pequi·zas de 
tJJ.do o· que di ~<ser respeito á vida p·hysica, intellectual e moral da infancia 
no nosso paiz, bem como ·classes ind11striaes adequadas . com as resoectivas 
of.ficinals e terras para os traba~hos de ·cul tura por methodos aperfeiçoado s . 

§ 2.º A matrk·ula na referida escola será <:
0

oncedi·da, mediante exame <le 
admi·~.sã-o , aos alvmnos que h·1uverem concluído o curso das escolas normaes 
secu.nd a·ria1s mantidas ·pe la. Uniã.o ou pel·os · Estados. 

nion 

Art. 2,. º São tambern creadas, escol hido s préviamente os pontos mai1s 
c'onvenientfo . no Distrlcto Fedéral e em cada um d·os Estado$. e1S·co~as nor-
mae.s oara formar pessoas a.ue se proponham ad·quifi.r instrucção secundar ia 
ou pre-parar-se para o magis•erio do ensino primar'io e complementar . 

§ 1. º No programma destes e·~tabel ecimentns, se incluirão, com o ne-
cessario desenvolvimento , a ed·ucação civica , a oratica pedagogica, tanto 
em jardins de infancia como .nas demais in·stitui ções de ensino primaria, e 
o exercício de trabalhos domest icas, de officinas uteis e de ·agr icultura. 

§ 2. º Os institutos a ·que se refere .este artigo serão ·dotados com o 
matef'ial escolar, laboratorios, officinas, construcções e terras de cultivo , 
que forem nec·e.s~arios. 

~ 3. 0 A matricu la pe1ssas escolas ·<:erá .concedida, mediante exame de 
admissão, aos· alumnos dos dous sexos que tenham o curso integral das es-
colas primarias e comp·kmerntares. 

Art. 3. 0 Ao1s estabelecimento·~ de ri1Je tratam n,s a r•s . 1º e 2º. aon~icar
se:ha o ·regimen do decreto. n. 8 .659, de 5 de abri l de 1911 , no q·ue não fôr 
contra-rio ·ás presentes dispo.sições. 

Art. 4.° Haverá na Capita1 Feder"!. · s0b 'l irnrnediata denendencia do 
Conselho Superinr, UTJ1a j11n ta d<-.stinada a animar o .de:<enunJvimen to das 
ln'.trais, coHe•cta e divt:!lgação de tuclo qu?nto oc·corra no paiz, e. de mais 
imoortante. ·no estranP-eiro. ·com referencia á instrucçã:i, sendo-lhe appli-
cada·s as disposições da lei n. 1.850, de 2 de janeiro de 1908, para e·o.se 
fim nece.sisarias. 

§ 1.º Os membrqs da j UPta s·erão nomP.sdos p·eln Gr.v l" rnn. r,.r1h pro-
posta do Conselho Superior, dentre <i s 'Professo res de qualquer gráo do 
er:sino do paiz. não devendo, porém, exced·er de cinco. 

§ 2.º Os vi!ce·direci'.ore1s. das es·collas normaes federaes nos Estados serão 
os . d·el egado.:;; da junta para os trabalhos que se tornem precisos . 
. - § 3.º Cabel'á tambem .ã junta a•brir 'concursos a respeito do que pos~a 

fav.orecer no paiz o progresso da instruccão, p.remiar auem aoresente con-
tribuição mais meri 'toria ·e prornov.er a pub~icaçfo de obras nece"sariais ao 
ensi.no. 

Art. 5.º Em comolemento das med'idas constantes dos antigos anteriorns 
serão esta·beleddos, successivamente. mus·eus pedagogicos e bibliotheca~ 
populares, -assim no Dis;tricto Federal C·omo nos Estado·s. ' 

(*) Proj ecto n. 407. 

Caruara 
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Art. 6.º A União poder-á entrar em a-c.côrdo com os Estado•s para apro-
·veitar o pesisoal ,e o mat.erian das esco.J.as normae·s por elles creadas, com-
promettendo,se a d·otal-a's da organizaçS.-o previ'sta no § 2° do art. 2º, .caso 

-os Está!do-s se üb.riguem a applicar os recurso1S que, em virtude -dessa trans· 
f.ef'ên,ci.a, ·se tornem disponivei,s , á manutenção .de novos j ar.dins de i;nfancia, 
escola's primarias ·e complementares, ou á instituição de bolsas de estudos 
nas e.sc:Jlas normae•s para os alumno.s que cond•ui.rem ü ·curso ·daquella·S 
com mais aprov·eitamento . 

Art. 7. º Para supprimento das derspezas,- é creada no Thes·ouro Nacional 
a Caixa Especial de Instruc.ção P·ublica, com os •seguüJtes recurrsos : 

a) as dotaçÕ·ES ürçamen:tarías erspecia·e•s; 
b) as taxas pagais pe1os alumno•s ·idas e·scolas norrua·E•s ·; 
e) ars quantias prov·enient•es da. venda de pr"Jduct0s -a:gri.coa.as e indus-

:tria.es; 
d) 0 saldo do irnpoGto d·e que trata o a,r[. 8"; 
e) quaesquer domativ·c-s ou le:gad.0.s qu,e., com -e.sse fim" for,em feit.o•s . 
Paragrapho unico. A admínistra<;;ão dos recurs.ors de que tr.at.a este 

.. artigo fieará a carg0 d-0 Con<Selho Superi0r d·o 1Ensimo, a que se r.efere o 
decret.0 n. 8.559, .d·e 5 d.e abril de 1911, e Il.© qua.l ter.ão r:epresentant.es os 
·esit.ab·etl1ecimerit0.s .constmnt.ers d-0s arts. 1 º e ~º , nã-o .p-o.dend.o ser a rfl.enci-onad.a 
renda applica-da a fins div·ersos da:q:uelles .a que é destina.da 

Art .. -8.º fica igua!lmente •:eread.o -o imposto especia.1 de .corisumo de 100 
Téis por Ji.tro de a.lcol'Jl pillrn e, -piropor.cfo,n.almente ao :gr:fo alc:J,ometrico, por 
litrn de a·gu:ani.en.te, d.e producç.ão n:acicmaL 

•§ 1.:º Conti mít:a ~rs.ent8 .ct-e impost0 · 0 ah:oo1 qil.l·e fü,r cl·esn:atura:d,(j) p:arn ·Se 
Jornar impr.!iJ;prio a be.bi.d.a.s, de ,ac .. côrct.o cDm as 1pre·::.erip:9ôes estab:e-lecida.s 
perr0 Minist•erio .da F•azenda. 

§ 2. º Será restituid:a ·aos productore.s a differença do cu·sto d@ akoo1 
.dtes:ru:aturad@., ·«\.ers.cl.e qm:e "S.a.ti-sfa.ça ás eK•i:geiLlcia•s .r .. e;gulamentar.es . 

Art. 9.º E' o Pod<er Ex·ec:ut~vo aut•0ir"iza.fo a abrir-, 1n.eifra1ilte 1re:qnisi:ção 
·do Conselho Superi-or do E-nsino, no começo de c.ard:a ann0, cr:edito1;, por 
.antecipação cle rece.ita, que. nã.o ex•c-erla:m -á merad.e ,d'.a Ü!Il·po!l'ta·Hcia da arre-
e:a:da~ da C:ai x,'a Esf>,e.cia[ ·no ex.erd.cio . :anteri.or, e a fa:;z;er .as ne:c·es•sari.as 
,operações de credito para a compra de 1Jir0pi!'J.edai!e ·e p:rim.efro e-s;tal1Jded-
·ment•o dos serviços de que tra:tam os .a:rts. 1 º, 2º, 4º, t:jº .e 6\ comtant{) que 
.a imJJortancia annual dos juros e a.morti.zaçãco possa s·e.r cust.ead.a p:efo.s 
Te.cur-s0s rli,<õpnnivei.s da mencionada c.ai,"(a_ 

Art. 1 Cl. Para as fune;çõ<::s q:ia1e fo1re:m creadas, ser.ã•@ ·Jinm .. ead•os os ·C3.IJ-
.did:atGl'S propo.srtos pelo Cm1>E~h-o Sup.erizor do fa1,sü1·0,, aipó:s :C·CJ1il'CUF'SD, .entre 
naciona·es e estrangeiros, de attestadors de competencia em cada especialí-
.d.a.de e de tecbnka p·e.dagogica., procm:and.o aqueile to.dos os ektnent.os de 
'inform.açã.o p.ara qu:e p.os.s.a julgar com .segurança :da r.e·sp•ectiva apti.dão .• 

Paragrapho unico. N'.1 ca:s-o de :s:erem es:colhi-d·os JJrofess:on~'"· e-str.aIJ-
;:geirns, ipod.erá o Governo c:ímtr.a·c1ahGS p.or prazo n.ã.o ex.ced·eiute .de d·ez 
annos. 

Ar.t. lL Ao Conselho Superior d.o Ensin00.com,peie -esc.o!lher -os nomes 
do.s a.Jum.nos que houverem conduido o curs:o na:s escola:s norma.es e qUte, 

..á vista d.o p·ar.ec.er .da congreg.a,ção d.a escola .re,spectiYa., mer.e<;;am ser ,pre-
miados •com uma bolsa de estu;io·s no •e strangeiro, ou em estabelecimentos· 
nacion.aes ele ensino sup.erior, depend.er.do o numero daquetle.s. da ve.rba que 
fôr consignada annu.atlm:ente p11r.a esse· fim. 

Art. 12. Serào ex;JJ.eàidos, _por interm.-edâ'o d<Gs Mililis:teri.os do J:ro..teri.or e 
Fazend·a, e do Conselho Superior do Ensino, os regulamento.s e instru-

'cções qu·e se fizerem necessarios, ·devendo, po!'érn, ·ser apresenta-da ·á delibe-
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ração do Congresso a pmposta dc,s quadros do pes·3oa·l com os respectivos 
vencime.ntos. 

Art. 13. Compete aos Esta-dos dec.reta,r a•s medida·a que julgar.em con-
venientes para promover a obrigatoriedade do .ensino primaria· e a,ssegurar 
tanto a hygiene ge.ral dos respectivos e·sta,helecimento·s, como a especial 
.dos alumnos em tu·do o que se r:dacione com o s.eu a.esenvolvimento physico, 
intell ectual e moral. 

Art. 14 . Revogam-se as dis1J.osições em contrario. 
Sala das sessões, 17 de outubro de 1912. - Mig;uel Calmon . 

·OBRIGATORIE'CiAiO.E ·E'M T ODO O T•ERRITORIO 'DA R1EIPUBUCA DO ENS·INO 
IDA LING·U,C.., HISTOR;IA :E GEOGHA.PHIA NACIONA'ES NOS ESTABELE-
CIMENTOS DE ENSINO SECUtNDIA.R:liü E ES.CO'LlAS PHIMAR'IAS PUBU-
OAS OU PARTICULARES E DA' OUTRAS PROV IOENC IAS 

O Congresso Nacional re:oolve: 

Art. l. º E ' obriga'.orio cm t.o·do o territorio da Republica o ensino d a 
lingua, historia e g.eographh .nacionaes nos estabekcimentos d·e ·ensino se-

. cundario P e,-.:olos primarias publ:cas ou particulares. 
Pl'oject o (*) cio Art. 2. 0 .o Governo Federa-1 manterá ou subvencio-

81·. ll:la:ii-1 .. icio nará nos fa-.tad os escolas ·p·a·ra o ensino da língua, his-
tle Lacenia toria e geographia patria fa familias de immigr.antes. 

§ 1.º Essas escolas, que serão mixtas e para ma'.ores d·e 21 annos ou 
me•nor-es até 12 annos, poderão ser ·creadas por solicitação •d-0•3 Estados ou 
independente d.dia e .em numero illimi.ta1clo. 

§ 2. º Nüs territoTios sob sua directa jurisdicção •OU d·epartarnenl'os fe-
:d·erae.s como nnc· eos, c·a:mpos de demün•2tração e ·colonias agr;colas. o Go-
vernu a.a União creará imme:diatamente as esco.las a,e que trata este d·ecreto. 

Art. 3. 0 O Governo Federal - auxiliará C'Orn 20 % da receita dos fa:ta<los 
·O ensino publi·co nrirnari.o commum ministrado ·pelos mesmo•s aos 1mmigran-
tes menores ou filhos de immigrantes natos no paiz . 

~ !.º Esse auxilio depende ·de solic;tação 4·os Estado·3 e não poderá ser 
negado; quando, po.rém, o Govern0 Fed·eral apurar, nas es.tatisticas que fizer, 
·s·er o· ensín.0 nas referid:as esco:·a·s publica·s ministrnd·o em detrimento da lin-
gua nac'onal ou verificar o conse-ntiment'O do Estado no funccionamento de 
·escolas em seu tenitori0 oncle não · se ensine sinão a lingua de origem dos 
immigrantrn paes dos menores, deverá ser negado ou cassado, si já tiver 
si·do concedido. . . 

Art. 4.º O Governo Federal deverá prohib'r o funccionamento de es-
·colas, no territoúo d·à sua jurisdicção directa, em que os ·prograrnmas de 
ensino prknafi.o ou secwndario forem executados em detrimento da lingua , 
bistoria ·e geogrnpnia patria. 

Art. 5.º Não serão compr<>õhe·ndid.os no pres·e,nte decreto o s · cursos es-
·p·ei:iaes de lingua·s vivas . 

Art. 6.º Revog.am-se as ',jisposicões em contrario .. 
Sala das sessões, 2 de ago·2to de 1912. - Mauricio de Lacerda. -Flf)-

riano de Britto. - LJ.Uciano Pereira. - Sa!le'S Filho. - Raphael Pinheiro.-
Oc.tavio Mangab &ira. - Dias de Barros. 

(*) Project.o n. 157. 



- 30 -

EDIFICIO PV\RA A FACU·lJDAD_E .OE MEDICINA NO RIO DE JANEIRO 

Parecer offerecido á Commissão de Instrucção Publica sobre o substi-
tutivo ao 'Prnie·cto :n. 62, de 1912, apresentad'O pelo Deputa·do Na-buco ·de Gou· 
vêa, ·e que autoriza o Sr. Presidente da Repub.ic-a a mandar abrir concur-

ffnria nub!'ca, noT editaes publicados, ~nui e na Europa, 
oara apresenta çã.o de um pr.ojecto de edifício parn a nova 
Escola de Med icina, ne·sta Cap!tal, autorizando a ·aber-
tura dos nece-ssarios credites, e .dá outrás provi·d-encias 

Plwecm"' ( •) do 
81'. Dias c1e 

BCl?"l'OS . 

e sc.bre o a!!.nexo offerecido ao art. 6º do mesmo parecer pelo Deputado Fer-
reira Braga, que estende a autori zação supra mencionada e sobre as mesmas 
bases, para a construcção de um edifício dest'nado á Escola Polytecpnica 
desta Capital. 

Convencido, e cada vez mais, de oue não determina, só por si, a eclo-
são. nem o :a.esenvo :vimento .::J.as scie·ncias em p·aiz nenhum a sumptuosidade 
d·os edifícios que 1:ejam a séde d·O seu ensino, não o sou. menos de que ve· 
nh a a concorrer para a cor-secução' destes de1siderata o valor 'das instal-
1,ações oue C?onsultem, d·esde 'D c-onfort-o dos seus ministrndore·s e alumnos, 
até os locaes indispensaveis para a guarfa e preservação conveniente·s de 
todos os objectos prep.ostos áquelles fi;ns. 

Não esquec-e j áma's a nenhum cull'oT das sciencias mdicas, causan-'.lo-
lhes mesmo certa magua interior. a contemplaçã o -melanco\ica d·o .Jocal .e dos 
appare'h.os simpks, ·ouf:"si elementares , que s·erviram nara que aquelle, a 
quem Huxley cognominou a pro·uria physiologia animada, o egregio Claude 
Bernard, edif'casse todo eé·'õe maravilho~o monumento 'da physiologia c-on-
tempciranea, faz·end'O-o surgir das acanhadas salas do seu modesto laborato· 
r:,o do Col' egio de França ... 

Nes,se 'S'e des.Iumbram os seus cultores de que na carencia de local e ma-
te rial sur-giram, para a luz do seculo, os traba1Ii os immortaes do grande ·Pas-
teur, que bem poderia dar nome a todo aquelle que o viu nascer. 

· E' notorio ·o que se conhe_ce tambem do c-abedal scientifico que se di-sse· 
rni,na. por scbre todo o mundo culto, dos laboratorios das pequenas univer· 
sida·des a'.lemãs, belgas e italiana~. 

Si o genio do homem pÓ'de. á·.3 vezes, s11pprir tudo nuanto .Jh.e fallece 
nas condições do meio em que elle impera e domina , não é menos certo que 
ess-as mesma·s -condiçõ.es, si benefic?.s. hajam ·po·r bem faci!it.ar o des,envolvi-
ménto d-o g-osto pe!·a prnquiza sci·e;nt i fica na média dos estn·rl !os.os, ·:me é 2. 
grande maioria, e que se não afinem pe'·o mesmo diapasão do s espiritos ex· 
cepciona,es. 

Já a generosidade dos prssados governo·3, que assim -o e-ntender-am. quan· 
d.o por uma inversã-o chronologica e de v,a\ores aue só o rnom e,nto historico 
explicará, ·e convenientemente elucidará, dotou o nosso paiz ·dessa in·sta!lação 
admiravel que é o Inst•tuto üsw·ald·o Cruz, seminari o mM;nifico que ha de 
recompensar largamente o Brazil de .quantos sacrifícios lhe haja custado. 

Tardava, porém, aue os "O·df' re-.> nublicos MtentRss-em para a condição 
mais que ·deficiente das installaçõ.es da . nossa F,aculdade de Medicina, que, 
nem s·equer; pó-de entrar em patallelo ' com ·aquel'a s de· oue d'sní5 e .rr Faculda-
de da Bahia. fructo do inyejavel Mtriotismo ele alg;uns rio s ·~eus filhos. · 

Em boa hora foi inspirado o Deputado Na.buco de Gouvêa, que sobre ser 
um dos ma.is bel'os ornament.os da Camara FeMral. é nm dos mais illustr"e's 
discipulos ·desta mesma Faculdade qu e vae benef'.ciar d·a sua feliz iniciativa, 

(*) Parecer n. 62 A. 
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com o apoio dos repr('s·entan:es da Nação e do honra::io Sr. Presidente da 
Republica . . 

Discordancias de minucia que acaso tivesse, e que, e;n Je al<dade e fran-
o.ueza, ·assignalei a.o. benemerito aut-or do proj·ecto - não pode-riam determi-
nar menos que app'a uso e ·o meu voto paTa o projecto a que me venho de 
referir. 

E' o intuito patriot ico, a presupposição de· qu.e unia confortavel e d'gna 
installação •da no'3rn Facul:\ade, possa cüncorrer, como factor pedagogico, 
poderoso pa.ra o levanta,_rn::nto c'o seu nivel intellectual e sobre tudo moral, 
roje des,graçadamente tão decadente. que me compelle ao ap·oio que, 'aqui, 
p·esto ao proj.ecto Nabuco de Gouvêa, o qual co.nsulta o espírito sd.entifico 
da época, e as mais prementes n'eces·sida:f.es d·a nossa primeira Esco'.a de 
Medicina . 

Anceio, p·ortanto, que .o futuro me venha a negar razão naquillo que, 
ácima affirmei, de que as · maio-res desco·bertas podem ser realiz adas sem o 
concurso obrigado das ·:mmotuürns installações quando, para as a:nimar, fal-
tem o genio dos cuJt.o·n s da scienc' a, a moralidade e o patrioti smo. 

Quanto ao annexo . do Deputad·o Ferreira Braga , a Co.:nmissão entende, 
ne;n só que o ·edifkio da Esco· a Polytechnica seja transformado em secre-
taria do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores por estar coffCluindo 
2quelle em que actua.Jmente· func:c'.ona ·esse departamento administrativo. 
c omo v•enha .aquelle clocumento a consúuir voto a ser discutido separada-
mente do que· se refere á E·scola de· Medicina. 
. sa:a das Comrnissões, 14 de julho de 1912. - ·A . Dias de Barros, Re-
lator. - Nef\'o Cwmpello . - Cost:a R'ibefro . - josé BoTllifacio. - Thomaz 
Delfina. - Mauricio d'J Lacerda. - Na:buco de Gouvêa. 

A Commissão de Finanças da Camara .dos Deputado·s já · teve e;nsej o de 
manifestar-se, b anno passado. na discussão do orçamento do Interior, sobre 

a 'idéa contida no projecto, que agora lhe volta ás mão·s 
Pm·ecm· do 81'. e relatado d·e modo favoravel na Commissão de Instruc-
Felix Pacheco ção .Pub·i·ca, pelo illustre Deputado Dr. Dias d.e Barros, 

, autoriu:ndo o Governo a despender até 4 . 000 :000$ com 
a construcção de edifícios apr'Oo'fi.ados par·a o funccionamento regular das 
diversas secções em qne se subdivide e reparte o ensino na Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro. 

O ·primeiro dever da ·Com:missão de Finanças é examinar, ·em face da 
lei :nova, a situação do Estado em ·re.Jaçào aos grandes estabeleckoent.os de 
instruoção por ·elle fundados no tempo do antigo regímen . Es•sa situação é 
francamente desabonadora para os creditos administrativos da Nação. El la 
procurou semore legislar para o ens.ino, atendo-o preso a uma curiosa e 
pittore•sca tutena, que se resumia 1na interfe1•encia continuada e reincidente 
nas cousas de •economia intima das faculdades, escolas e ac.ademias. Acon-
tece, porém, que, depois das instal 'a ções iniciaes, nunca ma:·s se lembrou de 
que o seu pr'·rne:ro, ta lvÉ·z o· seu unico dever. no concerne•nte a tà.es estabe-
leci mehto·s, era o da ass istencia material condigna, para que todo·s 'elles pu-
dessem marchar num constante e ini•nterrupto progresso. 

Desli1gado agorn ·o e·nsino sup.erior do as·sessorado negl igente que u o·p-
primi·a e perturbava, o Estado, ao cabo de mais de um se·cu'o de s.olícitude 
platonica e theorica pela caus'a do mesmo ramo de instrucção, encontra-se 
1no v·exame de cünfe.s·sar que ha fácu1'dades onde as materias tec·hnic·as e ·pm-
ticas não püdem ser e de facto nã.o são regularmente professa.das por fal.ta 
e impropriedade d,e inst·allaçõ,es. 

Foi e}~actamente isso que impediu até hoje o apparecime-nto dos grandes 
nucleos u-niv·ersüaric1s. ·que pudessem gyrar em orbitas ind1ependentes, com 
patrimonio ·pPopri-o, na livre expansifo de su as !orças, como ·elementos crea-
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dores ou organismos act ivos e vivos, formand o a cultura e honrando a civi-
lização .do paiz . 

A anarchia ped !!lgogica, prov·eniente .da intromissão funesta do Governo. 
no systema escolar, fi.cou a·ss.im aggrava·da consideravelmente pela pobreza · 
material em •que os estabelecimentos foram deixados no corrier dos ·annos. 

A R,e·publica recebeu do JmpeTio esse legad·o de penuüa e não teve pejo 
de ·conservai-o. Nem ao menos lhe acudiu ao espirita a obrigàção elementar 
de fundar novos estabelecimentos onde e!les foss•ern precisos e convenientes .. 
As in•stituiçõe1s: de ensino SLtperi·or p-rovidas · pelo Gov.erno são hoje as que 
eram ha um seculo ou ha muitas decadas atraz: duas faculdades de medi-
cin a, ambas do tempo de D. Jo ão VI , duas de dir·eito, e urna polytechnka,. 
ao todo cinco· ou seis estabelecimentos, urna verdad·eira irrisão para um paiz 
de vinte e cinco rn ilhõ1es de habitantes e em franco p.eriod·o d e •pros•peridade 
economica . Não fôra a inkiativa parti cular reagind·o contra a inercia official 
e não sabemos q ue seria hoje da sorte .e dos destinos do ensino superior 
no Brazil, -ou}o Governo tão pouco soube o'lhar para o secu.ndario e menos 
ainda para o prirnario . 

<Apezar das equiparações e do advento do mercantilismo no regirnen dos 
preparatorios, -que seria da instrucção secundari a no paiz si houvesse ficado· 
li mitada ao typo classko e unico do velho Gymnasio? Não fali-amos do. 
ensino primario, porque, quanto a este, a re•s1ponsabiJi.dade se distribue por 
igual, entre o Centro, que dell e .nunca cuidou, e as antigas Provincias, actuaes 
Estados, que apenas agora .começam. a encarar ao sér'ÍO •O -grande .problema. 

1P.ara supprir semelhantes deficiencias, surgiram e estão prosperarndo fa-· 
culdades livres, i.nstitui ções respeitaveis or.ganizadas, .que em vão 'O'S parti-· 
dario·s do officiali.smo a todo transe queTem nivelar com as a,gencias de 
diplomas appar•ecidas ultimamente .e que não repres·entarn sinão um expoente 
e um symptóma ·da d epressão geral dos cnstumes e do abastardamento mornl 
em ·que os pa·es _cons·entem .que o·s filhos se afundem,. ou em que os homens. 
já fe itos não· se pejam de mergulhar. 

No tocante á medicina, só ·o fogo bemfazejo quando queimou a Faculdade· 
da Bahia, tecv-e a virtude e o poder de arrancar o Governo de sua inercia. 
e obri•ga-1-o a fazer a!li um novo edifício . , • 

Ainda assim . essa facu ld.ade não tem s·erviço proprio de . c!inkas , hos-
pitaes, po·dend·o di zer-se que ensina de em'pr.estimo e por favor nas enfer-
marias da Santa Casa de S. Sa-1vador . 

.No .Rio, ainda nenhum incendio quiz ap.i ed,ar"se da sorte do- ensino me-
dico .. . O estabelecimento, ao cabo 'de um secul.o, ,permanece onde começou, 
num vel ho ·pard.ieiro co 1'onfal alugado , accresddo de pacvühões provisorios , 
construidos á ta diab ~'e, e de laborato-riCis onde não cabe s i.quer o pouco ma-· 
te ria! .que ult.imamente tem sid·o adquirido, Deus sabe com ·que esfoTço e com 
que sacri fícios ! 

Quanto ás ·clinicas nem fallem os . Tudo é deficiente, incompleto, impro-· 
prio. Os professores extrangeiros que ul timamente nos teern visitado, Pietw. 
CasteHini, Pozzi, Ernery, Bensaude, todos sahiram ·compungidos peló atrazo , 
do Rio de Janeiro no que concerne ao ensino med·ico, servido aliás· por 
professores de alta e reconhecid.a -capacidade, ent,re os quaes se c·ontam 
nomes que os círculos scientificos eUr·o1peus admiram e a·catam como sabe· 
dores de seu of.fi.cio ·e ornamentos de sua clas1s•e. 

1Foi a um estabeleC'irnento assim, sem casa, sem installaçõ.es , e sem cli·. 
nica, e sem meios, ·que deferimo·s, como aos demais, a autonomia didactica, 
·que noutras co·nd.ições, pod·eria fazer a sua .gloria e o seu orgulho. 

IEvid·entemente, _apezar da nova lei, antes at·é por causa della mesma, 
semelhante ·Situação não póde nem deve continuar. A obrigação da assistencia. 
material do Esta·do subsiste. Elle está. no deve·r fmprescind~vel de liberalizar 
recursos amplos e fartos para que o ensino med-i-co no- Ri·o de Janeiro, em. 



boa hora entregue á livre direcção e completa responsabilidade de seus lentes. 
e profe-ssores, como. acontece· CliHin -a.s 1rntros dnco ou seis estabelecimentos 
fund:ad'os pel<a Naçã!o, s_e.ja um:l reaHdad:e e não um moüvo de vergonha para. 
esta grande e progress.rs.ta. metro.pote. 

_Minas, ap•ezar da·S· verdes annos de sua capital, emprehende alli a fu:n-
daçao de uma es,col<l medi·co-cirurgka. · 

O Rio Gra:nde enceta a corrntrl!l!cção -de um edific'~o para a sua. S. Paulo 
prep-ar'a"S'e dignamente para errtrar em competencia com o Rio, fhndando na 
sua beHa capital, por -ini·cfativa do Governo· d·o Es-ta·do, urna faculdad:e ,desse 
genero. 

A União_ não tem o d·ireito de cruzar os· braço·s, deixando que a Facul-
dade de Medkina cfo Rio· continue na deplorave-1 situação em qme actualmente· 
;se encontra. 

A mornlização das profissões !fberae:s no B:rnzil não poderá nunca provir· 
exclusivament·e de pT'ivf.Jegtio·s que· a Constituiçi:.o pensou claramente abo·l:ir' 
po-r incomp.ativeis . com ·o regímen republicano, cuja estructu·ra repo•usa na_ 
exact~. separação entre as cousas temporaes-, e CY domínio e•spiritual. Esse 
levantamento de ni-vel,. só o obteremos pelo aperfeiçoamento .do ensi"no, acre--
ditando ·o·s .antigos cursos -boje desoffrcializa·do-s. 

·pa.ra. es.s·e .aped'.eiçoamento não basta a acção did-aetioa dos mestres,. 
nem a •g:randeza -de ·s•eu saber e de seu esforçu. De -que vale o e·ns.i.no das 
sciencia-s medicas sem a p-raüca hospitalar, a f.requencia dos laboratorios, o-
ad.extrament·o pl"Ofis·s-ional oonNnilado, que presuppõ,em uma apparelhagem 
material e technica de uma variada e gra·nde complexiidade? . 

O il!ustre Relator .da Commis-são d·e Instrucção Publica, ornamento do· 
ensino med:ko no Brazil, apezar da elo·quencia •com que se nrnnifesta a 
favor d·o projecto de s-eu não menos illustre e digno· coT!ega de Gamara e· 
d.e ma.güsterio,. Sr .. Nabuco .de Gouvêa, parece, no fundo, um pouco s·ceptico 
no tocante ao v.alor das installações· materiaes modernas, como c0ndiçã:o de 
progress-o· das instituições ·superio•res de ensi'llo. Não se pólde, pelo menos,. 
tir_ar out,ra rn.nc.Ju-são de suas- , considerações ,a re·spe•íto d·as grandes o·brns 
de Claude Bernard e Pasteur. ·E' uma affirmaçã.o· negativ.is·ta, cuj.o co-.nceito, 
irnp-aFtara em nivelar o genio creador ·com a normalidade positiva da cultura 
hu•mana. 

pondo de lado esse a•specto ·abstracto da questão, achamos de riosso-
deve·r acceNtuar .que 'ª Unfüo ·tem 1com.pr;omis•su·s anter.iores, que não póde 

·esquecer,. em relação á construcç.ão do ed·ifüdo para a Facut:dad·e de Medi-· 
cina do Ri-o. . 

1Q vasto pala•c·io da ;Praia Vermelha, ond·e hoje funcciona o Ministerio 
d'a Agricultura, feif s-o.Jernnementé promettid10 pelos Srs. Presiidente Penna 
e Ministro Tavares de Lyra, para ne!le ser installad•a a referiid.a Faculdade. 
O Congresso Med·i-oo Latino-Americano alli furrc-cio-nou como· uma c-onfirma-
ção · d-ess,a promes·s.a. Cheg'ou até a haver uma pla-oa d·e bronze pa,ra ser-
colkicada, desi,gna,nd-o u destino .que ia ser da,do ao edifidu-. 

A orençã:o. daquelle minister-io, porém, Levou o Governo Nilo Peçarrha a_ 
dar outra occupação ao p·alacio. Ma·s esse mes-mo Govemo comprehendeu a 
n:ecessi;dade urgente ·de um ed·ifüc-i.o- para a facuLdad·e .e nes-se s·e.nti'd·o dirigiu 
mensagem ao Co·nigres-so. 

O ass•ump.to foi s·endo adiado, até· que agurn •de 1novo se a•presenta. ao · 
nosso exame ·e estudo. 

Apezar da avultada des•peza, a 'Üominissã~o d·~- F:inar:ças não sabe ~ºU:º 
_oppôr-s'e 'ªº proj ecto :do Sr. Nabuco d-e Gouvea, J a accetto p~la Comm1ssao· 
de Instrucção PubUca. EUe resp.onde a uma relevante .necess1d-aid-e. 

Já não póde dizer o mesmo com relação á ernerrd:a do Hlustre Sr. Fer-
re~ra. Braga,. .s-obr-e o nuvo ed-i.ficfo para a Polytechnica. Esta não ·está de 
todo mal imstal1ada, tem um gmnde predfo prnprió, ·e na·c'ta imped·e que, por 
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meio de outras edfficações separadas, ·como já S·e fez um Instituto Electro-
Technko, sej·am suppridas quaesquer ou:trns deficiencfas. 

Se o relato.r t!vesse d·e •ponderar a lguma cousa 'ª respeito do proj ecta, 
a S·Ua observação se limitaria a dar corpo e fórma á natural extranheza 
caus•ada ·no espirita d·e todos pelo ·irremovivel capric:ho ·dos senhor es medfoos 
a!fopatbas, rncusanfo nas fa.culd a·des em .que professam, um Iogarzinho para 
a med.icina homeopathica, tão •respe-itavel como a outra e servid•a em nosso 
paiz por eminentes mestres de cursos offidaes su.periores, como o foram 
Joaquün Murtinho e Saturnino de Meirelles e como ainda hoje o são Lkinio 
Cardoso e Nerva•l de Gouvêa, para não citoar sinão quatro culminancias de 
inc.ontes.tavel relevo e ·destaque. 

O proj ecto estabelece tantas enferma•ria·s de clinicas que .não seria de-
mais reservar uma dellas ou accpesc·el •as de nova para ·O ensino da dou-
trina hah.nemannia·na. Estabelecer'iamos ass1im a resa·lva moral do legislador, 
indicando a quem d e d·irn!to a nec·essidade da é:reação da cadeka, que é 
uma eviden te lacuna das nossas Faculdades Medicas. 

Porque homce-opathia não é charlatanismo, nem incompetencia. Elia 
re•pousa sobre bas•es scientificfü3 e é pro.fes.sada p·or homens sérios e con-
vencidos, .que perlustram todas as séf'ies ·do curso. Os homceopat-has são tão 
bons medicas como os seus outro·s coHegas da . escola contraria. 

IA inda ha poucos dias, o H!ustre Deputado ·rio-grand·ense, Sr. Gum er-
cindo Ribas, em úma e.arta a O Paiz, sobre a liberdade proffasional, accen-
tuava isso mesmo. c·om grande opportunida:de. ( *) 

-E ha na Camara, em and amento , um project.o que considera C•omo in-
vestido de autoridade moral e s.cienfrf;<:a o Inst ituto Hahnemanniano. 

A reforma Rivadavia tem um grave defoito. O em:·nente M:inistr.o, qu e 
a e'laborou sobre tão alevanta.das ba·s·es, não oompre'hendeu, ao decreta<l-•a , 
que o momento era o mel·hor e o mais azado •pa-ra a re•patação d1a tremenda 
i·njustiça. Não queríamos que a lei organica equiparasse as duas escol·as 
m1edic•as., que disputam a c onf.iança do pubhoo e .entr.e as quaes o Estado 
não, deve ter preferendas ·de especie alguma, pois isso seria uma inva.são 
i·n:debita do Governo no domin·io .es·pidtual, em •que lhe é vedado intervir; 
mas ·dese javarn os que o Exe.cutivo , no uso da au torização liberalissima que 
o Congres:so lhe outorg.ou, ·ao miO'nos confer:isse á homce-opathi•a o direiito de 
ser tambem leccionada nos antigos curs·os officiaes tornad.o~. autonomos. 

Agora é facil prever-se qu·e o sectarismo prnfissional estre:ito impedoirá 
para to·fo sempre que a homiceopathia s·uba aos cursos dãs Fac·ul:dades Me-
dicas; e isto concorrerá parn nos distancia·r ainda mais da liherdade pro füs-

( "') ".Sr . r edactor d' O Pafa:. · - Apresento-lhe meus co•rdeaes cumprimentos. 
Alluclinclo llonte m ao acto ela Congr egação ela Faculda de de Me·dicina desta 

Capital, que 12e relaciona ·com a in terpretação clada pelo Dr . B rasilio M a.ch ad o á 
.nova e v igente lei do ensino , houwe por be1n a illus tre reclacção d'O Pciiz trazer 
â baila, c0111 visi veis intui tos de censuria, o a poio que dei a um parecer .do Sr. 
Feli1sbello Freire, favoravel ao projecto que colloca o Institu to Hahnema.nniano 
elo ·BI:azil, no «mesmo pla-n o em que se acham os clemai.s est abelecimentos de 
ensino libertm da perturbadora intervenção official.,, 

Por n1ais que o rebuscasse, não logrei a fortun a de encontraT o 111otivo deter-
n1inante do desa grado , que a minha firn1e attitude en1 . face do pa;recer menci o-
nado ,causo u á .::l ig-nia redacção do v ibrante orgão republican o. 

1D iante da, Con sti t•uiçãu 1que i1os rcgr1
1 ·CUija 'fe·içã.o liberal ê tantas vezies jn-

vcca.da e pro c: lan1a da, poderen10.s nós, porven tura, prohibir ou con-demnar ·O en-
sino desta ou daquell a .doutrina m edica ? · 

!E' evid0 .. nte que não . 
Como, pois, n egar ao Instit uto H a hneman::iiano direitos identicos aos au e 

desfructam os ou t ros estabe.lecim e·nto.;, d e ensino priv a do ? -
Si a doutrina h omceop a thica é falsa deixerno·l-a succumbir livremente na 

concutTencia c.0111 as cl e n1ais doutrin as qu~ se lhe oppo.llham) n1as não estejan1os 
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.sio~a1 e para_ ~ternizar e aggravar no nosso meio o •espírito da velha coroo-

.r~çao de offrn10, que se arrog3; o ;Pdvilegio de curar., es.quecida de .quê a 

.:d1ff~:rença das duas es•co1as esta so na the·rnpeut.ica, sendo a mesma a ana-
iomia, a mesma a p·hysica, ª. ·~ himki:, .etc., e esquecida, mais ainda, d•e que 
Pasteur, q·ue renovou.ª. m~d.1c1:n.a, nao andou muito longe, 1antes s·e.guiu de 
.perto o conse1ho do suni:la :simLlibus curantur. 

Que mal haveria ·que <JS futuros: aBopathas estudassem homceopathia, 
:s.e todos os ·homceo·pathas estudaram, nas ·Fac·uldades de Medicina em que 
se fo.rmamm, a doutrina que não empregam e que ·Combatem? 

Ha ahi outra circumstanoia .relevante a accentuar: Não será uma vio-
Jenda condemnavel •e immoral , no ponto de vista jur.idico, impôr"se ao doente 
que pro·curar agavalho · nas enfer.marfa9 <le clinicas, que vamos construir, 
como nos demais hosp•itaes subsidiados pelo Es_tado, um sy·stema de trata-
.mento, quando eHe preferi·r a outra me·di>Cina? 

·Foi-se o tempo da Rea1 Junta Prnto Medioato, dictatorial e infallive·l como 
1.1m ;dogma. Hoje, como aliás em todos os tempos, la robe ne f~:t pas le mé-
decm. 

iQ Estado é . incongruente. deixando o curso medko desprnvido da ca-
orleira d·e clinica homceopat.hica e ma·ntendo enfermarias desta especie nos 
bospitaes d·o Exercito e da Mari>nha. 

São ponderações que o Relator, mero leigo , está a fazer po·r •conta· pro-
.:Pria e por des·encargo de consciencia, para obedecer a princípios phi1osophi-
cos e políticos que cont'Ínua aeo·ptando cada vez com mai-or convicção. Não 
tem intuito nenhum de provocar discussão sobre a materia, nem ·se s·enre com 
-autoridade para quérer. que os seus colleg-as concondem com sua opinião, 
q ue ·s.ó possue o merJto de roer sincera. 

São simples commentar.ios pessoa:es á margem, que talvez até não en-
tendam pro.priamente com o pro j ecto. 

A Commissão de Firn;nças considera que este responde a u:ma necessi- . 
• tlade por assim dizer nac!onal , ;devend·o, portanto, ser appr·ovado pe.Ja Ca-
·mara. 

Sala das Commissões, de d·ezembro de 1912. ·- Ri.beiro Junqueira, 
'Presidente, vencido. - Felix Aacheco,, Relator. - Pereira Nunes, pelas con-
.clusões. - Oc.tavio Mangpbevra, .pelas con:coh1sões . - Gctleão Carva.lhúl. -
Caetano de Albuquerqwe. - João Stmplic1:"0, de pleno accôrdo. - Homero 
BaJptista. 

-a ISUstentar descalJ iç1as preferencias, que a lição i.nilludivel do~~ - factos, dia a dia, 
:menos justifica. 

No B·razil não ten1os un1a .doutrina n1edica offic.ial. 
A.inda hontem , á cabeceira do leito em ·que agonizava a vi rtuosissima es-

'l)OSa do Sr . Pre.sidente da ·Republica, estivera m presentes doutores a llopathas e 
bomceopathas, ·procurando toclo13, á porfia, ,cJi.sputar á m orte aqu ella nobre vida, 
s1ue dolorosaimente se extinguia. 

Entretan to, iHusure Sr. r ec1actor, - e isto é que se me afigura «estapa-
·furdio)) - ao passo que , na resiclencia do honradq Chefe .da Nação, hombreian1 

· . ::as duas ·doutrina.s .antagonicas, no .supren10 E!3forço de salv a r unia ·existencia, 
por todos os motivos, preciosa, o director de Saude Publi ca, a castellado no p od er 
que lhe ad·vem do carigo que exerce, recusa-~e tern1inanten1ente a acceltar os 
-c.ttestados ·de obito!õ firma.dos por medices hommopathas. 

De modo que . estes clínicos, para que possam ser enterrados os .clientes que 
lhes n1orrem nas mãos, hão n1is ter de ir BOlicitar, por favor, a um collega allo-
·r,iatha a .sua assígnatura pa·ra. o attestaido regulan1entar . Parece isto inacredita-
·vel, rnas, todavia, é a verda•de, en1 toda a sua nudez, narrada em plena sessão 
da •Commissão de Constituição e Justiça da Camara, pelo Sr. Fe\i.sbello Freire, 
q ue, sobre ser político militan te, é medico muito conheci.do nesta Capital. 

E ahi está "orno, no caso elo Instituto Hahnemanniano, se justifica o voto 
d o mais obscuro elos membrO..s ela bancada do Rio Grande do Sul, que, com 
apreçO, se su b1:.;; cr:e-ve, etc . >> 
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Art. 1.º Fica o Governo a·utoriza.do a abri·r concurrencia publica ,para a . 
apresentação d e proj ecto para a .constmcção de um ou mais edifícios para 
Subs'Ut'titivo elo a Faculdade d.e 1Medic'ina, com a capacidade necessaria. 

S•iº N"abu,co para serem •ne.lle ou nelles rnstalla.do·s : 
ele· Go::ivéa ' a) a portaria, a sala do directo:r, o .salão de honra 

(da ongrega·ção), a s·ecretaria, a t•hesouraria, o almo-
xariJado, a bi bliotlíleca, o archivo e , sala para reuni.ão dos profe.s.so.ws; 

b) os institutos de his·to!ogi.a, de me<l.icina legal, de therape-utica e · 
patJrniogia geral e experimental e phys:io: og·a, com os respe·ctivo.s laborato-
rios e bitrterio·s; d.e physica geral e ·SUaS _a p·phcaçÕe& á medicina, das chi· 
micas minera}, organka, biolog·ca e .a;nalyti.o3, d·e miic rohiologia, de hi•storia 
natura1 com os res·pectlvos labo·ratorios e mus·eus; 

e) um instituto ·odontofogico .com os resp·ecti v•os ambul1at0Ficis de cli-
:nica de·nta•ri a, labo:ra·t<o:r.io·s e o ffüci.na d·e prothese dentaria, de uma offícina 
d.e pharmada, de um insN:tuto de hy;giene e de um de physiotherap-ia, an--
nexos ás c!Lnkas; 

d) ·caid·a inst<ituto te rá, além das depend.encias •e:úgidas pelo ·pro.g:resso 
ão ensino technico, os amphitheatros diesttlnados aos curso•s geraes com pro--
j ecções e desenho; 

e) instituto an:atomko com amphitheatros de aulas, salas de di.ssecção, 
salas de autops1ias, s1alas' para estud.os ·d·e hist.ofo.gd·a pafüologi·ca, camiaras 
f Pigori fi.cas , salas para \.ab oratori os; m useus ana.torno,path0k1gico· ,e medic·o-
legal e tod·as as ·dependencias neces.saúa·s a uma moderna ·e conv·eniente· 
i.n'stallação das ca·d·eliras •1fo anatomi.a ·descnip.\iva, ana:tomia pfüthologica, ana-
to mia medi·co-cirurgi-ca -com operações e apparelhos e med~dna legal; 

f) a entrar ·em a c.côn!.o co m a p.rovedor;i.a da Santa Casa d.e .M·isericordia 
para .augme·ntaT e mel horar as ihsta'l'lações d·es.tinadas actualmente a cada. 
uma das dinicas .qmi fl!lnccionam no ho•spital geral, de maneÜ·a qu·e cada cli--
ni.ca .cl:ispon.ha ·de mai.or .num·ero d-e leitos, de ambul atori1o·s, ~1avatoti ,0·s e ou-
tras depe·ndencias necessarias ao ensfoo; 

g) a manidar -co·n-s.truir seis· 'pavithõ·es para ·as clin1icas, s endo: dous para. 
clinicas· cirurgica•s e um para clinica ob:otetrka, um para clini:ca gyneco-
lo.gica, um pa:ra ,c'l ini·ca .otolog'ica e ladngologica, um para cti n•i·ca de crian--
ças; .cada pav:ilhão oom capaciiilad,e pa:ra J:O() · :do,entes., disipond.e de amphi-
theatro para a ulas, ambu!,atorios, sala de es:rerilização, curativos e -op.erações .. 

tArt. 2. º O Gov.emo nomeará, .cJ.es.de já, uma ·commissão .c!.e pTofüssfo.naes ;. 
de reoonhecida com:p.etencia, p:ara escolhe:r, i!l..e:ntre •os proj·e.c-tos a1presen.tados, 
o mais conveniente. " 

·§ l. º Esita •comimissãü., s·ob a p•r.esiden.cia do M.i>IJ.1i.s·tr.0 d·o Lnt.erfor , a·com--
panhará toda a concurrencia, cabend•e+b.ie .a 'J'edacção fi1os ed[taes e.em os 
detalhes .e esd :a:reci.men.tos necessarios a ·que ·s·e ·J'ef1erem os a'f'tiigos . prece-
d·entes, sem à+sc.rep.a.rwc•ia .d:o <lis•posto. 

Ao auto·r do .proj ecto :cfa·s·sifi-ca<do em prim1e1r·o 11'0,g:ar pela .oommissii.o e· 
.ado'j)tado, ser á concoo'ido um -prnmio de 1G .:üOD$000. 

Art. 3. º Uma vez a:pp•rova1:!.o o proj~<t: to, 'O 'Gov~rn o .p•r.o.vkl•enciará ;para . 
. que se iní ci.e log.o a construcção , p odendn ·para isso se rntilizar d0·s tier:renos. 
occu<pad·os pel.o ,anüg.o Arsenal de Gue.rra. . . . 

Art 4. º fica n 'Gov eniro autoriz·a·d·e, pa'ra .e'Xecu.çã0 G!.esita ile'i., .a -despen--
der 4 .000:000$000, para ·o 1que firca, desd·e já, a'berto o re·s1:recfrvo credito. 

Safa da-s sessões, 9 de Julho de 1912 . - Nabuco de Gouvêa. 
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EMEMDA A QUE -S·E REFEREM OS PARECERES SUPRA 

Ao .a-r;t. 6º ide p•no}ec.to n. -62, de 1912, accres·cente-se: 
Fica igualmente o Governo autorizaido .a abrir o credito de 4. 01'.lO :000$000, 

:i:ara .·a ,_c.1;rNs:t!rU>J:-°Çio, mediante -conn1rrenáa publica, d·e um edi'ficio de.stinado 
a Escola P.oly.technica des.ta Capital. 

S.a•J.a das sessões, '8 de ju1'ho de ·1912. - Ferrevra Braga. 

O Congressti Nac'ional resulve: 

Ar.t. 1.º Fica o Governo autorizad.o a mandar abdr con.currencia pu-
blica, p.or .edita.e.s pubJiaadois agui •e na Europa, ,parn a apresentação de· 

.Um projecto de edificio para a •nova Esc0la de Medicina. 
Pl'ojecto n. 62 d.esta .Capital, dentro d·o prazo .d·e q.uatro mezes, tendo por 

ba•se o seguinte : 
a) um edifício central destinado á residencia do cUrec:tor .e séde da ad-

ministnação .g.eral, com um.a sala d·e.stinada ás r:euniões1 da congregação, 
.s-alas .de.stiina,da.s á · .bib11oth.eca, aos mus-eus de historia natura·l .e anatomia 
patholog:i.c:a, tendo d·ous ampbi•theMr·o•s;' compoptando um 500 pes•s·oa:5 e· 
outro 200; 

b) um .edi.ficio .destinado ao instituto de .anatomia, comprehendendo sa-
las de "1i.s.secçã.o, autopsias me.dico-Legaes, operações em cadaveres, labora-
torios para hi·St·oria normal , c:amaras .frigorifiicas .e um ampbitheatro ·com-
portando SOQ .pe5s.oas.; .. 

. e) um edj1fi.cio .desctinact.o .ao instituto an.atomo-patho'logi.co, com s.a:la. 
para · •autoip.s.i.a.s, Msto'.og.ia · piatho.logka·, - 1abo-r.a:tori•o parn pesqui za.s \Jío-.chi-
mic.a:s ·e gabinetes par.a .os profes.s:o:res te prin.c:pae•s auxilia:re·s -e urn amphi-
theatr.0 .par.a .300 alumnos.; 

.. d) ,ed if.icio· destinadti ao institut·o .d·e pbysiologia th:eorica, praüca e 
thern,peuti.ca ex-_perimen.tal, dotado de um bi©terio, •cte gabinetes destinados: 
aos prnfessores e auxiliaresi, com um arnphitheatro para conferencias com-
portando 300 ouvintes·; . 

. e ) .e.difido decStÍ'imdo ao i·nstitu·to d·e hygiene, comp-::ehende·ndo .dua·s 
salas para trabalhos de bacteriologia, bioterio, .!abor\9.torio :de dümi·ca bio-
Jogie'a, J.aberato:tio pmra .tentes e .a.wxiliaires •e amp'hitbe:atros .compurtando· 
300 ,p:e.sso·a·s ; 

·f-) um ·e.difi:cio d.es:tinado aoi,::; e-studos .. de chirrtica, ;ihysica medica ..e rphar-
macologia com os re'Spectivos laboratoI:io·s •e officinas de e.nsino .p·r.ati'c·o, 
gabinetes p'ara. o•s pmf:essov.es e ;auxiHares e am;phithe·a:tro ps.r.a 300 ;pessüas; 

g) ·Um e.dificio ..destinad'o ·ao -instituto d.e · htita:nic.a. :e z-0ologia, (Com os 
;res_p:e:ctivos l abo.rat.o:ni:o·s, ~salas des·tinad·as aos mostrumfros •do ~en1.si·no :pra-
tico e um amphitheatro para a.ulas, enrnpmtando 300 a1umn:e.s; 

h) um edificio destjnado ao instituto odontologico, comprehendendo· 
·.dous. ambulatoriõ-s, g.ab:netes de exames e t.rnba.!hos, offi-ci:na de prothese· 
dentaria e amphitheatro ·para 300 alumnos. 

Art. 2.º Fica o Governo igualmente autorizado a mandar ab:riT conc:ur-
rencia; da forma mencionada no a.rt. 1 º,, para um proj ecto de um grupo' de 
edifícios destinados a0 hospital de clinica da 'Escola de Medicina, observando· 
o. seguinte criterio: 

a) pavilhã·o de clinica medica e de propedeutica correspondente (200 
doentes) ; 

b) pavilhão de clinica cirurgica e proped·eutica co rrespondente ( 1 OÜ' 
doentes); " 

e) pavilhão de c!.inica de crianças e propedeutica correspondente ( 10(); 
'doentes) ; 
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d) pavilhão de clinica obsterrica e propedeutica corres·pondente ( 100 
do entes); 

. e) pavilhão de clinica gyne.cologi.ca e propedeutica co-rr:espondente (50 
doentes); 

f} pavi.lhão cte dinica de vfa-s urinarias e propedeutica correspondente 
(50 doentes); 

g) pavilhão de ophtalmofogia, otelogia, · laryngologia ( 150 doentes); 
h) pavi·lhão d'e n10-'.·estias dermatologicas e syphiLs ( 100 doentes) ; 
i) pavilhão central, coinprehendendo des.infecção, casa d.e a.gua,, cozinha 

central e casa de machinas; • 
j) instituto de ph ysiote•rapia com .as respectivas installaçõss.; 
k) cada pavilhão constará das enfermarias, sal:as .de op.erações, i·sola-

mento e esteril-izações, laborato!'ios., dependencias sanitarias,, réJf.idencia do 
pessoa<l de cada pavHhão; 

.Z) •OS pavilhões 1 e· 2 terão, cada um, dous a.mphi.theatros; os re:.tantes 
terão um só poT p·avil.hão; 

m•) pavilhão de pharmacia. 
Art. 3. º O Governo nomeará desde já uma commissão de pro fissionaes 

de reconhecida competencia par-a flE,colher dentre os proj ectos apresentad'ils 
o mais conveniente· 

1Paragrnpho unico. Essa commissã·o, que s·empre funccionará sob a p·re-
sidencia do Ministro do Interio:r, acompanhará toda a concurrencia,. caben-
do-lhe desde logo 'ª redacção do·s editaes a que s1e referem os artigos pre-
cedentes, sem discrepanci·a do di'Soosto. 

Art. 4. 0 Essa commissão fará duas cla-s•sific:ações do•s pl anos de con-
strucção, uma para os que se destinem ao .gru·po de edificios mencionad-os 
no art. 1 º e outra para ·ooS mencionados no art. 2° da presente lei . 

Paragra.pho unico. A cada um dO'S· autores dos plano·s .que obtiver o 
pr.imeiro Jogar em cada um a <la•s classifi.cações será dado -o premio de 
15 :000$, em moeda papel, no dia em'. que se publicarem as cla-ssi ficaçõ·"'' 
cabendo a.os que forem clas·s;ificados em ·segundo Jogar~. por igual forma, o 
premio de 5 :000$000. 

Art. 5.0 O Gov·erno mandará 01rçar ~odas· as obras· de que cogita o pro-
j-ecto, de mo·do a ter.em os concurrentes a base necessa•r'.a á ap.res·entaçã.o de 
suas propostas. 

Art. 6.° Fi.ca o Governo autorizado a. abrir, des.de já, o credito de 
4.000 :000$ par·a a execução de·sta lei, devendo a•s obras proj-ectad1as· ser 
iniciada·s pela conshrucção da parite destinad a a·o hospital de cliinicais, de 
accôrdo com :as bases estabelecidas. 

Art. 7.º Revogam'E:e as disposições em contrarfo. 
Sala das Commis1sões, 28 de Junho de 1912. - Nabuco de Gouvêa, 

Presi.cten.te. - M'aur.icio de Lacerda. - Netfo Cam1pello. - Costa RibeirÇJ. 
- Thomaz · Delfina. - josé Bonifacio. 



CONVENCÕES IN TERNACIONAES o 

ABALROA ÇôE!S E ASSl·STiENOl.A MA-RIT IMA 

. . De~de 1885 o Governo Belga esforça-se pel'a unificação do direito ma-
ritimo, ideal esse que, segundo Berlingieri ( 1) übed·ece a uma lei da propria 
Pa?·ecer ( *) c7o natu..r!'za; é P.º' .isso que o direito des0nad~ a reg_ular as 
SI' J 0 a 1~ i = relaçoes •que existem so.bre o mar, nao pode deixar de 
0 · . q ter caracteres correspondentes aos do mar. . . O mar é 

SM'W uno. e universal por · excellencia : uno porque é cons'ti-
tuido por uma uni ca e immen·s.a superficie. que. atravez de e&treito.s e das 
sinuosidad·es da terra, não perde j ámai·s a conti·nuidade; universal porque 
abraça -tudo quantü fórma o globo no quail vivemos; uno e u·niversal, po is, 
deve ser o commercio maritimo e uno e universal , o direito o·rLundo das 
nece·.ssidades de tal commercio . (2). . 

Nos Congres•SO•S Interna.cion.aei.:;, que s•e reuniram .em Anvers (de 27 de 
Setembro a 3 de Outubro de 1885) e, em Brux•ellas ( d·e 30 de Setembro 
a 6 de Outubro de 1888) foram di·scutida·s a:s mais· importantes ques.tões 
sobre a ma.teria. 

Após ess.es Congres·sos, em que apenas se firmou alguns princípios 
geraes, o Governo Belga promoveu a creação d·e um Comité Maríüme Inter-
nacional, com · ~.éde em Anvers, certo de que o exito daquellas . reuniõ'es 
diplomati·cas dependia da oompTehensão da co•nveniencia do aocôrdo inter· 
nacional· 

Com a pres-ença dos delegados da•s a-e,s·oci.ações nacionaes filfadas, or-
ganizad as .pelo Corn;]té e espalhadas pelos diversos paizes do mundo, e as-
si.stenciH de representantes das partes intere•ssadas, tem a impurtante asso-
ciação realizado annualmente congress-01;-1 nas principae·s cidades marítimas 
da Europa .. 

Nessas reun.iões tendo se pre•p·arndo os. esboços de duas convenções, 
estabe).e.cendo a;/gum-as regrais wniformes sobre ab-al;roação e assi:;tencia e 
s.alvamento., o Góverno Belga convocou a Conferencia Internacional de Di-

. rd.'to Mari:timo que, nas sessões ·de 190?, 1909 e 1910 discutiu -o•s text·os pro-
.po:>tos pelos referidos congressos; firmando"s.e dois , ac·cordos a respeito, 
os ·quaes. foram assigna·dos a 23 de s ·etembro de 19 10, em Bruxellas, p·elo>S 
nlenipotenciafi.os de vinte e cinoo Estado s, ·no numero dos quaes figura o 
Brasil., pelo seu delegado Dr. Rod·rigo Octavfo Langg-aa·rd d·e Menezes. (3). 

(1) Delle <A varie, Prefazion e - Pg. VII e VIII. 
(2) Silva Costa, Dire ito ·Commercial Marltimo - Pg . 64. . 
( 3) Vide relatorio apresenta do ao Ministetio .das Hei a ções J.;":xterlores, 1910. 
( •) .Parec <>r n. 206. 

Cttmarn 
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São esses dais actos internac·ionaes que pendem da apreciação do Con-
gresso Naeional , nos te·rmos do art. 34 n. 12 da Constituição. 

C ONV CNÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS EM MATERIA DE ABAL-
ROAME:N.llü · 

O art. 1 º estabelece qu·e em caso de abalroamento occorrido entre em-
barcações de mar ou entre embarcações d·e mar e navegação inte-rior as 
i ndemnizações devidas em razão dos r ·rejuizos causados aos navios ou 
c ousas ou p-es.soas que s e acharem a bordo serão reguladas, sem qué tie 
tome em consideração as aguas nas quaes o abalroamento s-e produziu. , 

A vantagem desse di s pos·:t ivo é incontestavel, porquanto põe termo· aos 
c onflicto.s de lei em· razão do l.ogar em que a abalroação occorre, como ·em _ 
razão da natureza ctra;s, ew.hairea«;:©:es;. em·. e;m;Ji&ão:. 

O art. 2° p>res creve d·everem os prejuizo•s. ser supportado.s por quem 
-0s houver soffrido, si a abalroação é fortuita, si é devi>da a um e.aso. de 
for~au ma!•©;i;;.. ou:: ei hia:. atumrid2·. s·0hFe' SN'a1S: eITTJ<sas:. ai1'Dd'a que amh©s· mr um 

·:só' d© & naJli:0s·. es,te:j;aun: p:reraid>©Js li11il· m0Tlii:ent0c do ac·ci'd!efllte:. 
A ~Q\J'l'V•e:tmie1il:ciar d!e>'S·e~ tie·xtto" ·e'q•1lllj.p1rnrarnl•0• a a%•aliromç,ã:o dl!livid•as•a á for' 

tui·ta: é: fogic a:, porq,wan.tcr·,. de:s·die. qlil:e Niíi0• é'· p:o•s:si'l"e!! J!l•F©·va.r d·e m.od;QJ. J!lOS·Í-
t ivo de quem. a· culp·~ º' r.az:0:a.ve.l € q m. e; cada <'J')!!WF rn.ff'na os damnos r.e'su:L-- . 
tamtes: .. Ahi,:fus· é' e ~r.e 0 pirinciipfo' d!a I•egi,s'11a1ç·ifo- b<razúJ:eirw,. pois o art. 75f5 
d o· Co,diig:©: Cornmeni.a-.J: de.termd:na ~ '"Nn eas n df01s: a•rbH-nrs· decJiaora·rem que 
n fu©J p:©:denm jnl'l.g:a'f." comi S·egm.rn!lillça. qrnaJ naJVi0. fl'©'il (i)l G:B·l,p;mà:©1, sITT'fíret'á cad·a 
um o d·aimn01 li!illl'e tiv•e1' re·e.ebid.D' .. · 

A uti"li<d ad·e d'O' texto crtadu resalta ainda. mai.or :s.i attend:er.-se a . di'vepsi:-
dade da legislaç_ão no caso d.e duvida qu aonto· á: respg,ns·abilidade dos navios 
em caU'sa', o a:U'e d<á: fogar a p-Jle.:itos ji;rd·ieiace:s. 1fe- s·o-lu·ç,ifo dl'f fü :il e vartave;l. 

P ero aTt. 3•· se a ahakl'Ja:çã'o é c:aus·adrr .J!lor cul.p.a . ct:e- urrr düs. navfo·S', a 
re]Jaraçã'©. d,~_- ;rrej'rniZ'O'S irrcnmb-e trqwel'l'.e que· a cmrsou·. 

Não ha ahi '8.lteração na·s legi s lações vigentes. porq_ua:nto to-era-& con-
isagra'1l!'l º' pri ncif'·Íl'l q1:Fe obr iga a ca:<l>a: um, a res·çorrder· g.eJa QT"l'J')Jria cul'pa. 

O art. 4' eogW~r da· cTI·I~'ll de an1•b'©s os .. •nav1'0'1i" , 
Cor-rsagra 0 sys"tema: da pri;r11or:eforra:lid'ade erH r e.faç·áo· á gravfd·ad'e das 

fal-ta-s resp·e'C'tfvarne·nt e .c0"ffimettfd'a i:r; fo'tl'a·,•ire ·~i, cJ1e· ac·cô•Fif<r. c0m a:s· cfrcum-
s t·SJncias,. 'ª· HJ,rOP.orção não póde se•r estabelec.ida, üU - si:· a,s cu luas appa:re:eem 
como equiva:!ientes, a r.esp·ornsahíliêlade: é' d'i'vi1d'i"da p0.r· p;art;e·s iguaes . 

.Os .p;rej:;oi-z·os ca:crsa:d10s· q1:1er a·o·s navio,s, 1quer· á ·c a;rgrrs-, quer .aos v·a.loT·e·S' 
-0u Q'utr,c1.s be11s;· .ct.a. tripul'açãc>. cfos· passag·eiT'O'S. ou de o:utras pessoas· q"..>e· s·e· 
raicforrem a bü'r-Crff, s·ão .suppmta•dos pefo.s rra;vius cu!'pad:ns na d ita pmp·o.rç·ã:o, 
s em solid.ari ed.ade em re la ção ao s terceir.os . 

Os .navros cuTo:l'd:'os. 'S:ã'o soJi'darfameate res'Pi;ms:avcfs· em rels:ç.ão a0s 
ter.cerras· µ,efos prej;u.i:ms ca-nsadüs por m o·rte ou ferimentns·, •sal'-:--0 a acção 
regressfva daq,u·e'lfe que pagou um.a: pa:r.te. supedor áq:u:elfa que dle d'eva 
de fiíTiti'Vameote: &UiJ;)"p'OTtar . · 

A0s Es tado:s CtJ;J;Itr a>ctamtes assiste: a fa·cu:\.dad:e clie: deten ninar , q_}Uanto 
.á essa' accã.©; r:eg r e&"Siv ai. a . ex.tensã0. e 1:rs ef.feitos . diais d.i:spo.sJç,õ:es. i;:;o,Jlitrra-
-ctuares Ofül- legaes 'f:Ue: li'n<!Ham a re&p·lil•ImSatdrfüla±e dl'Js p1rnfl'detaúos 'ª'e: navios 
:em relação ás pessoa,s ·que se acharem ·a bordo. 

Este texto 4° offerece a v·a·ntagem d'e da.r so•Jii;t~fu©< .as .d,i;.v,enge:lilldas. exis-
i entes nas .legislaçõ"es , pois va ri.©·s: sy stema;& s-e arpireserr.tam- d1an:r.do1 ·l'l'rirgem a 
qu-esi'Õ'es jcrdi'cfo.rra,s de decisã0 d'fffi;ci1 e .aearre ta·rrd©· ae warer i'ncerteza nos 
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odireitos e responsabilidade-s reciprocas. Demais, esse texto 4º suppre uma. 
'!lefi.ciencia da nossa legislação. que não trata da ·culpa commum . 

O art . . 5° estatue que a responsabilidade estabelecid·a peno a•rtigo pre· 
.cedente s·ubsiste no ca:&o ··em que o abalroamento sej.a causado por culpa 
.de um pratico, mecmo quando a presença .deste seja o·br!gatori.a. 

Ta,l dispositivo é de todo ponto conveniente, porquanto. para a segurança 
·mesnrn da navega.ção é preciso que haja sémpre uma. responsa:bili<lade su· 
perior, P·Or is .s-o que o piloto · ~ apenas um guia, dá conselhos, mas não 
:substitue o capitão no com.mando; aliás é essa a regra contida <le um mo<lo 
explici-l'o no art. 507 do nosso Codigo ÜJmmercial . 

Pelo artigo add;"cional da Convenção ficou entendido que a disposição 
·do citado art. 5° não entrará de pleno di.reito em vigor •sinão depois ,que a.s 
.Alta·s Partes- ·Gontra-ctantes -se puzerem de accôrdo :s.obre a limitação da res· 
1JOnsabilidade .dos proprietarior,; de navio. 

O a•rt. 6º supprime .-os prntestos -ou outra qual'.1quer .formali·daje es· 
·pecial a que as divers-as legislações subor.dinam a acção de perdas _0 damnos · 
·C'Onsequente á abalroação. 

Tal d:•spositivo al!·era a nossa legislação onde textos existem que exigem 
esses •protes-to:s (Codigo Commercial arts . 505 e 743; 'Regi.men ta 737 , de 
·rnso, arts. 365, 367 e 2·69; decreto n. 848 <le 1890, a:rts. 228 e 229; Consoti-
da.ção do Processo Federal, n. 3 . 084, de 1895, 4º pa·r-te, arts. 47 ,. 48). 

Or.a im1til . é todo- ess·e formalismo, send·o de notar que -na -legi-s~-ação 
brasil·eira não ha 1text·o \!,ega.l :subordinando o ingresiso ju.dic.ia•l -á apTesen-
tação do i.nstrumento de pr.otesto, havendo até a jurisprudencia reconhecido 
que o protesto não é o meio exclusivo d·e provar -o sinistro, que pôde Gel"o 

-por todos os mfos ilega·es de direito . ( 1) . 
. Não ·ha presumpções legaes de culpa quanto á: responsabilidade d-o 

:abalroamento - ·estatue .ainda. o Te feri.do art. 6º . 
Tal dispositivo- é um coroHa<fi.o do art. 2°. 
-O art. 7° e•stabelece -a pres.cripçã-o de dois annos a partir do .accidente 

para aos acções de per.das e .damnos. 
O pra.zo para intentar .as ·acções ·regre!ss:ivas admittidas na alínea 3 

d:o a.rt . 4º é de um .anno . Esta prtsc·ri•pção nãio corre sinão d.o di.a do par 
gamento. 

As causas .de •suspensão e interrupção desta•s prescripções •são deter· 
:minacta:s p·ela ·lei do tr ibunal em que a acção é proposta. 

As A!Itas ·FJartes ContTactantes se -reservam ·O direito de admittir em 
·suas legislações, ·como prorcgancto os ·prazo·s acima fixad;o-s, a ci.rcumstancia 
,de que o navio a·ccionado nã-o tenha po.dido ser retid,o nas agu1-3:s, territorlaes 
:<lo Estad·O ·em que o au tor tem seu ctomidlio ou seu p,rincip.al est.abele.cimento. 

Além desise texto uniformizar o prazo a·doptado pelas . .legisl ações a 
-respeito do tempo <la prescripção da acção decorrente da .abalToação. vem 
-preencher- uma d·éfidencia da legislação patri.a que nenhum dis·positivo en· 
·e-erra ,s.obre a maieria. 

O art. 8° <refere-se á a8sistenda ·obrigatoria após a ·abalro?ifã•o . Depol& 
.<Je uma abalroação, o capi tão de cada um dos ·navi·Cl'S -abalroados é obri-
-g.ado, tl1info quanto o possa fazer sem perigo seri.o· para seu navio , sua 
iripulação e seu:s passageiros, a prestar assiistencia á .outra embarcação, 
:1l sua tripofação . e passa,gei!'os . 

Justifica este d.ispo·sitivo o simples dever de solidarketlade humana. 
O ca9itão é igualmente ohrigado na medida do. possiv.el a fazer conhecer 

( 1 ) Orian;'J o, nota 697 e outra s decisões . 
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a outra e:mbar.cação o nome ou o porto ,de matricula de ·S·eu .navio, bem: 
como o:s ·logare·s .de o·nde vem e para onde vae. 

A ra zão de ser desse <li.spositivo resi.de ·em que, dado o .caso de abal.:-
poação, musrem direitos e .obri.gações, .sendo .P'.eciso_ que cada ·na.vio em 
causa tenha segurns informações acerca da ind1v1duaçao do outro, como el·:;-
mento .para a futura liguida.ção juridica do accidente. 

O proprieta.rio do navio não é responsave.l pela inobservancia das tib.-
posiçõe's pr.ecedentes. 

O art. 9º di.spõe so·bre ·a sancção que deve a·~·s·egurar a effectividade· 
do artigo precedente. ' 

Os Estado.s contractantes, ·cuja legislação não reprimir as infracções· 
ao disp.bsto no art. 8º, •se obrigam a tomar a.s medid~Js nece·s~ar.ias pa.ra 
que taes infra.cções .sejam reprimid;as ou a propol-as ás respectiva·s legis-
laturas. 

ü art. 10, •sob reis-erva. da·s Convenções posteriores, estatue que as: 
disposições. da presente Convenção não a.ffectarn as .regras sobre a !limitaçãCl' 
da ~esponsabilidade dos ,propr·ieta·rios de .navio, taes como e\la:s sã-0 esta-
beJe.cidas em cada o~iz, como as obrigações resui.tantes do contracto de-
transpoTte ou de qualquer outro contracto. 

A razãro de ser desse texto ·Consiste em oue a questão <la limitaçãO' 
da .responsabilidade do-s proprietarios de navio· constit11e obj ecto de outra. 
convenção em estudo. 

O .a.rt. 11 prescreve .não se applica.r a pwsente Convenção aos navios 
cte P-nerra e ao-s .riavfos de Estado exclusivamente affectados a um serviçCJ> 
pubUco. 

Exnlic.a-se ess.a exclusão. A responsabilidrid·e ·do Esta.do é uma que·stão· 
de direito publico interno; ora, a presente Convenção apenas tem por fim 
regufar ma.teria de direito pTivado . 

ü art. 12 .refere-se á .a•PJ!licabilida.de da presente Convenção. Suas 
di:spo--sições •se.rão applicadas em relaçã;o de todos os interes~·a.do·s, destle-
que to.d·O'S os na;vi'°:s. em .ca.usa sejam jurisdkcionado.s. do·s Estados dais 
Altas Prt1rtes Oontrnctantes e no•s .outros casos previstos pelas leis na.cionaes. 

Todavia, fica entendido: 1 º, que em relação aos intere.s.sa.dos depen-
dendo de um Estado não contractante,. a appJi.cação da.s .dita,s d.isposições 
poderá .ser su·bord°inada por cada um dos Esta.d.os contrnct21ntes á C'On<lição-
d·e reci.proci·d.1de; 2", ·que, de~·de ci.ue todo•s o:s interessad·os ·sejam de:pen-
dentes d'o mesmo Estado o ,J'r.ibunal onde a acçã.o foi proposta, é a .lei na-
cional e não a Convenção que é appli·cav·el. 

-Compre.hende,se a rnzã-0 .de ser de·ssa.s regras, pois intuitivos são o:s: 
moliV'o·s que as determinam. 

•Pei.o . art. 13 a presente ·Convenção .se estende á re·paração dos. pre-
juizo's .que quer .por execução ou omissã.o de uma manobra., quer por in-
observancia dos regulamentos, sejam caus·a<l:os por um na'Vio <J. Uer a um 
outro navio, quer ás causas {)'ll pe·ss-oas que ·Se a·charem a bord.o; mesmCll 
quando não haja aba.lroação. 

Justifi.c.a es.se· texto .a nece·s~i·dade de 'Pôr .termo ·a questões que teem 
Si·d•o ·Objecto. de fi,arga ·COntroversia. 

Sobre os arts. 15, ·Hl e 17 na.da ha a observair; dizem respeito á re-
união .de nova conferencia com 'º fim de procurar os melhoramentos que ã 
presente Convenção p{)•s.sam ser t-ra;si·d•os e prinr.·ipa!mente d.e es.tender, 
si fôr p•ossivel a .sotta es·p·hera de applicação; referem ·se ás formahdades. 
diplomatkas .pap urgencia d.o:s textos votadG·s, :depois das approvações le-
gislativas e ratificações succes1;.orias. 
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I I 

CONVEN'ÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS EM MATERIA DE ASSISTENCIA 
E DE SALVAMENTO MARITIMO 

Pelo ar t. 1 º são ·submettidos ás dis•posições votadas todos os casos de 
assistencia e salvamento .de emba.rcações de mar em perigo, de cous·as que 
se a•~harem a bor·do, do frete 1e do p-reço .da ·pa:s•sa.gem, como o·s serviços 
da mesma .natureza prestados entre embarcações de mar e de navegação 
iateri.or, sem que haja ,a .distinguir entre essas dua·s es'J)ecies de •serviços e 
sem que ·Se tenha de tomar em consideiação as ag uas em que e.l les foram 
prestado·.s. . 

Conforme se ve·rifi-c.a desse texto, ,a Convenção nã.o tem applicação 
ás ·emibarcações de nav·egação i.nterior, salv.o quando uma e:mbarcação de 
mar a;pparecer no accidente. Conseguin'. emente, si .no mar se dér um caso 
de ,assi•stencíia entre embarcaçõe:s. de naveg•ação interi•or, e•l le :2e regu!la:rá 
pelo·s ·pri,ncipios de :direito ciommum. 

Justifica o di.s·positivo citado a preoccupação de estabelecer regras fun-
damenta.es e uniformes sobre a es·pecie. 

O art. 2° pre•s·creve que to.do o ·facto de aJSs.istenci a ou sa'l:vamento, 
iendo ti.do um resultado util, .dá log:M a uma remuneração equ it ativa que , 
em hypothese alguma, deverá exceder o valor das cousas salvadas . 

A expres·são remune1•ação comprehende não ·SÓ -os premias ou recom-
p.ens~ concedid.o;g ::!ICIS ·salvadores, como tambem .as indemnizações ou re-
-embolsos .das despezas feitas ou .prej uizos havidos . 

jus·tifka esse texto a maxima no cure no pay. 
Agindo o sa·lvador por :sua conta e .fLs,co , ·si seus esforços ficam sem 

resultado util, ellle terá apenas .a ·satisfação de haver cump-rido um dever 
hum anitar io , tendo .corrido a eventua'Hda<le .de recolher uma rem uneração 
convidativa. 
. ·Parece-nos fojusta a reg.ra estabelecida, si interpreta.d.a de um modo 
ahs.o.Juto poi·s, casos ha em que, mesmo :sem re•sulta.do util, ao · menos de-
veria ser mandado indemnizar ,.os prejuízos supportados pelo salvador. 
· iE' o •c.fü;10, a.~iás lembrad·o .na .oonferencia, de que um navi·o pos•sa :ser 
chama:do em so•cc.orro a ,uma grande d.istancia. Attendendo a.o appello se 
desvia .do rumo, gasta carvão, perde tem pó. Chega, p.orém, ao Jogar_ do 
sinistro, e seus serviços }á não :são nece·ssarios, porque um outro navio 
já soccorreu . 

A ess•e caisro· d.a telegrapMa sem fiá se resp.ondeu que ellla não travia 
um elemento novo ao problema, porque a as·si:stencia é habi tua'lmente prestada 
em virtude de um pedido, ,não .sendo a telegraphia· sem fio si.não um lmeJo 
difforente d.e transmittir -o pedido. 

Não julgamos procedente ·o argumento, apesar da re.speitabilidade dos 
argumentadoTes e por i·sso d·eixamos consignada a ·observação. 
" Si é certo que es·ses dispendi:os ,podem ser ba·stante compensados no 

caso d.e :successo, não é menos certo que e•sse caracter abatorio crea perspe· 
cti'vas desfavoraveis para as operações de assi'Stencia. 

P.efo art. 3º não tem d ireito a .remuneração alguma as pes·so.a-s que to· 
ma1rem pa-rte nas opcrações de soccorro, apezar cje prohibição exp res·sa e 
tazoavel do navio soccorrido. 

Este dispo·sitivo, que .a li ás de·conre do ,precedente, tem por fim evitar 
a especulação. 

Pe.Jo art . 4º, o reboca·dor nã•o tem direito a uma remuneração por 
.assistencia ou salvamento do navio por elle rebocado ou de sua carga, ·sinão 
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·110 caso de haver prestado ;:erviços ex-cepcionaes , não podenfo se.r consi,de-
-rad-o·s -como a rea!Üzação do contracto de reboque. 

Explica esse texto o •surtirriento de justiç,a-, poi-s em determinada,s cir-
cumstancia.s o serviç'O presta.do pelo rebo-cador pó-de a:ss:umir um ve-rdadeiro 
caracter de -as·sistencia . 

O art. 5º -estatue ser d evida urna remuneração mesmo que a ai:1si-stencia 
ou o sa:lvamen:to. haj,a occarridig ell!>tre navios pe~te•m.ce·ntes- aG> mesmo. pro-

·-prietario . 
Tal drsposhivio, comqu.anto nã0 exista na nossa legis•~ação, pairece justo, 

poi:qJlia:roto não. •é razoavel que o· dever de salv·ar a -oUttrnm, po•ss-a -s-ey ga-lair-
d:oado de moldo d1ffe1:ente quando a bandeira: e º' naesmo p-ropri-etca-rio sã0· 
comrrums ... 

A -s.ol idariedade e -a gratidão humanas, que justificam tal remum-eração; 
·não se podem suj:ejtar a Nenl'!u1ma restri'cção. -

·O a.rt. 6º disf)ifre sobre -o montanue da rernurueração devida, o qual deve 
·ser fixmfo UC'Jr -Co•nyençã•o -das partes- e, na 1sua falta , pelo juiz. 

Do mesmo modo se agirá quanto á prop·o-rção na q,ual esta remuneraçãu 
deve ser repartida en!tre os salvadores. 

'.lr }'T'q~r:rtrçfo -ein'l!r<• \o 'fTflJCTfrté;;i;o, o -c-a>prtão e as out-qs pessoas a 
•Ferviço de cada um dós navirns sallvadores: s:erá. r-egulada pela lei. nacfonal 
·do na:vfo. 

Na expressão - pe·ssoas .a serviço de cdia um dos naviois - está com-
pre·hendida nfo •só .a trip,-uJ.ação,. -como l!o·d.o O·• pe1ss-02J] do HavLo ao qual 
qui·zess·e c-ontempl:xr na repartição a sua Iei nacional. 

Pelo art. 7° o ó-de •ser a,nnullada ou m:o':iifi.cade. pelo } 1üz, qull11q,uer con-
tra to de a.ssistencia .ou .de. salvamento- ·m.ariti:Jino p!l!ssad'éJ. no 1nomel'1ltr0. e sob 
·a influencia do perigo, a . ped-ido de uma das pa.rtes, si. o juiz julgar q;_ue a·s · 
condições ·convencionad,as Hão- sã0 e•=tuitatiil.as .. 

Em W:ios os C1!!2os,. d.esde q.ue se prove que -o consentimento- de uma 
das paTtes foi viciado por do'l-o ou reticen-cia, ou desde que a remun.eração 
é de modo exce-ssivo, em um. senúdo· ou em 1Qutro, fóra d,e p-ro-p.arção com 
o se.rviço; prestado, a convenção. pó:le ser a:r.inul&ad.a -ou modLfbcad!a pelo.' 
; ;1iz, a ped~do da p.arte iNteressreda. 

A razão de ser .desses ài·sp01s.itivo·s re$ide ern qme· a situação- d-e Nrg~ncia 
nem .sempre dá as partes contractairanes a libei:d.a.d.e de a-eção a0 a}ustar taes 
serviço.s. 

Tá n. art. ?95 do nosso- Reg1~1a-mento das CaDii'a-niais. de Portos. (de.ereto 
·n. 6.617, de 29 de Ago·sto de 1907 ) consagrava -a mesma regra.: "Nenih'l!lm 
corutra.cto QU compromi.sso d·e recom.w·e·nsa paira al!lx.Í!!io· de· s-al.v·aiment©, quer 
do· navüi., q;uer d-a carga, quer da•&· .ues·S•o·ais, s·erá o·bFigaitoiri&,, êil Fôr. feitff 
·-em p.leno mar ou no mo111ento "1·0 si,Hlstro". 

O art. 8º estabelece a base oue o iuiz .. eoro:forme a:s circumstancias, 
d.eve Ab-.>e-rva:r ao· fixar o .mo'!ltante ·d-a reTn'1merneã0. E pirinmeir:o l'oiga.r,. dev.e 

·r:ttender, ·O exito al-cançad10, QS esforços. e i;r meúto; -daq:u.elles que p:resta1ram 
soci::o-rrn, e perigo c·orrid.o peh» navro' as-sLsti-do , •Seus. passa.geirs e tripu-!a.ção, 
por s.ua carga, pelo,s .s-ailv·ado--re·.> e pe•lo m:avii11J1 s.ait.vad.or, o tE»moo emoregad'o, 
:iis desoezas e prejuizos, so·ffri:d0s ,. •0s ris-,ms. de resi;ions-ab'il-ida.de e outros· 

--occorri'dos pelos ·salv-ad:ores. o val1o·F d'o- ma:teria-1 expast0 p.o-r elles-, tendo~se 
em coint,a, sendo •O· cas·o, a aprooriaçãia esp e-c·i:al .do navio assistente;. em se" 
·gundo Jogar deve attender o valor das cousas salva:·da.s. 

As rnesmals d~spos.rções ~e applicam á rep•an;tição ]i);revista no art. 6º, 
"al íne a 2. 

ü }u:iz' p:óde reduzir ou suppnm1r a remtmeraçã0 si ·se evidencia que 
·-Os sail•va-:tores, por· sua CU'lpa:,. tomairam rreces·s·airi'o o. sa•I:vamei;rto ou a assis- · 
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te.ncfa, ou q,ue eU.es. &e to;rna.ram. c.1üpad"il& à0. f1iwt0:,. r.ece,~1úaçã.G ou o•tt!•TICfüS 
.ado-s- flraud'ü:l'ento·s'. 

'Ji:aes- i:eg.r.a;& vê:eH;i. a,1herau:· os. clJ.s·yr0s:it,;·vns dia• Lti::ic bns'Íilie;.i:ra \<igen>tre•; «ar-
tigers, 102~. 13.5 ·a 713'7, C©idigg: C:@m1il'l:e.r.e:iat1} accltita;'Ve·l',, p@r.tfmr,. té; es;s:ai afü:e~· 
ra.11;ã:@, . . )1Ja1nq!hl·a.nt©• a 1'egí.:>Aaiçã0: p•alfr.ilru rG:g;Nu1m a\ iwrmtteri:a (<bt• mad:a· dieffa!'.11elíll1:g 
.e P.<DfüJ. Cl/,J) pim;:cis@.. · 

Pelo art. 9º não é devida remune-raçã.o a·\guma, )il:ef:ac& wes·s=0;ais S'a•Tiwadia:S\ 
sem que essa dispos1'.ção affe.cte as prescripções dia.is: !1ei;s: IiW'iffo'naes- a i;;·sse 
TeSip:eH.01 .. Üís' s:ailivmd'©JFi;;& clie· viid•ais; f.imlima.m•ms: o:l'lie FnlleFvi·e1ra1'!ll1 llta: g·cc·aisião do 
a cddlentre• q.ae• die'lli fogar' alOt &al\lVffinJ!le'T!!t©i 0~' ass•j'S:tle'Tl efa;, 1f<S'C'lél!ll ff.foisita 21' U'fl'fü 
pa1rte equitativa d!20 uelilll'mom:e·r.arçãí!il' cmm.ee·dlfdlru 21'©8' s-a'.·va1d'0"Fe-sc dia• navio., da: 
'e mrg:it cr.m. filte semi?' aic'ee~:s'O ·rfa·;;;_ 

~H hem• 'f'U'e' º" s:a>Jlv·a.me·n to: d·e" )Je'S'S'©'a'S ,repres-en'fe• mm· c:fewer -nwr.aJ, a q;_ue" 
ninguem .deve se furnar, comtudo. a conferencia dóx:mu• ·á!s; ~'eb;: nae'i-mm•es: 
d0s pu,if:11e·s: c·01rl'tlra:e-tr:urtes: - · a> ·ra-ewM!a:clie filie· e'l>tailJIS'fec:erem p-remfo1s a: ess-es 
:s mha:àf@res , 

-Estendendo aos s·alvadores de vtdas o di.rei'to: d'e rern1mteraçii0. !TQ' cas·a· 
da a'1i.11:i;;a 2ª d'Q· ciit1:d'0· a:rf " 9"' f0r j'usta a e@n:fe.reHcii~L 1iJO,fa fu:ave.m:c:lia ePe.r.m:en-
tos p·anu s·e ·GJ.o:rr:óe'Ci'er. ixm:a: remuN:eração ao·s sml'va;p;@>re-s· da na~rfo;, não, s:e 
devfa: dleixa-r s·em remwnera:çãO' 0 esfo:rç0 e a utflJ'd'a:d,e 1fo:s q<llle sa:Tvau:am. 
:a&. vid•as .. 

E"eFéh a.nL :E.O: a. .. a.c:9lc. p.a.rn. ],Wag.a.rn.en.to d'a'. r-eml!uae:r,açã,o• pnes.cnev.e em 
dous annos a ·contar d'o dia em que as O·pei;.a-çães, cfe. a.ss.i:s.telíl;C.~a; ©il.1 Gte saL-
v amcento, tei1:min.a.r:a:r.n.. · · 

Á&. a-c.çães. d.e su:sp.erusão, e de ilil.tennupçãi& à.essa Jll.r:es·c.ni<.m.11;ã©1 s-ã©• li!ieten .. 
minad'as pela Iei d'o Tnibunal em que a acção foi proposta. ' 

A/&, Alta'S l?amtes Co111tEa:ctatl'\1t€'s se. 11es~1nv.aim ® clfae.i;tr0· clle a•clmittt•Í>E em 
S U<ai& ];egjlS [ ru~ilí:e53 «i:©AmJ,o· p © d!e111'Gl©' j;llr©'l!©gam 0i Jjl1!l'.a0©' :illcL!JlNlal fü,x:adf0., a . cimo:rnm:-
s t a:l'l'eimt lll;e GJ.!l!l'e. ©l nav•io a•ss-i•srtliiài©• ©U sahwaj:iu:i• rnfuo. trewhl:ar :i;iad,i1d!01 1ser ret.inf.@ 
nas aguas territoriaes do Estado, no qua-1 o autor tem seu domi:cili01 ou· 
·seu principal estabe!lecimento-. 

IJD'i'fNlúl esse·s di'S'J1J'©''liifrvo1s a c0mren'ii.e.I'l'c:fa diec U.'fl'i'.fl©,i;mi'z'ª'" o \'11nà1zo, clla J11Te· 
scrf~çifo, m-a.i'e.Ffür a n;;s11rei't0: da; G[era,Jf fu;avi'a; g1rnnu:clie: diiw-eTg;e'mic·iia entre ais= J'ec 
·gislações. Demais, vieram ell·es. SllpprÍ>F ª' dfefii'ci'e'F!•C:i'a'. ae· ITO'S·S'a. J'egiís;Jia:ç;ãJO', 
;que• nen•fu:11ma diis-:i;i·0·si'çifoi corrtém- a res:pie·i<t©>. 

P"el o· a-r~. 1'11,. 1:©cd10· o· ca p·i1'ão· é' @:fu.riigaid1@,_ rai·;rt©' quarnt0• o; p;o:ss:a fa:zer· sem 
perigo séFfo' p-ar-a S'el:l· n11!\·vi·o, s;ura tr.i'pu;Jla:ção e' ·s·e·us :i;i0as:s•ageiro:s, a pre·sta•r· 
:assi·stencia a qualquer pes-soa mesmo inimiga, -encontrad·a, no mar em perigo 
de se n:er-d,err .. 

·©i plll'©p,r.ite.tanii©.• ·d©r fil,a,viuir 111ã:@, é· F&S,p'©Ili&ave:1 · Jll.d ,a;. i1n.0.Jri2-ervan.c.i.a· d•a: :iliisp:©.c 
·s•içã·©.· piue:céleillllt.;c. 

!& o.Jri;r:hg_a;.çm aci:i1R1a; ilI'liil!) ©S'.a-. a0i li1:2'Jll•Íiú&.©, l.eg;L<tlimai-s<0, pelo s·en.tfün;fie.rntro· d"a• 
solidar.i,ed:ade humana;· fie©•!Jll li1:©'1il'l1'! 1Jlu11'11& ©b-irigaçãi© pes.ooal do commanda11te, 
maos-. µ:eli@: art .. 1'2; á>S, .à1tas. :J?airrtiss-. G.::o.-m.t.imc.tam·tres,, i;:ll!'jm legislação não r·qrrimir 
as. intf:i;acx;,õ.e-s. à.a, :il'.i:s·E).oSt©, lil!e ar'J"fi.. 1.1,. Wllilill_RlJ.r©l'líl-ettem.-se. a t©·li1JJ3'1i med·i.d,a;s. !il,e-
·cess,a·rri•as, )il:flir;&. GJ;u1e· ta.es fru.:&rnc.çifues, s.-ej,am p;un.ii1fa.s. 01tl a p1:i@,i;>.0'.kas, :is- nes<Jll.e' 
tivas regi'sl'atui;.a:s,_ 

l?ô;liw aiJUt:. 113 wtks.e: ll\;Uie: ai Jll'!Fesisn-te-· C@mweU14.ã©; Jíi'ã© a;f.fecta, aS' dri.s.i;>:©.ai.~iií'es 
dais: lie&iis.-Lac(\'.:©:es n1awi1©lrHve:-s dt0.& rr.,at a<cli©S" in·teDm©ii0maes; s@,fuine' m ©>rg,ailliiza·~ãi@, cl1e 
:seTWi!Çi0'& clie' .a!&S:iist®l'll~Ú'W ·€' d'e' Sia;\•J,Yam:e.lilit@ jiielas• a·tlt@r.i1dia.dres,. jilfül•liJ:llica& Ofü SOID, 
sua frsca'lização e pTincipalm•e:m.te; S©•tffie, ©' s--ailivam'B:N<t'lil\ •cl,osi· 'ªJllP..ame.Jtfu;0s1 cl1e: 
p esll:a.;: is:,. ge1Dl a1JJ>t.. li4f we:1ü·füfo:;m-sft" e.li11m !ilíã<ID, oo: ap;ti:llhaam· a'J!l.8' :11l'ª '\d10 s, cl:e. /gjl!l•t'fü a 
,e aos navfos d'e ;Estad·o exclusivamente affecta>d-os a um s.erv1ço ~·ubl!co, o 
que se fundamenta; por ser a res·ponsabilidad-e do Estado materia de d.irei.to 
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publico interno, fó ra da a·lçad:a de uma oo.nferencia ·reuni da para regular con-
füctos .de direito privado. 

O art. 15 pres•creve ser•em as di .sposições da pres•ente convenção appli-
caveis em relação a todos os inter·eSs·ados d-esde que, ·quer o navio assi s-
tente no salva·dor. quer o navio assistido no salvado, ·pertençam a um Estado 
de urna das Altas .Partes- Co.ntractantes, assi m corno nos ou•tros casos pre-
vistos pelas leis na·cionaes. 

Todavia, fica .entendid·o: 
1 º, que em relaçã-o :aos in teressados dependendo de um Estad·o não con-

tractante, a applicação das ·ditas d·isposições poderá ser subordi·nada por cad a 
um do s Estados contrnctan1tes ás •condições de recipr:ocidade; 

2º, que, desde que todos os· int·e_r essados -sejam de'Pe nde:ites do mesmo 
Estado d·o tri.bun:al onde a acção foi proposta, é a lei nacional e não a con-
'rnnção ·que é applicave·J; 

3°, que, sem prejuizo das disposições mais ampfas - das leis na-cio.Qaes, 
o artigo 11 não é app!-icavel s-enão . entre navios d•ependentes do s Estados 
das Altas Pa·r·tes- Contractantes. 

Taes d.is1positivos pela sua clareza dispensam commentarios. 
Os arti.g.os 16, 11; 18 e 19 dizem respeito ás formalidades protocoH:ares 

e diplomaticas pa-ra .a vigencia da Convenção, de sua reforma e modi.fi cação 
quando isso fô.r julga·d·o conveniente. 

Pelo exposto conciue-se merecerem approvação do Cong:resso Nacional 
as duas convenções citadas . as •quaes constituem o primei ro documento uni-
versal em materia de di-re'ito privad·o. 

Quaes·qÚer falhas que en cerrem poderão ser conigid.as em convenções 
posterfores, quarndo essas modifkaçõe·s se impuzerem, a juizo d.os praticos e 
j Luistas. 

Assim, a Commissão de Diplomacia e Tr:ata·dos é de parecer q ue .as refe-
ridas Convençõe•s S·ei am discutidas em sessão publica e approvadas pefa Ca-
mar.a, ·pel·o ·que a·presenta, n:a fórma do Regimento, o seguinte projecto 
de lei: (*) 

O Co!)gresso Naoional decreta: 
<A r tigo uhico. São ap'Provados os textos das convenções sobre abal:roação 

e assist encia mari.tima as·signa·dos em RruxeHas a 23 de Seitembro de i 910; 
revogadas as disposições em contrari.o. 

Sala das commissões 2 de julho d·e 1912. -;- Dunshee de Abrranches, 
presidente. - ]oaqitim Lu~'z O!s1orio . relator . . -:- Lamenha Uns. - Cetso 
Bayma. - josé To'18ntino. - A'ristarcho Lopes. - Augzzs.to de Lima. 

A' Commissão de Constituição e Justiç a fo ram affectas duas Conve.n-
ções a·ssigna:das nas conferenci as de d·keito marítimo de Bruxellas de 1909 
Prwecei· do 81° . 

FeLisbelto 

e 1910, uma para unifi oação de certas regras em m a-
teri.a de abalroame·nto, e outra em materia de assi s-
terncia 'e ·salvamento maritimos. 

Ess es act-os in teTn acionaes acompanham, a'ém da 
mensagem pre·sidencia.J e um offci-o diri,gido pelo .JVUnistr.o das Relações Ex-
t.eriores ao sec-reta-rio <la Gamara dos Deputados. uma -exposição d.e mofivos 
e .cópia do relatorio <lo delegado do Brasil áquel':as confere:ncias. 

· Procurando estudar o as.sumpt o e ler o notav-e1l parecer do relator d·a 
Commissão de 'D-iplomacia e Trntados, a Commissão de Constituição verifi-
cou que nas duas conven ções não ha na1dà que offend.a nenhuma disposição 
constitucional , quer explic-it a, ·quer. imp.Ji.ohament-e. 

1Em vi.s-ta dest as razões, a Comm is·sã.o de Constituição e Justiça é de 

(*) Projecto _ n. 206 . 
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pare•cer ·que seja ap1pTovado o ·prnjeoto de lei com que a Commissão d·e Di-
plomacia e Tratados termina o seu parecer. -

Sala das sessões, 1·3 de agosto de 1912 . - Cunha Machado. - f.elisbello 
Freire, rela·tor. - Gumercindo Ribas. . . - Porto Sobrinho. - Carlos Maxi-
miliano. - Nicanor Nas,cimento. - Henrique Valga. - Meira de Vascon-
cellos. - Mel'lo Fwnco. 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

·Srs. Membros dó ·Co.ngresso Nacional. - Conforme o dispost·o no . arti-
go 48, n. 16, da Cons·tituição, submetto á V·ossa apreciação . nas inclusias có-
pias authenticas e acompa·nhadas de uma exposição do Minis·tro da'S Relações 
Exteriores e da cópia do relatorio apresentado pelo Dr. Ro·drigo Octavio de 
Langaardi Menezes, de'lega1do do Brazil ás· Conferencias de DiTeito Maríti-
mo reunid as em Bruxellas, em 1909 e 1910, as duas convenções nas mesmas 
negociadas, uma para a •unificação de certas regras em materia de abalroa-
mento e outra para unificação de certas regras em materia de assistencia 
e salvamento ma·ritimos. 

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1911, .90º d·a Independencia e .23º da 
· Republica. - Hermes R. da Fonseca. 

R'EIPHESS.:<O DO THAflOO D'E MULHERES BRANCAS 

O art. 3° do proj ecto de convenção para. repreri>ão do •trafico de mu-
lheres brancas, elaborad·o pela Conferencia Internacional reunida em Paris 

.•a 15 de julho de 1912, estatúe o seguinte: .. 
Pa1·ecer ( *) do f' As altas partes contractantes, cuja. legislação nil:o 

S1·. Gumel'cínclo fôr desde :'!gora sufficiente para reprimir as infracções 
Ribas previstar. pe~os dous artigos precedentes, se O•brigam a 

tomar ou pi Jpôr ás suas resp·ectiva1s .Jegis;laturas as medidas necessari as 
para que es·sa·s infracções sejam punidas -conforme a sua gravidade." 

O 'proj ecto acima alludi1d·o f.oi a§'signa·do pelo delegado do Brazil, pre-
sente á conferencia, ad"refe•rendum do Congresso Nacional. que, aliás, já o 
ap1provou pelo decreto legislativo n. 1.312, de 28 de dezembro de 1904 . . 

iDe modo que o Brnz.il está obrigado a reformar a sua legislação , justa-
mente considera.da deficiente, sob o aspec1o repressivo, no tocante ao as-
sumpto em exame. · 

Da,hi o pro;ecto de r-ef.orma, que está na tela e s.ohre o qual já se mar 
nifestou a illustre Comm'iss.ão de Diplomacia e Tllatados , sendo relator o 
Sr. Alberto Sarrílento. · ' 

O par'ecer do digno Deputado pa<ulista encarou o assumpto s.ab todos os 
seus aspectos mais impo:rtantes, esplanando-o bri·Lhantemente ; de modo que, 
á Comrtüssã·o de Constituição e Jus,tiça cabe apenas· subscrever o parecer 

· aHudido, bem ·como as emendas a ·que s.e elle refere, apresentando, venia 
dada mais as seguintes ao projectr.o n. 227. de 1908: 

'1 .a Ao § 2° do art. 278, dê-se a re'dacção a seguir, que á Commis·S·ão se 
afigura mais precisa e conveniente: 

"Os crimes de que trntam o art. 278 e o § 1 º ido menciona·do aTtigo, se-
rão pU\11.~veis no Brnz.il, ainda que um ou mais actos constitutivos das infra-
cções ne.lles previs·tas, tenham sido praticados em paiz estrangeiro. 

2.a Sup,pr•ima-se todo o § 2º do art. 278. 

(*) Pareocer n. 515. 

Camara. 



A xaz-ií,lii ,,lesta .emrenda é '.g•we, ,co!líl's·m.a:n•te a i·lilll'l:S;JiH.'t1tdenoi.a <d©.SJ!l'l.S<SO!S tri-
bunaes supeiio.res e disposiç.ão ·e:xpu;e.&sa .Ghl C0:itl1ig.;o f'el'l'S.ll ,em vigor., a S!l!:tis-
façã,© rlo .dam!l'ltCil' .c:arutJsa.d0 1pe.l.G .,d,e1ic1to &le•ve •seil' B:elíl1'P'r.e ®'fu!Di;d:a 1JX©·r ililll!elo d·a 
.ac_ç.ão .ci•v,rl, n1cuit0 1em1hGrr.a )p.e·Baüs:tas 'do ,quil:a.ie ,d,e Ga>r-0.fa,1'© :]:ra;j-am 111nra:nf-
ies:ta.d,o .0JJ'in.i'ií,© em c.rnrnt.r.a'l'io. 

3." Supprimam-se as palavras: "como tambem q;l'©il'· ·qu:e;'ixa d·e q,lila•lcq;uer 
socieda.de de beneficencia reconihecida pelo Governo, funda.d.a no terri1orio 
da Republica com o fim .d.e .prnt.ecç.ão .á mulher", 1w fJ&al do parag:rapho 4° 
do •art. 278, que dever.a ':frear a·ss'im r·e'd''gié!o·: "Nas 'i.nfracções d·e que trata 
este ar·tigo, haverá lo;gar .a .acção per.ai: 

a) ·por ·demrn.cia do .mini.ste.r'io pu.bll.CD; 
.b,) me.dfante guebrn .da victimá .ou a.e seu re.p.reseut.an;te 1e,g:il;; 
e) nnedfante .q.Úeixa é[,e qua:1iqu.er .c'i.dadã0. 
!Sala d.as G0mmiss.õ.es., 29 âe nov.ernh rn .d1e 19-12 .. - C.ll11i1ha Maahaid0., Pre-

s1de.nte. - G:um .. ercinao R!.bas" Relator. - M.eira .àle .Vas.conceEk@s. - Pires 
.de C.arvn'.ho . - MeJlo F.r.an.co . - .Pe;hisb.e-fl.0 Frie(re .. - Heinniíf ue ff/,aJ}ga. ~ 
Porl'o So"/Jrú1ho .. - .C.ar"/Jos 'Mw::imilianc; . 

.Atiima.iio :pelo1s mes.m-os .seufi.me1'l:li0s :q:ue 'i.us;pirair.am a wp.res·en<tà.ção do· 
meu projecto sobre a instituição da Cnr.z Ve.nmel.l:J.a lfl,o Bn;aúl, v.en.ho .trazer 

ao e·studo da :Camara outro assumpto interessante, com-
prehe,ndido no projecto seguinte, cuja justificação faço· 
por este meio , para mais facil exame da materia . 

Pcweee1• d o Sr'. 
1 Afnin'io de Mel-

lo FT'01·1 co r:· > 1.G :pJl©íjcect"o ,sobT.e ·a \Cnz 'l1E>T.metlta 'jô):ne c-urou supprir 
uma lacuna de nossa legislação e ao mesmo tempo exonerar a Nação d-o com 
promis·s.o assumi.do :para o referido fim com as outras potencias si.gna•tarias 
.da ultima :convenção imternacional ·sobre aquel'l-a hu·mani,taria i·nsfituição . 

O prnje.cto .que se s•r:,gue visa, .comg o o.ut rn. a .s.a-fsfaç'âGJ ·de um cumpro,_ 
miss·O i,nter.naúouaJ assumido pe'J.a Repub'Hca Bra,zireira, .p.o.r .força d:a ca:n-
venção for-mulaEl·a p:era üon'fere:nc.ia 'l'nt ern-ac'hina'l seunida ·= Paris a 1'5 d1e 
j u:lho ·d.e HlO:Z, ·coÍJ:venção essa .a-pprovada pelo ·Go·ngTessó '·N·ac'iumi1, ·c0m o 
decret0 legislafrv0 11. 1. '3il2, de 28 de 'Dezemibro . de ·1§04. 

•O ar•t. 1 º ães·se decre-t0 d>is1p'i.íe : · 
''.E' a'p;p1r1waa0 10 pró}ecto il·e conveinção :para T6.'JlTe5'8:ã0 ao tra'ffo0 de· 

mulheres ·bra:nea-s, :fmmtrla·do •pe1a iConiferenota I::Rterna:eiona:I Teuni.d.a em 
-Parris a :t5 •él.e jiüho 'd•e H%>2. •e rrom e'lle 'º fJT©jeet@ de :a:rra1'1'j·o des'llin:ad'O a. 
garantir a e'X'ecl!l·ç:ã.·0 ·da !C'l)l'l'V:em9ã0 T:eferida . ·'? 

O a:rt. · '3" m'e·s•s.e pr©~ :eot:0 B:e 1t;0m\,eJn·Çi1:0, a:osi:gnad.o. ·pelo :de1.ega:ô.o 'do 
'Bra:vil -aa refer;enclwm ítl'o D ongr.ess0 N·aci·o•Bal.. ·que 0 appr0•v0u ;pél·o ·dooretó· 
legislativo supraciitado, di1s;poz o seguinte: 

"'As alta:s paTtes e·l'lntractantes C'uj-a 'leg·i·sl3:çã·o não 'fêr :d·e!;d·e 'agora suf- · 
ficierrte para ·repfrrrfrr ·as in'fraoç0es •p.revistms pe1os ·d011s ·arfig0's ·prec·e·oen<tes. · 
se o.brigam a tomar óu a _pro,pôr a suas respectiv.as legisl:a;i'nra:s :·as •med.füas: 
·nece,1sar.ias paTa :gue essas iTrfrmcÇ'ões 'Séj am p:mi'idas crol'l•:forme ·a su'a _gra·-
·vi:i:I a:a-e:" · · · 

O nosso Co·ifi:go Penal tnata 'impeff·úi ament:e do a-s·sumpto -gue ·.c:on:stLtne· 
o óbj·ect o ·p.fincicp·ál :i:l'a :conv:ençfro j·á aJJ,provmh .Pel·o ÜOT\gress0 Naúcma.1; 
não Jlrev.ê .a fig.ur.a de:hc.tuo·s'a .obj"ec:tiva ·n-a :eon.f:e.wnüa ·.de Pariz, e, ·cons:e .. 
quentemente, ·pre·ci'sa ser ·adaptado aos t-ermos e:<tp'ressos da aHudi-d·a c.on-
venç.ão. 

ü . ,parJ.am.ento iia '!'foj).Ul:il:ica F:ra:nceza, ctfjo Ooverno 'ex.,pefüu :a .circular· 
de. conv.o.cação :d.a con;fer:enôa :e .o ,pro.&r.a:mma fras · ·m:ateri-a:s 'ª fü:s:c'hltir, a 
primeira assignwdn p·eJ.0 niinistr.o J)·el:cassé 0e .·a ·s:e·g.und.a 0or,ganizada :;p:él'O S·e--
nador Bérenger, votou ioga depois a lei de 3 ,de .kbtil ue l'@U3, ·que modi--

("') Parecer n. 227 de 1908. 
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ficou os arts . 334 e 335 do Codigo PenaJ francez, 4º. ma l·ei de 27 de Ma·ia> 
<le 18~.5 e 5º e 7º do Cod.ig0:le Inst-ru.cçào triminai · swpp·riflci!o assim as 
!.acblifila·s de sua le.ga.s•l-açãg em fac.e dos vot0s da oorafereTicia e d·esobrigando-· 
se· ao mesmo tempo do compnim!i:sg a•ssnmido para tal frm com as poten--
ciás 'Cocsigwatarías da c0nve.ação. 

. O Congresso Naciona1, apezar d;ô ter approva::l.0 a ·conv·enção, não co-
gitou até a .presente data de modificar '' ª no·s·s.a legi·slação ·de a.ccôrdo com· 
as !'esoluções da conferencia,. · 

O ·Cl:lmprim.ento dess.e d·ever impõe-"e d·esde a publicação da lei n. 1. 312, 
de 28 de Dez·embiro G!e 1904, e é obj·ec.tivo unko d.o :J1l•rojee.io qtue s.e segue. 

Passan::!e a ju·stifrcoar ·D proj ecto, · co·1JrLeçarei por notar, .com o m.aior res-
peito ao Gongr:esS•© Na:ciGJB.aJ; ser ·su s,eephvel de .crit.ica a ·expr.e-s-s·ifo m1i--
lheres brc.Jncay:; •eJillpr:e,gad,a no cr opo da lei qu·e .approvou .a convenção. 

O ·i:gn©miiiliGii•o trafko, de cuja r:epressão eog-itou a confe:r.en.cia, foi 
denomir.a·do em França trai.tê d!c;.s b:'anches, sendo a primeira palavra tomada 
ççr'arrentf, r;or anafog'a, a techno1ogia dos contra.elos commerciaes, visto 
qu·e, no caso em questão, ha, realmente,. um trafico de impor.tação. e expo-r--
tação., em .que a merc.ado:ria :é a mN1h.er. 
· Lançada em cir.cu!:açã© em França, a expre:>são tmnEpoz a fronteira ele · 

outros pa:iz.es, s·em s.offrer modificação, mas ant es ccms·ervando o seu se·n-
frdo ana'logico. 

Na Italia, por exemplo , a, ·exprernão fi.eou vulgarizada, com 0 mesmo · 
S·ignificado, .como E•e vê n.a 0obr.a d·o marquez Pal!lluci de Calbo,!J.e: L.a fratta : 
delle ragazze italic:4ne . °' 

Deve-se notmr, porém, .QN·e a pro~pria eoBf.eren·cia de Pariz foz ·0 firrr:e 
prop·O'S·ito d·e ·Iil:ão em:p~e:gar n@ co:rpo e t exto das re.s·olu,çõ.es a .expressão· 
nn~ 1h.ere:s b:ra1Jcas, d.e que sém ente l:lsou nCJ p-r,eam·bu.Jo :gu ·eme.mta eu iEto 

.mesm:o i::ai:ra c.on:descender corn o grande p.ublic.o., qu.e t.alvez se impressio-
na·s,se por não v·er a locução já usual travte das blanches no corp.o integrar 
de uma cop:ve•m.çãio :ad·0•ptada exdusivame.n}e para ·tratar d.o j:r.afico c.onhecido·· 
pela referiGla !oeu,çã@. 

Canso.ante o prn0e-s:so aec.eito pe' a maJ.ori.a d.as c.o.nf.er·enci.as interna-
dunaes, a a.e. P.ariz., :neunid.a :p.ara .estudar as medi·da:s. te.n.dent es .á :r.e:pr.essáo · 
desse a'bomim.avel trafieo, .cleixo1u em aberto ,a c0nver.ição .ap,pmv.ada., .afim· 
d·e que. a todo tempo, pudessem a·dherir ás suas r.es.oluçõ.es mttras ·potencias 
que não tives'E:em mandado delegados á c·onfer·encia e, porta,nto, não hou--
ve·ssem a<ssigna·do a convenção. 

Ora, si o :pensamento que .c\ictou a co·Il.vocação da rnnferenci:a tivesse-
sido o da Tepr.es·sã.o do tra'fico G!.as mu.lhere:s br.fl~acws, exdiwüvarnen1e:,. GJ .J a-
pão, ·-pr:rr ·ex·empl0, não teria interesse .directo ,na :a<do;pç.ão d·os princí.pios, 
concretiza1G!·0s na conve1J.;1.cção,, por não s:er um p.ai z ,cl:a :r:aç.a .b.ra111•ca. 

E11t11etan.1o, g>ranG!,e nl:lmern de j,a,p.onezes figura no .o:di0s.o trafico de· 
mulhe.re·s, ex:po·fbiil!d!as d:aquelle pai.z par.a oní:ro; BU3r.clii.rflos c:orns-umidor,e1s :do 
mund·o. 

Não é ne.cessario,. depois elo exemplo dado, argumentar com -e ,aoss·o· 
pr©:pri·0 paiz . 

O prinei@i0 dominante d.a conve·r.ição é ineo.rhpat1ve1 eom a:s restricçÕ·es· 
oúunda·s .cfa· di·vers•i·G!a·d·e .confrnger.i,te das, r.a.ças . 

O par·eCleif d1© d,ep.u.ta.ào franccez M:aurice GGJ:fin, relia:tor d? projec.to que .. 
s·e . transformou na J:ei de 3 de abril ele 1904, a,ceentuou mmto ·bem q~ue a 
.questãe .e>ra cite @,r/de·m ,p:uli!i!~ca i1Jt.ernaciona! •e q.ue, p.o.rt.ant·o, .a sua 'idéa es--
.senci.a:l .eKe1'11ia qua.e.s,qu:eif res:tricçí'í.es r.e,gic0B.alis.tas ou et hnicas. 

"Sem :efül!l"Sar att-enta.ào a'g<Ll.m .ao ~dnci:pio .da soberania interna 
ofos Es:taG!'!)s, a ·c0mferencia .de .Par.iz estabeleceu cla!rament.e que o 
ser fraoo ou infeliz ·cl·evia: Eer protegido mesmo fóra .d·e seu paiz ;: 
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reconheceu que deveres internacionaes s·e impunham com esse fim 
.aos Estados civiliz·àdos. Em seus trabalhos predomina a idéa, vaga-
ment·e expressa ainda,. de que eúste, :de qualquer modo, uma ordem 
publica internadona.J que, não só para o ·bem de seus pro.prios na-
cionaes, como igualmente p•OT um verdadeiro espirita de ' justiça, 
c&da nma das nações está interessada em reconhecer ·e sanccfo-
nar." ( Dalloz , Récu·el pél:iodique, parte 4", pag. 54.) 

Por estas considerações, o proj ecto que se segue, corrigind.o a imper· 
feição do decreto legis\atívo n. 1.312, de 1904, gene:raliza . o principio na 
parte em que el!e tenha tle produzir effe.itos extra-territoria.es, o que .era 
desnecess-ario pasa o seu alcance territo:riaL . .ex-vi do art. 72, § 2º, da Oonsti-
ruição Federa', que proclama o canon da igua:lda·d.e ·de todos perante a lei. 

A Europa toda, excluídos os Es·tados. ba·lkanicos, fez-se •representar na 
coitferencia. Das nações americanas sómente o Brazil mandou delegad•J 
áque!lo reunião ·internacion al, dando poderes para isso ao nosso mi·ristro 
-plenipotenciario em Pariz · 

Quinze for-am os Estados que compareceram: Allenv1nha, Aust'.'ia, Bra-
zil, Belgica, Dinamarca, Hespanha, França, Grã-Bretanha, Italia, Noruega, 
Paizes Baixos, Portugal, Russia, Suecia e Suissa. 

A convenção tem artigos r·eferentes á legis.Jação penal, outros relativos 
:á competencia e ou.tTOS ao processo . 

Os seus príncipaes dispositivos, na parte não depende das med·idas 
a.dministrativas, são os s·eguintes: 

Art. !.º Deve .ser punid10 todo aquelle que, para satisfazer as paixões 
tle outrem,. tive:r alt ciado, trahido ou desencaminhado, mesmo com seu con-
sentimento, qualquer mulher menor, vfrgem ou não, com o fim de c\eboche, 
ainda que os diversos actos constitutivos da ·infracçã6 tenham sido prat -
.cados em paizes differentes . 

Art. 2.º Deve ser puni.do todo aqueUe que, para satisfazer as paixoes 
de outrem, tive.r, po-r fr.aud·e ou por me·io de viole·ncia,.· ameaça., abuso de 
.autoridad·e ou qualquer outro meio de acçfo, a'.iliciado, attrahido ou desen-
.caminhado qua lquer mulher maior, virgem ou não, com o fim de deboche, 
a•inda. mesmo que os diversos actos constitutivos da infracção tenham sid'° 
praticadios em paiz·es di fforemtes. 

Art. 3.º (Transcripto acima.) 
Art. 5. 0 As infracções prev,istas pelos arts. l º e 2" serão. a part;r do 

·dia ·em que entrar em v•igoT a presente convenção, reputadas, insoriptas de 
pleno ·dÍ-reito no numero das i1nfracções que autorizam a extradição con-
forme as convenções já exis·tentes entre as altas partes. contracta:ntes. 

No ca.so ·em que a estipulaçã;o que precede não possa ·produúr effeito 
·sem modiificar a l·egislação existemte, as altas, partes contra-ctantes se obri-
gam a tomar •ou a propô·r ás suas :resP'ec,tivas legislaturas a.s mejida.s ne· 
·cess·a.rias. 

Art. 6.º A transmi·ssão das commi.ssõ·e.s rogatorias relativas ás infrac-
ções visadas pela presente convenção se operará, s·alvo a ccôrdo contrario, 
ou por comrnunicação ·directa entre as autoridades judiciarias, ou por inter-
medio do age:nte diplomatiico ou consular d·o paiz requerente no paiz ;re-
querido. 

Outras provi.dencias são indicadas, umas. de oTdern administraüva, para 
a organização da vigi'1arfoia internaciona-1 e troca das communicaçõ·es ad-
ministrativa·s ou d:e policia, :repatriação das v·ictimas, outras tendentes á 
faciJ.itaçào do processo e determinação da competencia. 

No texto original da convenção, feito em francez, o que traduzimos por 
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alliciar, af!trahir e desencaminhar foi definido pelas palavras - embaucher, 
gntrainer e détourner. · 

. Destes tre: termos, o pr:meiro . tem um sentido pa,r.ticu ~ar na termino-
logia das relaçues entre patrões e operarios, e; como o affirma o Sr. Luiz 
Rénault em sua critica erudita aos traba1hos da conferencia de Pariz (Révue 
Génera}e, de. Droit lnlern~tional Pub!ique, tomo 9, p'ag. 497), es<e termo bi 
ton;i,a·do a lrnguagem dos contractos realizados entre patrões e operarios·. 

O Sr. Luiz Rénault define .arnim o termo: 
"En:_baucher consiste em ir. buscar, procura·r 'ou receber o operario e-

em propor-lhe um trabalho. Embaucher uma mulher é ir bus ca '. -:-t para pro-
'por"lhe um certo accôrdo e obter della o seu consentimento. O delicto co-
meça desde que ha accôrdo entre o embaucheur e a infe:iz objecto do 
trafico." 

' Em nossa opinião1 embaucher e'tá bem traduzido por alf1<1o:ar, isto é, 
attrahir por fal.sas promes::as, no bom sentido lexicographico. Esse esforço 
para a perfeita elucidação do significado do vocabulo não é inuHl, visto que 
os dous primeiros artigos da co:nvenção dev·em. ser . incluidus integralmente 
·nas leis d:os. Estados que a·ssignaram ou· que a . ella adherirem, pois que ta:es 
artigos, são os que defünem e qualificam o d·elicto cuja repressão foi espe-
cialmente vis:JJda pelia Co·nferencia Internacional de P.ariz que votou a dita 
convemção. 

A lei francéza de 3 d·e Abril de · 1903, que modificou, no sentido do vorbo 
da convenção,, os arts. 334 e 335 do Co.cligo Penal, 4º da lei de 27 de Maio 
de 1885, e 5º e 7º do Cod5go d.e Instrucção Crimina1, pó.de servir de modefo 
á que tiv·ermos de e'.1aborar, para exo•neração do compromisso assumido· pelo 
Brasil como signatanio da convençã-o. 

Ao art. 1", n. 1, des.sa lei, que substitu'.u o art. 334 do C:;;digo ·Penal, 
preferimos o art. 277 d.o nosso Codigo, n.a paTte em que este dispensa o 
requisito d10 habito para a e::dstenc:ia do ·d·elicto. 

O citado ddspositivo da l·ei f.ranceza é o seguimte: 
"Será punido com prisão de S·eis mezes a tres annos .e multa de 50 a 

5 . 000 francos: 1.º , todo aquell e que tiver attentado contra os costllmes, ex-
ci:tando, favoa:ecendo, ou facilitando hab'-taalmén.te o deboche ou co-rrupção 
da mocidade .de um e outro s.exo, menor de 21 annos · .. " 

O disposiitivo da 1-ei franceza é, porém, mais amplo ·do que o do art. 277 
do nosso Oodig•o . Este pune a exoitação ,. favorecimemto ou ·facilitação da 
p11d,stituição, que é uma fórma especial\ de corrupção a do commercio do 
corpo pub' icamente ·e s·em. escolha; deixa, pois, ·fóra do s.eu alcance ,, a 
fóa:m~ de corrupçã.o, que nfo ·revestir a figura es·peoifica da pr-osütuição. 

Como bem opina o Dr. Bento Faria, em . seus ex·cellentes commentarios 
ao Codigo Penal, para que exista o delicto do art. 277, é necessaJrio que se 
encontre a mulher em tal es·tado, ist;o é, que já seja pro'Stituta. 

O delicto previsto especialmente pelo referido art. l º, '1. 1, da lei fran: 
ceza citada, e o do art. 266, paragrapho unico do nosso Codigo :Penal, que 
dispõe: 

"Na mesma pena (P'11isão oellul:ar por um a seis amno·s) incorrerá 
aqueJl.e que cmromper pes·soa d:e menor idade,. praticando com ella ou contra 
ellla actos d·e H bidinagem. 

A pratica de actos de .Hbidinagem é, pois , um dos elemer:tos constit!tivos 
do qime, pelo dispositivo do nosso ~o digo . 

Mas a corrupção de menores. pode s·er feita .sem o emprego de actos 
de libidinagem, porque todo acto libidinoso é .oboeno e ª: corrupção P.óde 
dar·se mesmo .sem actos e sim s.ómente por pa!lavras . A leitura de um hvro. 
não será muitas vezes sufficiente para despertar no e·spirito de um menor 
os appetites carnaes? 
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Convém, portanto modificar-se o .texro do paragrapho unico do art. 266 
do Codigo ,Pena:!, ad:~ptando-se a fórma -.do c·iN;1:lo dispositivo da lei fran-
ceza de 1903. 

E' ne·cessario supprir notada -omis·s.ã·o do art. 277 do no·s.so codigo, 
incluindo na def.inição do -crime os casos em que a mulher não esteja ainda 
no estado de pro·stituição . 

1E' indispensave'I modificar-se o art. 278 do noss'o codigo, no sentii:io de 
admittir-se a app'Ecação -de sua penalidade mesmo quando diverPo:.; actos 
constitutivos da infracção houverem .sido pratica-dos· em paize·s -differentes_ 

A redacção desse a·rtigo tem provoéado interpretações ·differentes por 
parte dos proprfos tribunaes judiciarios da Capital Federal, como ~e vê 
pelo commentario do .Dr. Bento Faria -e Jucid-a informação do Desembargador 
Muniz .Barreto , trans·cri·pta no dito ·comrr:enta·rio. 

·Conv.ém definir melho-r e p'llnir mais severamente ·o prouetismo, o de-
licto dos alcoviteiros e rufiõ·es, vo:tando-se a empregar na lei" os termos 
exactos e precisos do antigo direito naciona;J. 

E' util distinguir-se o 'lenoc-inio simples ou qualif:c1do grattúo ou 
lucroso, que não tinha penalidade no .regímen do Codi.go Penal de 1830, 
mas que o de- 1890 procurou repr;mir, "no interess·e dé ordem geral que 
tem o ·E·stado de manter o matrimoni·o e a familia em uma esphera de mo-
raHda-de" . 

. . . E' -de assignal-a1r-se que, na. vigencia do co:di.go anteri.o·r, o I,enocinio .só 
era punido comi o des•prez.o •pubHco e a vindict·a do·s particufaj,es, corno 
observa C::mdido Mendes, em nota 4 do Codigo Philippino á ordenação do 
livro Sº tit. 32; entreta·nto, essa ordenação punia severamente os "atJcovi· 
teiros e o·s que em suas ca·s•a.s consentem a•s mulheres fazerem mal dos se'Us 
qorpos." As mulheres alcoviteirns quando lhes não coubesse a pena de morte 
ou degredo para ·O Brrusil, dev:iam ter sempre po'laina ou enxaravia vermelha 
na cabeça fóra c'.e sua casa. 

O exp:orador de mulheres, deno.11inado mndro r :1 :1rn·~l •ce wften óu sou-
teneur, era denominado rufião, em no•ss.o direito anterior, e punid·o severa-
mente com a·s penas do tit. 33 da citada• ordenação: "1Defendemos que n~· 
nhuma pessoa tenha mancebia; de q'1e rc2t:b.1. bem ·fazer ou ella delle. 
E o que o contrario fizer, ass:im ellle, como e1Ia, sejam aço utado-s publi-
camente pelo Jogar ·em que ·i.sto fô-r, e eUe s·eqi deg.ra!dad·o para Afric?<, 
e ella para o Couto do Cast·ro-Narim <1té No··s,1 Merc0, t: ürnis c:iJa um 
de11es pague mil réi·s, ·para quem o·s accusar." 

O rufião do velho direito portuguez é o sontcne!1.r de ho.j-e. Pen~famos 
que na lei deve ser conservado o ·nome pi!ra ddiniçfo do criime,. banidos 
os neologismos. 

Bluteau, :em s-eu vocabula·rvo portugu·ez e la:ino, verb , Rufião, diz: 

"De·rivam .afl guns esta! palavra de Ruf.us, que é o nome de 
um criado, .que na mesma comedia .de Terenci·o, faz o offi.ci o de 
akoviteir-o. 

Querem outros, que. rufião d.erive do lat·'rn rufus, que vai o 
mesmo que ruyos; e antigamente as mulheres publicas se presa-
vam de ruyvas, ao contrario das matronas honestas, cujo ma:s esti-
ma-do ornamento eram cabellos negros . De um destes dous signifi-
cados de rufus, tomaram os italianos o seu 1\11ff'ismo, os caste:lia-
nos o seu rufia:u, os francezes o seu rnfieu e os portuguezes o seu 
rufião, que em todas :as línguas val o mesmo. que alcoviteiro, que 
inculca mulheres d.amas, :acóde ás suas pendencias e as apa·drinha, 
O padre Bento Perei'fa, em seu thesouro , d ·.sse: Qwi lenocinium 
exercent circa feminas que in loco publico degumt, pq,;itic.ipando de 
illorum lucro," 



- 53 
Do .coinpte rerulll do 3.º Congr.esso Internacion al para a repressão do 

denomina.do trafico das b.ra,ncl!; cons '.a a d'.scussão das interessantes ques-
tões, que figurnrarn no programma da· conferencia, assim como novas leis 
de alguns Estados, modificando a 1egislação pena ' ant·er:or no sentido das 
resoluções approvadas pela dita conferencia. 

Entre essa•s leis es·tão: a hespanhola, de Julho de 1904, que modificou 
03 arts. 456, 459 e 466 cl.o Co·digo Penal; - O proljecto apresentad·o· ao 
Senado pela /..\ssoc.'ación Nac.'onal Argentina contra la Trata de bla:ncais e o 
artigo proposto pela com missão encarregada das Te formas d·o Cod.igo Pena-!; 
- o proj ecto do Codigo Penal Federal suisso, em que O'S peritos incumbidos 
de sua revisão intr-o-duziram o art. 131, que define e pune o ignominioso 
trafico; - pr-oj-ecto de lei do Grão•Duc.ado de Luxemburgo, modifica,ndo 
os arts. 27·9 a · 382 do Codigo Pena' . 

O crime em questão não c·onhece fronteiras e t·ornou-se internacional; 
por is•t•O·, os governos teem-se ·as·sociad·o para quaHfical-o de um modo 
uniforme, denuncia'hio reciprocamente e per·seguil-o, postos de lado, como 
disse o Senador Berenger, os estreitos limite'S das territoria!i.dade·s zefo.sa•s. 

O Brasil, sign.atario da convenção, não póde fugir ao compromisso 
as•sumid·o. 

Justificada as·sim, resumidamente, a necessidade' de modifkação· do Co-
di.go PenaI, de aocô rdo com as· res q,luções da Convenção de P.ariz, submetto 
á consideração da Camara dos Deputados, o ~egu·nte projecto de ·lei : (*) 

O Congresso Nadona:l decreta : 
Art. 1.0 Os arts. 266, 277 e 278 do Codigo Penal são modificado·s ·pelo 

modo seguinte: 
TI"PULO VIII 

Da corrnpção de menores, dd,s crimL~s contra a segllrança da honra e hones-
tidade das famWa:s e do u-l~rage publico ao pllcfor 

Art. 266 . Attentar contra o pudor da pessoa de um ou de outro s.ex·o, 
po·r meio de vio·l·encia ou ameaça, com o fim de saciar pa ixões lasdv.as 
ou por depravação moral: 

Pena - de prisão cel!lufar pnr um ·a tres annos. 
§ l.º Exdta·r, favorecer ou facilitar a corrupção de pessoa de µm ou 

de o·utro sexo, menor de 21 annos, induzindo-a á prnti.ca ·de actos deshones-
tos, viciando a sua innocencia ou pervertendo-lhe de qualquer modo o seu 
~ enso moral: 

Pena - de prisão cel'lula·r por seis mezes a dous annos. 
§ 2.º Corromper pess oa menor de 21 annos, d·e um ou de outro sexo, 

ptatkando com ella ou contra ella a·ctos de libi-di·na,gem : 
Pena - de prisão ceHular por dous a quatro annos. 
Art. 277 . !induzir a!1guem. por meio de enga1rns, violen.cia, ameaça, 

abuso· do poder ou qua·lque·r outro meio, a satisfazer os -desej·os de·shonestos 
ou paixões lasciv as de outnm: 

Exc:itar, favorecer ou facilitar a prostituiçã·o de .alguem ·para -satisfazer 
o·s ditos desejo·s e paixões d·o outrem : 

·Pena - de prisão ceH ular d·e dous a tres annos. . 
~ 1 º (Como o paragrapho u nico do Codigo Penal d.e 1890.) 
§ 2.º Na m esma pena do paragrapho anter~ or incorrerá a mulher que, 

fazendo da pros titui çã:o o seu meio d e vida, mantiver em ·SUa casa algum 
menor, de um o·u de outro sexo, seu filho ou nã·o, aú•nda que não vis·e um 
fim immoral oom o facto de con·serval-o em sua companhia. 

("l P r ojecto n. 51 5 ( 19'12). 
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Art. 278. Mainter ·OU ex·pforar casa·s de :clerancia; admitt ir em seu 
domiciho, com o fi m de [ucro~ pessoa.s de um e de outro sexo, que ahi se 
reunam para fins illicitos e immoraes ; alugar quartos pan facilitar a prosti-
tuição; ·induzir mulheres, quer abusa·ndo de •sua fraqueza ou miser ia, quer 
constrangendo-as po r intimação ou ameaças, a em; regarem-s·e no trafiCO 
dai prostituição; pres.tar+hes, por conta propria ou de outrem, sob sua ou 
a'lheia responsa.biJi.da·de, qualquer assis tencia .ou auxilies, para auferir, di · 
recta ou indirectamente, lucros desta especulaçào. 

Pena - de prisão .cellu!l1ar p·or um a ire·s a1nnos e multai de 1 :000$ 
a 2 :000$000. 

§ l.º A!Hciar, attrahü ou desenoaminhar, para sa tis fazer as paixõ es 
de outrem, ·qualguer mulher menor, virgem ou não , mesmo com o seu 
consentimento ; aHkiar, attrahir ou desencaminhar, para ·satisfazer as pai-
xões de .outrem, qualquer mulher maior, virgem ou n ão, empregando para 
.esse fim ame·aça, violencia, fraude, abuso de poder ou qualquer outro rne.ÍO . 
de ·co.acção; reter, por qualquer dos meios acima referi<los, co ntra ~ sua 
vontade, .ailll.da mesmo por caus!l!s de dividas contrnctadas, · qua.lquer mulher 
maior ou menor, virgem ou não , em casa de leaocinio ou obr gal-a a entre-
gar-se á prostituição. 

Pena - as do dispositivo anterior. 
§ 2. º -Estas penas serão applicad!fs .ainda mesmo quand·o .algum ou al-

guns acto'S .constitutivos da infracÇão tiverem sido praticados em paiz ex-
trangeiro. 

§ 3.º Aos autores <las i1nfracções de que trata o paragrapho primeiro 
pÓ'de ser imposta, em todos os casos, a pena de r·eembolso das despezas de 
repatriação da·s victima;S das mesma·s infracções, independente da acção 
civi l garantida a est as para s atisfação do damno caurn<lo . 

§ 4.º Nas infracções ·de que trata ·este artigo, haverá ~ogar a acção 
penal, não só por denu ncia do minister.io public o e queixa da parte offen-
did a ou de quem tiver q·ualidaide para represeintal-a, como lambem por queixa 
de qu alquer ·sociedade de beneficencia, reconheci·da pelo Governo, fundada 
no terr.itorio da Republica com o fim de protecção á mulher. 

Art. 2.º Revogam-se as <li•sposições em co'Dtrario. 
Sala das sessões, Ju'lho de 1908. - Afrani~ de Md.10 Franco. 

Modifica os ant~. ns. 266, 277 e 278, do Coritgo Penal e define o·s crinies 
de que :'rata a Conferencia ln:ternaciohal de !5 de ]ulho de 1902, re-
un .'da em Pariz; com ·parec::r e emendas da Co mmissào de DfpLomacia 
e 1 ratados. (':' ) 

(Vid e projecto n . 227 , d e 1 908) 

A questão ventila:la modernamente pe· as a ssociações phJantropicas, 
reios congresso:s de juristas e humanistas, e, por fim, estud ada e re·solvida 
Pct?'ecm· do 8 pela Con ferencia ln ternacion&l de Pariz de 1902 e sub-

Albe·r·to Sc~r,'- ordinada á denominação - traf.co de mulheres brancas 
me1ito ou simplesmente, traf:co de brancas, tem a sua origem 

em épocas mui afastadas e não constitue um producto 
caracter:stico -da civil ização con1'emporanea . 

Assim é que Pozzo!ini affirma: "Encontram-se trnços remotíssimos do· 
crime de lenocinio nas antigas leis ·egypcia·s, hebr.ai.cas, armen:a e babylo-
nica, meda, persa, indiana e gr·ega ". (·1) 

'"Desde a mais remota antiguidade, o commercio de mulheres destina-

(*) Projecto n. 338 (1910) . 
(1) Dei clelitti contro il buon costnm.i - Pag. 215, ed. V a llardí. 
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das á prostituição foi conhecido e largamente praticado. ÜS' gregos a:ttri· 
buiam a Solon a i'déa de comp·rar mulheres e de .as collocar em Jogares apro· 
priad·os para que ellas se entregassem á devassidão." ( 1) 

"Le proxenetisme est presque aussi vieux q'lle le mo·nde", diz Bérenger. 
Entre os romano s, o trafico de mu.Jheres era tambem praticado, havendo _ 

a pr'ncipio uma especie c!e tolerancia por esse commercio, traduzida pe.Ja 
ausencia de penas regulare·s. contra o·s mercadores de mulheres. Assim, o 
lenocinio era punido unicamente com a pena de infamia - Pretoris verba . 
a':rnnt infamia notatwr qui fo.noâncum fecerit. 

Talvez fosse Í-S·S·o uma ·co•nsequencia do direito que ·regulava a escra· 
vidão romana, ·parecendo incluída na faculdade que os senhores tinham de 
vend·er e castigar os es.cravos a de po:ierem tambem entregar á prnstituição 
as mulheres de sua propri edade. 

Appleton faz reco·rdar, a proposito de um honrado senhor romano, 
· q'lle "urna dausurra ·muito frequente no·s contractos· de venda estipu'lava que 
a mulher escrava não poderia ser entregue á prostitui ção pelo comprador." 

Prohibia ao adquirente aquillo que elle, vendedor, podia pra.tica-r.. .. 
A frequencia, poTém, com .que o '.nfame commercio se propagara f"l1 

Roma de,sper.tou a reacção que as legislações, a partir do segundo seculo, 
consignavam, comminall'do penas severas co,ntra o proxenetismo. 

E, a pmposito, conv·ém lembrar que o officio do proxeneta que, a prin· 
cipio, representa.va, nos costumes romanu-s, o papel de agenciador de nego· 
cios e de .casamentos, tanto as,sim que elle percebia porcentagens nos do· 
tes (2) foi mais tarde, ferido de infami·a, conforme se vê do - Dig. frag. 1.º 
- Proemium . .. 

O imperador Adriano fez editar uma lei "prohibindo que os senhores 
vendessem escravos ao !e-no, (3) sem uma Tazão va1ios•a". 

Theodosio, Valentiniano III, o imperador Leão promulgaram leis re· 
pressivas contra o lenocini•9. 

·Sob Co1nstantino, o [e;no era castigado com chumbo derretido na glr· 
ganta. (4) . 

A lei Julia ·cogitou da especie. incluind·o·a na parte - De adu!teris (5) 
No seculo VI, a Constituição de Justiniano, na novella .XIV, titulo 1 º - · 

De lenonibus, consagra penas seve.fiss:imas contra tal delicto .. 
E, porque o .prearnbulo dessa lei contenha conceitos e razões perfeita· 

mente ajustaveis ao pr-e·sente, em materia do trafico. conforme se poder:í. 
ver, quando estudarmos a espeCie mais adiante, r·esolvemos traslada:r para 
aqui, traduzida a exposição de mot:vo feita po·r Justinia'llo e que precede 
a supradita novella. 

Eil-a: 
"Não só ás leis antigas, mas tambem recentemente aos impe· 

rantes, assás odioso pareceu tanto o nome como a causa dos ruf:ões 
de modo que s.e estatuiram varias preceitos jurídicos •contra os que 
assim delinquiam. Nós· tambern augrnentámos, não ha muito, as 
penas impostas aos que assim impiamente agem: e, si algo a tal 
1proposito nos foi legad·o por noss.os predecessores, igualmente o cor· 
rigimos por outras leis: e, tendo·nos sido feita, a p·ouco uma inter· 
pe]ação sobr·e taes imp:.as acções, praticadas nesta grande cidade, 

(1) Paul Aip.plet·cn - La 1'ra.i,te cl1es Blc11nches. 
(2) Merlin - R .evert. Jiir,is1J. - verb. Prio xé1iéte . Dig. Lib. L., Tit. XIV 

De proxeneti cis . 
( 3) O que t em a casa .ae alc ouce, o que vende escravos ·para p.rostituição, 

rufião ·: etc. Sairaiva Dice. Port. -Lat. 
( 4) Appleton - op. cit. pag. 48. 
( 5) P·ozzolini - ';I'rattato cli. D-ir. P.onale. 
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causa foi essa que não votámos a desprezo. Porquanfo soubemos 
.que, de facto, certos indivíduos vivem illicitamente, afim de, por 
meios cru·eis e detestave.is terem ensejo de nefandos lucros, per-
cor·rem p:rovincias e diver:oas lo·calida·des, enganando a miserandas 
mocinhas, ás quaes prornettem c.alça·dos e vesticl:os: com isto com-
jpram-n'as, ·trazendo-as para es•ta fe:Iicissima cidade; onde as teem 
em alcouce nas ·suas habitações; dão-lhes ordi.narissima a1imenfação 
vestuario, entrel!:ando-as principalmente á luxuria dos ·que as de-
sejam; e são elles que recebem todo o miseravel preço obtido á 
custa d-o conpo dellas. realizando ajustes, de mo·do que ellas obser· 
vem e desempenhem, pelo tempo que a elles aprouver, a•quella im 
pia e criminosa funcção. Algumas dellas, porém, igualmente pro· 
curam fiadores, de tal maneira pro!Herou esse illicito comme1,cio que 
quasi em toda esta regia cidade e nos suburbios tra.nsmari'nos e (o 
que é peio.r') junto a Jogares santíssimos e a casas veneraveis , exis· 
tem taes habitações; e cousas tão impfas e ini•quas se os•tentam em 
nossos tempo·s; de rnr.te que a'1gu.ns., ainda que compadecidos dessas 
mulheres e ardentemente querend·o afastai-as de tal vida, .não co·n-
sentiriam em levai-as a legitimo consorcio. Ha, entrntanto, in:divi-
duos tão scelerados· ·que arrastam á P'~rigosa corrupç:ão me minas que 
ainda nem completaram dez annos; e alguns dando não pouco ouro\ 
'ª custo resgatam as mi·seri;as c·om ellas cohabitando em castas nu-
lpdas. . .· 

Ha ainda dez vezes mil outras modalidades, que ne.nhuma de-
scr-ipção lograva a;branger: pois, semelhante mal attingiu a uma infi-
nita crueldade; d.e sorte que, a principio, se limHava apenas ás ul-
timas 1partes da -cidade; mas, aígorn taes fofamias a enchem e a 
·todos os Jogares que a drcumv.izinham. Com effeHo, al.guem, não 
ha muito, nos denunciou tudo iss-o em segredo; depois, tambem os 
magnificentisis:mos oretores, mandad9s por ·•nós a inquirir de taes fa· 
dos, as.sim tambem no1°os relataram; e, logo ·que isso C'hegou ao 
nosso conhecimento, não só julga.mos convinhavel recommendar ta'l 
causa a Deus, como ai.nda liber-tar de taes crimes prestamente a 
·cidade . " · 

\ 

1Em seguida a esta subs·tanciosa expostlção ve,em enumeradas as varias 
especies de delictos sobr·e a corrupção de m_u!,teres e estatu.idas as respe-
C'tivas penas, da seguinte fórma: 

"iDeterminamos po-ttanto, .que todos, conforme o puderem, guar· 
d.em castidade, só a q-u·al é ca,P'az de con(f\ian'rf:emente apre.Sentar a 
Deus as almas dos homeins, p-orque. em verd:ade, var·ias são as co·n-
dições humanas: pro1hibimos nor to·dos os modos que quaefauer das 
taes (mulheres) sejam arrnsfadas á luxuria medfante artificio. dolo 
e ·necessidade e a ninguem é nermittido manter meretriz, J1e111 tF.·r 
em casa mulheres para as prnstitu:!r em p11hlica !11xuria, nem em 
taes co-usas mercanciar ,por qualquer outra fórmâ de -r:iegocia; nem 
disso perceber lucros co-ntractuaes, nem exigir fiadores; nem ·agir 
de ta·l modo aue obrigue as miser·.as a per,derern forc:i,das. a s11a 
·castidade; nem confiar em oue, por outro Ja.do .Jhe sei a licito. en· 
ganal-as. por mei-os de ves·tidos, -ou ta-Ivez de ornamertos e de ali-
mento, de maneira que tambem involuntariamente caiBm .Não per-
mittimos, pois . oue quaJ.auer dessas cousas seja praticada; mas tam-
bem, a.2:ora, tudo . e2tatuimos com competente cuida-do. determinadu 
lhes seja restituído tPdo o que lhes couber e · lhe.s seja entregue. a 
cHucão ·obti-d<t rnr motivo dfs+e crime; e nãn conFentimos mie ns ín-
·fames rufiões, si algo lhes deram a e-llas, lh'o tirem: porém, igual-
mente mandamos que os. mesmos rufiões sejam postos fóra desta 
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feHcisssima cidade, como pestiferos, e devastadores da castidad.e 
commum, e seductores de (mulheres) livres e de escravas, e arras-
tadores dellas a tal necessidade, e enganadores, e educadores deHas 
para completa perd.ção. E assim. preconirnmos, por.Ju·e; si se provar 
q\le a1.g~1m, além disso, houver tomado uma donzella contra a von-
tade desta e sustêntaha e houve-r della o ganho resultante da prnsti-
tuição - esse, nfces1sar·io é que seja pr·eso pelo·s respehaveis pre-
tores do povo desta feli'Cissima cidade e so.ffra tod·as as novissimas 
.penas. Pois , si os escolhemo.s ( aO's pretores) para corregedores dos 
furtos e 1'a.trocinios pecun'iarios, como não lhes hemos de permittir 
muito ma.is co·hibam o . forto e o latrocnio da castida·de? Si .lambem 
•qualquer pessoa tolerar em sua casa a.Jgum rufião , auferindo pro-
.veito disso, e, co.nhecendo esses 1preceutos, não o expulsar de sua 
casa, - saiba .que não s& incorrerá na multa de dez libras de ouro, 
como lambem que peric1itará no tocante á me.sma habitação. Si 
igualmente alguem tiver feito , a demaus, ajuste sohre taes cousas , 
ou recebido fiador, saiba que não tirará proveito ·algum «do ajuste ou· 
da f.iança. Porquanto o fia·dor a nada. será obrigado, o ajuste repu-
tar-se-ha inteiramente sem valor, e o mesmo individ·uo ( consoan~e 
acima o dissemos) soffrerá supplicio corporal e ser.á expulso· para 
muito longe desta grande cidade. 

1E, assim, lambem ·que.remos e rogamos que as mufüeres vivam 
castamente : não ·sejam levadas involuntariamente á vida Juxuriosâ ; 
nem sejam constrangi.das a prnceder im'piamente, pois vedamos to-
talmente que · se pratique o le·nocinio, e punimos o que fôr prati-
cado, sohretudo nesta felkissima cidade e no seu circuito: não me-
nos ·1arnbem (o vedamos e punimos) em todas as lo•calidades sitas 
fóra e que ex.is·tem desde o inicio da nossa Republica; e nos -aue, 
agora, nos são dados pelo senhor Deus; e pr.incipalmente naquelles, 
.por isso que os dons de Deus, feit.o·s po:r elle á nossa Republica, 
queremos .se .conservem puros de tod·o aqueHe mal, e que esses dor:.s 
feitos a ,nós permaneçam dignos de Deus. Co·nfiamos pois, no senhor 
Deus tambem quanto .a este nosso esiforço em pró! da castidade, e 
que D-eus, por iEso nos confira todas a.s prosperidadef'." 

As leis canonicas tambem profligavam severamente 9 lenocinfo. Disso 
nos dão notkia as bullas pontifícias de Paulo IV e Xisto V.. · 

Diz Pozzo'li.ni que no antigo dirnito g.ermanico o lenocínio não era punido 
por não ser frnquente e ,que o mesmo parecia succeder entre o.s barharos. 

Os visigodos e lombardos puniam1no, co·nsoante a J.iç"ãc> de . Heineccio. A 
pena de morte era applicada pelos austro.godos aos rufiões. 

Na idade média, os intermediario,s do illicito commercio eram punidos 
com penas mais o-u menos graves. 

Além da pena ultima, dos castigos eoorporaes, da restricçao á Hberdad·e-
pela .prisão perpetua ou tempornria -, do banime.nto e trabalhos forçados, 
alguns povo.s i·nstituiram penas de ordem moral com pub.Jicidade co•ntra . os 
lenos . 

Assim é que, por uma capHular de Car:tos Magno·, no anno a.e 802. o 
rufião era obriga.do a conduzir ás costas a mulher por elle orostituida até a 
praça publica ( 1) e po·r uma ordenança de Hemique III, de 1856, o prnxe-
neta estava sujeito á pena igual á da citada capitular de Carlos Magno. 
Mais tard·e <i Par.lamento de Paris impoz ao rufião a pena "de passear mon-
tado em um asno :pe1as praças publkas da cidade, ·com o rosto voltado pa:r_il_ 

' ' 1 · ~j 

( 1) C . -CALOGERO - Dei clelitt·i contra 1.l biion co&ti,me e contra l'01'Yl'ii>e clelle 
famiglie. COGLIOLO - vol. 2°, pags. 1.167 e ·LOUIS LAYRAC - La tr•atte des blam-
ches, pag. 11.. 
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a cauda d'o animal e levando na· cabeça um chapéo de pa1ha, com uma in-
sçfi.pção da pen'a a que fora condemnado". ( 1) 

Havia ainda na França, durante a idade média, uma outra pena que 
"consistia em mergulhar o pacient·e duas ou tres vezes na agua d·e um rio, 
de modo quei o mesmo ·se não afogas.se". (2) , 

Quando o trafica·nte era pae, marido, S·enhor tutor, etc., que expl-oravam 
os filhos, esposas,escravas, tut.eladas etc., as leis comminavam, além das 
penas corporaes as de perda de podn paterno .e marital, ou dos direitos 
sobre as escravas e o de administração d·os bens dos tutelados e curatella-
dos, conforme a especie. 

Os povos occidentae.s, que foram aperfeiçoando a · sua cul1ura jurídica, 
inscreveram, quasi todos, em suas leis, sancções penaes CO'ntra a nefanda 
exploração do commercio de que nos occupamos. 

'As nações mo::iernas, co.nstituidas sob a influencia política das idéas 
liberaes de 89, ou recebendo desse facto irresistível influxo . institui:ram as 
suas leis penaes, so·b a inspiração de notavel Lberaf.smo, synthetizado na 
obra immorredoura de Beccaria. 
· A nova orientação do direito penal, porém, não des·curou a especie qu_e 
estudamos. 

O chamad·o direito intermediario dos francezes , allemães e italianos tra-
tou do lenocinio. 

Esta.beleceu-rn, porém, controversia a p-roposito da figura juri·dica desse 
delicto. No estudo dos seus elementos cons'itutivos, inqueriwse sobre a me-
noridade ou não da victima, das especies de constrangimento e da interme-
diação lucrativa ou não do proxeneta. 

Sob o domínio des.sa controversia, crearam-se as leis repressivas na Eu-
ropa contemporanea contra o immoralissimo commercio. D'fliti , talvez, a im-
perfeição de mu_itas dellas ou a deficiencia dt quasi todas. 

A acção düs tribunaes, a missão dos j uizes, tiveram que se manife.star 
um tanto ·mais exigentes, amoli'ando a faculdade de interp.retação, para jul-
gar factos claramente puníveis e que, no entretanto. pareciam escapar aos 
preceitos le:gae.s, visivelmente 1acunosos. Isto fico·u, de sohra, evidenciado no 
Congresso de 1902, realizado em Paris. pelo confronto das leis e codigos 
dos paizes que se fizeram representar naquella humanitari.a assembléa in-
ternacio·nal. 

!Das 16 .nações que compareceram á Conferencia' Internacional de Paris 
sómente a Ing.Jaterra, a Italia (Lei sobre a emigração) e a No.ruega (Codigo 
de 22 de .maio de 1902) foram julgadas devida e definitivamente apparelha-
das pelas suas leis i.nternas, para reprimirem ci proxenetismo. 

Todos os dema:s pa.ize.s . comquanto dispuzessem de leis punitivas da 
especie delictuosa, que estudamos foram con~iderados care-cedores de re· 
formas nas suzs respectivas legis'lações . . 

<Era ·este, em ,-yntI'eoe, o es1'a:i·o do direi'o penal privado dos paizes que 
figuraram na alludida Conferenc.ia. 

Quanto ao direito brazileiro, muito pouco se pôde dizer a respeito. Nos 
tempos coloniaes vigoravam o.s preceitos da OJ'd. Liv. V. Tit. XXXII - sob a 
rubrica. - Dos a.ZCovi!/Jef!ros e dos que em suas casas consentem a .mu'lh'ere;; 
fazererm mal de seus corpos. 

No reinado de D. J o.sé ], a pretexto de se outor:garem providencias "so-
bre a, alliciação seducção e corruprão dos filhos de familia de ambos os 
sex·os", foi promulgada a lei de 19 de j1rnho de ;1775, qtie, amoliando as 
dis.p·osições da Ord. Liv. 5, Tit. XVIII (uma das fórmas de lenocínio), decla-
rava incu.rso.s no crime de rapto por seducção: 

"Todas as pessoas contra as quaes se provar que alliciaram . solicita-

( 1) LOUIS LAYRAC - op. cd., pag. 12. 
( 2) Pozzoiiini - op. o-it., paig-. 2B. 
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iam ou corromperam os filhos alheios, que vivem com boa e honesta educa-
ção, em casa rde seus paes, parentes, tutores ou curadores; ou .seja · sómente 
para fim libidinorn; ou para conseguirem .por este ifüci.to meio um casa-
mento que nã.a conseguiriam pelo da razão e d.a decencia". 

A.!JJ'ciar para fim libid'inoso, "corromp-er p·ara o mesh10 fim", é pratica.r 
uma das fórmas de lenodni'o, mui1o embora não se cogite na especie da 
questão de habi(uaJxf!c'de e do focro d·o prox.ieneta. 

Revogad·o o Livro V das Ordenações, com a promulgação do Codi.go 
Penal B:razileiro de 1830, o delicio de lenocinio deixou de .ser punido, pelo 
que , s-ob o regímen deste codigo, diz em nóta á citada o.rdenação, Candido 
Mendes: 

"rü lenocínio simp1les ·b·u qualificado, gratuito ou lucroso é acto que 
actua·lmente ·não tem penal'da:le.; ap·enas ha para reprimi'l-o desprez·o pu-
hlico e a vjndicta dos prejudicados". 

De fa.cto, percorrendo-se o Codigo Criminal de 1830, não se encontra 
nelle ,qml'J.quer disposição punitiva do nefand.o de!icto ! 

Seria que. na•me.J:e tempo, tal es·peci.e de attentado aos bons costumes 
não era conhecido? 

Não c:remos. Ao temp o da promulgacão do noss·o primeiro codigo. esse 
delicto já era conhecido na metropole. Haja vista a propria Ordena_ção do 
Livro V. Isto com referencia a .P·o·rtuga·l. 

1Entre os dem~is povos culto·s da Euro pa, naquel.\a época, o lenocínio 
era tambem punido. 

Talvez o legislador 'patrio, animaido pela recen•te co·nstituição da nossra 
nacionalidade, com a proclamação da sua independencia, pensasse que, com 
a ruptu:ra do vincu.Jo de subordinação colonial, ficariam além oceano os ví-
cios das v·elhas nações orientae.s que não S·eriam .accrmados nas virgens te-r-
ras do Cruzeiro. 

Doce illusão, que melhor fôra, si se tornasse realidade. 
ü mal. porém, ainda que. s·onateiro ·e esquivo, já rn h.avia intromettido 

em no.sso meio. 
Nem se diga .que, do pe:riodo que vae de 1830, data do antigo Codigo 

Criminal, ·até 1890. data do novo cod·igo, não ha ju!gafos sobre o crime de 
iemocinio. o •que prova que tal delicio . não existia no Brazil J 

fate argumento é falso. Não havia julgamentos nem puniçfo desses de-
lictos , simp·lesmente porque ·essa especie delictuosa não vinha capitulada no 
Codigo Criminal. Eis a razão . Os juízes e tribunaes não se poderiam oc-
cupar ·de violações da orderp legal sinã·o em virtude de !_eis a,nter.iores que 
a,ualifi.cassem e punissem taes vi·ol.ações. 

Vem a proposito lembrar que na França succedeu quasí a mesmª cousa 
que no Bra~l. · 

Lá, cer tas modalidades tl•o crime de lenocínio ficavam impunes pela 
d -o fi ciencia dos ar.ts. 334 e 335 do Codigo Penal. 

Os juízes e tribunaes se viram muitas. vezes for'çados, a despeito da 
restricção interpretaitiva que deve ser dada ás leis penaes, a amp.Jiar os dis-
positivos citados para commi.nar penas a cer to·s casos que não poderiam 
ficar sem o correctivo· legal. 

Aqui, na falta de previsão de l·ei pena-! , o lenocínio ficava sem punição . 
Não quer isto dizer que este delicio nunca se houvesse manife.stado no 

Brnsi l. 
Ao ohservador aHent-0 certamente não terá escapad o que; sob a deno-

min.açií,o de caftismo, se dava es se crime nas · prirtcipaes cida.des do Brasil, 
antes da promulgação do Codigo Penal de 1890 . 

. Sob esta. mwcara, e•nco1berta por ·este neolo.gismo, -o lenociniO\ se iin-
staHara entre nós, impudentemente, ás e-scancaras. Não precisamos rebuscar 
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os' archivos · policiaes em bus,ca de inqueritos archivados pela falta de leis 
que punissem o degradante trafico. 

· _ Os factos occorriÜ·os nas nosisas principaes cidades .e de que, parti-
cularmente, tiveraim conhecime•nto as sua·s respectivas autoridades e habi· 
tantes, são recentes, são factos dos no,ssos dias e d·esta arte nos disp·ensam 
de fornecer provas sobre elles. 

E', portanto, evidente que ü actua11 Co·digo, veiu preencher uma Ja,cuna 
que, durante ma.is <le meio seculo, ffos havia d·eixado a nos·sa. legislação penal 
anterior. 

Estará o Codigo vigente perfeitamente apparelhado pa.ra combater o 
delict-o que nos occupamo•s? 

Parece que não. A prova dessa deficienc:a está em qu-e nas duas re-
forma-s do Codigo , propostas ao parlamento, figuram modificações perL-
nentes a-o lenocinio. 

R·eferimo•nos aos .arts. 2'94 .e 295 do proj ecto n. 250, de 1893, e aos 
arts. 280 e 281 do prnjecto de 1896, que conservou, alterand•o unicamente a 
ordem numerica, aquelle•s dispositivos, taes quaes es•t avam redigidos. 

As questões da habitual idade da acção do proxeneta e a do lucr-0, dei-
xaram ele constituir, por esses proj ectos, condiçõés elementares desses crimes 
e passararri a ser circumstancias aggravantes. 

Não nos propomos a estudar esses proj ectos, no intuito de demonstrai• 
que lhes faltam requisitos, para que os mesmos po•ssam s~r juJ!gad'o1s aptos 
a attender ás exigencias da Convenção, resuHante da Conferencia Inter-
nadonal de Paris. 

O proj ecto MeJ.Jo Frnnco, submettido ao estudo de·sta Commissão, se 
propõe justame.nte, a a1terar, de accôrd'o com o que ficou re•solvido naque.Jle 
Congresso, a nossa lei penal, vigente sobre a especie, de modo que seria 
superfluo qualquer estudo sobre aquel!es prnjecto1s anteriores. 

Os antece<lente•s da nos•sa ~egislação pe•na1 a respeHo da materia de 
trafico são ess'es que ahi ficam a larg'Os traços. 

Projecto n. 515 - 1912 . 
O estado actual deHa está tr~d uzido nos arts. 277 e 278 do Codigo 

Penal. 
Sobre esses dispositivos ·é ,que deve versar a ~cção reformadora · da 

Camara dos Deputados. 
Antes, porém, de abordarmos a analyse do proj ecto, seja-nos permittido 

assignalarmos;, ainda que rapidamente, ü& mo,tivos que, rio Velho Mundo, 
impe!liram os governos e legis'1a1d,ores á nova causa mora!izad·ora. 

A CAMPANHA REFORMA'DORA 

O desenvolvimento -crescente do trafico de mulheres e a deficienda das 
1e1s penaes, repressivas desise commercio, começaram a impres•sionar grande-
mente os espiritos votados aos estudos das cousas sociaes e dahi a reacção 
benefica que originou essa campanha, em que ora tambem e.stamos em· _ 
penhados. 

Não foram ainda determinados. com precisão, os factores occasi-onaes 
da moderna eclosão do .nefando trafico .. em que a merca-doria explorada é o 
ente humano, entregue á cupidez de degenerados exploradores. 

P·arece, entretanto, ·que se podem assignala-r desde jiá, sem prej uizo de 
posteriores investigaçes , como elementos geradores da condemnavel explo· 
ração - a condição precaria da mulher. em algun•s paizes da Europa, i1n· 
duzindo-a á miseria; a inf<!u encia do meio, gerando a prostituição em tenra 
idade e 'ª gromiscuidade forçada, re·suHante da in'Ofada em · commu·rri da,s 
classes PJ;lérari as. 
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Pensa deste modo Paul Appfo+on. 
A deficielicia de instrucção e educação das classes proletarias facilita 

a accão do trafico. 
Óutros e·s·criptores, entre os quaes citaremo·s Louis Fiaux, nos seus no-

taveis trabalhos - La prnstitution rêglementée e Les nuÇsOins de tolérance 
. ·_ entend·em que üma das causas do augmento do commercio de mulheres 

deve ser prncurada na existencia da prostituição regulament-a!da. . · · 
Desde que •a lei permitte e ·regula a existencia de um facto, como que 

abre ·mapgem á sequencia regular dos seus corollarios. As casas de tole-
rancia são con1sunUdoras certas e permanentes da merc:adoria proveniente· 
desse trafico. 

Si os factores apontados são ponderaveis e dignos de nota, pensamos 
que não deve ser esquecido a·quelle que, ru nosso ver,. muito terá concorrido 
parn o ·augmento sensível do lenocinio. 

Referimo··nos á impunidade. 
Esta proviém da benignidade d·os julgad-ores, da deficiencia. das leis e 

da natureza inte·rnaci.onal do deJ.icto. 
Quanto á benignidade 1judiciaria, a reacção surgiu por si mesma, em 

face do incre.rr ento a1::1sus~ador que, no ve1ho continente, tomara: o crime 
de lenocínio. 

Os juízes e tribi;naes mu.daram de rumo. Sirva de exemplo o que '5e 
dtu em França. 

·Procuraram tambem, mui.to·s paizes d·a Eurnpa, ·remover os motivos de 
impunidade decorrente das · fal'has de suas leis penaes. Fiz·eram-se reformas 
nesse ·Se•nti'do . . 

· Ficava, porém, de pé, a zombar das medidas de ·caracter privado tomado 
pelo•s p·ovos culto.s, a impunidade, oriunda da questão da extraterritoriedade 
da lei penal. 

· O trafi.co de mulheres, considernd·Õ sob o ·ponto de vis.ta das suas varias 
phases, is.t·o é, dos ados que o c•onstHuem, em rela qã9 ás condições de 
tempo e de Jogar, caracteriza um delicto continuo ou successivo, no dizer de 
uns tratadista·s, ou um delicio complexo, no d-izer de outros. 

Figuremos o exemplo de um des•ses delictos-, no irntuito de demonstrar 
como surge a questão de compen1enci.a ou conflicto d.e so•berania, no jurl-
gamento da especie pena.J ·imaginada . . 

Supponha-se que um proxeneta desencaminhou uma i,ovem na Framça, 
conduzindo-a para Marselha, dahi para Genova e. deste porto é remettitla 
para Buenos Aires; onde a vi-ctimà terá que .se entregar a prostituição. 

Qual o paiz competente para julgar e processar o . traJicante? 
A França, onde o crime fpi iniciado? A Itali.a, por onde paissou o deli-

quente? A Republica Argentina,, onde o uHimo acto do trafico se verifi.cou? 
'A difficuldade em resP'onder a essas interrogativas ·mais se accentua, 

si; ao lado dellas, nos propuzeosemo.s outras, ·como por exemplo e•stas: · · 
Si o paiz onde se verificou o aliciamento nào tiver lei punindo a especie 

ou si tiver, porém com pena m·enor, como se d.eve proceder? Si o paiz in-. 
termedio considerar o crime pa•ssivell de pena, ma.s fôr divergente em sua 
legisfação, qua.nto aos elementos cons.titutivos de tal ddicto, como agir? 
E, si não houver, ·entre esses paizes, traM·do, de extrndicção? ' 

Uma serie enorme de embaraços poderia ser enumernda ainda, para pa-
tentear a dirfficulda·de invencive.J do problema, em face da internacionalida:de 
do delicto q;U~stionado. 

E' por i-s.so que os p·rincipaes camp,eões do combate contra esse com-
mercio immoraJ, chegaram á CO•ncJusão de que não era bastante que as 
leis internas de cada paiz fossem severas .e punissem o tra-fico, cada uma 
de per si. 
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Era preciso, era indispensa vel que "a internacionatirja>de do delicto se 
cppuzeS>se a internqconalidade da pena''. 

E, neste beHissimo postulado, estavam contidas, em synthese, as base's 
da reforma co.Jimada. 

Inventando-se tudo .quanto :oe tem feito, mo::lernamente, no sen.tido 
de combater o mal, seria difficil dizer a que paiz cabe, rea1mente, a iniciativa 
dessa campanha. Querem uns que o combate tivesse inicio na Hungria, 
em 1864. Outros attribuem á Inglaterra a iniciativá da campanha. 

A Austria que foi um dos paizes mais flagellados pelo terrível morbu..s, 
procurou extirpai-o em 1874, mas a sua acção foi toda no s.entido de mo· 
difi.car as suas leis interna's. 

A acção mais efficaz, no tocante á creação do accôrdo internadonal, 
parece-nos caber á Ing· aterra, não á Inglaterra official, ao Governo, e sim 
á iniciativa priva·da do benemerito Sr. Dyer, em 1879 que, tendo promovido 
a reação interna contra o trafico, na sua patria fez com que dalli se irra-
d-iass•e ü- movimento internacional repress·ivo . 

. A Camara dos Lords votou a lei de 15 de Ag.01sto de 1885 e, assim ha· 
bilitada, a Inglaterra, para reprimk o trafico inteiramente, os seus comitês 
protectO'fes dos bons. costumes sentiram-se encorajadas a emprehend'er a 
acção internacional de defeza. 

Assim é que o Sr. Coote. o esforçado e int'elligente secretario da "Na-
tio·nal Vigilance As"Eociation", -peroorreú a Europa organizando oommissõe§' 
naciona.es, preparando os espíritos para a reunião de um congresrn inter-
nacional que deveria realizar-se em Lond:res em 1899". ( 1) 

E' verdade que antes deste congresso, um outr10 se eff'ectuára em Ge-
nebra, para tratar prnpriamente da ·abolição da prostituição J·egal e tolerada 
e .al;ti foi ventilada a questão do trafico. 

Temos. á vista o volume das. actas do Congresso Penitenciaria (2), 
realizado em Paris, ·em 1895, de onde tra-nscrevemos as seguint.es propo- . 
sições ref.erentes ao t:rafico: 

O Congresso Penitenciaria de 1895 e a Conferencia da Federação Abo-
licionista .. de Berlim de 1896, erniH-iram votos -a resp·eito do trafico de bran-
cas., tendo á Suissa suggerido a idéa do accôrdo internacional. 

1 ') Quels seraient les moyens répréssifs à adopter ·oontre ceux qui, à 
l'aide de manceuvres faJl.acieuses, déterm~nent les jeunes filles à s'expa-
trie~, dans !e but de les livrer à prostitution? 

2') Quels seraient les moyens de prévenir et de répril)1er la prostitution 
des mineures (se!on la !oi généml)? Ne serait i1 pa.s dés,iqtble qu'un accord 
intervint entre les différents Etats dans le but de préve<rjir la prostHution 
d.es j-eunes fillts placées à l'étranger et trop souvent livrées au vioe par les 
manceuvres de certaines pe·rsonnes ou de · c,ertáines agences? 

Ces questions donnérent lieu aux discussions et aux 'rapports Ies plus 
intéressants. En fin de compte six propositions furent votés; .deux surtout 
vi_sent directement la trai te; elles sont ainsi conçues; 

1 º. L'embauchage par violence ou par .fraude pour la prostitufion, l'em-
ploi des mêmes moyens pour contraindre toute personne, rnême maj eure. à 
se li'l"Er à fia ,p;rosfüution, diOÍVent être sévérement re·pfoimées; avec 0 aggra· 
vation de la peine en cas de récidive. 

2'. I! y a liyu de provoquer une conférence des dél~gués des gouver-
nements pour prendre des mesures internationales contre 1a traite de·s blan-
ches". • _ _ 

O primeiro Congress.o, especialmente convocado a . pr@posito' do trafico 
foi 10. de Londr'es, verificado em 1899 e promüvido pelo S:r. Coote. Essa 

(1) Appleton, op. cit., pag. lOti. · 
( 2) Da bibliotheca ela ·Camar<t. 



reurnao não teve caracter off.i-cial, i ~to é, tod·os o.s paizes p·odiarri errviaf 
representantes a tomarem parte nella,. mas S'em caracter offici.al, a conselho 
de Lord Salisbury . 

'U congresso cekhrou as suas s-eEsões nos dias 2L 22 e 23 de junho 
de 1899. A ellas compareceram todas as nações da Europa, menos a Hespa-
nha e a Italia e os pequenos Estados do Oriente. Da America só foram 
presentes os Estados U nid-os. ( 1) 

Receiava-se que o.s trabalhos deste Go1ngresso não tivessem o exito de-
sejado, prevendo-se que foEsem nelle debatidas as questões de abolição da 
prostituição to l•era-da ou regulamentada e da taxa de sa arios das mul·heres. 

Afa.stad-os esses pontos ·de divergencia, que poderiam separar os dele-
gados em duas correntes , '° •Congresso teve magnificas resultados, pela ori-
entação que traçou aos que se lhe seguiram. 

Ficou reso1vido nesse Congresso: 
A) Qu'un accord s'établisse entre les gouvernements interéssés: 
l .° Pour punir de peines , autant que possible de même dégré, le fait 

de ravoler des femmes ou des filies par violence, fraude, abus d'autorité, 
o·u par tout autre moyen do contra"inte, pour les !ivrer à la débauche, et 
celui de les y mainteni-r contr·e leur gré les mêmes moyens; 

2. c Pour. 'que la recherche simultamée du délit, lors-que les circonstances 
qui le caraotérisenl se ptroduisent dans de.s pays différents, ait li eu par un 
acco-r.d. concerté dans cha·cun d-e ces pays; 

3."' Pour que la détermination du li eu ou doit avoir lieu le jugement, 
co';;::>e court à tout éventualité de conflit; 

4. c Pour .que des traités internationaux interviennent afin de permettre 
l'extradition des inculpes. 

B) Qu'l'l soit prescrit en vue d'établir entre 1es société.s philantropiques 
et charitables des divers pays un accord intime et co.nstant, pour se si.gnaler 
récip.roquement les départs suspects et prendre sous leur protection les émi-
grants arrivant dans leu.r pays. 

1 ." Qu'un état exact et complet soit éta.hli par !es soins de la ·commission 
inter.national qui survivra au Congrés, toutes les sociétés pouvant et vou-
lant, dans les divers pays satisfa':r·e à ce devoir; 

2.' Que cet étM soi-t a·dressé à tous les Gouvernements et à toutes les 
sodétés (2) . 

•Cada paiz deverá a-presentar nesse congresso d-ous -relatorio.s. 
O primeiro deveria i1ndicar o estado da legislação entre os diversos povos, 

relativamente ao tmfico e apontar as leis de.sti.nadas a proteger a mulher e, 
no caso <le insufficiencia ou de inexistencia das mesmas, pro·pê.r um systema 
-repressivo de direito i-nterno e do accôrdo internacional. O S(-gundo relatorio 
devia resumir a o·bra de cada paiz, para elevação moral do homem e da 
mulher, e dar em particular no ticia da.s sociedades philantropicas que tiverem 
por fim ·a prese.rv<1ção dos j·ov,ens ". ( 3) 

O promotor da reacção contra o trafico na França foi o Senador Bé-
renger, .que represe1ntou, em companhia de outros l:omens notaveis, aquella 
nação no Co·ngresso de Londres. 

Deuois deste, realiz·ou-se outro Congres.so ·com ca•racter de mera confe-
rencia de delega<l·o·s, em 1901, em Amsterdam, não tendo tambem caracter 
offidal. 

Discutiram-se nesta reunião as segui1ntes questões: 
l.º Des mesutes préventives et administratives à prendr-e telles que: le 

(1) Jules L enoble <«La Traite des Blanches et !e ·Congrés de Londres de 
1899ll. 

(2) LENOBLE - op. cit. pg . 84 . 
(3) PAUL AFFLE TON - O·P· Cjt . 



contrôle des ·chemins de for, de•s bateaux, des ports de débarquement; la 
surveillance ·des fronüéres, l'entente à o·Jigainiser entre l es diverses polices; 

2.0 Des mesures philantropiques de prntection pour les jeunes fi ll es que 
-\es trafi.qüants cherchent à égareir par des fauss es p;-omesses ou par l'appat 
de pl a·ces lucra tives en leur procurant au bes.oin de faux états civiJ.s ; 

3.º Des :néformes à apporter dains les- diverses législations pénales, si 
impuissantes à réprimir !e d>élit d'.embau·chage et de racolage. · 

La c-onférence con clut à l'impéirieuse nécessité, p·our faire ouvre uti le, 
d"ohtenir .J e concours s'multané de la !oi ·et de l' ini tiative p.rivée. 

Todos ·esses trabal"hos •que charríar-emos preparatorios, occas.ionaram a 
importante Conferencia Internacio·nal, realizada em Pariz, em julho_ de .1902. 

A cornmis.são internacional, nomeada pelo Congresso de Londres, ficou 
incumbida de "designa.r, dentre .os governos que tomaram parte no mesmo , 
aqueHe que deveria ser solicita.do a tomar a inicia1iva da convocaç·ão de 
uma ''conferencia o.fficial". 

'A f'"rnnça foi designada para essa missão. . . . . 
O Senad·o·r Bérenger organizou o p•rngramma das questõe.s q ue deveriam 

ser submettidas á apreciação da Conferencia. Esse programma foi enviad.o 
§.s potencias, juntamente com 6 convite para a reuni ão. 

Deli e consta o seguinte: 
Mesures d'ordre pénal. Introduire dans la législati o.n pénale des pays 

dont les !ois sont insuficientes à cet égard, les délits suivants : 
a) Mineures. - , . 
l .º Embauchage o·u racolag.e de minieures en vue de la p:rostitU-íion: 

admission ou rétention dans les maisons ou lieux de débauche. 
Peines à déterminer. 
2. º Aggravation de la peine si !e délit a éte commis à l 'aide de violences, 

ménaces, fraude , abus d'autorité ou tout au1re :moyen de coni'ra.inte. 
b) Femmes 'rnajeures. 
Embauchage ou racolage en vue de la prostitution, ,admissi·on -0-u réten-

tio.n dans 1es maisons de débauche ou de prostitution lornque ces faits au-
ront été ·commis à l 'aide de violQnc·es, ménaces, frau.de, abus d"auto:rité QU 
(out autre moyen de contrainte. 

1Peines à diéterminer. 
C0:nvention internationale à établir en ce qui touche: 
l º, la cornpétence quan1 aux poursuites à intenter; 
2º, J1extrndition des auteu.rs et complices ;. 
3°, une exécution aussi mpide que possible des ma·ndats d'arrestation 

et des commissions ro:gatoires; 
4º, la survei1llance à exercer sur les dléipart.s et arrivées des personnes 

suspectes de se livrer aux pratiques incrimin.ées et d·es vi.c<times . de ces pra-
tiques; les avi.s à transmettre aux :gouver>nements du dornicile de ces der-
niéres et leur rep atriement ; 

.Sº, .les instructions à donner aux agents di:plo matiques ou consulaiTes des 
divers Gouvernements à J'étranger. ( 1) 

A delegação fra•nceza orga·nizou sobre as ques1tões supra ·Citadas um r-e-
latorio, que foL .com antece'dencia, enviado a todas as delegações estran-
geiras que deveriam tomar parte na conferencia. 

!Esta verificou-se, de facto , em Paris, no dia 15 de julho, em sessões 
que se prolongaram até ao ·dia 22. e foi preisidida pelo Senado:r Bérenger, 
cabendo a viceopresidencia ao ministro d.a Suissa em Paris, o Sr. Lardy. 

Os trnbalhos foram distribuídos por tres 'commissões .seguintes: Commis-
sâio legisFaJ.tva, commiSisão sobre co•mp.erten.cla e processo e commissão admi-
nistrativa . 

(1) "Livre J aune - Docume11ts D ip tomatiques», 
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!Instituiu-se no final dos trabalhos uma quarta cómmissã·o presi<lid:a pelo 
. mesmo Sr. Lardy e <le· que foi relator o notavel internacionalista Louis Re-

nau1t, a quem foi affeota a de'licada missão de redi,gir as resoluções votadas 
pela conferencia: · 

"Ce rapport, diz Appleton, es.t cOJJsi<lér.é ·par les hommes les plus com-
pétents comme i.!n chef·e-d'ceuvre d'ha>bilité diplomatique et de pré cision." 

Para melhor illustrar o assumpto e ·1no sentido de vul.garizar, o .mais 
passivei, as id,éas contidas nas proveitosas· ·deliberações da b:umanitaria co-n-
ferencia, vamos trnnscrever o ·projecto da conv,enção - r,esultante :da,quella 
assembléa .e q,ue foi a-ssign:JJdo pelos de1egados dos governos da Alleman1~a, 
Austria, Bel.gica, Brazil , D~namarca, Hespanha, 1Frnnça, Ing1aterr·a. Hun.gna. 
Italia, Paizes Baixos, Portugal, Russia, Noruega, Suecia e Suissa. 
France, de Grande Bretagne, d'Hungrie, d'Italie, des Pays-Bas, ·de ·Portugal, 
de Rus.s'ie, de Sue.de, de iNorvbge ·et de Suisse., ·se .sont ré unis à Paris, le 
15 Juillet 1904, sur l'invitation :du Gouvernement Français, dans le but 
d'arriver à une ·entente sur la répression la plus efficace du trafic cri-
minel connu sous !e nome de "Trai te d·es Blanches". · 

Á la suite des ·c:Léliberations consignées, <lans les pro·ces verbaux des 
s·éances, ils sont :convenus de soumettre à I'ap11éciatfon de leu.r.s Gouver-

' nements respect:if.s Jes projets dont la t.enue suit: 

PRDJ ET DE CONVENCJON 

. . . également <lésireux de ·donner .te plus d'dficac:té poss:ibl·e à la 
rép·res.s·ion d·u trafi.c connu sous le noin ,d·e "Traite <les B!anohes", -ont résolu 
de C·Onclure une convention à .cet .effet et ont en •co·nséquence nommé pour 
leurs plenipo't·entiaires, rnvoir: 

. . . Iesquels apres s'être communiqué leurs p·leins pouvo::rs, trouvés 
en bonne et due forme, sont .convenus des dis·positions su.ivantes: 

·Art. 1.' 'Üoit être puni quiconque pour satisfaire les passions d.'autrµi, 
à embauché, ,entrainé ou détourné, même av·ec son consent·ement, une femme 
ou fille m.ineur·e en vue de la débauche, alars même que les ·divers actes 
qui sont les éléments constitutifs de l'infraction auraient été accomplis dans 
des pays différ:ents. · 

. Art. 2.° Doi:t être a·us~ .j puni, qukonque, par fraude ou à l'aide de 
violences, rnénaces, abus d'.autorité, ou tout moyen de contrainte, a 
embauch'é, entrainé ou detourné une femme ou fi'lle maj eure en vue de la 
débauche, alars même que 'les ·dive.r.s actes qui sont les éléments, consti-
titufs de l'infraction auraient été accomp1is dans <les pays différents. 

Art. 3.° Les Hautes tParties Contraotantes <lont la législation ne serait 
pas ·des à présent suffisant p·our réprimer les infracüons, pré1'ues. par les 
deux articles ·précédents , s' engagent à prendre ou à proposer à 1eurs legis-
latures respectiveE, les mesures nfoessaires pour que ·Ces infract'.ons soient 
punues silivant .Jeur gravité. . ' 

Art. 4. e Les Hautes iParües Contractant,es ·E,e communiqueront les l ois 
qui auraient déjà été rendues ou qui v:·endraie•nt à I'être dans leurs états, 
réletivement à l'objet de la présente Convention . 

P rt .. S..° Les infraction.s prévU:eS par 1es artkles. 1 et 2 se:ront, à partir 
du jo:ur de l'entr'ée en vigueur de la présente Conven.tion, reputées être 
inscrites de plein droit au nombre des infractions donnant lieu à l'extra-
dition d'apTes les conventions dé j,à existentes entre les Hautes Parties 
Contractan t-e·s,. · 

· ·Art . 6.° La trans'mission des ·commissions rogatoires rei atives aux in-
fract:.ans visées par 'la présent1e Convent>ion s'opér·era ·s,au.f entente c·ontraire, 
ou blen par communications di rectes entre le"s autorités judiciaires, ou bien 
par l'entremise de l'a.gent diplomatique ou constilaire du pays réquerant 

· dans le pays, réquis; <lans ce demier cas, l'agent di:plomatique ou consulaire 
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enverra directiem.ent la commission rogatoire à 1'autoo<-té ju.didaiirç cum-
pétente et recevra directement ·de cette autorité les pieces co-nstatant l'éxé-
cution de .ja commi·s·sio·n roga to ire. 

·Copie de la comm'. E.sion rogatoire ~era tc:iuj-ours adress·ée, en même 
temps, à -J'autorité sup.érieure de l'iE'tat réquis. 

T·outes ·les difficu ités qui s'éléveraient sur 11éxécutlo·n, par les aut•orit·és 
réquises, des commi·ssi-ons rogatoires, c-ontinueront à être reglées par la 
voj.e <lip·lomatique. · 

Si la ·commiss-ion rogatoire n'est pas rédigée dans la langue de l'auto-
rité réquise, elle devra, sauf entente contraire, être accompagnée d'une 
tra<luction faite dans la langue -convenue entre les deux _ E'tats intéressés 
et certi fiée c-o.n forme. 

Art. 7.C Les Hautes Parties Contractanties ·s"engagent à s·e communi-
qu·er les bulletins de .condamnation concernanil: leu.r nationaux respect:fs, 
lorE.qu 'il s'agit d'infraclio·ns visées· par la prés.ente C-onvention . 

.Art. 8.° Les E'tats non signataires sont admis à adhérer à la p.résente 
Convention . · 

A' cet effet, ils notifient •!eur intenLon par -la voie· diplomatique au 
Gouvernememt franç-ais qui en d-onera connais·S'ar.ce à tous les E 'tats con-
tratants. 

Art. 9.° La présente Convention -entrera en v:.gueur six mois aprés la 
date de .!'échange <les ratificat_ions. Dans le · cas oú !'une des Parties Con-
tracbantes la dénoncerait, cette d-enonciation n'aurait <l'effet qu'à l'égard 
de cette par!Je et cela douze mo is seulement à <lat-er du j our de la -dite 
denonciation . -

Art. · 10. La présente Convention sera ra~ifiée et les ratifications en 
seront échangées à Paris dans . !e pi us bref délai ·possible . " 

Annexo ao projecto de Convenção, qu·e cons.titue o Protocollo final, vem 
o s-eguinte p-raj.ecto ·chamado - Protocü":lo de Encerramento . 

"Au moment de . prncéd-er à la s1:gnature de la Convention de ce jour, 
les Pl·énipotenciaires .soussignés jugent utile d ' indiquer ·l'esprit dans leque! 
il faut entendr.e les articles 1, 2 et 3 d-e cette Convention et• su·:vant •leque! 
il est ·désirable que, dans •l'exercic·e de leur souv.eraineté législative, les 
E'tats -contractants pourvoient à l'exécution des . stipulations arrêtées ou à 
leur .compléme-nt: 
, A - Les ·disposltions des articles 1 et 2 d·oivent être considerées 
comme um mi·niman, en ce sens qu"il va de so1: qu-e les Gouvernements · 
contractants demeurent absolument ·libr·es _de punir d'autres in.fractions ana-
logues, -tel!es, par -exemple, que l'embauchage des majeures, -alors qu'il n'y 
aurait ni fraudi rri contraimte. 

B - \ 'Pour la répression des infractions prévues dans. les artic.J.es 1 
et 2, l'âge ·de la majorité devrain être celui qu'étal:i1'i·t 1-a i.oi;' civile . 

. c - Pour la ·répression -des mêmes infractions, la !oi d-evrait edicter, 
dans tous J.es cas" une peine pr:vative de . liberté, sans préjudice de peines 
pécuniaires accessoires; elle devrait auss1 · tenir compte, ind-épendament de 
l'âge de la victime, des circonstances aggravantes ·d':vers·es qui peuvent se 
rencontrer ·dans l'espe-cie, comme celles .qui sont vis.ées para l'article 2 ou 
le fait que la vicbime aurait été effect:v.ement livrée à .la débauche. 

D - Le e-as de rétenti-on, contre son gré, d'une femme ou filie figurer 
dans, une maison de débauohe n'-a pu figurer malgré sa . gravité, dans ·la 
p11ésente Convention, 1parce .qu'il reléve exclusivement de la législation 
intérieure". · 

O TRAFICO NOS TEMPOS MODERNOS 

Paul Matter, na sul>stanciosa monographia que a<leante citamos, tra-
tando <lo trafico moderno, diz: 

"II faut envisager -ceei avec ifranchise et hardiesse; !e commerce des 
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Temmes existe dans touts les pays; Tarement il est manifoste et audacieux; 
les traitants,. les plu s souvent, ne dévoilent pas aux femmes qu'ils recru· 
tent le trava!l auquels ils 'J.es de•st:nent; Hs emploient mi'lle moyens· pour 
le lenr dissimule·r; ·ce &ont ces rnoyens qu'il faut connaitre pour les ré· 
rrimer". 

E' pr.~ci~o conhe·cer os· meios empregad·os pelos traficantes para se 
poder repnmir o crime. por elles praticado. 

Ess.es meios. são muitos, são variadíssimos. 
O alliciamento é . feito nas d dade•s e nos campos, nos grandes ·e pe-

quenos centros , indifferentementie .· 
Os itraficante.s agem i'é•oladamente ou .em conjunto, conforme situação 

.de cada paiz ou de cada caso. 
As casas denominada·s Agencías de empregos, constituem um dos me-

lhores meios ·co·nhec;dos na ·Europa, ·como fórrna pratica do aHiciamento. 
Os. 11rafkantes instaHam essa·s casas com todas: as apparenc·as de um 
esitabellecimento agenciado.r d.e conocações, quer no pai'z , quer .no estrangeiro. 

Fazem annuncios, dão i.nformações, se propõem até a forn.ecer passa· 
gens ou a fazer adeantamento de dinheirn para o .transporte da pretendente 
ao lagar . ·onde o emprego a esp·era ... 

E assim ,-.ão iHud:das as moça21 inexperi erntes, qu:e, C'oagidas pelas ne-
.cessidades, acceitam o offerecimento de :iogare•s de governantes, criadas, 
.damas d.e companhia, caixeiras, profe~ ·sora s, etc. 

Na•s, esl~ações de estradas de fer.ro, nos• portos, nas agencias d·é .emi- · 
gração, junto dos templos, nos1 bairros ·operar':os e em todos os lagares 
onde ha agglomerações, apparecem esses fal·sos, auxiliares inculcando-se ·:!í.s 
moças incauta·s como seus protectores, acenando-lhes com a perspectiva 
de uma nova vida mais feliz do que a que ·levam, promettendo-lhes um 
futuro· mais dsonho ! · 

Eél'.e é o proc·esso de a:Iic':.amento posto em pratka geralment1e contra 
as menores em favor das quae:;) miJlita sempre a presumpção do não con-
.Eentimento. 

Ha ainda o ·allkiamento de mulheres maiores, promovido por meio de 
fraude ou violencia, e .a que se ref.ere ás mulheres. j·á prosftuidas. e an-
nuentes ao c-on~racto . 

A primeira e.specie é a mais importante, comquanto as outras duas 
tambem mereçam ·e&pecia,J attenção do legislado.r. 

Quanto· ás primeoíras, é facil prever o fim que as ·espera. Uma ·vez ca-
hida sob ·o dominio do tra ficante, é a infe'iz transportada para ·paiz desco-
nhecido, cujo idioma não falla. Em meio de costumes completamente diffe-
rentes, s·em fam ilia 1e sem conhecidos , a .vi·ctima deixa se· govern·ar pelo seu 
p·rotector. · 

Este .quasi sempre procura convencer •a sua pro1çgida de que o emprego 
que lhe estava reservado falhou, foi preenchidô por outra, .. 

'''Mas isso não é na.doa, accTeS·centa-lhe o seauctor - dentro ·de p'Oucos 
dias, •nova c·o'J.ocação apparecerá . .. " E, emq:uanto espera, é preciso tomar 
commod.os em um hotel. 

Consignada a vktirna á propdetaria do hotd ôU á casa de p·ensão, fi.ca 
IE:rminada, •pelo menôs app-arentemen.te, a missão <lo ínte~med i ario e c:om.e.ç.a 
a da exploração direct,a da pessoa que constituir 'º obj.ecto do trafico. 

·Pelo qu.e s·e ·colhe da l~Jtura ct'.os trahalhos .d.e App'eton, Lenoble. Matt.et, 
L.ayr.ac, Ffaux, .Paulluccí di Calboli e p,e'a,s informa.ç.ões Ie-v_a<la.s aos con-
gr.essos e á Conferencia d.e París, .a vida das alli~iadas ne.s·ses al.çouc.e.s _ás-
semelha-se perfieitamente á de ve_r,dadeini.s e·s.cr.av•as, i:!m que as pobr,e_s victí· 
mas perd•em c-omp'.·etament.e a sua indivídua:lidade e se tornam pa;;s.iv.eis 'Ófü' 

·mais torpes exploraç.õ.e·s. 
Não é meno•s repugnante o trafico que tem ·como objecto a propria mu-
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lher já perdida. Uma vez al!iciada e ·entregue a.o seu explorador, dla passa 
por humilhaçõe·s e soffre vio 'encias incriveis. 

As narrações !-evadas ás autoridades pelas paciente·s e as instrucções po-
licia.es ins.taur;:tdas para a apuraçãô desses delictos cau·s·am a mais profunda>. 
impressão a quem as tiver conhecido. 

Nã·o se imagina quanta miseria e quanta degradação se pa·ssam no des-· 
envolvimento desse commercio sordido ! 

üs trafica:ntes . estão perfeitamente ligados por uma vasta "associaçâo 
internacionalizada", por meio da qual elles se entendem e se correspondem_ 
Affirma-s:e até que essa associação possue bancos que facilitam as sua:r: 
operações. 

·Fazendo-se um ·e·studo comparativo das disposições penaes, re-pressivas: 
do proxenetismo, dos paizes que compareceram .á conferencia, verifica-se que 
a maioria delle·s, -ou quasi todos, estavam desapparelhados pa·ra oombater O' 
mal, em muitas das suas modalid·ades . 

Dos paizes al'.i reprernntados, unicamente a lei ingleza de 1885, a lei 
italiana de 31 d:e janeiro de 1907, sobre emigração, e o novo Codigo Penal 
da Noruega, dE'. J.902, podiam ser considerados aptos para reprimir o d·elicto· 
questiona;do. 

Louis Laymc con·sidera que ( 1) a repressão do proxenetismo divide· as• 
legislações estrangeiras em dous grand·es grupos: o ·primeiro compre.hend·endo 
a·quelles que, -se i:nspirando na legislação franceza, punem unicarri.ertte os· 
indivi-duo•s que prostituem menores; o segundo comprehendendo . as legisla-
ções que, inspirando-se no Ccidigo Penar A'lemão, punem o proxenetismo sob 
tod·as as fórmas. sem levar em conta a idade da victima. 

No primeiro grupo estão incluídas as legislaçõe·s belga, hespanhola, ita-
liana, hollandeza, arge·ntina e d·o ·cantão de Tessino, na Suissa. 

Ao segundo grupo pertencem as legislações allemã, austríaca, dinamar-
queza, hungara, noruegueza, russa, sueca ·e dos demais ·Cantõ·es da Suissa., 
á excepção do de Tessino, que pertence ao primeiro · grupo. 

A lei brazileira não figura em nenhum dos dous grupos, naturalmente· 
porque a mesma não foi levada ao conhecimento da Conferencia, apezar do 
Brazil estar alli representado pelo nosso mini·stro effectivo em Paris. 

Adaptando o mesmo -cr ite·rio, •seguido po,r Layrac, parece-nos. que as 
disp·osições do nosso Codigo Penal, sobre o lenocínio, podem s•er perfeita-
mente enqua·qradas no segundo grupo referido. 

Si considerapmos, porém, sob o aspecto da habitualidade do acto :e d a · 
percepção de Iucr·os, com a pratica. do trafico, a lei penal brazileira não po-· 
;derá ser classifi.cada no segundo grupo, porque, ora ella contraria e·sta ou 
aquella lei, que .exige o habito como eleme,nto do leno.cini,o, quando <ella não. 
faz tal ·exigenci.a, ora porque Te·quer ·a pe·rcepção de lucro, como ·caracterís-
tico 'do delict.o (ar t. 278) , qua:nd·o outros co·digos, c'as·sifica·dos no mesmo· 
grupo , não fazem tal exigencia . 

Pouco, porém, adeanta ao debate saber o Jogar que caberia ao nossCJ> 
codigo na ·classificaçã·o feita. 

Como a tendencia é para unlformizar as disposições prnaes d.e tod·a-s as 
nações que :estiveram repre'sentadas na Co:nferencia, o estudo comparativo ,. 
feito agom, alo ngaria por demais este parecer e só poderia ·valer como •sub-
sidio á parte historica da questão legis 'ativa ~obre o ·proxenetismo. 

Julgamo-nos, porém, disp·ensa,dos de·sse traba.J.ho , porque o mesmo, vem 

(1) L a t ra.i te eles ·b J.an chL'S et l ' ex cita tio·n á la c1•éba u che . 
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m~thod'.ca e pro ficiente;mente deduzido nas paginas do Livre ]aune, da Go;n-
ferenda, nas obras de PozzoEni, Layrac, Ap.pleton, Fioretti (notas do Codi-
go Penal Italiano) . 

Passemos, agora, a estudar o proje·cto do ta·ento·so e illustrad·o Deputado 
Sr. Afranio de Nlello Franco . trabalho esse que subordinaremos á rubric·a: 

MODIF ICAÇÕES DOS ARTS. 277 E 278 DO CODIGO PENAL 

Tendo o Brazil comparecido á Conferencia In ternacional, reunida em 
Paris, em 15 de julho de 1902, ·e havendo se comprom e·ttido a fazer appTO-
var p·elo Congress·o Nac'c,na'., a Convenção resultante da deJi,beração da dita 
Conferencia, no desempenho de.sse compromisso, fo i prnmulgado o decrete 
legisl ativo n. 1.31·2, de 28 de dezembro de 1904. 

Es te decreto é as sim r·edigido . 
Art. l. º ·E' apP'rovado o projecto da Convenção para a repressão do tra-

fico de mulheres brancas, formulado pela Conferencia Internacional reunida 
em Paris, Em 15 d e julho de 1902 e com elle o projecto de Arranjo dest1nado 
a -garantir a ·execução ja Co nve nção referida. 

Ar t . 2.º Revogam-se as dispC".sições em contrario. 
Consta d0 projecto da Convenção approvado pefo Brazi', a clausula ter-

ceira que declara : 

" Les Hautes Parties Contract·antes dans la législation n e serait ·pas des 
á prés·ent suffis.ante pour i;épdmer les infraction s pTév ues par les .deux ar-
tid es précdents, s'engagent á prnndre ou á prop·oser á J.eurs légis tatures res-
pectivrn. les mestires nécessaires pour que ces infractions soint punies suivan t 
leur gravité." 

P ara de sobrigar-nos ·desse compromis :o: n fo! que o di stincto e op.eroso 
Dep utado Mel lo Fr.anco apresentou o proj·ecto d e reforma, · que transcreve-
mos em seguida pB.'ra .facilitar o estudo que, •so bre o mesmo , será feito []este 
parecer. 

"O CO'ngresso Nacional d ecreta : 
Ar.t . l. º Os arts . 266, 277 e 278 do Codigo P enal são modificados pe'o 

m odo seguinte: 

TITULO VII I 

Da co11rnpção .de menores. dos crimes contra a g.egztrança da honra e hones-
tidade das familim e do ultraje pub.!ico ao pudor 

Art . 266. Attentar contra o pudor ·de pessoa de um, .ou de outro sexo, 
por meio ·d.e violencia ou ameaças com o fim de saciar paixões lascivas ou 
por depravação moral: · · 

·P e:na - ·de prios ã o ·ce'.lular por um ou tres annos. 
§ l. º Exci ta r, favore·cer ou facilitar a corrup ção ce pes soa de um ou 

de ourro s·exo. m.enor de 21 annos, induz;ndo,a á pratica de actos deshones-
tos, viciando a sv a inno·c.en ci a ou pervertendo de qualquer modo 0 seu senso 
.moral : 

P ena - de prisão cellular por •se·is mezés a dou·s annos. 
§ 2. ° Corromper pessoa menor d·e 21 ann os, ·de um sexo ou outro, pra· 

ticando com e!'. a ·ou centra ella actos de libidinagem : 
Pena - de prisão cellular de dous a qu atro annos: 
Art. 277. Induzir a lguem, por me'.o de enganos, viofoncia, ameaça, abu-

so de poder ou qualquer outro me;o, a rntisfaz.~r o·s desejos deshonestos o 1 
paixões lascivas de outrem. 



Excitar, fav-orecer ou facilitar a prostituição de alguem, para satisfaz·er 
os ditos desejos e paixões <le outrem: 

P·ena - de pr:são cellular p:or dous a tres annos. 
§ !.º (Como o paragrapho unico <lo Codigo Penal, de 1890). 
~ 2.º Na mesma pena do paragra·pho anterior incorrerá a mulher que, 

faze.ndo· da prostituição o seu rmeio de vida, mantiver em sua ·casa a'.gum me-
nor, d·e um ou de ol!tro ·sexo, s.eu filho ou não, ainda que não vise um fim 
imrnoral ·Com o facto de conserval-o em sua companhia . 

Art . 278. Manter ou explorar casas de tok·r·ancia; ad:mittir .em seu do-
micilio , com o fim de lucra, pessoas d·e um e de outro sexo,. que ahi se re-
unam para fins i'.licit·os ·e .immoraes; alugar quarto•s para facilitar a prosti-
tuiçfo; induzir mulheres, quer a·busando ·de sua fraqueza ou miseria, quer 
cO!nstr·angendo-as por intimidação ou ameaças, a empr·egarem-se no trafico 
da prostituição; prestar-lhes, por conta propria o·u de outrem, 50.b sua üU 
alheia res·ponsabilidade, qualquer assistencia ou auxilias, para auferir, di-
recta .ou indirectamente, l u.cro~ desta ·especu'ação: 

Pena - de prisão cellular por um a tres anno·;; .e multa de 1 :000$ a 
2:000$000. 

§ !. º AI!iciar, attrahir ou desencaminhar, para satisfazer ás paixões d•e 
üutrem, qua·'.quer mulher menor, virgem. ou não, mesmo com o seu consenti- -
menta ; allidar. attr ahir ou desencaminhar, para satisfazer a·s paixões de 
-0utrem. qualqu'er mulh er maior, virgém ou não, empregando pam ·ess·e fim 
ameaça, violencia ; fraude, abu:.o de pod·er ou qualquer outro meio de coac-
-ção; . reter, por qualqu er dos meios acima referidos, c·ont'I'a ·a sua vonta.de, 
ainda r:nesmo por causa de dividas contractada·s. ·qua ' quer mulher, maio·r ou 
'menor, virgem ou não, em casa de Jenodnio oú obrig·a1-a a .entregar-se á 
prostituição: 

Penas ~ as do dispositivo anterior. 
§ 2.° .Estas penas •serão appli·cadas ainda mesmo quando algum ou al-

guns actos ·Constitutivos da infracção tiverem sido praticados 'em paizes .es-
trange·i ros. 

§ 3.0 Aos autorés das infracções d.e que tra.ta o § 1 º pó de ser imposta, 
em todos os casos, a peha de reembolso das despezas de repatriação das vi-
ctimas das mesmas infrncções, i;nd.ependente de acção cívil, gar antida a ·estas 
para satisfação do damno causado. ' 

§ 4. 0 Nas infracções de que trata .este artigo, haverá 1ogar a acção pe-
nal, não só por denuncia do mínisterío pub)i.co e queixa .da parte offen<lida 
ou de quem tiver qualidade para representai-a, como tambem por queixa d.e .. 
qualquer s·odedade de .beneficencia reconhecida pelo Governo, fundada no ,., 
territorio da Republica com o fim d'e protecção .á rnu'.her. 

Art. 2. 0 Revogam-·se as disposições em contrario". 
D.eclara o autor do proj ecto, na sua exposição de motivos, que a l·ei fran-

ceza de 3 .. de abril de 19Q3, qu.e modificou os arts. 334 e 335 do Codig.o Pe-
nal. 4 da Je.i de 27 d·e maio de 1885 e· 5 .e 7 do Godigo de Instrucção Criminal, 
podem servir de modelo ás a'.terações que tivermos de fazer no Codigo Pe-
nal Brazileiro, para adaptal-o á·s resoluções da Convenção. 

Achamos acertado o alvitre, tanto mais quanto pudemos verificar qus 
o proponente e sustentador da reforma foi o Sr. Bérenger, o mesmo que 
presidiu a Conferenc'a de Paris, e que em · notabil issimo discu.rso, proferido 
no senado francez, em 29 de fevereiro. de 1903, defendeu, com maxima com-
pete·nci'a, todo·s os pontos· da · reforma. ( 1) 

A reforma proposta · pe' o Sr. .M·ello · Franco, po·rém, não abrange unica-
mente os arts. 277 e 278 do nosso Co·digo Pernil , que seria_m os unícos pas-

( 1) ]ournal Officiel, 21 février 1903, pag. 2.64 e. segs -. 
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s{veis :de alteração, para tornai-os a·ccórdes com a>S bases approvadas pela 
Com ferencia de P aTis . 

O proj ecto altera tambem o actual a·rt. 266 do Cod'go Penal, diminuin-
do-' he a p·ena que é de um a se-is a.nnos , e que passa a ser de um a tr·es 
annos. 

Accre·scenta·, ·em sêguida ao mesmo artigo, os §§ 1 º e 2°, contendo dis-
posições referentes á ·excitação •e á corrupção directa. 

Es.te .aspecto da questão es.caparia' ~ competencia da Commissão de Di-
ploma·cia e· Tratados , si o autor do proj·ecto não tivesse adapta·do o d~sposi ti
vo da .Jei franc·eza no novo aTt. 2-66. 

·Pondo de parte a controversia mantida entre os criminalistas, a proposito 
<la classifi.cação e nomenclaturn dos deli ctos, que affr·ctam o·s bons costu-
mes e a ·or·dem das fam ilias, e, deixmndo á Commissão .de Constituição o 
apre·ciar a a~teração lerribrada pelo .au tor do proj-ecto, quanto á mudança do 
enunciado d_o titu lo VI'Il , estuàa r·emos, de seguida, a ·reforma pro-po·sta. · 

Esta conserva o actual art. 26-6, tal qua.J está no Codigo, a·lterando• uni-
-camente a pena, conforme já dissemos . . 'º paragrapho unico - a1ntigo - é su,bstituido por dous paragra-phos . 
O primeiro destes é assim ·ped igido: 

"Excitar, favorecer ou faci.Jita·r a corrupçã·o de pessoa de um ou de ou-
tro sexo, menor ·de 21 annos, induzindo-a á pratica de actos deshonestos, vi-
ciando a sua innoc-encia ou peTvert•endo de qualquer modo o seu se•nso mor al : 

P.enas - dê pri·s§.o ctllular por se•s mezes a dous ·annos.'; 
Con frontand o-se este paragra-p·ho com o n. 1 do art. 334, da l·el. franceza, 

verifica--s-e _que o autor •do projecto brazil-eiro reproduziu neste quasi todo o 
disposit ivo ,daquel'a le·i, esclarecend·o-lhe o conceito ·e sup•pT ':mindo da mesma 
o elemento da habitua)idade. com o que estamos de pleno accô rdo. 

_De fa.cto , exigir couno el·emento con·stitutivo desse delicto o habito ou a 
repe·tiç~o da série de actos, que t·rnd uza a ·Co1ntinui·d:;.de da acçã'o ou a insis-
tencia do designi o criminoso, por par t·e ·do a:gen~ e , é difficultar sua punição. 

Verificou-se que um a das grandes causa.s d-e impunid·ade dos de'inquen-
te•s, desta esoecie, foi occasionada, em muitos pa.izes, por essa e".igencía da 
lei .e pela ·difficu!da,d.e, .e, .ás vezes, pela impossibil idade do poder publico 
fazer prova daquel'a c·ondi ção, co1nsig nada no preceito pe·nal. 

Mtüto embora o legislador frnncez quizesse traduzi r, naa.ue-la cisposi-
ção. a espe-cie d-o crime caracterizada pela habüudidade do acto ou pe'a 
p!rof íssão do agente, •sem descurar <dos demais casos que veem definidos nos 
§§ 2º, 3º e 4º, ainda assim j·ulgamos preferiv·el adaptar o criterio. contrario, 
ta·nto mais quanto pa•rece camfoh.ar victo riosamente a idéa de se considerar o 
habito co·rno uma ci rcumstanc'.a aggravante e não como elemento constitu tivo 
de tal de·licto. 

A questão .de habito tem sido ·àebatida longamente entre os tratadistas ·e 
sobre -eJ.la muito havia que dizer. si a :natureza d-este trabalho comportasse 
uma tal explanação. 

No § 2º do art. 266, cogita o Sr. Mello Franco da corrupção di1rec!a de 
pessoR menor· de 21 annos,. -de um e ou t·ro sexo, por me'.o de acto de ' ibidina-
g-em. E' a reproducção do paragrapho unico do Codigo Penal vigente. 

Nada temos a .dize·r contra- .tal .dispo·sitivo. 
A parte -do proj·ecto qu e s.e refere ao lenocinio, propri amente dito , está 

dividida entre os arts. 277 e 278 e seus paragraphos. 
O art. 277 do actn al Codigo Penal diz: "Exci tar, favorecer ou fac ilitar 

a prostituição d·e alguem para .satisfazer des•ejo•s deshonestos ou paixões las-
civas de outrem: pena jie prisão cellular por um a dous annos". 

A d'sposição do proj ecto que deve substitui-r e·sta diz: "Induzir alguem 
p-or meio de engano•s, viol·encia, ameaça, abuso de poder, ou qualqll'er outro 
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meio , a satisfazer os desejos cjesho:nestos ou pa!xOe3 1ascivas de outrem: 
p·ena de p·risão cellular por dous a tres annos ~' . 

Como se. vê, a reforma cogita, neste artigo, da intermediação, com uso 
dos varias me'.as pelos quaes o agente póde vicia:r o consentimento da victima 
- engano , vio!e·nc' ... a, ameaça, .etc .. :no intuito de obrigai-a a satisfazer o·s de-
sejos d·eshonest_os ou paixões lascivas de outrem. 

Parece que o autor do pro•j e-cto pretendeu traçar, neste dis·positivo, a 
figura de ' ictuo·rn da co-rrupção con1ra maiores, visto que contra menoTes a 
punição ficou prevista no art. 266, §§ J º e 2º do seu oroj ecto. 

Seria · conve.niente que, depois das palavras: "qualque-r outro rri·eio ", se 
acc.r<estentasse - "de coacção" - para ·evitar duvidas na classificação do 
delicto .. 

Ligada ao art. 277 vem a alínea unica, as,sim redigida: "Excitar, favo-
recer ou facilitar _a prostituição de alguem para satisfaz er ditos desejos e 
paixõ.es de outrem". 

A pena é a fI1esma de dous a tres annos. 
E' .evidente qi1.e. com e~·3a i:Jrevisão pena' . se trata de punir aquelle que 

prom ove a pro'stituição d'a sua vi~tima, qualquer que seja a idad e desta,. maior 
ou · menor . 

Não· ha determi:nação de idade, de modo que a vkti ma póde ser maior 
ou menor . 

Julgamos lambem necessairio emendar a locução final - "des·ejos e pai-
XÕ·es", para "desejos ou paixões". 

A fórma altern ativ a ou dis·junctiva tornará a appJi.cação ::nais ampla e 
mais ainda porque, no sentido em que os dous vocabu'.os estão empregados 
no artigo anterior , elles são •sy,nonimos. 

No· § 1 º do projecto manda-se transcrever ·O paragrap·ho uni·co do artigo 
277 do actual Codigo Pemt!, que esta tu e: 

"S'. e~ ·:e crime fôr commettido por a~oeendente em re'laçfo a descen-
dente_, por tut:Jr. cura::lo.r ou pessoa encarregada da ed uca ção ou guarda ·de 
algum meno r com refação a este, p·elo marido com refação á sua. propri-a 
mu1'her: Pen a - por dou::, a q·uatro annos '-'. _ 

Como materia comolei1arnent·e nova ·em nos~'º direito penal, ·O projecto 
inc.Jue -no me~mo art . 277 o § -2º assim co·n-c.ebid o : 

"Na inesrna pena do paragrapho anterior incorrerá a mul hér que, fa-
zendo da prostituição o ·seu me·::J de vida, mantiver em sua casa algum 
menor, de um ou de ou.tro ê·exo, seu fiilho o·u não, ai·nda oue n:io vise um 
fim immoral com o facto de con~:erval-o em ~,ua com pa:nhia". 

O estud o deste accre.scimo pertence á Cornrniss ão de Constituição. 
Isto, porém, não nos rmpede de achar oerigos a a innovação, aue, seja 

dito de passagem, não encontrámO·ói adaptada em nenhum dos codigos que 
examirnámos . • 

Realmente: comminar-se a -pena de dou.s a quatro anno s· á orostituta . 
só porque ell a tem, em sua ·companhi a, um filho me·nor, muito embora. não 
vise um fim imrnoral, par.ece-nos um excesr10· no des.e j o de o unir. 

Qua.1 o desfno que s·e deve ·dar aos n:•ho·s dessas .infelizes, conhecida 
a falta de i.nstituições de assistencia á itifancia, entre nós ? 

Então , só porqu-e a desgraça-da victirna mantem .em seu poder o ente q_u <; 
lhe deve se r caro e que a socie:lade não aco lhe, deve ·soffrer semelhante 
penia ? 

Equüpara-se o seu fe: o •i:Bdicto com os demais casos realmente graves 
de exploração do trafico .da prostituição!· 

O rigor do projecto é d~as.iado. 
O caso parece pe.rtencer mais, por um lado, á esph era do direito civil , 

regul·ado·r da ·cond".çfo dos menor·es em ta·eS S·ituações:, e, por outro lado , 
á acção phi:lantropi.ca das as·s·ociações de ass•istencia á infi;rncia. 
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Eis porque, ao RelaVor, repugnaria dar o seu · voto para a approvaçãu 
.tlo citado § 2º. 

O art. 278 do -Codigo Penal em vigor é substituído, no projecto pela 
.Seguinte disposição : 

"Manter ou expJ.orar casa's de ta;jeranClva; adrní ttir em selu domicif'!'O, 
.com fim de lucro, pes•soas de um ·e outro s·exo, que a:h1: se reunam com 
fins iliicitos e immoraes; ai.Lugar qruJarto.s 1-~ara facilitar a pr<Y:stiti.i!ção; in-
.d uzir mulheres, quer abusando da sua fraqueza ;:iu m:seria, quer constran-
gendo-as ·por intimidação ou ameaças a empregarem-se no trafico da prosti-

.tuição; preritaTjlhBs por contra propria ou de outrem, sob sua ou alheia 
Tesponsabil id ade, qualquer ass.istenc·.a ou auxilio. para auferir, directa ou 
indirect1amente, lucros des·sa especu!laçã·o: Pena de prisão· ce·;.! ular, por um 
.a tres annos, e multa de 1: 000$ a 2 :·000$000. 

Merece a maior . pon:leração .es'.e artigo do pro jecto. 
Estão ahi consignadas nada menos de cinco m:1dalidad-es do lenoc:nio. 
Vejamos .a prime:Ta cont.ida na locução - "manter ou exvlorar casas 

·de toleran'cia". -
Seja~n·os permitti'1o inquirir: ~ Que é casa de tolerancia, pelo· nosso 

!d ireito .? . · 
Não sabemos. Naturai'rnente ci direito penai! patrio nã.o cogito u da es-

pecie , porque não tratou de regulamentar o· exercic:.o da prostil:uiÇão, con-
.sqante fazem varias povos civili'z.ado·s. 

Dir-1se-ha não ser neces.r,aria a defi.nição jurid'ca do qu·e ;:.ejam casas 
de to·leranncia, porque, no Brazil, a simples enunciação dessas palavras 

exprime um f,acto conheddo . 
Não nos esqueçamos, porém, de que a me::ma ques.tão fo' levantada 

no Senad·o francez. quando se discutiu o prn;·e.cto de reforma dO's arús. 334 
e 335 do Codigo Pena.] daqueJile paiz: . 

E-studand o a reforma prop;:ié·tia dizia o Ministro da Justiça, na sessã-o 
de 20 de fevere'ro de 191 3.: 

"Le mot "maisons de débauche" ne. figure dans aucune de nos ,;ois. 
Le gouvernement croit inuti'le. peut être même dangereux, de J'y inirodti ~re. 

En parei!Ie matiere c'est risquer beaucouip .que de n'être pas fort 
prudent. 

Et tout d'abord il convienqrait de défin'·r de ce q1.1e M. Béranger en-
iend par une maison de débauche. Appellerez-vous mai'rnn :!e débauche fa 
seule maison publique .de prostitution .? Ou bien encare toute maison 
dans laquelle s 'accomplissent des. ·ai::te,-i de débauche? ( Oui! oui szir divers 
banes.)- · · 

Si vo us vous en tenez à la premiere hypothes-e, la déf:nition sera 
faci1le à établ! r, j 'en co·nviens• vo l·ontiers. 

'Si vous adoptez la seconde, · on va se trouver en face d'une te ll e géné-
Talité, qu'on ·peut se demander, non sans inquiétude, aque!le limite précise 
vous fixerez à votre définition. 

Quelle est exactement la maison qui s·era une rnaison de diébauche ? 
On se gar·de de le dire et -cependant c'est par là liJU'il conviendrait de com-
mencer. ·Ainsi, dans le 'quatrieme .paragrap,he, la commission ·narle sim-
pl.ement de la maison ·de débauche, sans essayer de la définir" ( 1) . 

Respondendo· ao Ministro da Ju·st:ça, o Sr. Bérnnger, relator do pro-
j ecto, declarou : . 

"Mais j 'arrive au fait de péten tion dans la rnai·son de débauc:1e qui 
1'a particulierement préoccupé. Quekes rnnt _ les raisons qu"l a i·nvoquées ? 

-G'est d'abod que ce serait la premiere foi·s que ces mots "maison 
·àe débau~he" se 'trouveràient dans une lei'. ' et qu'il serait fort difficile 
·de les définir. 

( 1) J ournal Officiel, !e 2 février 1903. 
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Aussi, dit-il , la commis.sion n'en donne-t'elle aucune définition. 
M.essieurs, je crois que le .t-e rme s.e définit par lui-même: la maison de' 

débauche c'esit tout simplesment céHe dans '1aquelle Ie chefe de la ma.ison ,. 
qu'i.J soit tenacier ou ·sJmpk; propriétaire, aut.orbe et favorise des actes 
de débauche. 

I1 ·n'est pa·s né·cessaire de créer une définition, pour une s:tuation 
trnssi connu.e, aussi patentle, aussi fa.cile à d·émontrer. 

Mais vou·s· introduisse-z pour <la premier·e fo.:s le nom de maison de · 
débauc.he clans la loi , dit aussi. M. le .garde des sceaux. 

I1 faudrait ici préciser. M. le min'stre entend-i l-~i.) m'a se·niblé que 
tout·e son argumentati on donnait au mot la significatkrn que je •va·is d:re -
·.IV!. le ministre entend-il par maison de d·ébauohe seµ.lement la maison de 
tolérance , c'est··à'dire la maison ré•glementée, soumise à l'autorization di-
recte ou indirecte de la police, ·dans tous les cas à sa surveillance li'ês . 
active et .hebdommadaire? 

Peut têtr•e 'la definâtio·n et .)'introd·uctiO'n ·danê1 la .)oi sera:en•t-.e!les, en 
eflfet, dans ce cas, ·diffkiles; mais_ il serait maJaise ·de dire ce qui .constitue · 
la :maison de tolérnnc.e. M:i.is je Peponds que par "maison de débauche " 
nous entendons toute maison, publique ou privée, surveillée ou clandes-
tine, dans laque:lle on se li·vre à .la prostituticrn, et dans ce•s te·rmes généraux, 
il n'y ·a rien à préciser. (Humcdwrs sur dive.11s ba.ncs) . . 

Pard·o·n, ·Mes,sieurs, je v.ous. en pr:·e, ne sortons pas du texte proposé. 
Toute mais1o·n ou se pratique à prix d'a.rgent1, bien entendu, la prosti-· 

tution, n'est-el·le pas une maison ·de ·débauche" ? ( 1). 
A transcripção qll'e · ·ahi fi.ca é bast-ante elucidat:va para demonstrar 

que o conceito de ca'soa .de ~l(;qerancia •S Ó !é .comp.ativel com o regímen da 
regulamentação da pmstituição, O· qu•e não •s,e dá ·no Braz11 ! 

A Commissão de G"Jm.t:-tuiçào e ] u~tiça, certameni'e, .examinará essa. 
passagem do proj ecto. 

A segunda modalida·de do .crime previsto no ref.erid.o arL 278 está assim 
figurada: "admittir em .seu domicilio, com o fim de lucro, pessoas de um 
de um e de outro •s.exo, que ahi s•e :r.eunem para fins iUi•citos e immoraes ". 

'O concei to ·de dJon'i{!ciEio pelo direito patrio não se adapta ao sentido· 
que, natruralmente, O• autor do .projecto pretiendeu dar áqudle vocabu'lc:> da. 
disposição penal, isto é, o de cwsid, lagar de r'esidenâa. · 

Domicilio é o centro permanente d•a acfvi·dad.e ' juridica da pessoa, na 
ddinição de Windscheid, .citado por J . Monte-iro, q.ue commentando diz 
em nota - "Domicilio e residencia não são. ·expressões e·quivalentes. 

Aquelle se constitue pelo animo de fi xar determinado centro das rel a-
ções de direito; esta póde ser momentaneo· ou . transitoria, ' sem aquelle 
a·quelle animo" . Theoria do Pl'ocesso C1ivil e Commer'cial, v0l . 1, p.ag. 175 . 

·Parece que ficaria melhor em vez de domicilio dizer-se: na c•asla em 
que res:icNr, .etc. Não parece feliz tambem a l_o.cução "pesso.as de um e de 
outro sexo" por.que a conj uncção e faz excluir a hypothe.se de reunião de 
pessoas do mesmo sexo, para fins illiC'il!os e immoraes, ·quando é certo .que 
essa modalida·de dev.e lambem s·er punida. · 

'Üutro defeito -resalta ainda •da phrase fins illicltos, que abrange innu-
mero-s cas.os de infracção pena:! e que no emtanto não podem s·er clas5:fica-
dos em nenhuma das ·es·pecies puni·das pelo proj ecto propost.o. · 

As reuniões .de jogadores, d·e malfeitores, de co·ns,pira-dore~., etc. consti-
tuem reuniões bl'ticitais e, por i·s&o mesmo, são ·pun•:veis como •crimes es-
pedaes'. 

·Consignar, portanto, entre ·os crimes contra a segurança da honra ·e-
honestidade das familias, de que !•rata a reforma, a general:dade contida. 

( 1) J ournal Of.ficiel c·:t. 
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no conceito que ahi se se reunam para f.:ns ii1licii:.os, afigura-se-nos um erro· 
de technica j ur:dica. 

Realmente, a conceituação dos crimes qu.e podem ser capitulados eritre 
os que o projedo visa punir, deve 'er especifka e não ·comporta a .genera-
lização exp!"essa nas palavras :palia fiJns illicitos . 

Mere·ce igualmente reparo a_ exigencia de remuneração (coim fim de 
focro) que O· proj ecto faz para a puniçiio do crime daquelle que presta o 
seu domicilio para as reuniões iUicitas 01u immoraes. 

·o autor do proj.ecto, querendo, talvez, resp.eitar a tradição da theoria 
juridica do s romanos, conservou o ·conceito de Farinacius cau~a qwaestus 
et lucri habendi ou o ·de R:nazzi, que as::•im definiu a especie: 

Le·nocinii crr:men Zune so::um .con"/Jrah!'tur cum quis a:lielllim pro:stitui't 
' pudicitiam, wt eg iurpi off~d~o lucri faci•a.>f. Qua propter defil'iem!e prop!o•s:t:o 

lucr'andV, etc. 

'"Il prezzo rkevuto era quello que cos-tituiva il dilitto, e da questo-
prezzo nasc eva 'l'infamia", accresc;.en ta Calogero . (.1) 

A nova ·concepção •fo l·enocin1o, poriém . jiá não exige o elemento - lizcro 
ou remuno1ação para caracterizar o .. de:l icto, o que é f.aci<l verificar .em 
muitJos dos ·codigo,-, moderrqos . 

A condicão da venali dade ·do acto do intermediaria não dev•e ser exigid a 
como .elemento <Constitutivo do crime. 

Sob .o pontü de vis.ta juridic·o, a figura do delict:) não deixa de ser · 
completa s.em aquelle e.] emento. . 

•Por0 out1ro lado , a praf.ca de jw:·gar demon.stra que é muitissimo diffi.ci l 
e, ·ás veze-s, impo~·sivel fazer· a prova ·da existencia do· lucro, muito embora ,. 
para a cotnprehensão deste "seja sufficient.e a esperança de uma vantagem -
qualquer, 1proxi.ma ou remo·ta. 

Seria, por isso , melhor comi·d.erar a c·.rcumstancia do lucro como um a 
aggravante e não ·como condição .elementar do crime. 

No dito artigo, ·destaca-se a'.nda uma outra e·spec.ie do mesmo crime· 
· na phras e - afogar quarlto's para fa~·ilitar a pro1s.1·tl!'ição. • . 

ü.ra, ar:•ugar quartc~s, etc., parece pn:ma fade que equ:va~e a "admittir 
em seu 1donúcilio, etc." contEmpUado antes no mesmo artigo; por outro 
lado , o fim para qu e, ·contido naE1 palavras "para j1alc'ilitar a pr'o,.st:'tuição'', 
const<i tue já a modalidad.e ·do art. 277, alinea unica - quando declara 
"excitar, favorecer ou facll.t~·ar a pra'Stituiçâo, etc." 

A ·especie já es:·á inci.'uida naqueila primeira p.revi·são, que esta tu e a. 
pena de ·dous a Ires annos e nfo ser repetida no arf . 278, muito embora 
com a eluc''.dativa afogar quárton, tanto mais que a pena des.te d ispositivo 
é de um a tres ·a'lmos.. .. . 

Julga tamhem a commis1são que o c.arn de "con;ifrang,:mento por ill!f:- · 
m'.dação ou ameaças exercida<s coni'ra as mulheres induzi1dtas ao trafico" 
não pó•de f.icar englobado no mesmo artigo e puni.do com a.mesma pena. 

A hypothese é muito mais grave 
ü autor do delicto que con'Strange a victima, por inlfim~"dação ou 

am1m.ça a entregar-se ao commerci:) d<i prosUuição, não deve rnffrer a · 
mesma pena , commina:la no . dito a rt;go, para modalidades menos graves. 

O autor do proj ecl10· usa, no artigo que analysamos, das expres1sões 
"inodu.zir nrniheres a empregarem-se no trafico d'a prdst'itizição" que, rigoros a· 
mente, não exprimem o que e':: e, talvez, pretendeu punir . 

Ora, "os que se empregam no .trdfico" são geralmente os \i.n;termedia-· 
rios , são os agentes, .são . os suj€··t0os acthes do c'rime. As outras são as 
vi·ctimas , constituem o objecto. ·do· trafico, são os sujeitos passivo·s do dericto. 

(1) Op. cit. pag. 1166. 
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"Empregar-se no trafico'', sign:fica agir neste .commercio, como pro-
motor do mesmo, como seu exp'lora.dor. 

·Pelo cont1exto do citado artigo, deprehende-·se não ser erne o designi·o 
do reformadc.:r. 

A parte fina l do projecto que estudam,1.s consagra em seguida: "pres-
tar-lhes por conta propria ou de outrem, sob sua ou alhe·.·:J. res·ponsahil i-
dade, qualquer assistencia ou auxilio, para aufer.ir , direi::ta ou indirecta-
mente, lu·cros. desta especulação." 

Al·ém da o·bscuridade que resulta da forma "prestar-lhes qualquer as-
sis tencia ou auxJio", sem declarar em que - "para auferir, lucros dest a 
especulação", sem declarar qual seja ha ainda a notar , no dispositivo, o 
defeito de considerar o lucro elernentq visceral desse crime, o que já ·com-
batemos acima. 

•Passemos e:n seguida a o § 1 º do mencionado a.rt. 278, que é precisa-
mente o que trata de reproduzir as materias dos arts. l" e 2º do projecto 
de convenção , resultante da Conferencia Internacional de Pariz, perantê a 
qual o 1Brazil se compromeHeu a rea·liza.r a reforma do ·seu Codig:J ·Penal., 
no capitut: o pe rot inerite ao lenQ.ein'.•o. · 

O art. 1° do projecto da Convenção foi assim interpretado e accommo-
dado pelo deputado Mel'. o Franco. · 

"Alliciar, attrnhir ou desencaminhar, pa:ra saüsfazer as paixõ·es de 
outrem, qualquer nm!her menor, v:rgem .ou não, mesmo com o seu c-onsen-
timento ", etc. 

Trata-se aqui de punir a intermediação do crime, praticado contra a 
mulher menor, · sem a espe·c;ificação da violencia ou da .c-oacção, naVura•l-
mente porque a menorid·ade p.resume o vicio do consentimento. • 

Precisamos. rever o texto d1a .Convenção e compa.r.a l-o com a:s disposi-
ções que foram adaptadas pelos arts. 334 e 335 do Godigo Penal francez, 
para assim averiguarmos si, o que se propõe no proj ect:J satisfaz ás exi-
gencias de um preceito extreme de vi cios. 

O · art. 1 º da Convenção diz: "Doit être puni quiconque pour satisfaire 
les pas.sions d'autrui, a embauché, entrainé ·OU detourné, même avec son 
co·nsentement, une femme ou LUe mineure en vue de .1a débauc\Je, alars 
même q'ue les divers actes qui isont Jes é1léments contitutifs de l' :nfractlo n 
aurai.ent été accomplis dans· des· pays différents . " 

O ~ 2º do art. 334 do !Codigo Penal francez reproduz as mesmas pa-
lavras do a.rt. 1 º da Convençfo, .~1upprimindo un'came·nt1e a p!arte referente 
á extraterritori·edade. que constitue· um paragrapho especial . 

D.o confronto dos textos transcript:1s -com o que const.a dq proj ecto 
Meno Franco conclue,se que este ,supprimiu o e:lemenfo "de but de la dé-
bau.che ", que parece essencial figurar no <lispos':ti vo- propostio. 

Não é ·sem motivos que fazemos es te reparo. 
Pall'! Matter, em ~ 'ua magnifica e interessante monographia - Le T'rafic 

de l!a Débauche. commentando justamente o art. 334 da lei franceza de 
3 de abfr de 1903, diz: ' ' 

"A' l'examen de ce texte, quatre cond'tions apparaissent comme ne-
cessaires pour que le dé.rit existe: 1' !e fait d'embaucher, entrainer ou 
détoumer; 2' !e sexe féminin de la victime; 3' !e but de la débauche · 
4' la satisfacti.on des· pass,ions' d'autru'." , ' 

Estudando cada uma dest•as condições o autor demonstra que eKas 
constituem e definem, em seu conjuncto, uma das figuras jurídicas do 
crime de lenocínio. 

Relafvamente ao ter-::eiro requisito - "en vue de la débaii ::he" di·z elle: 
"C'est le but du traitant; la !oi ne precise pas en quoj doit co-nsister 

cet.te dé·bauche; tout acte de lubricité pe;ut être retenu; il ne s'agit pas 
:eul ement de l'envoi en maison de to lérance, en ét>abl ssements habitue·ls, 
reconnus ou clandestins; la !oi punit tout embauchage fait dans un but 



77 -

de turpitude. Le•3 applicat'ons de ce texte ne manqueront malheureuse-
ment pas. 

·n n'.est pas nécessaire que ,[a femrne ait éré 1ivrée rée:l1ement à ia 
débauche, ce qu'on veut pun:r •c'est 1e but, l'!in(ienlfion nrnnife.stée _par 
nn.e entente, et non !e résu:.ta.t. La Co.n.f.érence de Paris proposait merne 
de constituer une circonst1ance aggravante de "ce fait que Ia victime aurait 
ét·é effectivement livrée à la débauche. 

La !oi de 1913 ne !'a P'oint suivie, mais elle. n'a pas exigé comme con -
·dition du délit, q•ue !e. but de débauche ait ét·é atteint, e·Je se con:rente de 
l'accord des volont·és; avec !ui commence !e délit." 

Cunclue-se que o elemento ~ ".en vue dé la debat;·che" é e::s:oncia·.; 
para completar o conceito da especie cr'.minal figurada. 

Para preencher essa lacuna ·é bas•tanl'e accrescentar, depois da palavra 
- paixões ·_: o adj e·clivo - .'ascivc;s - que, de sua generalidade, abrange o 
.s 'gnificado da '.o·cu~ão - "en, vue de .la déb-a·uche". 

A C;nve·nção inclu:u a elucidativa "paixões de outrem" para significar 
precisamente o éaso da intermediação do trafis;ant.e, pois, que aquelle que 
pratica as mano·bras - a!liciar,. atíraWr ou desei1caminhc..1r", para satisfazer 
as proprd • .1s pa.xões, incid_-rá em outr.~ .pc.j a que não aquella destinada a 
punir o proxeneta . 

E' o caso dos §§ lº ou 2º do art. 266, do projecto Me>1 Franco. 
A •;;egunda parte, applicavel á ·mulher .maior do proj ecto, tambem não 

est;á de accôrdo com o proto·co~.o fin'11 l!a C.1nferencia, porque L e falta a. 
c onct'_ção "en vue de la d'ébauche" que poderá ser preenchida .com a acdopção 
de emenda . igua:; á que acima fica co·nsigna:!a, para a primeira parte, isto 
é, com a addição do vocaQ,ulo ''';!ase vas" ao sub3taniivo -" pajxõcc;" . 

Poder-se-h a ainda corri.gir essas duas falhas,. collocando-se depois do 
verbo -- "desencaminhar" ' - a phras·e - "para fins1 libidinosos e em 
satisfa,ção ás ·paixões de outrem". 

Preferiimos porém a .primeira formula pcirque é mais synthefca, muito 
embora tão comprehensiva como· estG u:ltima . 

Está perfeitamente Claro que o pemarnento do autor do proj ecto foi 
contemplar na 1 ª parte do § 1" o trafi.c,; contra a mimar e na 2ª parf\e o 
mesmo· de::'icto ·Contra a mulher mwior, mas por me'_o de ameaça, v1!otencia, 
fra:u:de, etc . · 

neve incluJr-se entre esses_ meios, que podem viciar o eonsientirnento, 
o engano, que nã·o 6 propriamente a fraude. 

Na, terceira parte do paragrapho que analysamos vem concretizada a 
fórma do trafico, pela refonçàio da victima na casa do -lenc'Cinio , do se-
guinte modo: "reter por quar ni-eio dos ac-:ma rejlerido•; contra a sua voni'aàe, 
aHnda miesmo por cau-sa de dI:'vidas 1:ontrrict'aida's' qualqwe·r mulher, m·a:_·ar o·u 
menor, vi'rgem ou não, em casa d!e i'enocinio ou olkigando-a- a em1reg\irLse á 
prosfüu ':çãà". 

Esta especie deJ.ictuorn não ficou est'pulada na Conv_enção, nem podia 
ser obj ecto do accôr:lo .i.nternacionaC, como uma obrigaçã!a dos paizes adhe-
rentes, porque ella constitue materia para disposiçã,J de dire·Jo privado. 

'Entretanto, a necess·idade de p·unir essa fórma do trafico, não escapou 
á previsão da Conferencia, tamto as·sim que, annexo· ao protocollo da Con-
venção, vem o Protiocollo de Encerramento que na '.lettra D suggere, aos 
paizes que figurzram na Confere.ncia, a inclusão em suas leis do preceito 
r.epress-ivo da rncdalidade a que se refere a 3" parte .d.10 projecto Mello 
Franco. 

Assim, pois, nada ha que dizer sobre a procedencia da ' idéa proposta no 
projecto de reforma. · 

·Quem tem exercido cargos policiaes, nesta Capital ou nas. principaes 
cidades dos Estados sabe que um dos meios mais vulgarizados de coacção 

·ou constrangimento, praticados contra as victimas do lenocinio, consiste exa-· 



- 78 

ctamente no fact o dos proprietario s de casas de devassidão reterem, sem 
formalida-de jurídica e sob o pretexto de garaniia de dividas, não só as rou-
pas, malas e outros bens das suas pensionistas, como as proprias pessoas 
destas. 

Esta infracção é, por certo, passive] de pena. 
O legislador francez, na reforma introduzida nos arts. 334 e 335, do· 

seu Codigo Penal estarniu. no § 4º, ·do citado artigo, penalidade contra tal 
delicto. · · · 

O proj e.cto Mello Franco consigna igual dispositivo, na terceira parte. do· 
§ 1 º, do art. 278, que acima deixamos transcripto. 

Transparece do enunciado do predito· trecho o pensamento de punir a 
retenção da victima em casa de lenocinia, por qualquer dos meios referidas 
na disposição anterior. 

Ora, essa disposição encerra duas especies de meio s, formando dous 
grupos de factos distinctos. O primeiro consiste em allioiar, attrah'r e des-
encaminhar e o segundo em empregar a ameaça, a violencia, a fraud!e, o abu-
so de poder ou outro qualquer meio de cu•aeção. 

Quaes são os meios exigidos, portanto, para que a retenção, em casa de 
lenoo.<nio, cu:istitua o crime figurado pelo autor do proj ecto? 

Serão o all{ciamento, a attracção ou o de'Sencaminhammrto ou serão a 
améaça, a ·violencia, a fraude, etc,.? 

A explicativa "contra a sua vomtade" incidentemente collocada depois da 
principal "reter por qualqner dos meios acima referidos" ,. parece que excluc 
a possibilidade de se referir o autor do projecto á ameaça; á violencia, á 
fraude, etc .. pela razão logic.a de que estes meios são sempre exercidos con-
tra a vontade do pacietnte. 

Por outro lado, porém, verifica-se que o alliciar, ai'trahir e desencaminhar, 
como actos que podem preceder á retenção , já estão contemplados como cir-
cumstancias constitutivas da prim eira e-specie punida, crime esse que se póde 
verificar em caso de lenocínio ou não. 

Assim .. pe•nsamos que a mente do legislador -deve ser a -de punir a reten-
ção, realiza-da por qualquer dos meios consistentes em ameaça, fraude, vio-
lencia, etc . 

Esta convicção se nos .afigurou ser realmente a verdadeira, d,esde que 
examinamos os §§ 3" e 4º do art. 334 .do Codigo Penal Francez. 

Vamos transcrever esses dous paragraphos para maior clarezá: 

"3.° Quicongue. pour satisfaire les passions d'a·utrui, aura, par fraude 
ou á l ' ai·de de violences, menaces, abus d'autoritoé, ou tolit a1:1tre moyeB de 
contrainte .. embauché, entrainé ou detourné une femme ou filie majeure en 
vue de la déhauche; 

4! Quiconque aura, par les mêmes moyens, retenu contre son gré, même' 
pour cause de -dettes contractées .. une persoffn e, même maj eure, dans une· 
maison de débauche, ou !'aura contrainte á se livrer á la prostitution." 

·A relação de dependencia em que está o § 4° do art. 3° e a referencia 
pelos mesmO's m,eios ligada, logicaménte, ao conceito ampliativo " ou tout 
autre moyen ·ele contr.ainte" .. fazem firmar a· opinião de ·que a retenção deve 
ser determinada mediante a.nwaça, violencia, etc . 

S i. por outro lado, investigarmos o valor etymologico do verbo reter, ve-
remos que a sua significação se acommo·da melhor -com a que resulta dos 
elementos "fraudei ameaça, v;làlencia, etc., do que com as de d.lliciar, a.ttra-
hir ou 1desencami11har". 

Neste caso, o preceito contido no proj ecto ficará escoimado de vicio , 
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desde que se lhe supprima a redunda'nte "contra . vontade", defeito em que 
:i ncorreu tambem o codigo francez. 

O alludido . paragrapho provoca ainda outros commentarios. 
Pelo que neJ.le se contém, é motivo igualrriente para · applicação de p.e-

nalidade "a rete11ção em casa de le11oci11io por causa de dividas" . 
Nem se diga que é est.a a causa (motivo de dividas) ligada áquellas 

fórmas ·de constrangimento, que constitue a figura juridica imaginada pelo 
1egislador. . 

A locução "ainda mesmo por ·Causa de divi::las contractadas" faz gerar 
uma nova especie punivel. 

Equivale a dizer - " a•!ém de outros motivos, por mais este" . 
Sim, porque a · rete11ção por meio de ameaça, v:·o·!e11cia; etc., pôde ser 

pratica•da por motivo de divida ou por qualquer outro. 
Si não fôr assim, pelo me.nos, a questão fica posta, para ser escJ.arecida 

110 debate. 
Ligada pela disjunctiva ou vem ainda o final do preceito a phr.ase "obri-

gal-a a entregar-se á prostitLL/ção". · 
Tratar-se-ha. de facto, de mais uma especie a punir? Parece que sim. 
Incluída, como está, no mesmo periodo, que é regida pela idéa ·principal 

de rete11ção, a u ltima oração "obrigai-a a entregar-se á prostituição" e · 
.approximada pela conjuncçã.o ou, é c'aro que se cogitou, alli, de mais uma 
modal idade do lenocinio. · 

O verbo obrigar envolve lambem a idéa de cünstra.ngimento .. de modo 
que o interprete poderá pensar que a u ltima especie já está conte.mp!ada na 
primeira parte do mesmo dispositivo . ' 

Deprehende-se, porém, do novo enunciado, que o autor do projecto pre-
tende punir ~ !º, a retenção em casa de Lenocínio, por meio de qualquer 
acto de vio!encia; 2º, por motivo de divida; e 3°, por motivo de prostituição. 

Este ponto tambem poderá . ficar elucidado no debate que se travar sobre 
'O proj ecto. 

O § 2° trata da magna questão da extraterritoriedade da lei penal. 
·Cogita-se de firmar a competencia para a punição dos crimes previstos 

110 art . 278 e seus paragraphos. 
Esta comoetencia é internacfonal. conforme já dissemos acima; p·ara 

justifical-a a Conferencia consignou entre as suas pon:ierações o seguinte: 

"Ce qui caractérise !e délit c'est qu 'i: est continue: ·1es actes successifs 
dont il peut ·se comnoser s'accomolis·sent, soit entre les frontieres. d'un pays 
unique, soit d.ans plusieurs pays. Il n'y a pas unité de lieu. Ce trafic crimi-
·nel est international, la pers.onne humaine est mise dans !e commerce et 
traitée comme une marchandise : les trafican.ts ont leurs agents·, 1eurs entre-

. pôts. leurs co.rrespobdences. 'leurs comptoirs d'ex.portation et jus·qu' à leur 
vocabulaire. Pour les atteindre il faut que 'la main de la justice s ' abatte sur 
·eux eartou.t ou a été conimis un acte délictu.eux. · 

La victime embauchée dans un pays du Nord. trans.portée à travers u n 
nays du Centre, a été livré dans un p.ays du Midi: le délit a été commis dans 
les trnis pays,. 'le passage d'une frontiere à l'autre ne. sera pas une garantie 
d' imounité; l 'entente intern9tionale n'est efficace qu'·à une con dition, c'est 
oue les délits seront punissables, alors même qLLe les diJJers actes qui e11 so11t 
Jes élém.ents co11séoLLtifs ont été accomplis •da:ns les pays différertfs" ( 1). 

A Commissão de Comtitui:;ão e Justiça certamente dirá a sua opinião a 
proposito do.s §.§ 3° ·e 4º do art. 278 do proj ecto, assh:n como naturalmente 

C1) Livre Jaune, pag. 123-. 
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·mandará consignar uma dispo sição no mesmo art:go e~tudand ·o as penas d :> 
parngrap·ho unico do art. '277 do Codi·go Penal brazileiro de 1890, dos paes, 
tutores, curadore~, pessoas encarregadas c!a educação de m enores, etc., que 
tiverem concorrido para a realização dos crimes previstos no 0,upracit.ado ar-
tigo 278. 

E' indispensavel, lambem, para que a obra da repressão seja completa. 
que o Congresso elabor.e uma lei referente á extradicção, . em que s·ej am 
contemplad.o-s .os casos de tnifego de mulheres. 

O priijecto ·denominado d'airn~tigememt pela Conferencia, e ciue vem an-
nexo á .. Convenção;• CO!'ltém medidas . qu-e . 'devem ser . adOptada·s tambem peia 
legi •lação brazileira como normas processuaes e outras que devem ser ada-
ptadas pe'a administração . como instruc·~Ões complementares á regular 
execução dos intuitos da Convenção. · 

Vão em seguida as emendas ao projecto Mello Franco, afim de qu-e -as 
mesmas sejam examinadas pela Camara dos Deputados. 

EMENDAS 

· N. l - Ao .art. 277, depois das palavras "qualquer outro meio", a ccres-
cente-se "·de coacção". 

N. 2 - Depois da a!-inea 1" do mesmo art. 277, na parte que consigna 
a pena " de dous a tres annos ", diga-s·e ~'de um a ires annos". 

O motivo desta emenda é facilmente justificavel. A pena de dous a tres 
s.nnos não guarda 'a proporciona'idade que deve existir entre o minimo e o 
maximo da pena. 

•Ó médio , que seria de dous anno·s e meio, tarrt·bem não traduz a ex-
nressão justa da p enali-dade, por.qve se approximaria tanto do maximo , como 
do mínimo, pela mesma relação de seis metes. 

Observaremos. além disso, que a ·pena c·onstituida como está, na sua 
distribuição •quan tit!ltiva, ~e afasta do systema seguido pelo nosso ·codig) 
Penal . 

N 3 - Na primei-ra alinea do art. 277, substitua-se a locução "desejos 
e paixões " •pela "desejos o'li paixõe'.s". 

N. 4 - Supprima-se tud o o § 2° do ar t . 277. 

N. 5 - Sub3titua-se no art. 278 a p;-rase "em seu do un:citio" pela se-
guinte: "na casa em .que resi.dir". 

N. 6 - Ao mesmo ar t . 278 - . Onde se diz: "peso as de um e de outro 
sexo", diga-se " ,~Bs:soa!J de sexo1s differenot·es ou do mesmo sexo". 

N. 7 - Substitua-:: e no citado. art. 278, a phrase,. "fins illicito s e immo-
raes" -p ara es ta outra: " fi1111s libidio-nosos". 

N. 8 - Su·yprimail!-se lambem no mesmo ar tigo as palavras "com fim 
àe lucro" . 

N . 9 - E!im ir- em-se t.Jd as as palav ras: "alugar qu-a rtos para facil i ta r 
a pro stituição" . 

N . 1 0 - No mesmo artigo, altere-s e o conceito: "induzir mulheres, quer 
abusan do da sua fraqueza ou mi s eria, quer co nstrangendo-as por intimaçã o . º'·' ameaça a em pregarem-se no trafico da prostituição", redigindo o mesmo 
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do seguinte modo: "induzir mulheres á pratica da prostituição com terceiros, 
quer a·busando da sua fraque za ou miseria, .quer viciando-lhes o consent i-
mento ·por meio de promessas". 

N. 11 - Substitua-se no referi d-o artigo todo o ·final que diz "prestar-
lhe por ·conta propria ou de outrem, sob sua ou alheia responsabilidade, 
qual·quer assistencia -ou auxilio para auferir, directa ou indirectamente. 
lucros dessa especulação", por outro assim redigido: "prestar .por conta 
propria ou de outrem, sob sua ou alheia responsabil idade, ·qúalquer assis-
tencia ou auxilio ao commer'Cio da prostituição". 

Pelas emendas propostas, o a·rt . 278 deverá ficar assim redigido: 
cArt. · 278. Manter ··ou explorar :casas· de prostituição; admittir na casa 

em .aue residir ·pessoas de sexos di fferentes ou do mesmo sexo .que ahi se 
reunam para fins libidinosos; induzir> mulheres á pratica da prostituição 
com terceiros, quer abusando da sua fraqueza ou miseria, quer viciando-
lhes o consentimento por meio de promessas. 

Pena - de prisão cel\ular por um a tres annos e multa de 1 :000$ 
a 2:000$000 . 

i\f, 12 - Ao § 1º do art. 278, depois das palavras " ·paixões", accres-
ceme-se "lascivas". 

Faça-se - igual emenda na .segunda parte do mesmo paragrapho que 
trata da mulher maior, isto é, a·ccres-cente-se o adjectivo lascivas depois do 
substantivo paixões. . · 

Na mesma segunda parte col\o.que-se depois· da palavra "frallde", o 
su·b'stantivo "engano". 

N. 13 - A parte final do dito § 1 º, onde se diz - "dividas contracta-
das'', diga-se "dividas contrahidas". Supprimam~se no mesmo periodo as 
palavras "contra sua vontade". 

1Sala -das sessões, dezembro de 1!f10 .-Alberto Sarmento, Presidente in-
terino e relator .-josino de Aralljo.-Deod~cio .de Canipos.-Dllnshee d:e 
Abrninces.- Carlos Gaircia.- B·ethencourt da Silva Filho.__,_João Simplicio. 

Red'acção para 3" d'.ÍsCllssã:o do projecto n. 515 a\es1!e anno, que mc,dij~ica 
os arts . 266, 277 e 278 do CodJigo Pena~ 

O ·Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 Os arts. 266, 277 e 278 do Codigo Penal são modificados pelo 

modo seguinte: 
TITULO Vlll 

Da corrupção de menores, dos orimes co-nflrta a segnra!l'çµ da honra e hones-
'ivdade das famizll"ias e do n:trage pnbaico ao pucdor 

Art. 266. Atten tar contra o pudor da pe·ssoa de um· ou de outro sexo,. 
por meio de violencia ou ameaça, com o fim de saciar paixões lascivas ou 
por depravação moral; 

Pena - de prisão cellular por um a tres annos. 
§ 1. 0 Excitar, _favorecr, ou facilitar a corrupção de pessoa de um ou de 

outro .sexo, menor de 21 annos,induzindo-a á pratica de actos deshonesto s, 
viciando a sua innocencia ou pervertendo-lhe de .qualquer modo o, seu senso-" 
moral: 

.Penà - de prisão cellular por seis mezes a -dous annos. 
§ 2.º -Corromper pessoa menor de 21 annus, de um ou de outro sexo, 

praticando com ella ou contra el\a actos de libi·dinagem: 
Pena - de ~risão cellular por dous a quatro annos. 



-· 82 -

Ar t. 277. Induzir algu.:::n por meio de enganos, violencia, ameaça, 
,ab uso de poder ou . . qualquer outro meio de coação, a satisfazer os desejos 
des>hones to & ou paixões lascivas de outrem; 

Excitar, favorecer ou facilitar a prostituição de alguem para satisfazer 
os ditos desejos ou paixões de outrem: 

Pena - de prisão cell ular por um a tres annos. 
Paragrap·ho: (-como o paragrapho unice do Codigo Penal de 1890) . 
J\rt. 278 . Manter ou explorar casas de prnstituição; admittir, na casa 

em que residi-r , pessoas de sexos differentes -ou do mesmo sexo, que ahi se 
reunam para fi ns libidinO'sos; induzir mul'heres, quer a·busando de sua 
fraqueza ou miseria, ·quer constrangendo-a'S po·r intimi.dação ou ameaças, a 
empregarem-se no traf!co da prostituição; - prestar por conta propria ou 
de outrem, •. sob sua ou alheia responsafo!idade, qualquer assistencia ou 
auxi lio ao commercio da pro'Stituição. 

Pena de prisão cellul ar de um a tres anno•s e multa de 1 :000$ a 
.2:000$000. 

§ 1.º Al!iciar, attrnhir ou desencaminhar, para satis<faz.er as p.a·ixões 
lascivas -de outrem, .qual.quer mu1'her menor, virgem ou não, mesmo com o 
_seu conseNtimento; alliciar, attra'hir ou -desencaminhar, para satis•fazer as 
paixões lascivas de outrem, qualquer mulh er maior, virg em ou não, em-
pregando para esse fim ameaça, violencia, fraud e, engano, abuso de poder 
ou qual.quer outro meio de coacção; reter, por .qualquer dos meios acima 
referidos, ainda mesmo por causa de dividas contra1hidas, qualquer mul'her 
maior ou menor, virgem ou não, em casa de. leno·cin io, ou obrigai-a a en-
tregar-se á prostituição . 

. Pena·s - as do dispo sitivo anterior. 
§ 2. º Os crimes de ql,le tratam o art. 278 e § 1 º do mencionado artigo 

serão punivei·s no BraziL, aind a .que um ou mais actos constitutivos das 
infracções nelles previstas telilham sido praticado s em paiz estrangeiro . 

§ 3.º Ni!-s infracções de que trata este artigo, .haverá Jogar a acção 
penal : 

a) por denuricia do ministerio publico ; 
b) mediante queixa da victima ou de seu representante legal; , 
e) mediante q ueixa de qualquer cidadão. 
1Art. 2. º Revogam-se as .disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 14 d<. dezembro de 1912.- Cunha J\!Iachaido, 

Presidente.-Carlos !VIaximiliano.- P'ires de Carvalho.-- Augusto de Uma. 
· --1\1 ello Frnnco.-Ad'o·:'pho Gordo . -Henrique V alga. 

LIMIT•ES ENTRE O BHAZIL E A HE'P LJIB LICA ARGENTINA 

Ao Congresso Nacional foi ·submettida, na fórma do .art. 48, n. 16 da 
·Constiiuição, a Convenção CG11Tip.lementar do Tratado de Limites de 6 de 

outubro de 1898, entre o Brazii e- a RepubJi.ca Argentina, 
Pm·ecer (*) ass i.ghada em Buenos Aires a 4 -de outubro de 19'10, peJ.o 

-elo 8 1·. La.menhci ministro do Brazil, S,r. Domicio da Gama e o das Rel a-
Lins ções Exteriores da mesma Republica, Sr. Carlos Rodri-

guez Larreta, tendo· sid.o as res.pe.otivas negoci ações encaminhadas e dirigidas 
pe1b benemerito braz'i1eiro Barão do Rio Branco. 

A simples appo.sição deste nome, illustre po,r .tantos .ti tufos, á .ex.posição 
·de moti:v·GS e. ,;w Memor:amdum .q.ue justificam e ,r.e.c0.mrne.ndam a Con-venção, 

( '') Parecer n. 67. 
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dispensaria a Commissão de Diplomacia e Tratados de qualquer critica,. tal 
é -a autoridade profissional, a competencia inegualavel e a inexcedivel ca-
pacidade dip!omatica, historica e geographica do estadista insigne, : que a Pa-
tria, a America e toda a civilisação deste continente recentemente perderam 
e cuja falta por longo tempo hão de chorar . 

Esse homem excepcional, que a perspicacia do arguto Chefe de Estado . 
que era o Marechal Floriano, foi arrancar aos modestos labores de um con-
sulado para 'L".lbstituir o Sr. Aguiar de Andrade na defesa de nossos direitos 
ao territorio das Missões, soube, sem disparar um só tiro, · sêm proyocar 
odio·s, açular rancores, ou derramar uma gotta de sangue, conservar no do-
minio do Brazil 750. 000 kilometro.s quadrados que a Argentina e a França 
lhe disputavam, e accrescentar ainda, pela incorporação <lo Acre 152.000 ki-
lometros de territorio ao patrimonio nacional. · · 

As pacificas vktorias ·das Missões, em 5 de fevereiro de 1895, do · Ama-
pá,' em 1 de <lezembro de 1900, e do Acre, em 21 'de novembro de 1903, con-
sagraram no paiz e fóra delle, o notavel estadista que, eín um só decennio, 
concLuira serena e pacificamente a obra titanica que as lutas e negodações 
multi-seculares entre Portugal e Hespanha não co•nseguiram realizar, nem 
o primeiro e o segundo Imperio lograram levar ao · cabo com as nações -limi-
trophes: - A demarcação das fronteiras· do Btazil. 

Essa obra, que fada honra a varias gerações e a muitos estadistas jun-
tos, foi, entretanto, executada pôr um grande e esclarecido patriota, qu_e não 
poderia jámais leval-a a termo si :não fôra principalmente .·um internaciona-
lista animado do mais largo es.pirito de justiça, de paz e de humani·dade, ins-
pirando por taes dotes a admiração e respeito dos proprios · adversarios. 

A definição dos seus processos está encerrada no conceito que elle pro-
prio fazia do seu querido Brazil. 

Dirigindo-se aos delega·do•s de uma confere11cia aqui reunida s-ob seus 
auspicios, e prestes a regressarem a seus lares, exclamou elle: · 

"Elles dirãJo ,. sem duvida, que viram uma bella terra , habita-da por um 
bom povo; terra generosa e farta, povo la1:lorioso e manso como as colmeias 
em que sobra o mel. Não ha aqui quem alimente invejas contra .os_ povos 
visinhos, porque tudo esperamos no futuro, nem odios, porque nada s.offre-
mos no passado. 

Um grande sentimento nos anima, o de progre·dir rapidament,e sem que· 
bra de nossas tradições de liberalismo e sem offensa dos direitos alheios." 

Assim se manifestava o homem qu·e na historia, nas festas nacionaes, na 
geographia,. nas chronicas, nos archivos e tradições do paiz tinha uma com-
petencia sem par. 

Delle pôde dizer com justiça Eduardo Prado: 
"Sobre qual quer assumpto brazileiro o Barão do Rio Branco tem sem-

pre a ultima palaYra." -
A Convenção de que ora nos oc·cupamos é a ultima palavra do beneme· 

rito brazileiro sobre nossos limites com a Argentina , cuja fixação, em 1895, 
foi aliás a base ào pedestal em que elle figura á nossa veneração e ao r e-
conhecimento dos vindouros· 

Prestada esta singela homenagem ao emet.ito compatriota cujo nome 
ha de ·ser se111pre 1embrado toda vez que se. tratar de nossos limites interna-
cionaes, passaremos a expor summariamente a necessidade e objecto da pre· 
sente Co•nvenção-. 

A penetração simultanea nesta parte do continente Americano pelos des-
cobridores e conquistadores lusitanos e hespanhoes, uns vindos do lado do 
Atlantico, outros das costas do oceano Pacifico, havia de produzir fatalmente 
entre elles conflictos e collisões. 

Respeitada nunca fôra a bulla de Alexandre VI, cumprido j ámais foi 
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±âmbem . o Trata.do de .Tordesilhas. As linhas imaginarias não eram notadas, 
e escalavam os proprios Andes as cubiças e ambições dos homens. -

O iit posisidetis crescia com as avançadas, cedia com os recúos, variava 
·emfim coin a sorte das armas, a fortuna dos exploradores, a audacia _dos ban-
deirantes ou a pertina-cia dos catechistas . 

Os Tratados d.e Madrid, em 1750 e de Santo Ildefonso, em 1777, em 
balde procuraram delimitar as possessões dos Reis Catholicos dos domínios 
{ias ·Magestades Fidelissimas, tendo ·sido as respectivas demarcações constan-
temente interrompidas . pelas guerras. 
·: A independencia das Coloniàs hespanholas e a emancipação do Brazil 
·encontraram as cousas no mesmo pé, herdando as novas Nações todo,s -os 
direitos e reivindicações que se arrogavam as antigas metropoles. 

Entre essas controversias avultava a que mantinhamas com a Republica 
Argentiua, por ser relativamente povoado o sólo em litígio, e pela circumstan-
ciil de · ser aberto e accessivel o terreno. · 

A indole pacifica do povo órazileiro affirmada de modo constante nos di-
versos regimens de seus governos, sua cultura juridica, e, finalmente, sua 
nunca desmentida ·lealdade para com os povos contiguos, j ámais permittiram 
que elle se prevalecesse das lutas intestinas dos visinhos, em algumas das 
·quaes interveio militarmente, para ajustar com estes os 'limites do Brazil. 

_ Não houve a esse réspeito solução alguma de continuidade entre a tra-
diçifo diplomatica do lmperio e a diplomacia da Republica. 

:Animados pelas mais louvaveis intenções, os governos brazileiro e ar-
gentino celebraram ·o Tratado de 28 de setembro de 1885, assignado em 
Buenos Aires pelo nosso Ministro Plenipotenciario Conselheiro Leonel M. 
de Alencar e o Ministro _de Estrangeiros D. Francisco J. Ortiz. 

Esse accôrdo foi firmado., segundo seus propricis termos: 
"Para reconhecimento dos rios Pepiry-Guassú e S. Antonio, Chapecó ou 

Pequiry"Guas·sú _e Chapim, _ou iS» Antonio"Guassú, e do territorio .que os se' 
para e está em litígio entre o Brazil e a Republica Argentina". 
- · Era o trabalho prelimi~ar indispensavel para o conhecimento topogra-
phico da zona contestada e a base em que deveria , assentar toda futura con-
troversià. · 

· ·Empenhados,, porém, em solver promptamente a, questão, ajustaram os 
mesmos Governos o Tratado de 7 de setembro de 1889, antes mesmo de con-
cluídos os trabalhos convenc.ionados no Tratado de 1885. · 
· O Imperador ·do Brazil foi representado pelo mesmo plenipotenciario, 
éntão barão de Alencar, e o- presidente da Republica Argentina pelo Sr. N. 
Quirno Costa. 

Ne11e declararam os dous governos que: 
"Desejando resolver. com a maior brevidade passive] a· questão de limi-

tes· pendente entre os dous Estados, concordaram, sem prejuizo do tratad·o 
de 28 de setembro de 1885, em marcar prazo para •se concluir a discussão do 
direito, e, não conseguindo entender-se, em submetter a questão á arbitragerir 
de um governo amigo." 

Esse anno de 1889 foi tambem o ultim9 da monarchia, e, logo no adven' 
to do noyo regimen, não escapou aos governantes a necessidade de proseguir 
ria senda da solução pacifi.ca e juridica da pendencia. - · 

O ministro das . Relações Exteriores do nosso Governo Provisorio, o ve-
nerando Quintino Bocayuva, e o nosso plenipotenciario na Argentina aihda 
o b_arão de Alencar, foram a Montevidéo, e a!li com os ·Srs. Estanislau Ze-
ballos e Enrique Moreno ,. representantes do Governo Argentino, assigriaràm· 
o tratado de 25 de Janeiro de 1890, dividindo o territorio litigioso e decla-
rando assim agir: __ 

~ .. . 
".Sob os auspicias da unidad·e internacional da America e em nome dQs 
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,_ sentimentos ·de fraternida·de c1·u.e c:~ ·;em -súbsrs.tir ·entre ·todos -os povos d9 

continente." 
Rejeitado, porém, pelo Congresso Na-cional, não prevaleéeu este tratadq, 

fica·ndo, portanto, subsistente o anterior, de 7 de setembro de 1889, adoptan~ 
do o principio do arbitramento. . 

Escolhido arbitro da questão .o presidente dos Estado·s Unidos, _ Grov~r 
Cleveland, de saudosa e honrada memoria, proferiu este, em 5 de foyereitõ • 
de 1895, sua sentenca. onde se 1ê: 

"Que a linha dÍvfsoria entre a Republica Argentina e o Brazil,-··n:à ·patt~ 
que me foi submettida a arbitramento e decisão, é con:stituida, e ficàr'á" . e'st;!l~ 
belecida pelos rios, e segundo os rios Pepiri-Guassq e Santo Antonio, a sab:et; 
os rios que o Brazil designou na exposição e documentos que me fotarri sú15' 
mettidos, como constituindo o limite acima . denominado systema oçci"denfaJ:'' 

Solvida a pendencia, por este laudo memoravel, restava executar a 'ta: 
refa, aliás difficil e delicada, de demarcar a fronteira fluvial, semeia-da ·de 
ilhas ou ilhotas, cuja partilha poderia originar tantas divergencias quantas: 
e!las fossem. . . · · . · · 

Para esse fim foi assign.ado, nesta Capital. em 9 de agosto de · 1895,' pelo 
nosso ministro das Relações Exteriores, Carlos Augusto de Carvalho e pel-ô 
ministro argentino aqui acreditado, Sr. Garcia Méron, um Protocollo deter·; 
minando ·o mo-do de estabelecer os marcos principaes-. . ·· · .: 

Finalmente, o tratado de 6 de outubro de 1898, celebrado no Rió ' d'e Ja: 
neiro, pelo· ministro do Exterior, general Dyonisio Cerqueira e o pleni'poten-
ciario argentino Sr. Epifanio Portella, estabelece os limites desigl).a-do-s peló' 
arbitro e ·o mo·do de se fazer a demarcação, estipulando no art: 4º que: 

"As ilhas do U ruguay e do lguassú ficarão pertencendo ao paiz indicado. 
pelo thalweg de cada um desses rios. · · 

Os commissari-os demarcadores, porém, terão a faculdade de propor a 
troca que julgarem aconselhado pelas conveniencias de ambos. os paizes, e 
que dependerá das approvações dos respectivos governos." · . 

Pelos "Artigos declaratorios <la Demarcação de Fronteiras entre os. 
Estados Unidos do Brazil e a Republica Argentina", assig·nados no Rio d.e 
Janeiro em 4 de outubro de 1910, pelos Srs. José Maria da Silva Paranhos 
do Rio Branco e Dr . J ulio Fernandez, foram approva:das toda·s as actas . e. 
conferencias, termos de inauguração de marcos, carta geral da linha diviso-'. 
ria entre os do-is paizes, plal)tas parciaes. da mesma linha e de todas as 
ilha-s e ilhotas, e, em geral, de todos os trabalhos · executados de 3 de riovem-. 
bro de 1900 até 6 de outubro de 1904, pela Commissão mixta brazileira-àr-: 
gentiha, em cumprimento da decisão arbitral de 5 'de fevereiro de 1895, 'do 
Tratado de Limites de 6 de outubro de 1898, e, das lristrucções de 2 de agos-
to de 1900. · . · 

Por essa· demarcação . ficaram pertencendo ao Brazil as seguintes Ühas 
do rio ·uruguay, desde a confluencia do Quarahim até a do Pepiri-Guass·ú:: 

japejzí, da Cruz, Pccloma,s, Quadrada, !3-zztzthy grande, Butuhy pequena, 
Santa Luzia i-nferior, DU Oriental, Mercedes, Ilha pequena dcts g4irruchccs, 
Lucas p;equena, ou ilha do Corrdeíro, das Taqiiaras inferior, ou de Ci!ma, Pi-· 
ratinin, ou Piratiny, Santo Isidro, Santa Muria, Jtacaruaré grande, São Xa-
vier, Cuma;ndahy grande, oi.: Comprida, do Roncador, <lo-._Bugre, ou dos- Bzi-
gres, Biguá, Jacaré, Sa.U&iho e Bziricá. · ,_.,. 

A' Republica Argentina couhe~am •as denomin_adas_; . . 
Pacá, Grande da . Saudade, Chaparro, Agizctpehy, Murcilagas, Tacuanis 

inferior, ou Occide1ntal, de Vargas, .San Matheu, Sarandy, 'Ilha gra,nde, Sa:n . 
Lucas 1gra11d·e, .Cerri'to, Piratinin (a quarta do grupo desse pomé), San lsidrn, 
Ijuhy Itâcwarare Chica,. San ]avier, Ch'ico Alferez, de./ Bon1aco, Canal Tue'r-
ro, Chafariz, Puxa para ttraz, Dino ou Náo e Pelpiri-Guassá, 
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No rio Iguassú, da bocca do Santo Antonio para baixo, p•ertencem ao 

Brazil as ilhas: 
Pesqu:eiro das Taquaras e às ühas e ilhotas <que precedem as cataratas 

do Iguassú, á margem direita. 
Pertencem á Argentim. as chamadas: 
Grande, d,e San Ago,~tin ou Sul, e as ilhas e ilhotas que precedem as 

cata.ratas do mesmo Iguassú, á margem esquerda . 
Pareciam assim resolvidas todas as duvidas, evitadas todas as incerte-

zas e preenchidas todas as formalidades exigidas na d·emarcação da frontei-
r-a e defini>livamente afastado todo o risco de novas divergendas, mas assim 
não succedia nfl realidade, porqu.e, d·evido á falta de precisão que houve no 
art. 1" do Tratado de 6 de outubro d·e 1898, ao designar o ponto de partida 
da linha divisaria, em frente ·ao ri.o Quarahim, a Commissão· Mixta não de-
marcou um trecho d.e seis kilometros do rio Uruguay, á jusant,e da parte 
oriental da confluenda do Qu,arahim, onde existe a ilha chamada do Quara-
him ou Brazileira, que ·lambem não foi comprehendida na dis.trfüu'ição que 
mencio·namos .. 

Dahi a necessidade de se completar a demarcação geral, estabelecendo 
as divisas do citado .trecho. 

Este é o objecto da ·Convenção ora sujeita ao nosso estudo, e sua uti-
!ida·de foi magistralmente demonstrada pelo grande Rio Branco, bem como 
os .direitos qu•e nos assistem á pos·se da di,ta ilha Brazi'lei'ra; no Memonmdum 
que, a 25 de setembro de 1910, enviou ao governo argentino, submettendo 
ao exame o ·proj ecto desta mesma Convenção. 

Os negociadores do ·Tir-atado de 1898, comqU'anto nã·o pudessem ignorar 
que na cünflu:encia do Quarahim havia ilhas e ilhotas pertencentes ao B·ra-
zil, ,em virtude de antigo'.s Tratados, parece que, dando a barra do Quarahim 
como p·onto inicial da fronteira brazileira-argentina no rio Uruguay, não ti-
veram hem em vista a Carta Geral da fronteira do Imperio do· Brazil com D 
Estado Ori·enfal do Uru.guay, levantada pela Commissão de limites de 1852 
a 1860 e da qual foram chefes, por parte do Brazil, o marechal BariLo de Ca-
çapava, a princip.io, e o general Pedro de Alcantara Bellega.r·de, depois; e, 
por parte da Republica do Urugu'ay, o coronel José Maria Reyes .. 

Nesta carta vê-se uma grande ilha brazileira que, ·começando defronte 
da barra do Quarahim, •estende-se na direcção i0este e sul, pelo Uruiguay 
abaixo. 

As actas e documentos da demarcação de 1852-1860 demonstram que 
na extr,emidade sudoeste dess1a ilha chamad·a do Quarahim e lambem ilha 
Brazileira, ha um mmrco que é o .decimo· terceiro e ultimo marco grande da 
fronteira entre o B.razil e .a Republica Oriental, começada 'ª demarcar na 
foz d·o ri.o Chuy, no Atlantko. 

A Commissão Mixta braú!,eira:argentina examinou a ilha referida, tan-
to ·asslm que •ella figura na planta .da barra do rio Quarahim, na folha que 
tem por titulo: · · 

"Situação topographica dos marcos principa·es" e apparece tambem <na 
grande carta <lo rio Uruguay, desde a confl_uencia do Quarahim até ~ ~o 
Pepiri,Guassú, segundo os levantamentos fe1tos pda mesma Comm1ssao 
Mixta. 

Esses documentos que os governos do Brazil e da Argentina devem 
possuir em seus ar·chivos, estão authenticados com as firmas. dos Commis-
sarios. 1Dyonisio Cerqueira e Pedro Es.curra. 

o marco brazileiro da ·demarcação de 1852 a 1860, collocado perto da 
extremidade sudoeste da ilha go Qu·arnhim, es~á ·a 30º-l 1 '-11" de latitude 
sul e 57º·38'-17" de longitude oéste de Greenwich, sendo de 63º e 30' no-
roéste o azimuth da lin.ha qll'e une ·esse mar~o ao ponto corresp.ondente da 
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margem argentina do Uru.guay, ponto esse cujas coordenadas g.eographicas 
devem ser, apprnximadamente, as ·s·eguintes, ·aguas abaixo da confltienc.ia 
d'o iMerinay; .30º- ll'-2i" de latitude sul e 57º-39'-02" de longitude oéste de 
Greenwich. 

Apezar disso a Commissão Mixta em vez de começa.r ahi a dema!'cação 
da fronteira entre o Brazi1 ·e a Argentina, no rio Uruguay, assentou os d·ois 
primei'füs marcos pfincipaes nas .seguintes posições, inaugurando-os em· 4 de 
abril de 1901 : · 

Ma.rco brazileiro no angulo formadJ pela margem <lirdta do Quarahim 
e pela esquerda do Uruguay; latitude sul, 30°-11 '-02"; lo·ngitude, 57º-35'-48" 
o·éste de Greenwich . 

. Marco argentino na margem direita do Uruguay; latitud.e sul, 30°-10'-19"; 
longitude, 57°-35'-30" oéste de Greenwich. 

1Esses dados cabalmente demonstram: 1 º, que a demarcação deixou de 
compr·ehender uma •extensão approximada de seis kilomet.ros da fronteira 
entre ü 1Brazil e a Republica Argentina; 2°, ·que, mesmo desprezando o ter-
ritorio brazileiro da ilha do Quarahim e dando rigoroso e litteral cumprimen-
to ao disposto no Tratado de 6 d·e outubro de 1898 e nas fosvrucções de 2 
d·e ·agosto de 1900, o primeiro marco principal argentino foi colloeado sobre 
o Uruguay á mointante da bocca do Quarahim 'e não defronte da bocca deste 
rio, conforme fôra estipulado, po•rque, em tal caso, d·everia ter sido !!!Ssen-
tado perto da confluencia do Merinay. 

O thalweg do rio Uruguay passa entre a margem ,dfreHa que é argen-
tina e a ·ilha do Quarahim, que é, portanto, dependencia geographica da ma·r-
gem esquerda do mesmo rio Quarahim e da d·o rio Uruguay, territorio da 
Republica Oriental . . 

üs tratados celebrados por .esta nação, sob garantia d·a Republica Ar-
gentina, deram ·entretanto ao BPazil a pos·se das ilhas que existirem na con-
fluencia do Qua.rahim com o Uruguay. 

Assim o Tratado de •Limites d·e 12 de 0'1tubro de 1851, entre o Brazil e 
a Republica Oriental, estipula em seu art. 3º § 2° o seguinte: 

"Da bocca do J agua·rão seguirá a linha pela margem direita do dito 
r.io acompanhando o galho· mais ·do sul que tem sua ·origem no valle do Ace-
guá ·e serra do mesmo nome; do ponto de·ssa .a.rigem, tirar"se-ha uma recta 
que atravesse o rio Negro em frente da emboccadura do arrni.o de S. Luiz 
acima :até ganhaT a cochilha de S. Anna, segue por essa cochilha e .ganha a 
de Uaed.o, até ao ponto em que_ começa o {;.alho do Quarahim, d:enominado 
.arroio da Inv1ernada pela carta ~o visconde de S. Leopoldo e sem nome na 
carta do cornnel Reis, e des.ce pelo dito galho até enkar no Uruguay; per-
ten1oendo ao Brazil a ilha:, ou ilhas que se acham na 'em.boccadura ef,o· Qua-
rahim no Urugu·ay. 

Ainda pela·s :notas reve.rsa:es de 3 a 31 d·e ,dezembro do mesmo anno foi 
firmada a genuina interpretação desta disposição. Disse o ministro ori.ental 
S•r. André ·Lamas: 

"Pelo § 2° do art. 3° do mencionado Tratado se declara que p·ertenc:em 
ao Brazil a ilha ou ilhas que se encontram na ernboccadura d·o rio Quaiahim 
no Uruguay. Ao fazer-se essa declaração, ficou ·su):>entendido, de accôrdci 
com to·dos os nrincipios admitU.dos nas es·tipulações •relativas .á navegação 
das •aguas comf'lu.ns, qu·e o Brazil náo :)e serviria da ilha, ou -ilhas da em· 
boccadura do Quarahim para embaraçar ou imnedi r a navegação dos ribei-
rinhos. Toda;; as estipulações relativas á ilha de Martin Gaorcia são rigoro-
samente applkaveis e lhes devem ·ser applkadas". 

Nosso ministro dos Negocios Estrangeiros, conselheiro Paulino José 
Soares de S'ouza, di·sse em resposta: . 

' "O (lba1xo assig.1,1ado confirma, da parte do governo imperial, essa in-

.. 
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telligencia que to<rna applicaveis áquellas ilhas as disposi·ções ·relativas ·á 
de. Martin Garcia, tanto ·quanto exigir e a dmittir a differença de •sua impor' 
tancia e posição e a liberdade de :navegação " . 
. , · · Esses áireitos a·ssim expressamente conced'idos ao Brazil sobre a ilha 
ou ilhas exis.tentes naquel las pa ragens , não podem ser ignorados nem re-
P(_'llidos pela Republica Argentina, porque .no Tratado de 15 de maio de 1852, 
feito em Montevidéo , entre ó Brazil e a Republica Oriental sob a garantia 
do go·v'érno argentino, foram modificadas algumas es tipulações -contidas no 
§. 3º do a-rt. 1º ·e no ·arL 4° do Tratado de ·Limites de 1851, mas em nada se 
alt$rOL~ . as do ar!. 2° § 3°, e ··es•se tratado de· 1852 diz; 

... "Todos os rria;s ·artigos do ref.erid·o Tratado de Limites fi.cam em seu 
pJ.~no e inteiro vigor. Ambas as pa.rtes contractantes •conveem em acceitar 
a ºgarantia .que ·expo.ntaneamente offer·eceu o ministro pl•enipotenciario· da 
,Republi.ca Argentina, por parte do governo encarregado das Relaçõe·s Exte-
riores .da dita ·Confederação. 
'. · . Esse acto de garantia, as1sirgnado em Montevidéo a 15 de maio de 1852, 
pelo ministro argentino Luiz José de la Pena, f·E>i ratifica·do ·a 19 do mesmo 
mez ·em •Palermô de San B·enito pelo brigadeiro general Justo José de Ur-
ci.uiza, -governador e capitão-general da provi·ncia ·de .Entre •Rio·s, ·general ·em 
.chefe do grande ·Exerdto Alliado da America do Sul e encarregado das Re-
lações Exteriores da Republi•ca Argentina. 

Baseado nestas Incidas e ·Condu.dentes ralzões, nosso ministro plenip-o-
.tenciario na RepubJ.ica Argentina ajustou •esta Convenção Complementar de 
Limites, em 4 de outubro de 1910, e o·nde, 'corno era de esperar, foram atten-
dida·s as justas ·razões que enumeramos .. 

1Por .esse .novo accôrdo, .o art. 1 º do Tratado de Limites, de 6 de· outu-
.bro de 1898, fkará substituído p·elo seguinte art. 3° da Convenção: 

"A linha divisaria entre o Braz.il e a R·epublka Argentina, no rio Uru-
guay, .começa na linha normal ·entre as duas margens , que passa um pouco 
á j-u·sante da p.o·nta sud·oeste da ilha brasileira do Quarahim; s,egue subindo 
o rio a mais distanda da margem direita, ou argentina, e das margens occi-
de·ntal e septentrional da bocc-a do rio· Merinay, na Argentina, e da bocca do 
ri9 ,,Quarahirn , .que separa o Brazil da Republica Oriental do Uruguay; su-
oindo o mesmo rio Uruguay, vae encoJ1trar ·a linha que une os dous marcos 
inaugura.dos a 4 de abril d·e 1901, um brazileiro, na hocca do Quarahirn, ou-
tro argentino· na margem direita do . Uruguay. , 

. Dahi ·s,egue pelo thalweg db Umguay aJé á ·confluencia do Pepiri,Guas-
.sú , como ficou ·est ipulado no art. 1 º do tra.tado d•e 6 de outubro de 1898 e 
.conforme a demar·caçã·o feita de 1900 a 1904, corno consta· ,da acta ass·ignada 
.r10· Rio de Janeiro a 4 de 6utubro de 1910." . 

Nestas condições, pensamos que a •Carnara ·dos Deputados não pód·e 
diêixar d·e approvar a presente Convenção: · 
. . 1º, p•o.rque está óabalmente demonstra.da a falta de demarcação de S·éis 
kilometros de fr.onteirn, fal ta que el.la vem supprir; 

·- . 2º, porquie a grande ilha brazileira do Quarahirn é reconhecida como 
noss,a, de accôrdo c om ·a tradição de noss•a posse e estipulação ' de a·n·tigos 
tratado,s; 

3º, '.finalmente, porque esta Convenção representa a pl·ena 1e cabal sa-
fü;fação ·ás judiciosas observações .do nosso propri.o governo. 

Ao encerrarmos ·estas 'linhas .não pod.erno•s de ixar, porém, de nos referir, 
como j•á o fizemos ao inicial-as, ao benemerito· inspirador deste .Ajuste :-0 
Barão do Rio Branco, e, -oom'o seu louvo·r em bocca extranha maior desva-
.hecirnento deve produzir nos corações brazileiros, não nos furtaremos ao de-
sejo de aqui r egistrar a·s memoraveis palavras agora proferi.das pelo Sr. Dr, 

_Rodrig.ues .•Lar~eta ; '.delega;do. da. R:ef1ubliqi .Argentina1 DéL $ys.sií<q jnàugutal <la 
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Commissão Internacional die Jurisconsultos que está reunida ·em 1nossa Ca· 
pital: 

"Apresento moção ·em nome da delegação argentina, para que a Junta 
de Jurisconsultos se levante em homenagem á memoria do Barão do Riü 
B.ranco. 

E' um dever que devemos ·cumprir na . primeira de nossas reuniões .. ' " 
A 1e!le couberam, desde o irrido, os trabalhos prepa·rato.riO's, desta Com-

missão. 
Será, além disto, urr:·a pPova de gratidão para com ·a nobre Nação que a 

hospeda, e que via .em Rio Brnnco seu filho pre.dilecto, porque affirmou a 
grandeza deste povo, mareando ·em todos os rumos do horizonte as fronteiras 
definitivEVs. de sua Patria. 

E', · frnalmente, uma obrigaçã·o que temos, mesmo para comnosco, por-
que, ·se Rio Branco foi um grande ·brazileiro, foi tambem um grande ame-
ricano. 

Era um sincero •collaborndor da paz continental, e, de mi·nha parte posso 
·affirmal-o, que .sempre o vi disposto a manter os vínculos i1ndestruotiveis de 
amizade que ligam •o 1Brazil á .Republica . Argentina." 

PROJECTO DE LEI (*) 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 fica approvada a Convenção Complementar do Tratado d•e Li-

mites de 6 de outubro de 1898, entre o Brazil e a Republica Argentina, as-
signada em Buenos Aires a 4 d1e outubro de 19.10. 

Ar.t. 2.º Revogam"se as dispo·sições em contrario. 
Sala das Commissões, de julho de 1912. - Dunshee de Abrq,nches, 

presidente. - LamenhJa Linls, relator. - Ce!l>o Bayma. - José To~entino. 
AnJstarcho Lopes. - Augitsto de Lima. - ]oaq'llim Luiz O.sorta. 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Srs. Membros .do Congre•sso Nacional. - De conformidade com o dis· 
posto n o <art. 48, n. 16, da Constituição, submetto á ~~ssa appr?~ação, na 
inclusa cópia ·authentLca, acompanhada de uma exposwao do Mm_1st_ro das 
Relações !Exteriores a Convenção Complementar do Tratado d1e Limites de 
6 de outubro de 189,8 entre o Brazil e a Argentina, ·a·ssignada em Buenos Ai-
.res a 4 de outubro de 1910. ~ · 

Rio d1e Janeiro, 28 de outubr-o de 1911, 90º da Independencia e 23º da 
,Republka. - Hermes R. da Fonseca . 

• 
(*) Projecto n. 67, 
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PREVIDENCIA SOCIAL 

INRANCIA ABANDONADA E CRIMINOAA 

O Congres•so N aciona·! decreta: 

TITULO 

Dii!spd.slíções geirr:~es 

Art. 1.º Recahem sobre a tutel!.a da União ou dos Estados, d•entro dos 
resipectivos territorios1 e para o effeito de serem submettidos a c·onvenienre 
·· regimen hospitalar ou educativo, os menoiies d·e um ou 
P1•ojecto (*) outro sexo: 
João Chaves a) materi'almente abandonados; 

b) moralmente abandonados , ou sejam os .que em 
rnzão de enf.ermidad·es , ausencia, negligencia, frouxidão ou de vicios de seus 
paes, ·est·ej am ·s.em conveniente direcção e priva·dos de educação; 

e) mendigos e vagabundo•s; 
d) que ti·v·erem deli'nquido. 
Art. 2.º A tutel la offidal decorre da decisão do tribunal ou JU!Z com-

petente, pondo o m.eno.r á disposição do Gov·erno, ·em conformi dade c om os 
arts. 11, 12 e 14 des ta lei, e ·s·e prolonga até á mai-óridad•e civil. 

Art. 3. 0 A autoridade publica poderá delegar a tutella de taes menores 
a qualquer parücular ou ass-0 ciação, ·que nos termos da presente lei se quei-
ram e·ncanega-r d·e seu amp aro, educação e instrucção. 

§ l. º Nos cas.os excepcionaes em que a qualquer dos• paes não caiba 
culpa alguma p·elo •estado perigoso de abandono , mendicidade, ou vagabun-
dagem em .que tiver sido encontrado o menor, sendo aque!les, além disto , de 
reconheóda i-doneid·ade moral, poderão int•erpor a sua autoridad·e para pedir 
a entrega do filho . N e·ste cas·o, porém , .devem suj.ei-tar-s·e ás prescri-pções im-
p.os.tas pela autoridade publica paT-a a execução · do regimen con\'eniente de 
cura ou d·e preservação , u nicos em que é passive! tal co·ncessão; entendendo-
se entret·anto que é um verda·d·eiro caso de delegaçã·o do poder publico parâ 
os effeitos• do paragrapho seguinte. 

§ 2. 0 A infracção de qualquer das condiçõ·es essenciaes estabelecidas 
para 'D exe·rcicio da tuteHa importa em sua r evogação por ·acto exclusivo da 
.autoridade penitenciaria sup•erior . · 

Art. 4.º Não poderá ser deilegada a tutella aos inim igos do menor ou 
de seus paes, nem .a pessoa gue delles dependa por alguma fórma. • 

('~) Proj ecto n. 94 ( 1912) . 
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Art .. S..º Quando o menor ficar sob a immedia.ta protecção da União 

ou do Estado, este será representado no exercic'.o da tuteJl!a pelo diredor 
do estabelecimento em que fôr aquelle collocado, sob .a direcção da auto-
ridade superior dos serviços penitenciarias. 

Paragrapho unko. Quand·o a <lelegação fôr a uma assoc'. ação é tido 
como •tutor o respectivo direct·or. 

Art. 6.º A tutella offic'.al, exercida ou não por delegação a estranhos, 
nos termos do art. 3º, não cornprehende os poderes sohre os bens do- menor. 
Tambem não comprehende, no caso de ·permanenda do patrio poder, a es-
colha de crença reúigiosa, nem a autorização para o casamento. 

'§ 1. 0 O que o menor adqui•rir comj o producto de seu tra.halho para 
a formação de seu peculio de reserva será por determinação do dkector 
do esMbele'Cimento collo.cado em caderneta da Caixa Economica, para lhe 
ser entregue quando estiver libe•rto <lo .regimen educativo, ou, antes disto·, 
pa:-a as applkações taxativamente .permitti<la.s por 1ei. 

·§ 2.º Os demais bens serão administrados, quando aos paes não caiba 
fazer , poT' 'llma pes·::oa idor.ea de nomea.ção do juiz de orphã·os da juris-
dicção do domic]io do menor, sujeita em tud-0 ás obrigações impostas nas 
leis civis aos tutores. 

Art. 7.0 Decahem do patrio poder: 
. I. O pae ou mãe condemnado como auto·r ou cumpEc.e de qualquer crime 

commettido contra um ou aJlgu.ns de seus filhos .. 
· II. O pae ou mãe cohdemna·do· p·or crime .de polygamia., ou abandono 
de •seus fi:lhos ( arts. 283 e 292 do Codigo Penal) . 

III . ·O pae -0u mãe que, por sua embriaiguez hab'.tual, má conducta 
escandalosa e noto•ri a ou má.os tra tos comprometia quer a saud·e, quer a 
mo-rarridade de seus fi.lhos. 

Art. 8. 0 A .destituição nos d·oUJs primeiros casos decorre de pleno di-
reito da 'sentença de •condemnação criminal qua.ndo irrevogavel . Na ultima 
hypothese depende de sentença civil irrevogavel, em acção especial, que 
os cura;d.ores de o'.rphãos, caso não o façam os parentes, são obrigados a in-
.tentar fogo que tenham c·onbecimento de qualqueT dos motivos. 

Art. 9. 0 Suspende-se o patrio poder desde a ·Condemnação irrevogavel 
á prisão, de qualquer d·uração que seja, de quem o- exercer, .até -0 decurso 
da pena. · 

tPf!ragrapho unko. ' A suspensão não attinge 'ª faculdade de consentir 
ou denegar auto.rização parn o casamento <los fi lhos, · nem a de indicar 
a reEgiã-0 ou crença em que devem ser educado.s. · . 

Art. 10. A read·quisição do patrio poder, expira.do o motivo da sus-
pensão, mesmo pela prescripção da pena, depende de pedi·do feito pe;Jo pae 
que soffrera a .condemnação a·o j'!liz de oTphãos com 'ª audiencia. do curad-0r 
geral de orp'hãos ·e do tutor do res.pe.ctivo meno·r. Será autorizada por al-
va11á desse ju.izo, mas só quando o requerente tenha pTOv.ado sua. reclassi-
[cação 'Social po•r meio do ·exercicio regula-r de ·profissão ou occupação licita 
e conveniente aos encargos do p.atrio poder. 

Art. 11. Os menores a~é a edade de lô annos .a.ccusados de qualquer 
infracção - delicio ou contravenção - não serão objecto de procedimento 
penal. Da mesma s·orte os mendigos e vagabundos até a eda.de tle 18 annos. 

Paragrapho unico. Em taes ca·sos serão submettid-0s a: process·o e jul-
gamento pernnte juizes O·U tribunaes especiaes encarregados de co.nst.atar 
os fac.tos da accusação, tomando informações detalhadas e precisas sobre 
seu estado phys'.·co e mental, hera.nça , precedentes, relações de familia e 
ed·ucação. 

Art. 12. Incidem ainda nesse pTOcesso e j11lgamento os menores até 
ai edade <le 18 annos em estado perigoso de abandono material ou moral, 
mes·mo que , não sejam vicio.sos. 
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Art. 13. Si ·O esta.do do menol' exigir um tratamento especial em con· 
1seg1:encia de retardamento anorma1l do desenvolvimento physico ou psychico , 

· de ·qualqt!er molestia mental ou ne!vosa, de sur~o-.mudez ·~U ou tra deg~ne; 
res-cenda que entrave uma educaça-0 norma.J, .º J mz -ou tnbunail o po~a a 

·disposição do Governo para que seja submet.ti-do ao tratamento apropriado 
em casa 'ª esse fim destinado. 

Paragrapho unko·. Si o menor fôr consideraido normal , será posto á 
· .dfrspasição do· Gov.erno 'Para que (seja 1&ubmettfpo 'ª• regimen edíuca'l:iv·o 
de preservação ou de reforma; 'ªº primeir-o si não fôr vicioso ou pervertido; 
ao segund.o .si fôr portador de costumes immorae.s e de más tendenc:as. Ao 
delinquente só será a.pplkad-0 o regimen de preservação quando, apresen-
tado bons precedentes e educação regular, ·tenha sid-0 o deHct·o um acto de 
mera casualidade ou de legitima defe<,a bem caracterizada, caso em q·ue 
poderá mesmo o me·nor .ser entregue a seus paes, si verdadeiramente id·one-0s 
e m:nhuma culpa tiverem na prat:ca ·do aic to de;Jictuoso. Ainda assim em 
caso de reinei de·nci-a o regiimen será o de reforma. 

Os menores que 1iverem delinquido· não viverão em contacto cbm os 
não delinquentes, embor-a apresentem o mesmo .grão de mora~idade. 

Art . 14. O s menores de 1-6 ·a 18 annos convencido,s de crime ou con-
travençã·o, quand-0 abs.olvidos pelos juizes ou tr:.bunaes communs se·rão en-
viados á . presença, do juiz ou tribunal especial afim de ·lhes ser applica.do 
o rcgimen conveniente, de accôrdo com as disposições cabiveis do .artigo 
precedente. O mesmo se dará quando a condemnação não pa.ssar de pr.isão 
a seis mezes ·OU fôr simplesmente de multa, porque ·então fkará srnbs.tituida 
pelo regimen edu.cativo de J'eforma, si o menor não fôr anormal. 

ParagJ1ap·ho unico. 'Send·o reconhecido que o menoT não é anormal e · 
que agiu por mera calsualidade ou de accôrdo· 1com os arbs. 32 a 35 do 
Cod·igo 1Pena:r, apresentando, .além disto. bons precedentes e regular edu-
cação, não sepá posto á disposição do Gov·erno·, mas será co.nfiado ao pa-
trocinio de uma pessoa: ou .associação que sobre e'lle ex~rça sua·s bo.as in-
fluencias e o mantenha ·em oc·cupação li·cita conveniente. 

Art. 15. O regimen de preservação se fará por meio de collocação fa-
miliar ou em escolas a esse fim destinados . 

;§ 1.º Até os sete annos a co-llocação deve ser .sempre prefer'.da e na 
sua absoluta impossibilidade o menor será internado em estabelecimento 
de refugio destinado a essa primeira infanci.a. ' . 

§ 2.º Fóra da 'primeira infanc'.a a co!locação, sempre desejavel visará 
a applicação" do menor a umá profissão industrial determinada e~ casa 
de um agricuHor, criad·or ou artist.a, .conforme as conveniencias da saude 
.<lo menor. sua vocação, precedentes ·edu.cacionaes e util•'.du.de da -0ccupação. 

·Art. 16. Quando a preservação se fizer em ins.tituiçõ.es escolares a 
todo t~mpo é _P?S:sivel proceder á collocaçã-0, sem interrupção, porém;' da 
apre·nd1zagem 1mciad.a . 

Art. 17. Os .directores das escolas de preservação, -0 uvid·a a au roridade 
penitencia·ria superior, poderão desligar •condiciona1mente os educandos que 
s~ acharem aptos para g~nhar a vida por meio do officio que tiverem apren· 
<l1d·o, <lesde que uma s-0c1edade de patronagem ou uma pessoa id·onea se en-
carre.gue de lhes o·bter trabalho e de velar po r elles até a maioridade. 
· .P,aragrapho u·ni.co. 'Será revogado o acto pela autoridade superio·r sem· 
pre ·que o menor ·correr perigo .no mei·o onde permanecer. 

Ar~. 1~. A educação pa-ra a reforma será fe'.ta. em seu periodo inicial, 
nun~a rnfenor a tres a.nno·s, em esco:Ja.s a ta~ destino af.fectada.s1. · 

§ 1.º A esse tempo ·ou .depois delle, sempre que o rnen·or apresentar 
uma prolongada conducta ex~i:i·plar e ~e disti-nguir pelo ·esforço e aptidão 
para os trabalh-0~ .do seu off1.c10, podera ser collocaido condicionalmente em 
casa de um agricultor, criador1 ou ·ártist-a; cenfc;>rinç ·a ~ffiniç!ac!~ ·ele ·-sua 
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occupação ; ou ser d.e p•refere.ncia entregue, sempre .c.-ondlcionalmente, a 
seu.s paes ou t utor civil, si estes apresenta;rem garanti.as suffici·entes de 
moralidade e estiverem ·em condições de d:rigil-os bem na sequencia dos 
processos. educativos . começados. 

§ 2.º Em uma e o·U•tra hy'Pothese dentro da menoridade civil fi.ca re-
vo.gad~ a co1l'locaçã·o ·e serão os menores reintegrados ·a uma escola de re-
.forma sempre que a pe:rma;nencia da ·colfocação se tornar perigosa para 
sua saude ou mora.li<laide . 

§ 3.º O regímen reformador, salvo casos muito excepcionaes, para os 
· q'-l·aes todav":a ·O juiz ou tribunal competente indicar•á .o que. fôr mais acer-
tado, só eomeçar.á aos ·sete a.nnos ·Completos, applicando-se antes dessa 
idade n regímen de preservação. 

Art. 19. O acto· de collo·cação .como o da su.a revogação é da compe-
te.n.cia da autoridade penitenci.aria superior. 

Art. 20. Verifica;do ·que o menor tem pae va1lido e em condições de 
educal-o e que não obstante o deixa em abandono, mendicidade ou vaga-
bundagem, o tribuna l ou juiz ·que tiver de dispôr sobre o menor, imporá 
áqueHe uma multa, de sessenta <lias do rendimento que obtiver pel-o em-
prego de seus bens e traba1ho. 

\Paragrapho unico. No O.is.tricto Federal essa multa será liquidada a 
requer:me.nto do Ministeri:o Publico pelo proprio juiz ou tribunal que a 
tiver imposto e se não fôr paga amigavelmente dentro de oito dias, a contar 
da intimação, ou por pTestações no prazo marcado pelo mesmo juiz ou tri-
bunal, será cobrada -judi.cia1lmente por acção executiva . . 

Art. 21. Aos dezoito ·annos ·completos começa a maioridade penal. 

TITULO II 

Do•s tribiinaes jii>venis 

Art. 22. A instrucção e· julgamento de todas as questões rela.tivas ao 
aband·ono, mendicidade, vagabundagem ou criminal.idade dos menores de 
que tratam os arts . 11, 12 e 14, desta lei ficam exaluidos do juiz·o commum. 

A:rt_. 23 . No Di'Strict-0 1Federal fica i.nst'tui<lo para esse fim um Tribunal 
JuvenH, q·ue se comporá de um jurista penitenciarista, um medico· physio!o-
gista e psychiatra, e de um peda.gogo. 

Ar.t. 24. Os membros desse tribuna<! serão nomeados pelo Governo 
denf>re os tres supplent-es respecti·vos de que falia o artigo s.eguinte : Serão 
· vitalicios e inamovíveis ·como 'OS magistrados. 

Art. 25. Os membros d·o Tr:-bunal Juvenil terão nove supplentes, 
sendo tres ' para cada uma. das espec:alid·ades exigi dais para a · sua com- · 
posição. 

Art. 26. Os s11pprrentes •serão nomeados pela autoridade penitendaria 
superior dentre os -classificados no concurso de ·que cogitam os paragraphos 
seguin·tes . 

§ 1.º Sempre que houver umái vaga de supplente em qua1lquer das tres 
secçõ.e·s será publicad·o edital por es-paço de '30 .dias, chamando con-
current~s. ·Estes são ·obrigados a requerer sua hab'.l itação por petição, pro-
vando a•lém de idoneida·de moral , sua capacid-ade e·speciail com trabalhos im-
pres•sos sobre o assumpto , publicado.s anteriormente ou feitos para tal fim. 
Em s·eguida haverá uma prova oral publica de arguição entre os ·Candidatos 
.e· pelos examina.dores sobre a respect:va especialidade . e pratica do 'Processo 
dos •t ribunaes juvenis n'aci·onaes e estrangeiros. 
. 1§ 2.º A commissão examina<lo·ra ;será composta de tres membros, um 
çlo_s _.qua_es_ ·_ p~r.esidente, ,.nomeados_ . pel~ autoridade p.enitencia'l.:ia.. su-pe'l'i-er, 
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dentre os membros effectivos e supplentes do Tribu•na~ Juven] e directorns 
de estabelecimentos para mE'nores. 

Art. 27. .Qs. supplen1es só podem s•er demi.ttidos, c~mo os .membros 
ef.fectivo•s do tribunal, por pro·cesso regular, segundo as leis ·em vigor para 
os magistrad·os . . _ 

Art. 28. Os supplentes ·serão divididos em tres turmas ou secçoes 
corres;pondentes ás especialidades dos membros do tribunal e em ca·da turma 
haverá a graduação de primeiro a terceiro. 

Art. 29. Os supplentes substituirão·, dentro da sua ·espedaNdade e na 
ord.em d.a graduação, os membros do tribunal em seus impedimentos .tem-
po.ra.rios, mediante convocação do preoidente ou independente· deUa em caso 
de aJcephal·a .completa do tribunal. ~ 

Art . 30. O Tr:bunal Juvenil funccionará ·sob a pTesidencia de um dos 
sens m embros ·que tiver sido ·eleito para tal cargo na primeira sessão de 
cada anno. D~ndo-\Se ai hypothese de nenhum dos candidatos reunir maioria 
de votos será '° presidente nomeado pela aut-orida1'•e oenitenciaria superior. 

·Paragrapho unico. ü vice-p·resid.ente se·rá o m;1 is velho dos outros mem-
bros do tribunal. 

Art. 31. Servirá de secretario 'ªº tri1buna1I ·1wJ. llacharel ou doutor em 
direito nomea:d·o pelo Governo, •sendo auxiliad·o põí' dous escTivães de no-
meação do presidente do tribunaL 

TITULO III 

Do processo perante o Tdbunal ]uv·~nil 

Art. 32 . Apresentado ao tribunal por qualque.r .autoridade judicia·ria 
pol~ciall ou administratí.va um menor nas c ondições dos arts. 11, 12 e 14, 
ou sendo a eJ.le chamado poT o·rdem do proprio .tribunal. será alffoctado 
ao Deposito ·de Menores .e no mais curto prazo, que todavia não deverá 
exceder de ·oito dias, proces•sado e ju·lgado. . 

§ 1.º A instrucção versará sobre o facto que determ(nou a apresentação 
do menor, com referencia especial ás .suas causas, ·sobre os ·precedentes 
indivi·dUSoes e .•so.ciaes ·do menor, sua educação; occupação e relações de 
familia. 

§ 2.º O menor será sempre submettido a um · ou mais exames mediC'o-
legàes tendentes a constatar, ailém do seu desenvolvimento physico e psychico, 
seu ·estado mental. 

'.§ 3.0 As observações, exames e declarações qU:e forem sendo obtidos 
serão lançados em resumo em um Evro especia·I d·enominad·o "Livro de In-
strucção " . á pag:na que couber a cada menor, a.uthenticando os peritos, de-
clar.antes ·e te-s,temunhas, o resumo de su·as resp.ostas .abaixo dai rubrica. de 
um dos membro.s do tri•buna!l. 

§ 4.° Conduida a instrucção seguir-se-ha o julgamento, que será fe ito 
em sessfo secreta, á qual poderão· assdstir, po·rP-'11. º" na.es ou tufo·r do 
menor, re·pT.es•e;ntantes das sociedades autorizadas, a~ém do defensor escolhido 
pelo menor pubere ·OU por seu representante legá!, ou do advog·ado ·nomeado 
pelo tribunal na auseno'.a da.quella escolha, desde o começo da lnstrucção. 

:§ 5.º Na sessão do ju•lgamento feito ligei.ro relatorio do caso pelo pre-
sid·ente e ouvidas em termos muito breves als considerações que porventura 
tenha .a fa zer o defensor do menor, apó•s a .discussão pellos membros do 
tribunal , será decidido prelimi.narmente si o meno·r está inc1uido em uma das 
hypotheses dos ar ts . 11, 12 e 14 desta lei e si é normal ou an·ormal. Não 
sendo ·O m.enor ·cons·idera:do abandonado, mend.igo, vagabundo ou verificado 
que não commetteu qualquer infracçã·o penal, será restituído ·a •s·eu repre-

- sentante ·legal· com a advertencia- que as c'.rcumstahcias exigirem . Si fôr 
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ou contravenção pena:! o tribunal decidirá si é vicios'O e pe.rvertldo, ou r:ao. 
Neste oas.o a decisão, .que .será sempre redigida por escr;pto· .apo•s o JUl.~ 
gameÍlto e assignada por todos os membros do tribunal, porá o men?r a 
disposição do Governo, indicando em c.onformidade com o art. 13 'O reg1men 
que lhe deve ser .app•licado. . . . . 

§ 6. º O tribunail fariá l'e.gistrar em liviro proprio e pagma especial 
sob o nome do menor posto á disposição do Governo a data e motivo de 
sua apresentação, filiação, naturalidade, .Jo.gar de residencia ou onde foi 
encontrado, observações sobre ·o estado physico e mental, precedentes, he-
rança, relações de familia, occupaçã·o e educação, com a concluisão da sen-
tença e a respect·:va data enviando uma cópi·a desse registro .ao director 
do estabelecimento a quem o menor fôr remettido. 

TITUL,O IV 

Dos e.stabelecimentois para menores 

Art. 33 . E' creado na pairte urba•na da cidade um estabelecimento _que 
terá a denominação de "Deposito de Menores" e s·erá excilusivamente affe-
ctado ao recolhimento obrigatorio do•s menores sujeitos ao Tribunal Juvenil, 
·até que lhes seja dado destino legal. 

§ 1.º Haverá nesse depos.ito secções d:stinctas para os dous sexos, pri-
vados de qua/l.quer communicação . 

'§ 2.º Cada uma des·sas secções será subdividida em "aposentos" aos 
quaes serão recolhidos os men.ore·s, sendo expressamente prohibido que se 
recolha mais de um a cada "apose·nto". 

· ·§ 3.º Nenhum menor de 16 annos, detido por qualquer mo•tivo .que seja 
ou apprehendido na via publica, como .nenhum menor de 18 a.nnos a•chado 
em abandono, mendicidade ou vagabundagem, poderá ser recolhido a outro 
e·stabelecimento, senão depois que lhe fôr dado pelo Tribunal Juvenil o 
destino il egal. 

Art. 34 . São creados na zona suburbana do Districto Federal: 
a) duas escolas de preservação,. sendo uma para o.s menores do sexo 

mas cuUno e a outra para os do sexo feminino; 
b) um e·stabelecimento para menores anormaes .com duas secções com-

pletamente distincta.s destinadas á ·Separação dos sexos; 
e) duas escoiJas de reforma, se·ndo uma para os menores do sexo mas· 

culi.no e a outra p·ara os do sexo feminino. 
Art. 35. As escolas a que se refere a kNra a do artigo precedente 

destinam-se a ministrar educação physica; moral e profis·sio.nal aos membros 
normaes aiffectaidos ao regimen de preservação . 

Paragrapho unico . A actual Escola Correociona.) Quinze de Novembro 
passará a denominar-se Escola Quinze de Novembro, e, reorganizada de 
a)ccôrdo com o que di'spõe esta lei, será .a esco'1a de prese.rva·çã:o para o 
sexo mascw!ino .. 

A:rt. 36. As escolas de preservação serão constituidas por pavilhões 
proximos uns dos outros, mas independentes, com capacidade rnaxima para 
50 . e?1;1can_dos. Nesses pa_vilhões ~erão internados ~s menores segundo ~ 
class1hcaça.a baseada ·:na 1-dade, nao podendo os de uma clas·sé estar em 
contacto com os das outras . · 

A Esco~a Q1.linze de <Novembro não receberá mais de 450 educandos 
e a es,cola para o sexo femini·no ma-is de 250 . · 

§ l.º A da.ssificação pela idade separará os -menores de .sete annos 
completos .a.té 12 incompletos dos de 12 completos até 16 incompletos e uns 
e outros dos de 16 annos completos até 21 . ' 
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. ·• 1§ 2.º ·Além -<lesta ·separação o·brigatoria o'utra's ·poderão ser feita3 no 
_interesse <la ordem e <la disciplina, fica:ndo, po·rém., prohib'.da a separação 
cel1lular. . 

· Art. 37. A instrucção ministrada na.s escola·s de preservação com· 
·prehenderá a instrucção primaria, leitura, escripta e calculo; noções pra-
tcas de s-ciencias physka1s e naturaes applicadas ás indus.trias e noções 
de <lesenho com applicações industriaes. 

Art. 38. O trabalho deve ·ser adaptado á natureza physica e desenvol· 
vimento cerebral do educa:ndo. 

§ l.º Na iE·scofa, Quinze de Novembro serão ensinados os seguintes 
.offieios: 

J ardinagem. 
Horticultura. 
Pomicultura. 
Sapateiro e corr:eiro. 
Alfaiate. 
Carpinteiro. 
Funi'leiro. 

· · . Marcinefro . 
. Tor:-ici ro . 
. Entalhador. 
Typographo e encadernador. 
Ferreiro. · 
§ 2. º Na escola para menores do sexo ·femini-no serão ensinad·os os s e· 

guintes offidos.: 
Costureira e trabalhos .de agu1ha . 
B·ordadora. 
Florista de fantasia. 
Engommadei:ra. 
Lava.d eira . 
Cozinheira. 
Confeiteira e pas.telleira. 
Chapeleira. 
Tecelã. 
•Noções de jardina.gero , horiticuJ.t.ura, pomicuHura ·e .criaçã.o de aves do-

mesticas. · 
§ 3.º A es·colhá do officio s.er>á fej1a peJ.o propTio menor, dentro das in-

clinações ·que apresentar, d.ependente essa escolha de juizo medico quanto á 
ad.aptabilidade de que falia o artigo. Si nenhuma vocação definida apresentar 
o menor. a escolha será fe'.1:a. de a·ccôrdo com a sua origem urbana ou rural 
e condições hereditarias. . · 

§ 4. º Será ministrada aos educandos do sexo masculino uma rudimentar 
i·nstrucção mifüar na qual se comprehende o ·exercício· de ti:ro a d~:stta·noia 
r.eduzida nos staoos. 

•Art. 39. O estabeJ.ecimento para a·no·rmaes será ·dividido em ca·da uma . 
de ,ffi.las secções mascul[na e femi.ni·l)a •em pavüh.ões distinctos .para a:s: sepa-
raçõe·s que, de .. aécôrdo cóm a hygiene e psychiatria , fôr mistiér f.aze.r entre 
os aff.ectad•os a seu destino, s-em esquecer a •Conve·niente separação das °idades. 

· cParagrap'ho unico. Aos i·nternados · serão . d.ados instrucção e trabalhos 
lJ.propriados a seu es·tado mental e dese.nvo:lvimento p·hysico, de accôr<lo com 
as ,prescripções medicas. · 

· Art.· 40. As ·escolas de reforma destinam-se a melhora.r o caracter dos 
menores vi·ciosos ou perver<tidos; d·elinquentes ou não, pela educaç[o e pelo ' 
tra:balho . 

Art. 41-. As es.colas de reforma s•erão consti.tui·da:s por pavilhões pro· 
ximos, mas ·iffdepen:dentes uns ·.dias outros, com •capacidade maxima cada um 
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paora 50 menores. Haverá completa sepamção noclturna depois das ho·ras de 
estudo, trabalho e riefeiçõ·es. 

'Paragrapho unko. ü internamento nos diversos pavilhões s•erá feito se-
gundo a classificação basieada ·nos aintecedentes e ·gráo .de corrupção 'dos 
menores, .apurados ·a princi·pio pela cópia do registro de que falla o § 6º 
d-o arrt. 32, mas d'e modo que nã·o sejoa violada tambem a das,sHicação ba-
seada na idade, conforme o § 1 º do art. 36. · 

:Art. 42. A es•cola de refor.ma p.ara os menores .do sexo masculino será 
consti1tuida por duas secções: ·uma itDd.u:s trial com os offi.dos de .carpinteir·o, 
marcineiro , funilúro, alfaiate, sapateiro, corrieiro, encadernad.or e ~y.po.gra
·pho, torneiro , entalhador e ferreiro; a outra .agricola .para trabalhos do cam-
:po, cultura ·de .terra e criação: 

Paragrapho unico. A do sexo feminino .comprehenderá os mesmos offi-
dos d.o § 1 º do art. 38. 

Art. 43. A -escola do sexo femi:-Ji,no não receberá mais de 300 menores 
e a do sexo masculino mai.s de 200 em .cada .secção. 

Art. 44. O ensi·no constará, atém d,o of.fido de ins:t11ucção prima11ia -
de leitura, es·cripta e cakulo; noções .de .sdencias p·hysicas e naturaes, appli-
cadas ás industr:as e noções de desenho .com a.pplicações industriaes; obser-
v-ando-se tanto -quanto pmlsivel o regímen militar. 

1Paragrnpho unko. 1Na secção agr-icola será ministrada parte pratica .e 
par.te the·oricamente, com o intui1o de transformar os internad·os ·em ope-
r.a:rios ag,rico'las capazes de •applicarem os ens:namentos da sci.encia. 

Para esse fim o Governo contractará no e~tran.geiro pessoa idonea. 
IArt. 45. O trabalho no·rmal será diarfo de oito borais, com interv:allo·s 

de descanso e .sempre ad.apt.adq á natureza dos init-ernados. 
Paragr-apho unico. A escolha do officio o:bedecerá ás meSilTia•s condições 

do § 3º d·o art. 38. 
Art. 46. ,Passado 10 prazo do art. 18, e dadas as C·ondiçõesi de seu § 1º, 

esta·ndo o internado_ habilitado :a ganhar a vida ,pelo o.f.fkio que tiver -apren-
dido , poderá s·er desligado, si houver obti·do emprego por ÍtI11termedio de um-a 
so.ciedade de patronagem ou de ·pess,o-a idonea, que se encarregue de velar 
por elk ::lté •ai inaioridad;e. Será .s:empre .-ouvida a :autorid·ade penitenciaria su· 
perioT e .por ell-a revogado ·O acto desde ·que 'º menor corra .pertlgo no meio 
onde permanec-er. 

Paragrap•ho unico. O diree1tor poderá .desli.gal·o·, dando-lhe .trabalho na 
respectiva offidna da es·cola como operaria livre, até que elle encontre col-
J.ocação na vida civil. • 
· Ness:e caso o menor p.as·sa-r.á .a viver sobre si, recebend·o semanalmente 
o salario .que lhe •tiver sido marcado •pelo d.irector, de accô•r.do com o que 
fôr oTdianaT;amente pago na sode1dade, attendendo á sua habilitação e capa· 
fade de trabalho. 

Si o menor assim beneficia·do não se conduzir bem, ou mesmo si .deixar 
de curnpri-r as ohrigações impostas para sua liberdade condicional, seTá rein-
t·egra.do á escola por acto da -autoridade .peni.tendari•a superior. 

Ant. 47. Em favor de cada educand•o, quer nas esc-olas de pres·ervação, 
quer nas escol.as de r~forma, se formará um 1peculio que será comp-osto pela 
accumulação d.a terça parte da importand.a em .que fôr avaliado o seu tra-
bafüo dia·rio. Esse pecul.io de reserva será depositad·o trimestra·lmen•te na 
Caixa Economica desta .Capital. 

Art. 48. As punições d:sciplina•res serão: a:dvertencia, privação de ali-
mentos supiplementares, privação de recreio, desti1tuiçã;o d.as reg.aliaS\ escolares 
e trabalho extraordinario. 1Este não pode!"á a•ttingir -a mais d·e diua·s horas 
além do regímen '11.ormal e não irá, em caso algum, a.léI.TI das oito horas da 
noi'te, nem· começará antes d.a:s 5 1 J2 da ma·nhã. 

Ar·t. 49. Os premias cons.istirão ·em: elogi-os publicas, c-oncessão . de 
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alimentos su,ppJ.emenrares e regalias escolares, .que 1não firam todavia a 

. norma!i,dade ~a disieiplina. 
Art. .r:o. O fundo patrimonial de ca.da escola será cons,tituido: 
1 º com as sommas: par:a is!'lo annualmente votadas :pelo .Congresso Na-

cio.nal ;' 
2º, com os valores que forem doados ou legado·s á es.cola por qual·quer 

meio legal; 
3º, com a renda liquida das, o.fficina,s e do.s trabalho.s d·e campo. 
Art. 54. E' permittid·o aos p.artioulares, individualmente ou em socie-

dade~\ a creação e 1111nutenção de EscolaS1 de 'Preservaçifo ou d·e Reforma , 
com a condição de r .0 t·erem em mira lucros' ,pecuniarios, de obterem .prévia 
autorização do Gov ,.-no, de sujeitarem-se á sua fiscaliz.ação e de as molda-
rem pelas dispos.içGes ,da .presente lei. 

§ 1 . º A taes pess:oas s>erão concedidos os s.eguintes favores: 
a) dispensa de q.ua\.quer impos1to federal em que incidam; 
b) transporte e passa.gem gratu:tas nas estradas de forro do governo 

ou .poP elle subvencionadas .para inE\trumentos e machinas destinados ao en-
sino profissional, para os productos do estabelecimento que se destinem á 
venda e para o pessoal adn1iinis.trativo da escola; 

e) dis:pensa do impos1to de transmissã'o de propriedade no Dis1trkto Fe-
deral; · 

d) subvenção em dinheiro até 36 :000$ por anno, durante o ·periodo 
maximo de tres annos. 

§ 2. º para gozarem ·da pr•erogativa sohre os impostos de importação o·s 
est.abel-eciment<0.s deposHarão préviame.nte na Directoria d·os S.erviços P.eni: 
tenciarios a fü:ita detalhada do ·que pret enderem importar por anno, com a 
declaração da quanti.da·de, .pes·o, medid•a e •qualidade dos1 objectos e da época 
de cada imp·ortaçfo, a.fim de que, informada 1pela directmfa, possa, si fôr 
de direito, o Ministeri•o do Interi·or requisitar a concessão do Ministerio d·a 
Fazenda. · · 

§ 3. º O Govenno não consentirá . . no esta·belecimento des.sas escolas por 
particulares ou associaçõ•es, sem que pro.vem dis·pô.r de um capital inicial 
realizado, . nunca inferior a 50 :000$000._ 

Art. 52. A's escolas particulares .pó.de o Governo ·enviar ·os menores .con-
demnados á preservação, ou á reforma, meno.s os criminosos. · 

A·rt. 53. Identicos favores aos do art. 51 serão igualmente concedidos, 
no .que lhes -fôr util, ás instituições que existam ou se venham :a consti1uir 
para assistencia á prime.;ra infancia , como as c·reches, dispensarios, hos-
pitaes infafl1.is, colonias de f.éri.as , recol.himerutos para recemnascidos abando~ 
nados, asylos para menores de s:ete annos e externatos pro.fis.siionaes: 

Art. 54. O Governo auxiliará as .s1ociedades de .patronato que se fun-
darem para protecção á i:nf.ancia abandonada e d·elinquente: 

•Paragrapho unko . Esse auxilio c·omportará : 
a). uma subvenção até o maximo de 20:000$000; w 
b) reconhecimento de sua capacidade legal para .receber o.s menores 

abandonados e exercer s·obre elle~ o direito de tutella; 
e) passa•g;em .gr-aitui·ta nas estradas de ferro ·.do Governo ou po·r elle 

subvencion:adas ·paria ü-S membros do !!J:atronato qua:ndo no ·exercido d•os 
seus misteres. 
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TITULO V 

Da fundação e custeio dos estabelecimentos, e do Tribunal Juvenil 

·Art. 55. E' . aber to ao Ministerio da Justiça e Negados ·Interiores, ao 
.qual ficam subordinadas as instituições creadas nes.ta lei, o credito .da som,~ 
ma necessaria aVé o maximo de 1. 500 :000$ para .a sua funda.ção. 

IArL 56. O pess·oal destas .instituições terá -os vendmento.s . . constantes da 
tabella annexa, send-o dous terços de :ordenadü e um terço de gmtificação. 

Art. 57 . Para ·as cadeiraf! de instrucção primaria serão prelfe.ridos os 
professores d·i1p lomados da Escüla Normal da Capital Federal. 

Art. 58 . Os siup.plentes do Tr1ibunal juvenil quando no exercício dos 
.-cargos de membros desse tribunal perceberão os vencimentos in t'Bgraes. dos 
substituídos, sem accumulação, porém, com o.s vencimentos proprios. 

Art. 59. As primeiras nomeações para o Tribunal Juven] serão feitas 
livremente. 

Art. 60. Revogam-se as dis·posições em contrario. 
Sala: das sess·ões~ da Gamara dos Depu tados, 11 de julho de 19 12. -

João Chaves. 

ANNEXO 

TABELLAS 

Deposito de menores 

·1 d irector ... , . . ....... . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . 
·1 escri·Jão ... . .... . . .. . .. . . . . ... . . . . .. ....... . .. .. .. .. . . . . 
1 escript.urari o ... ' . . .. . . .. . .. .. . ..... . . .. ... . .. .... . .. . . 

:3 guardas (sendo qua•ro mulheres) a . .. .... : . .... ... . . .. . 

. Escola de Preservação e de Refornia 

1 director . . ... · .. .. .. ........ . ...... . . . .. .. . . . .... .. . . . . . 
1 •SUb~director secretario . . . . . .. ... ..... · . . . .. .. . .... . . . . . 
1 escriu turario . ... ...... · .. .. ..... . ... .. .. . . .. .. . . . . .. . . 
l nspectores (um para 35 alurnnos) a . ....... . . . .. : . .. .. .. . 
Professores primarias. (um para 35 ai um nos ) a .......... . . 
·1 pro·fessor de musica ..... . . . . ... . . . . . .... . . .. . . .. . .. . . . 
1 prnfcss0r de d esenho .. .. ..... .. .... .. . . .. .. . . .. . ... . 
1 professor .de sciencias p"hys•icas e natur-aes ... . . . .. . . ... . . 
Pr.ofe.sso-r de gymnastica e exercidos mi l.itares a ... . .. · .. . 
Mestres <l·e officinas a ......... . . .. . . '. . .. .. . .. . . . . . .. . . . . 
•Gratifkação aos alumnos contra-mestres a . ... ..... . .. . . .. . 
1 professor de agrunomia . . . .... . .. . . . . ... . . .. .. : ... . .. . . 

Tribunal Juv;enil 

3 membros v.ítalicios a . . . ... . . . ..... . .. . .. . .. . .. ... . . . .- .. . . . . 
·g s.u-pp'Jentes a .... . ... .. .. . .... . ...... . . · . . · · · · .. · · · · ... · · · · · 
1 secretario. . . . . . ... .. . . ............... . . .. . ... . .. , . . .. . . . 
2 escr·ivães a ... .. ... .. . . ... . .. ... . . .... · ·. · · · · · · · · · · · .. · · · · · 
2 contínu os a .. ..... .. . .... . . . .. . . .. .. - .. .. · ..... · .. ·. · . · · 
1 porte.iro . . ... . . . ........ ... · . . · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · .. · · ·· 

7:200$000 
6:000$000 
4:800$000 
2 :400$000 

9:000$000 
7:200$000 
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Sa1a das sessões da Camara dos Deputa.dos, 11 de julho de 1912 . -
João Chaves. 



Camara 

- · 100 -

HORAS DE TRABALHO E CONDIÇÕES DE SALARIO DO OPERA·RIO 

\E' dever da Commirnão, a que temos .a homa de pertencer, dizer precí-
1puamente da .constitucionali·dade da mMeria dos .proj·c,cto"° 

Pa.1·ece1· ( •) !1.o submettido•s ao seu estudo . antes de entrar na apreciação 
81•. Af1•ani o da conveniencia, ou desconve.ni·encia, da adopção dos prin-

c1e Meno .Fninco ci•pios e dispositivos nelle·s .co-ntido.s. · 
tO projecto n. 4, do corrente an.no, .s.ubscripto pelos hon-

rad•os De.putad os - Srs. Foigueiredo ·Rocha e R·o.gerio de :Miranda - iprn-
cura e~tabele.cer al.gumas regras ·para a co.nsti;tuição do "conPracto de .setrv·i-· 
Çqs", segundo a terminolo gia do .Co.digo Civil Alkmão, ou "co·rAt"acto de lo-
cação'', cons•oante a technic·a de todos os o ~tros co1igos das naçõe.s culta:;., 

1 O ·projecto de Go·digo Civil , organizado pelo saud·oso jurisconsul·to, Sr. 
conselheiro Coelho .Ro:drigues, tratou do referid•o .amumipto no livro 1 º, da 
Parte Especial , ,titulo V, cap. 3°, s·ob a epi•graphe - "Dà locação d!e serviços .. , 
- reservando ;JJara o liv.ro 3º <la mencionada Par;te Espetd:an as ·normas re-
gulado ras do contracto especial de locação de SJ!rviç·o.s domesti.cos, isto é, 
daquell e sen,iço que o pTOpfi.o auto r do prnj ecto refer)do assim definiu: 

"·Consiidera-s·e domestico o serviço ha:bitu.al e in-terioP da casa-. 
o-u res.idencia do amo ou patrão, e, em gera!, aquelle que >habita a 
pessoa, que o presta, a entra·r nella e sa1hir, a .qualquer hora do-
dia, sem se fazer annunciar." (Art. 2.352) . 

O projec-t·o de Co-digo Ci vil, votado .pela Gamara d·os Deputados e om:. 
em ' discussão no Senado, cogitou igualmente 1d•o assumpto em seus artiigos; . 
1.219 a 1.238, sob a epigraphe - " Da locação de serviços em genib". 

·Esta, .como fico·u acima assignalado, é a denominação· q.ue a·o in.sri-tut~ 
j uridico em questão tem ·s:do preferida p·or to·das as legi·sfações, segundo 
a trndiçã.o do Direito Romano no conéeito da antiga focato operarum. O pro-
prio moderno Codigo Federnl sui~·so a exemplo de todos os ·Outros --
menos o· ailemão - .con'Siderou o contracto de serviços .como uma simples 
~pplicação do contracto de l·o·cação em .geral. 

A Allemanha imperialis·ta, co.ns·ervadora ·e dis•ciplinada, foi, ·que, rom-
pendo com a tradiçã·o do romanismo, ado•ptou de •prefe.rencia o conceito ra-
dicalmente democratico e igual itario d·o contracto de sie rvVços, supprimidos. 
fados os termos .que implicassem a idéa <le qualquer differenciação stociai'.. 
na natureza dos serviços con:t rac tados. e forma .de sua remuneração, 

A commissão dos jurisconsulto s franceze9 . nQJmeada pelo comité de le-
gisl ação estrangei-ra ;para •traduzir o novo Codigo Allemão, assim se exp Pime 
em ·breve co-mment.ari·o ao titulo do mesmo codigo., relativo ao contrac'/lo de: 
serviços: 

" Visando pôr em destaque o caracter s10.cial do di to contracto, 
basea.clo no -trabalho humano, o legisl ador allemã'o rnpudiou a a-n-
ti.ga assimilação entre o comp romisso de prestação desse trabalho e 
a li>cação de ·uma cousa; - foi ~por isto .que ·elle rejeitou a. ex·pTes-
são "!-e-cação .de .s•ervi.ço,1" e baniu t·odos ·os termo·s que implkas.sem 
duminação de um dos contractantes sohre o outro , taes como "pa-
trão, amo, creado , operario"; - ambos são collo·cados na ling.ua-· 
gem .da leL em pé da mais per.feita .eg:uai.ctade; um é '"o que tem 
dfreiito aos serviços; ·o outro, "o obrigado aos ser'V·iços. " Sempre 

_ ___ _ :._om o fim ·de elevar o contracto de ;-,erviços-, o referid o ,legisla:dor 

(") Parece:· n. 4 A . 
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fundi·u nesse mesmo contracto todo o genero de ser-viços possivel, 
os t.rabal:hos manua·es, .como os ::ierviços doníesticos, como, igual-
mente, os de uma or·dem chama·da "mai::i elev.ada " (artes lib1kaes ) , 
ou as obras que implicam o emprego das fa.culdaid·es intellectu.aes; 
- .desde ·que haja trabalho humano assalariado, ha. contracto de 
9.erviços. E' uma concepção claramente democrafrca, cuj-os primei-
ros elementos se encontram nos codi.goEJ portu,guez ( art. 1 . 409) e 
suisso ( art. 348) . Mas, estes codigos faliam ainda de " honoraf\ios" 
para .certas profissões, e, admittind o. ·O mand'ato a~1Sal.ariado (ar-
tigo 1.-331, C. portug . ; art. 392, God. Fed. suisso, das übrig. ), 
deixam a porta novamente aberta ás d.istincções soc iaes. O. Codigo 
Al.lemão é radicalmente egualitario e não fa.l!a mais nem ·de hono· 
rarios, nem de s:alarios·, mas de "renumeração ." 

E' pois, fóra de duvida qv-e tud o qua nto se refere á C onsti tui ção , ou 
condições essenciaes ·do contracto de serviços, faz parte i.nte·grante do di-
reito d.as obrigações, direito genuinamente ci vil, ·direito substantivo ou ma-
terial, s·cibre o qual ao Congre~ •so Nacio·nal compete pirivai!Jlvamente legi.s.\ar, 
nos t ermos ex1pressos da ·Constituição Federal, art . 34, .n. 23. 

Pel a organização polititca. da Allsman•ha , a <.:1•perinteri<lencia exeroi.da 
pelo Imperio e pela sua legislação se app.\i.ca, entre outras .mat·erias, á le-
gislação c'Ommum ·s.obre o direi.t·o das obrigaçõe~\ o dir1eito penal, o direito· 

. commer.cial, o direito a•pplicavel ao cambio e ao pr.ocesso judi ciaria; a lei 
de 20 ·de Dezembro <le 1873, ampliando essa disposição, submett·eu á legis-
lação d·o Imperi·o o coriiuncto do direito civil , ·O direito pena l e o processo. 

· Por força desse dispos>itivo consti~ucional , tão s.eme1'hante ao ·principio· 
adoptado pela nossa Constituição, já vimos como o Poder J..egi;slativo Federar 
aHemão incluiu em seu dir-eito das obú gaçõ·es toda a materia ·do contracto• 
de serviços •em geral, sen'rlo que, .por numews.as leis, votadas, antes de ser 
posto em execução o Codigo Civil , já a legislação Imperial tinha traçado 
a defini ção, os effei;tos principa·es e a execução do sup,racmendonado eon-
tra'Clo, bem como regras .relativas aos acdâenres do trabalho e ao s sieguros 
sociaes. "Entre estas püdem ser .citadas : lei de segurro contra as enfermida-
des, de 15 de junl:o de 1883; - lei· d·e seguro contra os accidentes•, de 28 
de maio de 1885; - lei de seguro contra accidentes e · ·enfermidad·es de pes-
soas occupa·cias na.s ex1plo rações agricolas e florestaes, de 5 de maio d·e 1886; 
__:_ J.ei concemente ao.8 segu,ros contra crs accidentes dos O!Jlerarios de .con-
strucções, de 11 de j.ulho de 1887 ; - .lei relativa ·a·os accidentes ·dos mal'i-
nheiros, de 13 de julho <le 1887; - lei reliativa ao seguro contra a inca-
paoeidade physica e a velhice, de 28 de junno ·de 1889·; - lei geral de 30' 
de junho de 1890 ; - lei de introducção ao Codi l!o Ci vi l, art. 32. 

Deante do texto expresso aci ma citado , da Constituição de 24 de feve-
reiro, e tendo em vista o ar·gumento basea·do .na le,gisJ.ação allemã, oriund a 
de um principio constitucional muito s-emelhante ao nosso, - .penso ser in· 
contestavel ·que ao Congresso Nacional compete privativamente legislar sobre 
a materia do cont-racto de serviços, em geral , e :que, p·ortanto, não pode 
ser posta em duvida a cons1!i tucionalidade do prnjecto n. 4, do corrente anno, 
o-ra submetüdo ao ex'lm ~ da Commiss ão de Jus tiça. 

Ass•im pens·ando , ·em relação á preliminar, penso, porém, que, qu and o 
á sua substancia, muitos re1paros merece o alluidido projecto , que v~sa sob i·e 
um dos mais importa ntes e delicados assu:mptos da mo.derna legisl aça·o s•ociai. 

· Ao Bras.il póde ser applicad:o o conceito de Marx, - ·o fund ador do so· 
cia!isrrio -, ·expresso na .seguinte synthese : "a legislação social, p·romulgada 
antes que as classes trabalhadoras estejam maduras para ella, is1to é, ante': 



ou.e l he sintam a n.ece9si.dade, ou é damnosa, 0111 está condem nada a .con-
ier;1:ar-s·e lettra .monta" . 

O rllireilt.o ilil'ão se m:anife:srt;a c0liLcre.tamem:t•e., .coliFl•o •O•bserva c·om exactidão 
o .clres'Ve:nt·un:ado iPa•rlait© A.J.es·si , roubad·0 em V<e:r.cles annos á .gl·or.i.a jurídica 
p.e,Jo c:altadys.mo de .Messill'l.a, p0;rq.n.e :uma d.ais .c'J,as.s•e•s sociaes o ·offerece es-
p•omttaneamne;rnlle á:sl @llltras mai s f.rwcas e exdmi•cl.a:s cl·a .dominação; - ·si elle 
fosse .assim g1erado, ne.n;Jmma :im,rpor~an!Ci.a t•e.r.i'a a •exiig.encia do facto, que 
é .a crpu.e !"eclama a .gara.mti:a j.uri.dka: 

" O clíil!'.eito nasce n a, .c on~cienda <~o.eia! ,, emei!'gente do surto 
. .cl•as .a.cções .d.o:s iadiviàuos entrn S•i, .e é @ :producto, cmrno dizia 
C:a,t tan·e©., 1fa;; intelligenci.as aSE10.eiada;s .de ·um:a c·om'binação ·de sen-
tim en tos, d•e in!t<er-esse.~1, de vonta.des, .qiue .ass.mmem uma ·forma es-
pecial em m ei·o dos sur•to•s sociaes. ,E•Elta consdencia s oda!, que se 
maa if.esta em idealidades j·uridka-s, c•e i mpõe onde quer •qNe esta.s -
se concretis«m. 

E assim ;P..(i)S .temo·s em uma GÍ:a·ihl s-ociedade um direit o posi tivo 
eo;c·nirpt0 rJ•(l)S .co:cl.ii:gO'ê• e n'.as leis e ·q'tte s:e pod•e ch ama,r ·O '.!J<fO.d,ucto 
historico das icl1ealid·ad.es jur'idi.ca·s rpa~sa;d.as , - e um dir.eit.o natm-
ral n:áo' .!iro :s.enti.d.o .certam.ente .d·a v.eJ.Jm ·e~.cola, m .as sim no .s·e·ntido 
d·e ;i·1i'eaJJi:àades i11l<0v:as, ·11J.!l!le estã o la:ten<tes e a.i>Rda não· s e crystaJ.iza~ 
lfaJilll em ar.t:i:g0s d.e lei . 

'Or:a, :a for rn.açfüi d as 1lés s@ ci a es r e:P'f·es e;rnta .esta esip:ec~e d.e 
diir:e.iit·G í.ahea.l., que ·s·© em '])ar'.!.e se :f<@.rmO'u e G[Lle. em .gra:nde parte ,· 
.está a;gu.a:rdand·o aiilild.a a s:ma exq;imes,,ão J.e.gfs.Jat1iv:a . " 

E:nn <0itllt'f·0 p.om1.o d-0 seu esb:oço so:lrre .a :G.ene:se .cCa úegli~krção Operaria., 
diz mais po:si·tJivamente o dtad•@ es.cri1p-tor .: 

"' O direii to .não 'é sinão tute.J-á ,file ;r.e;J.a.ç0.e1:1 e de interesses·: ó.c-
.o©ne :qll•.e \limes re1aç©es e taes in<teresses se ten1ham rle s.frnvo'lv.id.o, -
.piassam a í:'ons tituiir ;m,ru .facto, pam •liJ..Ue s.e p.os•s.am tral!'ls.fo.nnar em 
Lei. if=1lbl.em a legisla.ç;ão ·s oci al tem carac•ter: ·os S·eu·s ·elem•ento·s ge .. 
lil.eri1c0s sã© a grande imfo.stri1a .e as or-ga•nii;zaç©es de offici0s e pro-
fi.9s:6es .. " 

O .estudo rl•o d ireito com'Par.a.do mostra-mos q;u.aJilto ·é v.erdade'ira a o'b.ser-
vai.çã:0 d·o escr:i.pt:0;r .s·ici.a:1i.am•o . .C@m .effeito ... a l-eg:i·s.Jação d0 traba~:h.o c•omeçou 
rra :Imgla.terr.a ·C©m o :ap'J'l'al.'eülm:ento da gr.arn.cl.e in,dmsrtri.a e quand1<D, com a 
l.e! de 1824, as <organizações. 0;perarii.as. 0btive·ram uma •cecr-ta libe:r:filacd.e de . .ci@.a-
lisão. Na .AJl.emanha começo•u em 18·69 o ·d•esenvolyime1110 da grande indus-
tria .e, ·CON'OOii111iirt;aNtemeuil<te, •OS op.erarfos come~·aramn de organiza:r-~·e. Na Bel-
gi.c.a., a gr:a!l'liiiJ.,e il'ld 1~1·s:tTi.a, es1pe'Ci.a!m•eilil·te .a :1;lio·s t:ec id.o:s, •Começuu. em '1855 e, 
com .eHa, princ·ipi-ou a affirmar-.se -o prindp'i-o rct.e .a·ss@ci.ação., liJUe c oncluiu 
p@r Gl.ern:g:ar, 1em 18&6, a. J.ei ·d:e 18rn, qu.e pT'o'b!ibi:a .a-s· c:o.al·is:Gi·es. 

Na r~aLia, ,oJil·de cl:ata. Gl.e poU:COS anno·s o dese.nvo.Jvimento i.ndm:stri.al , a 
legi-sl:a çã0· d10' tr.abal:ho .tem ti:do 1m1 iprn:gress.o m>Nito menos acc-eNtu.ado do 
que nos outros paiz·es adm.a re.ferid.os. 

"Uma das caracteristica·s da agricultura italian•a €: o lento pro-
cesso de indu.stPialização, ao contrario do .qu e oc-cor.re na Allemanha, 
ond.e a imitensific:aição da cultura d.a ·t.err:a v.a.e augm entand-o anno 
p:ara a-nn:o .. 

S•sc.a:SS<O é, ·p:oríavito, na I:t.ali a •<D r.rn0vimento a•gr'i.cuLa ·-O<p1•er:ari'O, 
iiJ.iU·e.r p 0rqu·e .a iinte'!llsifica•çâo iN du·st.ri.a1 <!la terra i"•e 'ID'!!l·er.a muitto 
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lentamente, quer· porqu.e aq1ueUe movimento s-e o·p1p·õe uma razão de 
ordem intellect<U:a:l, ·qual seja a <lo anaJphahetismo dos camponezes. 
Porque entre os motivos que impe!Ji.ra:m e hão ·de. impellfr os -o-pe-
rarios a organiza.r-se estão os s-entünentos· de is·0'1a,me.nto e de previ-
d·enda. que s:ómente podem nasc·er. em esip.iútos q.tre tenh•am conce-
bid.o o int.eres.se individual com0 sendo- u pwprio inte.ress-e do grupo 
d'e tr.ab:alhadore-s ·d.a mesma especi;e; - e estes · sentimentos e esta 
foTça não ·po<lem germina.r em ·es:piútos techados com11 Le:tamente ao 
.reflexo inte'11e.ctual . . . A razào, pois, fuJJdamenita.l da defeituosidade 
e da ex:i:stenc!a inor.ganica d.as Lei;s s·ociaes na Itialia, d.eve s'er en-
contrada no desenvolvimento ainda incipiente da· industria e na fra-
quíssima organização cons•equente .d:as forças o.perat:ias." 

Além tlestas razfres , que d.emons.tram e exp:li•cam as orni5sões da legis-
laçã0 social na Lta1ía, outras ha muito semel-han.tes. ás· que , 110 Brazil, ex.e.r-
cerão influencia pa,ra o mesmo de:svio .. Com effeito, emquanit'O o movimento. 
operaria na Inglaterra assumi·u, ·d·esde seu i.ni'cio, um .caracter ess•encíalmente 
econ0míco, 0 operaria italiano, "a.pen.as. tem ing.resso em uma Camara de 
Trabalho, occupa-s·e mui.to de 'POlití{'.a, esquecido de que esta dev·er'ia: ser a 
conse·quencia e não a ·premissa da s•ua acção ecunomica." ' 

Q . opera"río ínglez não ~1e occui;a sinão do excl.i:·úv.o m1d."·0Tamento cbcs 
salarfos , do contra·c.to d.e s·ervíç0 em ger.al , da exi.s.tencía jurídicamente recu-
nhecida d.o syndícato. Dahi vem qtte el1le nã:o ab'.rahu. contra si o· o·dí0· e a 
des<:on fia nça das das ~·e·s conserva•doras, mas, ao contrario , as s.uas• s.ym-
pathia:s. ' 

Disto dão testemu ll'ho as seguintes pa-laVL'as d·e Chamberlaín: 

"As leis sobre as manufacturas, as que regul·am as· minas, a 
marinha mercante:, - as leis relativas á hygiene, ás, habitações 
·operarias,. ás- co·ncessÕ·es de terra aos prol.etarios ,. á pequena pro-
pri.edad·e-,. á educaçã·o gratuita,. etc:, sã:o· tod.as de oTi.gem conserva-
dora, - send·o, por c-onsequencia, um e.rro historico conüde.rar o 
:paTtido 'FGTY com0 • s,ystematicame:n.te_ Oipp·osto á to·da legi'slação so-

. eia! . " 

Se.ria q.uereT fedia,r os olhos á huz pTetend1en negar q'lle, n.o Bnaizil.. a-s 
c.ondi'ç©es- de vi•da d·0 o:pernrio· dive;!'gem proflll1damen1e. da q,t:!'asi mise.r.ia em 
que o opernriado vegeta ·na maior parte <los paizes de grande industiri'll. no 
velh.0 <:o.n ti<moeflte:. 

Alll e.x;is~e, FeaJm.e.n·t_e, a. luta d,as cla&o:,es, d.e6vada:. de uma. \tercha.diei-r,a 
e formidav.e-1 organizaçã:o c:a:pitalista:, além da tmdrcional d·ífferenciaição. no 
meio sociad JJela: s0breviv·enci.a de e:lemeritos: his-wric.os, que- a. ruína d·o feu-
dalismo e a rajada revolucionaria não cons.eguiram f.a..i:e-r tli luir n0, nivd.a-
mento d·emocr afrco tríumpihant.e. 

As.sim, .por ex.empl.o, a. ll'!.anda. viu a sua po})ula:ção diminuir .nos ultimas 
50 -ar:mos•, de. oi:to a cinc0 milhões de habitantes: - ent.retanto, N_. Colajanni, 
demo11s.traPd·0 bellame:rrt~e- a:ue a traeoria rr::alt·husianna não pó.je traz·er mel.f' .1-
ra ment.0, algum á<s· 8.Gndições. e.corn;imkas dos· o.p'e.raríos. i111roca o ·exemplo 
daqueHe· paiiz, para m0s-traT qu.e a dimí•nuiç·ão col.0ssa·I <fa. sua :iapulação pelo 
phe.norneno emi.grntorío não trou'll!e a· mais- insig·nifi.ca1nte melhoria ás con-
diç.ões de vid a. ·dü S·eu o•werar:imfo. 

"Elia nã0 0 p0:dia· fazeF go•r·que. a-s cond,ições politicas. e sociaes 
não o pe·rmittiam e., a:o contra.rio, iillutilizavam todos os bons effeitos 
que poderiam resultar da diminui_ção. do n.ume.ro d·e habitantes. 
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A terra foi açambarcada por um •pequeno numero de proprieta-
rios; as ma·c·hinas p·ertencem aos •capitalistas; é este •pequeno nu-
mero gu·e, na distribuição .das riquezas se attribue a parte do leão. 

IÉ' po,r isto .que a ·cultura dos cereaes foi .s'ubstitukla pela crna-
ção dos a.nimaes e ·que os carneiros comem os lwme11r.s; que os· ope-
rarias E•ão su·bstituidos pelas ma•chinas e que a d1iminuição do dia 
d·e tr·abal'ho, que seria um progresso que as grandes descobertas da 
mec;µiica tornariam 1possive1 ·em maior prõveito da humani•dade, não 
faz sinão augmentaT o ·numero dos sem trabalho, pm•que o homem · 
de ferro subsNtue o homem de came, .porque uma maJchina condu-
zida •por uma criança ou por uma muli:Ter faz o traba1'ho d·e mil 
homens." (Le Socialisme, pag. 142. ) 

N.o Brazil, nã.o ha, .como na. Irlanda. : .o. landrosdismo, por'que a term é 
immensa e farta, pod.enido ser adquirida a vil preço e muitas .vezes de graça. 

, Ao contrario do .. que ·, succede .nos. -ve!ho.s'. pa'ize•::;· da Europa, - O· que 
. fa,.ltá é o braço, o que não existe é .. o trabalho organizàio. 

· 1E' ·certo ·que. em .. algims das nossos grar..des nuc!eos de po.pu!ação, a 
vida dia a dia encareoe;· ···i!lifficul•'.and.o· ·ai :iubsisitencia do o·perariardo, máa 
grado o accentuado augmento dos; .sal,ari.os. Para corrigir esse mal, ba-stavarn 

· algumas. providenc.ias- de !ibera l·ismo ec.onomico, como as ado·ptad:a·3 pelo le-
gislador inglez, quando se propôz intervir a favor dos pobres; - s•eu pri-
meiro cuida•do .foi ·abrogar OS\ impostos sobre os generos de primeira neces-
sidade. 

"Ass•egumda assim ao operaria a satisfação, por preço barato, 
das necessida.des quotidianas fundamentaes, o !egislado.r voltou a 
sua a·~ção interventora ·para a d·efesa ·do trabalho ; estabeleceu a 
duração maxima do trabalho a t utela das mulhere3 e das crianças, 
multiplicou as rnncções tutelares dos orperarios nas minas e .nas 
industr1as. perigosas e insalubres; - assegurou, em fim, a •hygiene 
do trabalhador ·e esforçou-se por. assegurar uma pensão aos desven-
turados., que a enfermidade, ou a velhice torn a incapazes para 'º 
irnbal1ho, e que a machina inhabilitou 'para a profissão." 

O nosso .estado .economico, porém, não ,permittiria1 neste momento abrir 
mão da de'fes•a nadonal, consubstanciada nas tarifas alfandegarias', cakula-
das , - fóra alguns exa•gge.ros - com o · pensamento de pro teger a producção 
nacio nal. 

Si, para facilitar •a vida- do operaria·do; fossemos abandonar' ao desam-
paro a industria naci onal, - por um lado cahiriamos em um deploravel cir-
cu.lo· ·viciam por.que a ruin a .:Ja agr i·cultura e da industria acarretaria a mi-
seria geral;· - por outro lado, incidiríamos na ·censura de Gua\teri, expressa 
nos seguin tes h:rm os: · 

' '.Po·deremos pro lo·ngar a hsta de taes privilegio, , que substi-
tuíram os antigos, e por forÇa dos• quaes os operarias obteem íl. 
preços reduzidos e talvez gratuitamente aque!les serviços e aque!les 
bens, ·que as outras cla::.ses devem ·pagar muitas .vezes bem caro; -
as.sim , o tratamento de favor em a\.gumas ferrovias e tramways, --
a alimentação gratuita para seus filhos que frequentam as escolas; 
- a isenção comp.\eta em Rlguns paizes (a lngl a<terra entr1e eJ.l.es), 
ta•nto dos· direitos sobre todo·s os generos alimenticios. quanto· dos 
que recahem sobre o •consumo mais usual. as.sim como das taxas 
que devé-riam gravar as e.asas: que ha·bitam, ve1hkulos adaptados por 
elles e pelo-s camponezes, etc. 

Es~a s f.ra-nquias e estes privil egios modernos teem precisamente 
o mesmo ef fe ito qu e os antigos: concder a uns gratu itamente van-
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:tagens que, depois, se fazem pagai' .o°elos q ue não gosam dellas. 
E, de facto, como sob o antigo regimen as classes inferiores da so-
·siedad-e supportavam o 'peso dos privi·legios d-e que gosava m os no-
bres e o dero, - assim aos operarios se usa hoje c.onceder cuid·a-dos 
.especiaes. tratamento de favor, isenções de taxas, tribu-naes parti-
culares, seguros contra todo s -os m ales, não s-ó daiquell es que o aca-
so ou 'ª impr'Udencia occasionam (infort-unios do trabatho) , mas 
tambem daquelles outros que a natureza inf.li.ge a todos os homens 
(enfermidades, velhice), e . as ·classes altas pagam em grande parte 
as .suas d-e.spezas. Dahi vem ·que taes -privilegios suscitam, com as 
mesmas tendencfas, o mesmo espir ito tyrannico; - &ómente aquel-
les que os desfr:1ctam não são os mesmos." (La i'Víunicipa-
lizzazio.ne, pags. 11-13.) 

No Brasil. a indusiria não existe srnao nos centros de IT],aior população, 
isto é, na_s grandes . cidad~~, que_ são em .pequeno numern ; pelo· interior do 
·pai;z, não ha indusfrfa organizada, mas apenas uma ou ou.~ra fabri ca, com 
·capaddatle productora quasi semp,re lirnit·ada ao ·consumo local. 

O phenomeno do urbar1;.'smo, que -em certos paizes· da !Europa tem pro-
>vocado o exodo dos campos, não .se manifesta entre nós com o caracter 
-agudo e violento, ·que . no:S ditos paizes, ta-nto tem concorrido p·ara augmentar 
'º pauperi smo, aggravando a:s •j á precaf'i.a:s condiçõ·es do operariado. . 

E' conhecido- e muito vulgarizado o livro em que o senado r francez Mé-
1ine, -dando -o .grito de alarma contra aquelle f!.ag'ello social, pregou aS1 van-
iagens do "rétozzr á éa ferre". 

O urbam.1smo determina a superproducção industri al nos paizes inten-
samente industrializados; - não , -porém, nos p-aizes em qu-e a industria mal 
{;Omeça a desabroobar, -como · no Brazil , que é. Jnfeli zmente, tri bu tario ainda, 
:nesse particular, da -E9ropa e da poderos-a União Americana do Norte. 

Reconhecendo, em bora, -como fi.ca dito neste r'aip[do e imperfei to esboço, 
-a prnfunda . differença entre as condições do nosso meio e as d os velhos 
p aizes europeus, e sem perder de vista a vedade do principio que considera 
-o direito como um p.roducto da luta entre os· va-rios interesses economicos, 
creio . todavia, qu·e alguns facto-r:es da legislação social actuarn já nos centr'os 
superiores da nossa •cultura, reclamando a ·a·cção prudente dos poderes pu-
blicos no sentido d e se preparar a Nação para as grandes- reformas do futuro. 

'Apezar das -condições que, ainda ho j-e, collocam a iitalia, sob o ponto d·e 
-vista da legis.Jação social, em s ituação muito inferfor á 1I-nglaterrn, França, 
Alleman:ha, Belgica etc .. o autoritati o Crispi dizia., ha annos.; " O_u nós 
f aremos as reforma s- sociaes, ou -estas nos serão imp•ostas. " . 

Não é tanto pelas exig·encias do operariad-o, aspirnndo alcançar um mo-
1horamento em seu modo de viver, -que a -reforma deve ser cuidad osamente 
pre.parada; - o motivo verdadeiro é, como observa Parla'to .A.l·essi , "o senti-
men·to de respons·abilida-je e de -dever so·::ial, o reconheci mento dos direitos 
cr-eados pela nova vid a e-co nomica". 

Não sé pôde negar, em um paiz em que 'ª origem de t·o-tfos os po:l:eres 
§ o voto P'opul-ar, --a profunda verdade desse cone-eito do cita-do •sociologo ita-
liano : 

" O suffragio unive-rsal quer como seu complemento o bem-estar 
universal\ e é um contrasen~o que o povo seja ao me~mo t=mpo mi-. 
seravel e soberano . " 

Quan do me.smo se queira sustentar que a ·soberani_a não res-i.J:e no pov? , 
·m as sim no proprio E·5tado , todavia "a lnz; o ar , a vida com suas. neces~1-
-rlades fundamentaes não são privilegio de pessoa alguma: - resoeitar a m-
! a:icia , a mul-her, a intelligencia, a alma, respeitar o trabalh o, que o"uer ele-
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var-se á c1vazação, é dever de justiça e direito de cada um". ( P. Alessí ~ 
obra citada, p·ag. 93 . ) 

Uma das medída,s rec lamadas pelo operaria·do de todo·s os paize's é a. 
•i'a reducção das horas de trabalho. 

Muitos já têm incorporado á:s resp:ectivas J:egislações normas regula-· 
doras desse a·ssumpto . 

A Australia e alguns Estado.s da União Americana adoptaram tempo 
de oito horas para o traibalho jornaleirn; outros, como a França,. ad·optaram. 
o temp·o de 12 hora:s, except•o pa:ra os trabalhos publico•s, em que o ma-
ximo é de nove horas. 

O art. 1º ·do projecto pede o tempo de oito horas, baseando o criterio· 
para aqueJ!.a fix.ação ern argumento fundad·o ·nás co ndições d·o no·sso cUma 
e na consideração de que wna duração maior do trabalho diario :será preju-· 
dicial á saude dos operarios e terá como consequencia a diminuição do pe·s-· 
soa! operafro. 

Penso que o criterio do di:spositivo é verdadeiro e que a medi·da, em sua. 
substanc·ia .. é justa, como o reconheceu o proprio Governo, adoptando aquelle 
max·imo de tempo de trabalho para os .operari-os dos seus ·d'iversos serviços. 

Entendo , porém, que o dito dispositivo não póde, -nem deve abr.anger· 
o·s assa::ari ados do serviço d'omestico , .cuja natureza especial não permitte 

' sejam confundid•os com os operari·o.s propriamente ditos. 
E' recente, po.is data do mez de Abril do corrente anno .. o carn de Bello· 

Horizonte, em que, por uma ·d'ecisão arbitral , homologada pelo Presidente· 
do Estado oomo arbitro supremo escolhido pel·os operarios e industriaes, o· 
tempo de trabalho diario do operariado foi reduz·ido a o.ito horas. 

E<sse exemplo ficou ~ o resulta·d·o da reforma não accarretou pertur-
bação alguma na vida da nascente industria ·da capital mineira. 

Para procecter"se com prudenéia e ·acerto na elaboração das reformas 
•sociaes. o methodo a segu-ir deveria ser sempre o experime·nta\, preconizad•o 
por Léon Donnat, e que consiste em partir 'Cl'os centros de maior cuHur.a, 
em que o: meio j á seja apto e fav oravel, e ir e·stendendo, ao.s p•oucos, a ap-
plicaçã-o da nova lei ás zonas em que as condições se vão fazendo adapta-
veis -

As condições · dimatologicas do Brasil var.iam muito de u ns para outros· 
pontos do s.eu immenso territorio, ass·im como variam igua lmente as cond'i-· 
ções de cultura mental de umas para outras regiões., 

Uma boa pol.itica experimental aconselharia, pois, a adopção dos insti-· 
tutos avançados de l:egi,slação social para O·S centrns em que o gráo :ct·e adian-
tamento d·o povo e as .exigenci.a.s do meio ·reclamassem taes reformas . 

O Governo Provisorio deu um exemplo disto, a prnpo~ ito do regis·tro· 
Torrens•. - Com effe.ito, depois de crear, pelo decreto n . 45 1 B, -ct·e 3 1 de· 
Mai•o de 1890, o Feg.~stro e tran:o-missão de immoveis pe lo systema To.rrens, 
com applicação · a todo o territorio da Republ_ica, o referido Governo con· 
cedeu autorização a Domingo1s Theodoro -ct·e Azeved·o Junior e outros para 
organizarem uma sociedade anonyma incumbida de estabelecer · e organizar· 
o registro Torren•s urbano. obrigando·:se o dito · Governo a ceder á referida. 
eocie·d·ade o. direito de a;Tecada:r as t ~xas cons·tantes da tabe'.1a annexa. 
áquel!e decreto e a tornar obrigatorio o registro de to.ef-os c.\sl predios e ter-· 
renas da Capital Fe-dô,ral, dentro do perimetro do impci,sto predial. (Vi·de· 
decreto n. 1 . 555 A, de 10 de Dezembr.o de 1890.) 

Por este ultimo de.ereto, o G'overno tornou obrigaborio sómente na Ca-· 
pital Federal o registro alludido, que, para o resto do paiz ,. continuava a ser 
facultati,·o, - como b fizera o acto de sua crea:;:ão,. · 

Não ha, penso, texto algum na Constituição Federal, nem principio im-· 
plicito .. que véde ao Congresso Nacional decretar leis de ef.feito limitad0> 
no espaço. 



Por mitro la:d·o,, é. d.e intuitiva jmtiça que a natureza do trabalho varia:_ 
índefi_nidamente·,. quer _quanto ao es:forç0 exigido d.o o-perarío, Q'lter qu an to· 
aos nsco•s .i mpostos á saude e integri dade pJ-,ys:tc:a do mesmo. 

O trabalho. na.s minas e nos esgotos, o dos foguistas nas vias ferreas e 
nos. grand.es _'.lavios, _sob uma athmos.p·heua elevadissirn a .e impregnada de· 
fumo e po, nao se pode -co<IDparacr ao de ol.l.tr.os. officio•s., Jil·rati·cados em am-
biente benigno ·e exigindo um esforço mNrrto menor por p·arte de quem os 
executa . 

Do formoso discur.so proferido pelo Desembargador Edmundo Lins na. 
co!lação de gr:io ao.s b-acharelandos de 1911, na F a~uldade de Direito de 
Bello Horizonte, extra.ctamos as .seguintes palavras do depoimento de urna 
testemunha ccttlar a.os t rab.albaiores nas mims de enxofre da S[cilia : 

"Transportai-vo~, pela. imaginaçã•o, ás crateras destes vulcões 
ex.tinctos , qu.e ·S.e desdobram em amphitheatro. ao re·dor dâ cidade 
de Cattani·sseta, mesmo no centro da. Sicília . Monticulos de pe- · 
dras amarelladas, fileiras de blocos de enxofre, f.ornalha.s fume-
gantes - ostentar--se-hão á vo-ssa vista; e, perto dalli, ·d'isf.arçado , 
sob uma pequena construcção de pedra, um buraco aberto no sólo. 
Approxima·i--vos., fitai O•S• olh•os ness·e abysmo biante, e descob ri-
reis-, á luz. do dia .. qu:e penetra, pela bocca da mina, nas entranhas 
da terra, ·uma larga escada, meio arruinada,. feita ·de degráos, dis-
postos a\iternadarnente de um e d1e o.111tro !.ado., Jile-rde·ndo-se nas tr~
vas do fund·o da mi !'la., ·a trezentos e muitos metros de pr-o funj ;-
dade. Em descer e subir esta escada 14 vezes· por dia, ·;:o-b um p·eso 
esm;aga.d<or, é .que estãID· empregados meonúnos, assalariados :h fa-
mil ias mais p·obres pelo avanço de 50 a 100 liras, e que devem 
trabalhar até que s-ej a paga a -somma,. o que· rarils>s·i•mo1 s1.1c:c·ede. 

Tangidos ve-lo cl:-icote do fei.t.ô>r, os pob teE-inhos- •surgem á su-
perfic;e da mina. estafados, arque}an.tes ,. cmvados s-ob o peso ermr--
me , so-lu:çando de de·ses-p-ero-, e, mal- atiram á terna a carg,a descom-
munal , recomeçam a horrorosa tarefa· . 

O fardo imprime-se e grava-se, -po·r ass·iun dbze1r, sa.lil rn· °' do·F~· :-J 
da v1et-ima. Pottco a pouco-, as e.os tas ahrndam-s.e, 0· w-eüt0- estufa, . 
todoos os memb:rns s•e torcem, sob:revem o b0ssi0• -e· o· li @Sto a:dquire 
este· ar enfermiço e eaclilteni1co1,. 0 qrual equivale a 111ma s.ente1\llça -de 
morte. 

Vêr esses diesgraoq;adinlilo.s. e n,ão ·se t0m.ar de h0n·o-r, de e0rn-
p.aix.ão e d;e v.e.rgmtha' - é 1<musa imp0'-ES.ivel.. Suas hedi01ndias. Jil.hy-
s-iolllo·mias s·e no·s· i.rnpr-imem 1u.a me·mo-r1a, e0-mo Rrn re.mo-r::0, e _a_ 

·dôr !;e re-no•va cada ve2 qu.e netles fallarnos @u poensamCf3 .. Njo se 
pôde imaginar espectaculo mais cons-tri-sta·dor e mais barbara que 
vêr sacrifkad1a premeditra,damente a mais tema il'lfancia, sacrif-icio-
que não tem -similar nos costumes da mars p.rimi.tiva humanidade. 

E' .. entretamto , dEJ t raba lho destas mis-eras. creaturas. que se en-
riquecem o gabelloto, o propr.ietario e antros: ~ a vi:i-a d'.~stes seres 
que se converte em moeda nas burras dos exp c0rado-res. 

Ora se a verdadeira- :igualdade consiste em tratar s-e de-s.igti almente a 
seres de~iguaes é -de .j'bis tiça que 0 tempo do trabalho não se-j a o mesmo para . 
o · operariado· edi geral, - como o determina o art. 1 º dl0 proj e~t0. 

E' bem difficiL, s·enão impos.s-ivel, estabelecer a p•mporçao exac~a do· 
tempo ao serviço. na immensa variedade dos. casos, ·segundo a natureza. de-
cada um . Sem embargo d~s-to , a -s·o'lução de equida·de s·erá sempre a que ap-
plicar a disposição mais. favoravel ás clac ses em que o trabalho é mani.fes- · 
tamente ma:is rude e penoso, deixando os' demais na no-rm al!d ad.e ante1nor -
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Para aquellas classes em que o trabalho .. é exhaustivo e compromette a 
saude, a reducção do tempo <le serviço é de toda a justiça, .actuando para 
a ad opção de tal principio "-"S seguintes mo tivos : 

"Do exces•so de traba'H10 .res·ulta a degeneração d?. raça. Assim 
é que na província de Cattasineta ( exploraçãco de mina•s de enxo-
fre), por exemplo, de 1881 a 1884, sobre 3. 762 operarios .que se 
apresentaram para o serviço mihtar, só 203 é que· foram julgados 
aptos. 

Além disto, as observações feita·s na Inglaterra. na· Australia 
e na America do Norte, provam que o producto é tarÍto melhor e o 
sal:uio tanto maior, qu.anto menor é o numero de horas de tra· 
balho. 

· Reduzir-·ce-hão, tambem, os accidentes, que, de accôrdo com as 
estatísticas allemãs·, são - de oito a dez horas - em numero .de 
1. 650. a.o passo que - de dez a doze - attíngérn a .quasi o dobro: 
- 3·188." 

Quanto ao art. 2º do projecto, julgo inaceitavel o principio radical por 
e··1e firmado, tanto mais quanvo ha muitas industrias em que, technícamente, 
o trabalho não póde ser interrompido. 

Prohíbír expressamente ·o trabalho nocturno em todas as fabricas e of· 
fic inas seria condemnar ao d·esapparecimento muitas industrias, que, con· -
correndo já para o desenvolvimento economrico da nação •e para a sua gra· 
da tiva emancipação individua.!, garantem a éubsistencia a uma numerosa 
classe de operarios brasileiros. 

Mesmo para as industrias em que .se po•ssa interromper o trabalho não 
conviria prohibir os serões, porque o nossü proteccionismo ma•! systemati· 
zado ainda não conseguiu firmar a nos•sa industria, em geral, em condições 
el e poder .supp.rir as nece:isidades nacionae·:>. senio quasi toda ella incapaz de 
abastecer o mercado interno 

Difficultar ainda mais os elementàs da producção. concorrer para di· 
minuil·a, .será tirar a 'ultima ·esperança, que nos resta, de poder um dia en-
trar tambem nos mercados externos com .as sobras do nosso consumo local. 

Se o custo da ·producção da ·industria nadonal já é pesado , não permit· 
lindo que ella faça concurrencia á extrang=ira, sem embargo dê estar e-sta 
onerada por elevadissimos impostos a!fand fg'arios. ~ não se deve aggravar 
e sta situação corri ·outras medidas, ·que influam para· diminuir a producção. 

Neste asserto não ha contradicção com o que acima fica dito, relati-
vamente á re-:lucção do temp·o de s·erviço diario dos oper'!.rios de a-lgurnas 
indust rias. A reducçfo das ·toras de trabalho não diminue a produ.:ã.ço ·.quan-
ê'o aquella se faça em limite razoavel, - e istn fi~·Ju prov,1clo pelas obfer· 
Yaçõc:s ·a que al'! udimo·s, feitas na Inglaterra e 1us Estados Unidos da Ame· 
rica do Norte. 

Sem influir sobre a massa da producção. aquella providencia obedece 
:1 ;azôes s·uperiore·s de humanida:!e e de orde:n social , qu::, e.ntretanto, nãn 
occorrem para a defesa do principio proh:ibitorio do trab1lho no·cturno. 

Proh ibir ahso':utamente todo o Írabalho no cturno• ~, · p1r um lado, sacri· 
ficar muitos ramos de industria, em que a continu!drr:!e do trabalho é techni-
camente indispensavel; - por outro lado, é aggravar as condições do pro-
rrio opera rio, pelo desappareciment·o de uma grande · parte do serviço, em 
c:_ue elle póde enco·ntrar os meios de s·ubsistcncta . 

l'1ão se pó:l e contestar que n trabalho nocturno seja menos favoravel §. 
conservação da saude do operario; mas, é tambem certo que a abolição 'egal 
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rlo dito trabalho acarreta.ria funestas consequencias aos proprios opera-
. i;ios e a ext·incção de muitos ramos de industria já florescente no Brasi! . 

Releva ain::la ponderar que uma administração intelligente na exp'ora-
ção das i·ndustrias em que o tr'abalho não pôde ser i.nterron <pido , encontrará 
~empre o meio pratioo de tornar menos nocivo aos operarias o trabal ho no-
cturno,. dividindo-os emJ turmas que se revezem no serviço do dia e no da 
·noite. 

A rnachinofactura moderna revoluccionou a industria e rern diminuido 
o campo do trapalho :nd•. vidual do operaria; - a machina sub3tituiu o ho-
mem, multiplicando vertiginosamente a producção. Não convém, portanto, 
restringir o trabalho, que se faz cada dia mais escas-so. 

Diminuir .o tempo do serviço, diario .ou nocturno, isto sim: é concorrer 
r para -e.\evar .o que s-e -chamou o Standard of Lirfe d-o ·opera.rio , ·que, como diz 

Novicow, não lutl! já pela existencia, isto é, p-e'.·o que é necessari•o á. vida, 
mas sim pela maior quantidade de gozo·s, p"'lo maximo de bem-estar, corres-
pondente _ao •estadia de civi\ização a que ·chi:;gamos. . 

E não ha como c·ondehi.nar . essa aspiração , que é humana. A luta se 
. transformou, corno o reconhece Colazanni, em s·ua obra já citada; a sua 

primitiva rudeza, que nos era commum com a luta dos animaes pela exis-
tencia, de-sappareceu com os progressos da civilizaçã,o e foi substitui-da pela 
"tendencia •de ·.-cada mol-ecula soei.ai a elevar-se com toda a ·energia de que 
dispõe - uma vez que esteja assegurada a sua coniservação - de subir 
de urna maneira inces·sante para um luminoso idéal, que a seduz e que a 
attrahe ·" 

O art. 3° do proj ecto dispõe que "o operario que contar mais de cinco 
anno-s de serviço na casa perceberá dous terços da diaria que tinha. a qual 
lhe será paga pelo seu patrão, companhia, em preza ou associação, etc., etc., 
quando inutilizado em seus st: ~:ços". 

Penso que nenhuma legislação instituiu ainda entre os seus institutos 
regu1adores do trabalho opera rio um dispositivo tão radical . 

Isto só já seria um motivo ponderoso para aconselhar a sua rejeição em 
um paiz onde as condições geraes do operaria ·são incomparavelmente mais 
favoraveis do que as existentes naquelles que -se têm feito iniciadores da 
moderna legislação meia!. 

Augmentar de dous terços o sa·'ario do operaria que contar mais de 
cinco annos de serviço n.a· mesma -casa é crear uma innevação perigosa, que 
attenta co-ntra a liberda:le de uma das partes no contracto de serviço e póde 
mesmo d-esorganizar o trabalho, já vacillante nos frageis alicerces que lhe 
off.erecern as precarias condições do nosso meio. 

Além disto con:lemnar o patrão a prover ao respectivo pagamento, 
quando o oper;rio se inu.ti''.~zar em seu servi-:;o, ·sem limitar essa obrigação-
aos ·cas•os expre-srns em que houver culpa por parte daq_uelle e em que o 
a.ccidenre se tenha da·:io em acto do proprio trabalho ._ é ir de eacontro a prin-
cipias uniform es de direito, que dominàm essa delica<l3. materia dc•s acci-
dentes do trabalho. 

Demais, a rnlução mais a::iequada ~ genera1i:la:l_e d_os cs.s>JS de_ assisten-
c:a ao•s operarias, victimas de en.ferm1-dades t~ans1~onas ou ~e mvalldez, 
<'Há nas diversas fórmas do mutualiEmo .. que, infelizmente, nao se podem 
a.inda adaptar ao no< 'SO meio, por muitas razões q_ue occorrem a qúalquer 
espírito ponderado e observador.· . . . 

Fundado nas consi·:lerações (J_Ue ficam acima imperfeitamente esboça-
das, e em mu-i.tas outras razões, que serão opportunam_ente exp·?stas, penso 
que 0 Congresso N-aciona" agiria. CDf!l acerto e pru:lencia preferindo ao pro-
i ecto em questão o segui.nt_e subst1tuhvo: 
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Art. 1.º O trabalho di1ario d•o ·operari.o nas mililas. eo·nstrn1I:·çifo d,e· estra-
das dé ferrn e de po•rtos,. carga e deseafga d'e· Havi.@s, 's•erá d.e· o•ito· Jitoras, em 

to,do o terri•to•rio da Rep1ubli'ca. 
s1.r.1Jstitt i th:o . §' 1." ü trabalho ci'iari o na·s usi-111rs, fabricas, uffi 
kl . Pi·a n co Cl'lilias e emp·reza1s di; tramsporte se·rá igU'almente de' ·oito 

llQ,rns, 110 D.fstrieto Fede·ral, capltaes e cidades do·s <Es-
tados. 

§ 2. º E' vedado· o trabalho no·chlrno· aos o·p-era:ri©s men0res de cfoze a n-
nos de idade, a_ssim como ás mulheres operarias em geral. 

Art. 2." A infracção da presente l·ei será punida co.n1 a p•ena d'e pTisã0· 
cellular por um a tres· mezes e multa ct:e 200$ a 500$008'. 

P'aragrapho unico · foC'('J·rre·rão ·fresta J'lelila os• d0•nos., emi'we'.';e·nd•ed<0res. 
administradores ou gereNtes dos. estabeJ.ecimeJillt(i)S, e·mj'l•rez·ws, socieda:d.e·s ou.· 
companhias, em que se .der. a infracção. 

Art. 3.º Revogam"se as di·sposições em contrari·o . 
Sala das Commi'Ss·&e:s. 30 de. Agosto de 1912.. Cunha M:achad'o, P·re-

sidente. - Afra:n:io d:e lVIelló Framco, Relator. 
J\ urgencia de entregar este p.arecer pelo fel!íz. comp.&recimel'l!i'o do 

illustre collega que tive a ho-11ra de substituir na Gommissão de Justi'.ça, força-
me & P.ão additar a:J superiormente redigido parecer do· eminente Relatci,r,. 
q;u.e ·subs·crevo, reservando-me O· ·d1relto de apresen,tar op.portunamente as 
emendas ad·ditivas .que me parecerem nec.e.ssarias,. 

Sala · ~.as sessões, 11 de outubr'o de 1912. - Nicanor do Nascime'!LÜD . 
Pims de Carvalho, com restric.çí'íe-s qi:,ar1 'º á pfO'h%ição estabe1e-
cida no § 2° do .art. 1°, em re:· ação ás mul.heres o<pera'l'ias.- H en-
rique Valga, de a'.ccôrdo com o substi.tut\vo. d.o Sr .. Ca.rbos Max<In.i'i.a,no, es-
tabelecida a c-onvenlente s:u1cçã:.a pe.El.a'l'. - Cm:.ZOs l\'if:axi:m{i/fono, venci.do, de 
accôr::!.o com o vo.to ':'tl1 sei:;.arad:o. - Porto Sobrin:ho, vencid'.o .e.cm voto em 
separado. - Gumerândo Ribas .. v•enc~::l.o ;, vo.to: con'.ra: º' profecto· e os su.bsti-
tu.t1vo.s por co11·.si.dernl-os itnc0nsft1i,c.ionaes .. 

Quando,,. em l!un:a das p·e·mmlii©.es dío. aNllG· hransa.eu(i)·, e.sme p1rnj etto, foi sub-
metti.d10 a.(i) estudo, d.a Co,m'lillii.ss•ã<D" de J!Hsüça., o oip.erm.so: üe·putad© La.JiNe11ha 

1?01·to S:o1winlw 

Uns, mrn d,c•s membrros; d1e:sta que mai.s f\.~lg:ur.a.m p<Elü· 
talento·, pela cornp.etencia e pe:).©: tra-1J.a11uo, e cutja m,i-
se:mci& ·de I'IJO:~·c;:o s·eüo. é de·p•1o•ravel pro&eriH e·fil!hãi(i). um lu-
m'n.o·o·©· vo,1·0· fav@raveL,, a;.pJreciand.o: 1arg& e exttberaJíl;te-
me.rnt.e to:éllos 0-s: asp·e.et0·s: do: prn.b.heF!Tha dia; re.g,m,1aime:nt:a:çã.o· 

das lrn!'as de trnb&1!::-:1,. fo.rmuhmiillo· E.B'I vollil,. e·rn sep:aradt(i),, em GJ: ·qual. ac-
ce:tando o parecer quanto. ao 1m1er'.·tr(i), s•uste:ntaíia, el'l!tret&.r.rto, fa!1.eee.i; cnm-
pete·ncia ao 'CoNgresrn 1Na·ci:o:n2t.l' pai; a l.egisfar rnbne· aJ espe6e. 

Mantenho ainda ho,j·e o melil vo1o., ftlll10 d.e UJ'lila. c:G-Nwicç·àJD• formada pelo. 
estudo refTectido .da questã©. 

Não con~esto a conven~er.Jóá. e· a ·Be.ceE'2lidactle de 1eis que· regulem o 
trabatho humano, p-rotegendo e garanti'Hdo Q·s age.mtes deJite, co•Jili' ra: a·s exigen-
cias, do ca·p'talismo, e, justificando o meu voto naquella ·ép0·ca, p.roctu:zi as 
considernçõ.es que peço veaia p·a-ra rep·rnduzir,. C(i)lirl!O hmdar:n~11to·3 d;(i) parecer-
gue ora me cumpre emHti'r sobre o p•ru.fecto. 

Embo.ra, como Turgat, considere o· diTei-to de tra'b>tThar ·C©mo ili pro.prie: 
dade mais sagra·da e irnprescriptivel 1fo t0do o homem, não penso .que· a li-
berd·ade d.e tra:balho sej-a tão a:bsoluta quê não pos·~·a, l!:'omo as. d.ema'is í'ber-
d&des cons!'i.tucion.aes., socffrer restricções. irnpo·s.tas. por ir.Jneresse:s·. de füdem 
superior. Si não me inclimo para o· rnnl'To .cle Go,Hiert - o· E·s·ita<d:0 ·Provi;delilcia 
que tu.do faz depender da in~ervenç, ão do j'lo·.der p·ubli'eo - ti•erfgo>sa supe.r-
stição , r.a phrase ·de Garofalo, que corrompe as :nstitll~ções •libera.es., porque, 
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como b~n pondera Leon DonnEtt, os homens qu.e tudo aprendem a esperar 
tlo Governo, .Perd·er.n a verdad·eira educaç.ão da li.berd.ade, ta.mbem não me 
oeduz. ·O individ u.a.li.srno spem.ceria.nio. ·que, r.es tr Ln.gindo a esphera dessa in-
tervenção, leva as franqu ias da liberdade indivi du al .aos ma·s funes·tos abusos 
e pernicios.as cous.eiq.uen.c.i.as, 

A «CGN!lcepção :m•J d·ern.a d10 E~ ta·do é bem diversa, o seu fim .i á nã·o é 
sómente, como .pen"Sav·a Kant, a seguran.ça do .àir.eito., mas igu:;~lmente o des-
<>nv.0hri-m.ento {fots faculd.acles cla naçãro, 0 aperf<ei.çoamento e ·O acabamiento 
da vi.da della, A @::::çãro d·0 Es.taalo 'l'la v".da soda.! moderna é mais intensa 
e necessaria, ·mas. essa inge·l'encia só :pó:!•e ser bene.fica dentro de lim ites 
crn·e a nã0 •convertam em wma íuteJ!,a .a·bS0Jwe·f.lte de todos ·os d'reitos e .ac-tivi-
d:;id.es indiv.i·dua·es. A f.enà·encia 1fominan.te est;á entre as dua(s max:mas.: 
o ne pas t.rop gouv.en.zer, de O' Ague::~sau, e o lct:'Jsser fa!tre, laí:srer pla1ss<er, 
de Gournay. 

O 1)r ob'lema das reJ.aç0es do individuo com o E;o;,tado, já ·O d isse Don-nat, 
sé póde .enc0nt rar a sua soàl;.ção pelo methodo ·expenirnenta!L 

A qu estão da regulam e.ntação do trabalho é uma daquellas .que, offere-
cendo um aspec·t0 imp0,r~ante de u.üEdad·e s-oc'.al , carece de ·ser reso1v·ida 
com pntclencia, sem 0excessiv.o rigor, que JDr oduzir-i.a e.Hei.tos contraproducen· 
tes, p.ara .evitar o resu.!ta-d·o que Spencer receiava - o de qu e a arregimen-
tação, invadindo a socied.ade, determi.n e u ma reg.ul.amenta.ção m~nuc!osa d.a 
conducta absosven d·o ·poc essa f·órma ·05 dJrei.to·s do in::li vi.duo, ·que a 1ei 
não crea, por.qHe exisíem mesmo f&ra de t0.da aut0rnri.d.ad1e legal, c0mo con-
tliçõ-es essenci·a:es ·da pr0psia vi.da biuma.roa. ' 
, E' ind.i scutiv.el que .a causa .d.á !·imitação das lwrns d.e trabal ho ganha 

.te rreno .na maior parte do·3 paizes da Europa e da .A:rneri1ca. 
Esta 1imiota1;ão, a.coe.!iLt.ua Paul Pi1e, é emi.e:rgkamen-te reo!lamada pelos 

soci.aPstas, como pelos ecü"nomist.as mais au.toilJzados . não suspeitos des-
ta·s idéas. 

A velha d:outrl.na, g11é sus.tentava ser ·essa lim·t.açã:o urna vi ol ação da 
liberdade G!os .contractos , v.a.e .cedendo lo gar á th eoria d·e que a intervenção 
do Estaêlo visa restabelece r a igua!.ctade das cond ições entre patrões e ope-
rarios, evit.ando que es0tes, .quando o·bri.gam os seu.s serviços ; o façam , sob a 
1ei das necessidades imimediata;s~ 

E a 1necess·:dade d essa limitação nas sociedades modernas ·se vae im-
pond0 tan to mais, diz Lui z iMartin, qua·nto a ·direcção do .t raball ho recebe 
uma applicação mais· c.omp!.eta, porque 'º pw.gress.o d 9. ar'te re trograd·a o 
.artista. 

Já não é sómente ·sob o ponto de vista sa1nita1'io e economico que a 
medi.da da regulamentação d o trabarlho, não só das muLher.es e cria·nças, como 
'igu.almente dos a.d'llkos, ·se tem irnpos0to ás 1eg·s1'ações, mas tambem como 
urna prol\ILG!.encia ·de o'!'de m so.cial, que imiteressa .á protecção das forças 
vivas da Nação. 

Assim o comprehenderam as 1l•e;gisfaições m.ais ad·enta.das: na, França, na 
Aus tria, na Hung•ria, na S1uissa, ia.os Es1ta.d1os U:Hidos :e •em orntros paizes, 
a dur.açãi;i d.as horas de traballho é lirr:ra:ta.ala, e n.a ve!.lua íln:glaterra, s'i não 
·exi.s.te le i positiva :s0;h>rre ·0 .caso , .os. cos.tumeis vã·o s.up,pri ndo a faHa de 
pr.esc.rip.ções 1e.g:a1es, .co.mo a Al!emanha j.á se vai .a.mou•dando á ·temàencia 
moderna pela consagração . do desca.nso dominical 

O pr.oj1ect.o, •portim.t.o, s0.b o ,p0nto de vi·s;ta odo.rntri.Nario., seria accehavel, 
s i a C0Rstitui.çã0 Ee.deral conf1erisse .a00 C ongr,esso com.peten.cia para ·legisla-r 
a ·r.es·peito, o .q1ue rne P,ar.ece insuppor.tavel. 

Funda-se é verdade, por um w interpretação extensiva, ·essa .co mp·e.te:ncia 
n o § 23 do ;rt.. .34 da mossa lei ba.ska, que não pód·e abra.nger a espec!e, 
mesmo .que seja .ena reputada, ci;imo se .aJ±ega, assHmiJJto de direito civiL • 
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O preceito cons,titucional apontado não póde ter a elastic'dade que se 
lhe pretende ~emprestar, porque, si assim fôra , a competencia dos poderes 
locaes ficaria anniquilada e absorvida a propria autonomia admini·stratir:.>. 
dos Estados. 

1E' certo que a materia do projecto interessa indirectarnente 'ás relações 
j'uridica.s entre patrões e ·operarios - obj e.cto do .contracto de locação d e 
serv.·.ço - !J)as, por outro. cumpre observar que as lei's dessa. natureza 
prendem-se mais ás ,condições regionaes, que variam de Estado a Estado , __ 
e não podem quadrar. como judic.iosamente ·po·ndera ] . Barbalho, a um paiz 
v:;tsto. on:de as oeculiaridàde·s lcica·es. tanto .diversificam. 

No regimen- transado , leis p1aneadas por um só moíl·de ·parr1 regular 
a locação de serviços foram promu!.gadas, e todas mal exec·utadas , como 
infruct'.feras teem sido as tentativa•s no a;'.:tua1I para regular o assumpto. 

E' por isso que, pondera com profundo acerto o notavel cons.titudona-
!'sta, si a União não póde estar fazendo leis geogra·phicas. preferível é qu" 
os lnteressrn locaes sejam regulados por aque\les a quem especiai1mente 
tocam . 

Já havia assim comprehendido o Governo Provisor.·.o a:uando expedi1; 
o decreto n. 213, de 22 de Fevereiro de 1890. revogando todas as leis refa-
tivas aos contratos de serviço agfi.cola e reconhecendo ? 1 competencia dos 
E·stados para legislar sobre essa materi.a, em seu terr'torio. 

E ta.! é .a opinião do em '. nente Sr. Clovis 1Bevilacqua em sua impor-
tante obra Di,1·eito das obrigacões ('§ 34. pag. 352) e qua·ndo, á oag. 371, diz ; 
"O direito civi'l apenas ind),ca os direitos essenciaes do l·ocador e do - loca-
tario, os deta'lhes .são executados, max:.me ne·sta materia que deve ser re-
gulada por leis regionaes". 

Tal é o system~ -do direito a-merkano. no aual toca aos diversos Es-
_tad0s da União ·prover s-obre a e·specie, tendo cada um o seu regimen espe- _ 
c'al, e si na Su·issa é uniforme e geral , é sim, em virtude de dlausula ex- -
pressa da Const'tul_ção, .que, no seu art. 34 reservou para a União o direito 
de "estatuir· prescripçõcs sobre rí duração do ·trabalho e protecção aos opé--
rarios. 

Aliás, Du-bs; criti-cando essa centralização administrativa, pensa que tal 
cor.qui::ta tem uma i)Tiportar;cia momentanea e póde levar á t'utella . (Droi_"t . 
Puhl. Fed. pag. 198.) 

Si nos demais pa:zes ta:! ·Competencia é do poder centrnl, is·so se -jus-
tifica pel a natureza do regímen -de cada um delles. 

E' evidente, pois, que. considera-d-a como medi-da da esphera do d'ireito· 
civil. a competencia fedem! não se cümprehende. · 

Proiecto n . 4 A - 1912. 
Como -medida de dire'.to pub'lico. a competencia do poder federal é ainda 

menos sustentavel; a regulamentação- -do trabalho é ma-teria pertinente a 
funcçã-o d0 poder de policia, que . cabe aos Estado•s, pCJ'r força da a·uton-omia. 
administrati va gne a Constituição lhes outorga. 

Assim doutrina Co·oley: (Priric. of Cons}. Law.;· pag. 69) ,. 
O poder dos Estados parai proteger a vida, a ,riqueza e a propriedade de 

se11s ci-dadãos e preservar a boa ordem e a moral pub1ica é um poder q·ue, 
originarianrnn te e sempre, per tence a0s: Estados e não pód e por eHes ser 
outorgado á União . · 

· E' a m esma a opinião de Ba-rba'lho no 'Seguinte commentario ·: As restri·-
cçõcs impostas á liberdade de trabalho , fundadas na maxhna j uridica -· 
sic utere t ua est a(ien um nom l-eada.s - fundan:n,se no pod er de po-licia 
que teem os Estados. 

Aind a escreve Louis Martin, (Legi sl. ·lndus~i . pag. 452) : Prohibindo o- _ 
º patrão d e empregar o obreiro aiJém de certo numero de ho.rns, o legislador-
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in tervém como empregado de m'anter e faz er respeitar por toda parte os 
· púncip:os geraes de hy.giene, app licave:s 'á policia das fabricas . 

. E Cavagnary, tratando c:La ·a·dministraçâo interna·, en qu.a'.dr'a aquell a 
que visa a ültella e vigHancia hygienica do tra:balho das fab ricas, offic1· 

, nas, et·c., affirmando, .a1lém do mais, que o Estado póde exerc:·tar a sua 
a.cção .sobre a riqueza publica por meio de di·sposições de poJ.icia, ·tendentes. 
a regular o des·envo'lvimento normal de cada i·ndustria. (SciJence de Adminis-
.tration pag. 40.) 

Basta partir da velha noção de policia a:dm!nistr'ativa, que os mais 
abaliza·dos t ratadis tas defi nem c·omo o . poder do· Estad·o para ve1ar pe los 
progressos da ind'U'stria, df\ moral, pela .felicid.ade e socego geral, para se· 
comprehender que, em um r'egimen de de.scentratlizaçãci, C·omo o nosso , essa 
funcção não pod·eria . ser .conferida sin ào aos Estados. Toda propriedade e 
todo s o·s demais dhei tos, dentro da jurisdi cção do Estado , diz iCoohy, são su-
jeitos a regul amentação e restricções do poder da ·polida, que a este i·n-
cumbe. 

O prnjecto, portanto, invad e a esphera de acção dos poderes locaes; 
seria u ma ·lei ino·perafva, pela incompetencia do poder que a decre tou. 

Mas, quando o Congre~ so se reputa~·se competente para legis·lar a res-
peito, contrariando o espiri to e a lettra consti tucional, pareci a mais util e 
pratico regula-r o trabàlh.o e-m gera11, ·não s.ó ·a.quel\ e rel a.tiva ao commer.c'.o, 
como a todos os ramos ·da industria . humana, constituindo •s e a~sim um 
corpo de legislação comp·Jeta e satisfac toria. 

Com o cara.cter restricto que apresenta, o projecto não me parece accel· 
tavel sinão como ponto de partida pa-ra providenc:as mais. amplas. 

Em ·seus detalhe·s, o proje:cto encerra dispositivos inconstitucionaes, uns , 
e inconvenientes, outros, e .não poderá . ser adaptado sem ·um a modificação 
radica;! que e~purgue os seus defeitos. 

Para mostrar o acer to desta propos'.ção·, basta _apontar, entre outros: 
o ar t. 5º," que evidentemente oogita: de materia pert inente a posturns mu· 

nicipaes; o art. 7º que. di·spond o sobre processo, infringe 
Voto do o. a.rt. 34, n . 23 ' da Constituição e o 8º que, impo.nd lJ' 

S1·. Oa1•los JJiaxi- attribtüções a funccio,nar'.os estaduaes, se oppõe de modo· 
m ·iliano expresso ao que di spõe o art. 7°, § 3", da mesma Con-· 

istituição. 
Uma critica m ais ampla; e minuciosa do proj ecto revelaria que elle, 

descendo , como faz á providencia de detalhes, que evidentemente es.capam 
á acção do poder Ieg'slati vo federal, seria de execução quasi imp raticave1 
no pa iz, attenta» _a diversidade de condições mesologicas de cada circum~ 
scripção admini stra tiva da !Republica e a impo~·sibi'!idade. qu asi absoluta , 
de uma fi.scafi zação segura para garantir a effectividade da l ei. Si ha n-e · 
cessidade de regular o trabalh o, em su as diversas moda'lida·des , nas gra ndes 
cidades, melh or s·erá que o façam o•s poderes l.a.caes, em contacto .mais im-

. mediato e directo com a•s necess·idades e cond'ções do meio. Assim já , fo i 
fe;to pelo Conselho Municipal desta Capita'!, embora. de modo incomple to , 
por haver apena·s cogitado da regulamenta ção do tmba'lho no commercio· 
e assim leem pro·cedido varias admini·st ra.ções locaes da Republ'ca. ú 'Pe n· 
sarnento que insp.irou o p.roiecto é humanitario, elevado e merece acolh i-
mento pelos poderes competentes; ao iCo•ni!:resso. entretanto, é que nào cabe 
co nverter em lei a providencia que e1l! e consigna , sem ferir .a Cons tl.tuição. 
perturbando a vida auto nomica dos Estado·s ·e desvirtua ndo a essencia 00 
pronri o .regimen fed era tivo. 

Por estes motjvos, sem embargo do apreço .que mere-ce o operoso autc r 
do proj ecto, a Com. nissi1o de J usti e, a pensa que es te deve ser re j e'. ta da. 
pe ' a Camara. 
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Sal.a d.an Commissões, 16 d,e agosto de 1912 .- Port>o Sobrinho, Relator. 
,Limitar a ,o:<t0 hoaas o trabalho ·d'i'aüo !d.e lJ«ilm,en.s e J11m,Jiheres e v.ed.ar 

:a labu,ta noct.urna de .adulto d,o sexo femdnino é ·regudamerat'air o e:xercicio de 
profissã-o, ce!fc.ear :a liber.cla.d,e ·àe -con:tractar servü.ç0s vi<olar '0 art.. 72, § 24, 
..d a Cons,titud.ção Fed·eraL 

.Eis o commen;tari0 a·ac.t,orâz.ad•o ·me Barrba~ho .: 

" O 1.iw-:e exercido de qualquer pr.ofi-ssiio é gaTaIT'l tido com-o ma-
n.i;fes.tação .d.0 ·direito ü1fuerente a ca.d.a indivi•d.uo ci.e , segu.nd10 sma 
propria det•ermin ação , applk.ar e d.es·env·olver strns facu.J.dades na-
tura.es e adql!lir,idas., na pra:ti.ca d.e algum mis.ter , offici-o, trabalho 
de gual•quer genern , á sua escollia .e i·t1dep.end.entemente .de Hceeça 
da .a·l!ltori.dade, sendo a.pe:Nas p.ermitt:da a acçã0 desta quanto _ ao 
que .a.caso plf.ejud.i1qu.e ª'º bem geral e ac1 direito de terc-eiros .. E a·ssim 
.consagra-do o 1'.we :a.ccesso e pratic.a das profis.sões, prohibida está 
.a regnlamen!ação d'e1Uas , bem como matriculas , .reg·'·stro.s, inspecção 
p0r a.gente•s do Governo ou co!·p1;irações pi-opostas ao exercido e 
direcção das mesma·s e ·em geral quaésquer meldiidlas de caracter 
p·re11en;tivo, salvo a'S ·umJ.t.adas test.ric.ções a.cima in-di,cad.a:s e que se 
justificam emquant o inclisp.ensa.v.ei-s par.a garantir a •segurnnça g,eral 
e individ1rn.l; fó:r.a dahi o <Esta.do .fore a j.u.s.tiça e coacta o d.esen-
volvimento social." 

Entre nós, não é só dispo:sitivo consti.tuci.on.al <q[tt,e re.ag.e -co ntra urna ki 
:o obre horas .de traba.lbo; opp·õe-se o ·simples bom senso a que s.e promulguem 
decretos desnecesrnrios e .inoJP:portunos. 

Para que legiferar sob-re um assumpto em q.ue .a iniciativa individuai 
conseguia quusi tudo , e; suavemente, em pouco tempo? 

"A r egra que o e•stado nada fa.ça d.o ql!l.e ip'Ó.de ser ·equi tativa-
- mente feito pela ínidativa privada., estabelece l!lma linha de de-
marcaç.ãto bastarot.e precisa entre o·s gov·erno.s e .as corp~·rações . " 
(W. Wilson- O Estad,o, n. 1.531.) 

"A benefica ·philos·ophia f.effers.o.UJiama prefere qu-e mão seja 
fei to pelo go,ve.rno geral o que as autori,d·ades loca.es são compé-
ten.tes para. fazer; e ntm por u:m poder g0vernam.enta·l -o que os in-
dividu os p0dem co.nse;guir por si prop;:io.s. · " •( Turker - The Con-
s.titut:ion, vol. 1 º, pag. 84 .. ) 

N.ão se p.rom ulgam 1-eis s:não quand.o ·exi.g '.d:as ,pelas ne·c.essi.cLa:ifo.s. socjaes 
O B·ras il nã g é a Allemanba, ond·e Be.bel f0i .ein,carcerndo e CaT-los Marx 

~re scrito. Aqui p.as.sa ri.am amb0s p.or ·ino ffen.s iv,0s vis·io.u1aii·os. 
Não ha p.a.üdade alguma. eH.tre as cof.!cl,iç.@es ·mo tr.abalffi·o e-ii;i o N0vo 

e ãlO V.el~ho Mun.d.0. 
• 1Des•CO•l11hecemos :a ty.ra.f.lil1ia do ca-pita:l ; ré já 'sensi'Vel a . pr·essão cl.o ope-

Tari.a.d-o- unido. · 
iE-sca.sseia o bra.ç.:o; pgr i·sso ·0 a .r.tHi.c·e N.ãa .p.e.ct.e; •eX·ige, r·ec'1a"1ina, impõe. 
Q.ua:n.d.o,, Jmpetra; tu.do ak.ança, e s.em re.Lu.ctancJ.a, cl:a·s cifuefes con· 

d es.ce nd•en t.es. 
Co:nq.11is{as q:ue n.a Eu.T<@.p.a custaram s ecl!ll.Gs cl·e J,n;cta, t·Grre n.tes de la· 

·grimas., r:.o.s de sangl!le, r.ealizarar.wse, eN-t<re n ós, .como C:jlllie enttil"e .flores, 
:g raças a .a,Jguns ar•tigos de j orna! e a um appello ffil·ac,i fi.co dos em,pre,gaclo15 
p.ara a gen erosidade .tradici0n1a:l d·G•S ,patrões b:r;asüei -r-o-s. 

Assim se ób.teve aue nã·o funccioJilassem ·lllS estahel·ecimentos .eo,mmer-
·ciae·s , aos domingos) â principio, nos fe riados, depois; qu-e fechass·em ,alll 
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'ãl noitecer, reabrindo· ás 7 ho!'as da manhã, em quasi toj a's· as cidades adean· 
:ta das do paiz. 

Quanto ao artifi.ce, esse trabalha qu.ando quer e como quer, q1.rnsi por 
:'favor, principalmente se conhece .deveras o proprio officio. 

No ·paiz só_ existe uma das·se de pr-oletarios, no sentiJo europeu do vo• 
t:: abu'lo: são os intelectuaes, de todos os matizes . 

. Para que wma lei que cerceie a liberdade, si a i;ikiativa indivi_duaJ 
j á conseguiu quasi tudo, entre risos e festa·s? 
· Quando muito, e para evitar mais frequentemente os abusos de paes 
d esalmados do que de patrões exploradores, seria toleravel uma lei regu· 
:Jadora do trabr'.lho d·o·s menores, que, de fac.to, estão, em todo o orbe, sob 
.-a tutela providencial do Estado. 

· Um decreto ,· com esse humanitario fito, surgiria como natural corol1lario 
tle dispositivos antigos de Direito Civil sobre os inf?,ntes e -os jovens, que 
:n ão dispõem d·e_ suas pessoas, não contractam os proprios serviços, necessitam 
rl o amparo discreto, pol1ém, efficaz. do poder pu.blico. 

A·ss-im comprehendeu a Inglaterra, desde o reinado de Jorge IH, limi-
·.tando a doze hora.s diarias o labor dos menores nas manufacturas de lã e 
d e algodão. 

Imitou-a a França, logo depois, em 1841, ·cheganfo, de conqui•sta em 
;conqui·sta, a fixar a edade mínima pa.ra o ingresso nas fabricas. · 

Não permitie a Hungria que pequenos de 1D a 12 amios labutem mais 
tle 8 horas por d.ia\; obrigatorio sendo, para e'lles, o descanço á noite e a©s 
ilom:ngos. 

Emfim, quasi toda. a 'Europa prohibiu que a in.Justria empregasse me· 
ninas de menos de 12 ann-o·s, •Jjmitando tambem, na razão inversa da edade, 
•D numero de horas de la'bor diario. 

Até ahí podemos ir; . r~deante não devemos passar. 
Porque ·vedar •á mulher o traba1lho ~octurno, quando pôde ser este o 

1rnico que ella possa effectuar? 
Porque obrigar; quando sem le' quasi tudo es.t1á feito, a contento de 

:amba:s a·s partes, operari-os e patrões? 
O ca·pita:lismo não existe no Brasil; e as gréves já irromperam, teme· 

-rosas e avassalladoras. 
Antes que se fortificassem o·s grnndes, uniram-se e triumpharam os 

Jl equenos. 
Não promulguemos leis desnecessarfas. . 
Não peçamos á força aquiHo que a liberdade a lcançará. 
Não copiemos o que não nos ·serv~; não ~.mportemo·s o que não nos falta. 
Façamos leis brazileiras ·para o povo brazi'leiro. 
De accôrdo com as idéas expendidas, proponho ao estudo da Camara 

<D seguinte 
SUBSTITUTIVO 

Art. 1.0 Não poderão ser empregados nas offidna,s, fabri.ca·s , estradas 
ile ferro , minas, carga e descarga de navios, os menores que não co·ntarem 
1 2 amnos de ·edade, completos. 

Art. 2.º Os maiores dé 12 e menores de 16 anno.s só poderão trab alhar 
n os referidos serv'ços, oi to horas por d'ia. 

Art. 3.0 Revogam-se as di s1posições em contrario. 
Sa1a das Commis sões, 3 .de dezembro de 1912. Cados JVIaximilíano. 

PROJECTO ' N. 4, DE 1912 

Considera-n:lo que a·os poderes public·os cumpre o jeve·r de garanti r a 
-wi da e o bem-estar de seus c·oncida.jãos; 
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Conside-rando que as relações entre patrões e operarios preci:sam ser 
-reguladas pelo poder competente, garantindo a uns e ou1?ros; o. éJ.Ue. nãO-
acontece presentemente; . · -

Co·nsiderando · fJ.He o· excesso de trabalho debilita o füganismo, prejud•ica_ 
a ·saude· e o·cc:rsiona muitas vezes mo.Jestias in.f.eoci·0sas.; 

Co·nsideranclo. que em um clima como o nosso, nãb foa· orga,nismo que· 
P'ossa resistir a u-fn trabalho constante e :rssidu10. por mais ·d'e oito horas 

_ diarias ; 
Oonsi·àerando que a reducção de horas de trnbalbo é Hm elemento pre-

cioso· para a exi·stencia do oper-ario e traz como co.nsequencia o augmento 
do .pessoal para a prooducção não diminuir , o que red11nda em 'bene ficio d·a. 
communhão; 

Comiderando que os a·cciclentes occorridos no trabalho são a•dquirido s 
em serviço dos patrões; 

Considerando que o operaria. im!lilizado em se-rviço do patr·ão não tem. 
nenhuma garantia . para a S·ua su'bsi'stenci'a futura; 

· Considerando , finalmente, que se o Estado garante os s.eus servidores 
quando inva·lid·os, o mesmo deve acontecer aos patrões com relação aos seus. 
operari-os, quando inutilizados em seus serviços: 

O Congresso Nacional decr,eta: · 
Ar t. l.º O trabalho do ·operario em geral fica reduzid·o no Hi'aJdmo a. 

oito horas diaria•s. _ 
Art. 2.º Ficam expressamente prohibido.s os serões em to·das as fabri· .. 

cas e •officinas . 
Art. 3.º O operario que contar' mais de cinco a·nnos de serviço na casa 

perceberá dous terços da diaria que ünha ,. a . qual será paga. pe lo seu pa-· 
trão, companhia, em preza, associação , etc., etc., quando inuti1izado em seus 
serviços. 

Art. 4.º O Gover_no expedirá os regulamentos necessarios para a fisca-
Jização e execução da presente leL. que será posta em execução J.ogo após. 
a .sua sancção'-

Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 27 de Maio de 1912. - Figu~re·do Rocha . - Rogeri'(JJ 

de Mbranda . 



CASAS PARA HABITACÃO DE OPERARIO~ 
" 

A lei n. 2.407, de 18 de Janeiro do anno passado , visando oromover a Senado 
construcçãD de casas. par.a habitação de proletarios, autorizou o ·Poder Exe-

cutivo a auxiliar :is associações 'Conces•sio,riarias da cons-
Pa,1·ece·1' (") tru_cção dessas casas com emprestimos das Caixa,s Eco-

do 81· Urbano Romica·s. A somma total desses emprnstimos não foi fi-
Santos xa,da, s·end0 tão.' súmente lÍmitada em cada anno a im-

portancia a emprestar, que s.eria a metade do saldo ve-
rificaclo el'!t-re os depositas e as retirad as havi1fas no anno anterior. 

Agora o projecto n . 32, d-o csrren-te anno, apresentado pelo Sr . Sena-
dor Ca<Ss'iano do Nascimento, autoriza o G9verno a empregs. ;· .·t :e 20. 000 :000$ 
dos saldos das Caixas Economicas nos dous primei-Tos nuo:ieos de predios 

. · que forem cdnstruidos e servirem de model0 para outras construqÇões. 
Parece, com effeito, que as provid·e-l'l.e-ias estabe ' ecidas pela lei n . . 2.407 

ainda não fo·ram s-u.fficientes para solver 0 problema da construcção de ha-
bitações para as classes pobr·es. Por isso, entende a Con1missão de Fi-
na•nças que a iLJiciativa d.0 Governo, qae o p.fojecto proi;iõe, G! eve ser· acceita 
pelo Sena:do. Ao Que lhe p·an~ce. po-rém, é prec•iso· tomar uma prÕvicÍe'iicia 
com.plemen.tar, .q,ual a de não baralh,ar os patrim01~·iós das Caixas Ecoriomi~a~s·, 
mandando 1em,pregar os sal,dos dt tod•as i.m;!i.stincta:mente· em qúalqti'er zona 
do pai.z. Seria um errn de conse·c;iueneias pre-jud'ioiaes, como,. po-r· e'x'e'rnp'lo, o· 
de einba.raça.r umà f.utura rem0del<1~ão desses· institutos, dand0-lhes autõno-
mia. com s·e faz mistér. · 

Neste intu.i.t0 , pa.r~ evitar esse prejaizo, q.ue , aliás, -não p-arece ·estar no· 
ap;mo do i.JÍusitre auto'r à o prnj,ecto a Comrn.iss.ã•o p.ropõe ó seguin-te· Érd.di-
tivo ao art 2º: 

"Qs saldo.s de cad-a Caixa Eeon0mica só po'deni. ser empregados n·a· cir-· 
cumscripção erri que e!la opere." · 

Sala da1s Commissões, 5 de Setem_brõ de · 1•912_. - Felicia:no Pennã, Pre-
sident·e; vencido. - Urbano San41os, Relator. -- F1•a·nc1'sco Sá, vencl·do·, com 
voto em sep,arado. - Frww{sc@ Gbyc.e·r·Í!J, v'enddo .. de acci5rdo com O' voto em 
sep_a•rado do $r. F.ramcisco Sá. ~ Bueno die Paiva. --"-- Tav111res ele Lyrà. - -
V!ctor'ino M(mte:iro. - L. de B-ulfiõe_if!, ve-nci·do, cle· accôrd·o com o voto ·em 
sep;arad.o do Sr. FranJ:;isco Sá. - A. Az-eredo-. 

A necessidade de promover a construcção d.e habfrações baratas e sa-
lubres par-a· os operarias e para as outras classes pobres de proletarios tem 

sido, desde muitos an'f1õs, obj ecto da cogifação dos pode- -
. Voto do res p~_b!i_cos .. A~ providen.~i as <i~op.tadas, .. em __ diver.s~s j po-

81 •. _. F1•a-ncisco Sá ª.ªs:' _para· saf.Jsfaz;e l-_'.l ; foram _ma1.s o.~ m.~·nos .r~stn.c_ta~ e · 
..., turndâcs, emqll'a·nto nao se tratava senao d.e attender a uma 

:aspitaçào ge-netôsa e húrhanitariá. .N~o i'itTI;i, em gerai, 
al.êm ..c'.ié- cer-tas irnmunidàd-es · ffscaes. Nem· por is_so a, .in~ciati_v;i parfü:ular · 
dei<xo.u de · acmidir ' a0 a,ppe',l·o Çj;U.e assim lhe fazia o ·Estado; .e , se nao " se 

('*·) ·P.are'cef. n. 38á r -
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e xpandiu á sombra do auJ:í ilicr por este concedido, fo i porque a execu~ão 
das me·didas decretadas encontrou embaraços, que teriam sido promptame:1te 
removidos. se houyesse a exigil-o o sentimento de uma necessidade angus-
tiosa, ou a boa vontade de reso!ver sinceramente a questão. 

Nos ultimos tempos, o problema revestiu um aspecto de gravidade e 
de urgencia que impressionou aos espíritos dirigentes e lhes suggeriu so-
luções immediatas e energicas. De um lado, as causas geraes que têin de-
termi0nado a extrno·rdinaria carestia da vida e que, fi li a·das·, principalmente, 
á intervençao pareia.! e indi·screta do Estado no desenvolvimento dos pheno-
menos economicos,, não encontraram ainda quem se dis.puzesse, res·oluta~ 
mente e sinceramente, a . combatei-as·; de outro lado, cau-sas p·a•rticulares, 
co~o o rapido crescimento .da população desta capital, a attracção que; de-
pois do·s melhoramentos ne .la realiz·ados .. começou a exercer sobre a gente 
d o interior e s·obre os operarios estra11geiws, a demolição das velhas ca-
sas, reclamada por aquelles melhoramentos: todos esses fac tos determina-
t am uma verdadeira e intensa crise da l:ab\tação po·puhr, a que urgia 
accudir. 

Ao Governo Federal occorreu fazer estudar o assumpto por uma com-
missão de pesso•as competentes, que lhe indicasse as pi-ovidencias capazes 
de melhorar aquella situação. Desse estudo; feito com investigação cóns-
cienciosa dos factéi-s , s·uperior isenção doutrinaria e alto sentimento patrio-
tico, resultou um proj ecto de lei, redigido por aquella com missão e remet-
üdo ao Congresso Nacional, em mensagem do Sr. Presidente da Republica, 
de 25 de Outubro de 1905. · 

Foi ess.e projecto que, modi.ficado ·no curso :los debates parlamentares. 
sem a.Iteração de suas linhas geraes, se transform ou na lei n. 2.407, de 18 
de Janeiro de 1911. · · 

. Consiste o principio desta lei na intervenção indirecta do Governo, au-
xiliando as em prezas coinstructoras de casas para · proletarios. Concede-lhes, 
para isso, isenção de direitos sobre o material importa ::!o pa.ra as constru-
cções, isenção de ·sello dos contràctos e ces;são gratuita de terrenos de pro-
priedade .federal. Exige ainda que sejam pe1o Governo municipal alliviado;s 

' de todas as taxais sobre terrenos e ,predios. Estahelece mais o. concurso da 
Caixa Economica da Capital da Republica, autorizando-a a fazer empresti· 
mos não excedentes do sal::!o dos depositas verificado no anno anterior, .e 
garantid(Js pela hypotheoa dos predios, ou por títulos :la divida puh'.ica. Em 
favor do proletario occupa-nte da casa,· consigna a lei .a fixa.ção de um. alu-
·guel maximo e o d-irei to de adquirir ,. em condições · fac ei s, a propriedade do 
predio. . 

Absteve-se, porém, o legi s:'ador de· autorizar a acção directa do Governo 
e de permittir que este construisse casas e as alugasse . · 

A ,propria ·C·ommissão autora do pr-ojecto de que a ·lei .se originou, em-
bora na exposição de motivos, redigida pelo Sr. Medeiros e Albuquerque, 
espírito inclinado á escola intervencio.nista, não houvess.e disfarçado a sua 
sympathia P'Dr aquelle methodo .. .flão ousou aconselha·-o, não o ado·ptou no 
.s eu trabalho; antes o reconheceu condemna.Uo pelo sentime.nto geral. -

O systerna da lei de 1911 não é uma novidade nem uma eoncepção 
füeorica. Todas as s uas disposições se contêm - nas. conclusões approvadas 
po r diversos congresso0s que se têm reunido no mundo, ·para o exame da 
questão das habita.ções populares; ·e, mais do que isso, têm a sancção da 
exoeriencia de diversos paizes, das mais differentes condições loc·aes. A 
isênção de impostos é fórma. de auxil io publico adoptada em todos elles, 
onde quer que a s•olução do ·problema tenha provocado •a interv(!nção do 



listado· O emprestimo das ca,ixas economicas ás sociedades constructoras 
ou ás socie~ades de cre_dito fundadas para foronecer aos operarias _ o ca.pitat 
n~oessar .. o . as construcçoes, .é um processo racional e engenhoso que tem 
sido e~penmentad_o, com ex1to e seguranç·a, em diversos paizes. Por essa 
forma as economias ·dos tmba.thadores voltam aos traba1lhadores e a estes 
aproveit~m duplamente " : O relatori•o do Sr. Georges Risler, 3!presenta·do 
ao Presidente da Republica Franceza, em Junho de 1911 pelo Conseil Supé-
rieur des Habitations. á B.on Marché, informa , justifica.~do aquelta phrase, 
que nos Estados Üfüdos, na base de to·da bziNding society, ha uma caixa 
economica. O mesmo acontece, geralmente , .na Inglaterra. Na Allerna.nha, 
além de outras poderosas sociedades, a de Hamburgo, fundada ha oito annos 
e contendo a·ctualmente 40.000 membros, constituio seu capital <le 6 milhões 
de marco·s, .com o 01mcurso de uma sociedade de economia privativamente 
creada por ella; já co.nstruiu 800 casas e o campo de su~s operações se 
alarga todos os annos . 

Foi a Be!gica que iniciou e melhor tem praticado o sy.stema ·de cons-
trucçã.o de casas populares por meio de emprestimos das caixas economicas. 
A lei que o decreto·u foi pro·posta pelo , Minis.teria Bernaert, e tem a data 
de 5 de Agosto de 1889. "Dez .annos depois, a 31 de Dezembro de J899, 
existiam 94 ·sociedades que tinham ajudado a construir ou a comprar 12.818 
casas. Tinham obtid·o .da Caixa Economica emprestimos elevando-se a perto 

· de 28 milhões e possuiam reservas que montavam a 693. 774 francos . (Rap .. 
port présen\fé au Congrés !d' A-1eiance á' Hygiéne Sociale ~enu á Roubwix en-
octobre 1911, par ' Mr. Lardeux-Becquere!). Em 1911, a Belgica já tinha 
adiantado ao s constructores de habitações populares 90 milhões, que ser-
viram •para co·nstruir 197 · 000 alo-j amentos e 47. 000 casas, a:'.ém de 2. 000 
nos departamentos. (Bulletin . de la Soci'été Française deis H ab'i'!Jations á Bon 
Marché, n . 2, de 191 1.) 

Na França, a .lei Ribot, de 10 de Abri.1 de 1908, permittia ao Estado 
pedir at1é 100 milhões emprestados á Caz'>sse na.fionale d!es reiralfrbes, para 
confiar a•quella somma ás Socié.tés de Créid:1t ImmobWie:r, imermediarios 1-o-
caes e responsaveis entre .el! e e os trabalhadores., ou ás so-ciedades de ha-
bitações baratas que quizerem re·al izar emprestimos hypothecari·os. . 

Na Halia, a iei Luzzat, de 1903, autoriza, no seu art. 1 º, as caixas eco-
nomicas ordinarias a concederem emprestimos p·ara a construcção e acqlli-
sição de casas populares ás sociedades cooperativas, ás ·s'D ciedades de soc-
corros mutuas e aos industriaes. 

A lei brasileira, como a de outros paizes, inspirou-se nos sabias prin-
cípios e nos magnifirn s result·ados da 'legislação belga . 

Tendo, assim .. em seu favor a sancção da -experiencia e respondendo a 
umai .aspkação que, manifestada des·de ·longo te~po . ult~man;ie.n:te se _im-
puzera como i.nitlud ivel urgencia ao Governo, ao leg1sl ad·or, a opmia'O publica\ 
era de esp.erar que, apenas decretada, começasse a produzir result ados não 
differentes daquelles que o systema nel!a adaptado produzi1:1 alhure_s. 

Entretanto, .quasi dóus annos deoorridos, nenhum effe1lo pratico teve 
até agora. Por ·que? Simplesmente por isto.: não entrou aind'a sequer em 
execuçãó .' E por que n ão está sendo executada? Porque nã.o foi regulamen-
tada. Com effeito, 'º seu art. 4° impõe como condição para que as casas a 
construir gozem dos favo res nella concedidos que obedeçam a typos appro-
vados pelo Governo, "no regul amento que expedir " .. Precaução ·sabi_a essa, 
porquanto da fixação dos typos depende a da q:uanl!dade do m~ten.al que 
gozará de isenção de direi tós e a <i.o valor das c~·Sas para o·s diversos ef-
foitos da lei .. a·ssim os que interessam aos proletanos comp os que se refe-
rem ao concurso pecuniari·o promettido pelo Estado. 
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Em vão terá solicitado a i:n.iciativa partkular o auxj.J.i•© que .lhe fi'í <E a. as-
segurado-: não lbe ·podia ser eon.cedido, po.rql!le a ló q·U•e -O· d'ei>:re~Ma. fic·@u, 
até agora,. p0r assim di.z.er, i.nacahada · 

O heneficio que o Legi.s.lado1:, d.e ac:cô;rd.o· co,m a· Gtrnern·ü', gairaBcÜl!I! a0s 
proprietaTios, p.rnp0rci·onando-l:F:tes cas~s fuarata.~ e . facili'calillitlta-11~es- .ª'. a;~ql!li
sição da propiriedade d.dias, flco.u 'ate ag.f'l,rn, mu.tü, p0Nrue: · nai0• fa1 a:i®da 
cumpúda a vont.adte do Legisla·d1or. 

1'em a. lei defeitos? 
O meio de os veriíJ'kar e· icorri.gir é a. ex·perimem,tação deUa .. 
Obj.ecções the.o.ricas cabiam antes de e1ahQ,Fa·1-a; e· ef,f.ectivamente :foram 

propostas, d'iscutid'as e. julga.d.as. 
Esta s.ó consid'era.çã.o· bastaria paJra qiu.e: 1'·ew,tugnas.se ·á. ·Jíll!1Ud©nieia '10 te-

gislacfor reformaT uma lei ai'nda •nãG S·ubmettvd.a á oJD:Fü·va d·a ewpede:n•.ei:a. 
IE não lhe é Uicito es.que.cer que essa: lei re.s1'1'ltou d0e· .trab0at1h0• l©'R•go, 

pa>Ciente, reflectfdo; á sua elaboração •parlamentar pr•ec.edeth inGJJllíe1nt0· lifhÍTl.U-
cioso e d.emorado e.stud@, feitos. po:r· .uma c0.rn.mJ.ssã0 de '.homens de· incys-
cutiveJ c0mpete:ncfa ;. ü G ove.rJ1o. tomo11!l ru i.nid.ativa .1;1-e JD•r0p:©J«a a.o· CeJJJJgnesso 
.Nacional; estud:aram-n''a co.mmis.sões. di~ersas,; no· Sen:xdo,. d:u.as. vezes: deu 
sobre ella pare.cer a Com·rnissão. de finanças., send:©· Tel!aitores. ·©S •S:.Jis. Fnan" 
c.i.sco G!y·cerio e .Ntnniz. Frefre, e e.f:!ie:r.ece.nd.©• um sJabsti.í:m.tivo ao· ll1'©J1ee,to 
da Gamam d:os De.p.utado.s o Sr. S.everin.f'l Vieira~ finalIDe::nte,, inidad·a Jile.lo 
es.tu.do ela comrnissão, extra.-parl am.entar, em 190.4,. só fio.i. de.cre.tad·a ernu 19.1 L 

E' essa J.ei que o projecto n . 32, a.pses:eWJitat.d©• ao Se.nad<1i. em ag,0.s.~0 do 
·corrente anno . pretende re.formar, já modificand·O• a parte d.e1Ja re'feJ>en.te á 
isenção de direit9s, já - e aqui está o .que eHe t=. de mais imp©·rt&l'l.te e 
mais grave - dando á inter1v.ençã.o do Estado uma forma radicatmem~e con-
tra-ria á q_ue aque1Ja lei adoptára. 

Emq·nanto esta nã.o exigia d:o ·po·der wuhlic-o sinão a sua SJc.ç.ã0 · in.d:i:rncta, 
auxiliar e excitadora da acüvidade individ:ttal, não se s•uhs,titu.imiio a. esta, 
deixando-lhe, a'o contrario, a inici.ativ·a, a dü:ecç.ão e a resp.o-nsabilid·ade, o 
projecto pro·cura entravai-a , conver1endo o G0verno, de seu collab.Qrad.or, em 
seu poderoso concurrente. · · ' · 

O methodo ·do pwj ecto , ainda . fóra ele. toda consid.eraç.ãov dontr:Naria, 
nào tem p.ar si 'ª :Jição da experiencia nem se j.nstifica em fa:c.e da nossa 
~ndole e de nossos habitas peculiares. · 

Em paiz nenhum, mesmo naquelles em que mais s·e di:lata a es.pihe.ra de 
acção do Es.tado, o systema de const·rucção de casas pop:ulares pelo Governo, 
dono e alugador d·ellas, e ainda mais com o emprego d•a.s economias dos 
p.obres confiadas á sua guar·da, eoonseguiu implantar-se definiüvamente . En-
·"a.iou-se em algu·ns a intervenção directa idas communas ; mas essa mesma 
teve contra si as mais auto.rizada.s senten~as. · · 

A esse proposi to , escreve o Sr . . Fou.rcade no relato·ri.o com .q:ue, em no-
vembro de 1911, res.pondeu á consulta d.o Sr. pre.fe.ito .d.o Sena, s.obre as 
medidas capazes de favorecer a ·creação de alojamentos saluhres e haratos 
para as familias numerosas : -

."Das s.o1uçõ.es propos,tas ,. urna ha q.ue nã.o entr,ou ai.nd.a mo •pxo1grai:rima 
·da cidade de Pa.Ls e apenas se eshoçou em •um prnjecto de Le.i : é a d;a con.stru-
cção dfrecta. Consider'an.d.oca, ·d·e to·d'@s os Jll·Ontos de vista, nefasta, devemos 
analysar-lhe brevemente os inconvenientes ... 

. Seja-se ?U não parüd.aJ"io do princi·pfo de exploração directa d.e certos 
s erviços pubhcos pelo Estado, pelo.s d.epartamentos pelas· ·cornmunas,. evidente 
parece qu.e a ·Consrtrucção de casas de · aluguel se fará em m.e:1Jh.orn8. c0ndl:ções 

_ po r i:m ·~ert? nume.ro de socied~des particulares exip·erime.ntaGLas, que proc 
· curarao rivalizar no zelo pelo bem,. do q:ue por uma só gran:de administração . 
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.E que dizer da gestão? 
Sem duvida, não é semp·re facil a uma sociedatle .de habitações baratas 

11 tarefa d·e ·escolher 1ocatarios, de .guar.dar os -immo.veis, nos casos, a1.i.ás 
bem raros, de .pagamentos difficeis; mas· o .conselho de a·dmini.stração e o 

,.:gerente não teem outra cousa de que se preo.ccupar sinão _ .a.o fim da obra e 
teem inteir·a liberdade ide ini'Cia·tiva e de decisões . 

A gestão pela cidade, porém, está 'á mercê de tÓdas as influencias que 
:inter·v.enham pa>ra a admis·sã0 dos· locatarios· e ·para a sua conservação, a 
·d·espeito dias diffi.culdades ou dos prejuizos qu·e causem :á coll'ectivi:dade; e 
deante dos desperdiei0s de agua, d'e iHuminaçã:o e de custeio fi.ca desarmada. 
'Não ha d·e pretender o habitante estar em sua c.as·a, -si e.stá .em um immovel · 
·que füz pa·r-te do patrimonio· commun.al? Não fez o ca·n'didato, por occasiao 
das ultimas el·eiçõ·es, promessas que se não realizam, sobre pr.eços e condi-
.Ções 'de a'1u.guer? 

•E' certo ·que, a·pos a·s eleições, o candida.to vencedor faz ás· vez.es des-
- 'p.e·'dir os prote-gidos d"o seu ·concurrente, ·p·ara alojar os seus. • 

Abusos e co-nofli.ctos perm.anéntes, tal o resultado d;ess•a combinação cuja 
·triste ·experiencia foi feita em ··outros paizes que não a França; ria Alsacia 
{ Mulhouse), na Ingl'aterra (Liverpool), na Belgica (Schaer-beck), na Suissa 
\(Genéve). 

Essa experiencia provou quanto aquella fórma é detestavel, assim par'á 
10 locadof' -como para o focatario ." · 

Será 'licito esperar resu1ta;do.s diHerentes de experiencia da mesma ·es-
:peci-e, e em ma:ores proporções, que se pretende tentar em noss-o paiz? Seri.a 
-preciso desconhecer os habit·os de prodigalid·ade e de favoritismo que domi-
nam ia nossa administração pub\.ica; seria .p.reci·so es·quecer •quanto e quão 
nrpid-amente o parasitismo sie alas·tra s obre os serviços ófficiaes, absorven-
d·o-os . desorganizando-o-s, cor'rompen.do-os. 

Tom.ando a seu cargo a construcção das casas .p.o.puJ.àres, o Governo as 
.construi-rã mais ·ca-ro do .que qualquer- s·o·ciedade ou qua.J•quer ·particular. 

O augmento do custo não .determinarií aJ elevação do aluguel, pois a 
~endencia do Estado é a gratuHidade dos erviços de que se incumbe; assim 
diminuirá, até desa•p1pa·recer, a garanfia real dos .empr-estimos pelas caixas 
economicas. · 

.Para entreter o serviço das casas, ·conserval,as, alugai-as, r.eceber o preço 
do aluguel, t·er-se-ha de crear um orgão hurocratico exuberante e dispendio·so. 

As vantagens da occupação de casas ·do Governo determinarão empenhos 
.e preferendas em favor de clientellas po.Jiticas, ·com sa.crd.i-cio dos neces-
: S·it~dos .e desptotegido·s. ·o que deveria .s-er, o que o legi·slador ·quiz que 
fosse um bene.ficio •aos proletarios, s·erá, á sombra destes e com prejuízo 
·.\lelles, ·um instrumento de influencia ou de corruJJção. 

IA circumstancia .de S"e referir o proj;ecto somente ·aos dous primeiros 
-nucleos de ·Casas, para servirem de mod,elo, não illude s-obr-e o alcance e as 
consequencias delle. A construcção de casas ·não precisa de tão dispendio·sa 
·1ição de cou.s.as : -os modelos se enco ntram nas plantas; e, si são precisos 
:mais concretos, não fa\.tam pela cidade. 

Quanto 'á administração e á .gestão , os exemplos propostos s-erão nega-
"tivos, podendo lev.ar até ao descredito de to·do esforço <le desenvolvimento 
das habitaÇões po·pulares, 

O proj.ecto, entr.egand.o a construcção e a administração das casas á 
·acçã o dire·cta do · Go~1,erno e au-torizando para .dous ·nucleos desta.s um a des-
peza exagerada, s·em nenhum criterio <J.ue a ~ustifi.qu e, não vem beneficiar 
:as classes proletarias. 

Ao co-ntrari.o, ·sob a côii de favorecei-as e á sombra da sympathia que a 
·sua causa desper.ta, não fará si não augmentar a especie, j:á tão numerosa, . 
dos parasitas do Estado . com os afilhados e ·protegidos aos quaes se reser-

:vará -o gozo das casas <lo Governo. 
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A campanha g enerosa empenhada desde muitos annos para a so J.uçã© 
d~ um problema sod al do maior mome·nto será desvia·da de seus fins e tra-
hida nos seus intuitos; os ·01perarios terão conseguido grangear á ·sua causx 
a opinião e os poderes .publicas; mas o proveito da victoria lhes tocará, e 
apenas servirá para robustecer e dilatar influencias eleitoraes: sic V'OS no•Tf.: 
vobis nidificatis, aves . 

.Si se qu er s-in·ceramente ir em auxilio das classes po·bre.s, pro.poTcio-
nando-Jhes habitações baratas, ·cumpracse a vontade ·do legisla-dor , ponha-se 
em .execução a lei de 18 de janeiro de 1911; e, si a experiencia lhe mostrar 
defei tos, te r-se,ha então fundamento para mo-;ii·fical-a ou reformai-a. · 

O qu e o projeêto n. 32 alca-nçaria, contrariamente sem duvida ás nobres. 
intenções <lo illustre pa triota .que o apr.es-entou , não seria si·não uma reforma. 
precipitada, uma perigosa aventura para os deposito.s das caixas economicas -
e a destruição de •um benefi.cio já garantido· pel·a lei ·á.s ·c.Ja.sses proletai'ias_ 

Sala das Commis-sões, 14 de novembro de 1912 . - F . Pemia. - F. Gly-
cerio. - L. àe Bulhões. 

O p-ro j ec to n. 32, de 12 de age>S to de 1912. apr·ese·ntado pelo Sr. Sena,dor 
Cassiano do Nasci mento, altera o ·dis'ciositivo ·do art. 1° do decreto n. 2.407,. 

d e 18 de janeiro d.e 19•1 ! , autorizando o Governo a em-
Pw·ecer · elo S ·r. pregar os saldos existentes nas caixas economicas· na con-· 

Hei·ciUo L uz strucção de casas para prol·etarios e dimdo outras provi-
dencias nesse sentido. 

Para o fim que tem em ·vis•ta, o p-roj ecto estabelece 
essencialm ente: 

1 º, que os favores concedidos ás· associações ·que se propuzerem- a con-
struir casa s para 'habit ação de prol.etario.s, concedi-dos pelo referi·do decret(}· 
legislativo n. 2.407, de 18 de janeiro de 1911, continuam em vigor, menos 
o que é es tabelecido na lettra a do art. 1 º , .que fi·ca subst Huido pela conces-
são da taxa minima de 8 º[º ad vaforem so.bre os materiaes importados pa ra>. 
o mesmo fim sem .simil·ares na producção nacional; · 

2º, que para os 'dous nucleos· de predios ·que forem constrúid os e servi-
rem de mo·delo para outras co-nstrucções do mesmo genern, po·derá o Go-
verno empregar até 20. 000 :000$000 dos saldos das caixas economicas, que 
terão c omo garantia espeda1 esses pred.ios· e sua renda; 

3º, que fica o Governo autorizado a realizar as operações de .credito ou 
a abrir os cfedi·tos necessaTios até aquella somma ,para execução da lei pra-
j ectada. · · 

Estudan~o com attencão o oroject:1 •de que se trata. parece que elle 
encena medid a de utilidade publica, concor-rendo para solução d a crise de 
carestia da vida entre nós, facilitando ao o·peraria'do habfrações modernas,.. 
isto é, hygienicas e de preço razoavel, ao seu alcance. 

A medid a proposta não é nova .e em varias paizes, ·quer na Euro.pa, quer 
da America, tem sido praticada com resuHado. 

ü •que se deve ter em vi sta, entretanto, é que essas constru·GJi:Ões, sem 
prejuizo da commodida'de e da hygiene, sejam feitas dispensa·ndo o su·perfluG• 
e- o luxo , o ·que se tem observado em co·nstrucções recentes, 'que d-izem desti-
nadas ao fim proposto , porque assim necessáriamente será illudido o fim d :r 
lei, que é baratear o custo dos pr edios e o aluguel •res,pectivo. 

Quanto ás demai s providencias de ordem economica e financeira , cabe· 
·Sem duvid a á Commi ss~o de Fina·nÇas dizer a respeito. 

A ·Commissão 'de Obras Pu·blicas e Emprezas Privilegiadas· entende , por-· 
tanto , que. no ponto q ue lhe cabe examina'r, o projecto deve ser ap·provado. · 

Sala das Commissões, 29 de agosto de 1912. - Generoso Marques, Pre· 
sidente. - _HercUio Luz, Relator. - Bernardino Monteiro . 
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O Congresso Nacional res-olve: 

·Art. 1.º Os fa.vores que podem ser •concedidos ás asso-ciações que se 
propuzerem a construir carns para habitação de proletarios, i;os termos- do 

decreto legis lativo n. 2.407, de 18 de janeiro de 1911 , 
continuam em vigor, menos o que é estabelecido ·na 
lettra a do art. 1 º, .que fica suhstituido pela c:rncessão 
da taxa minima de 8 º\º ad vn:~orem sobre os materiaes 
importados para o mesmo fim sem •similares na pro-

ducção nac!onal. 
Art. 2.0 Para os dous primeiros nucleos ·de predios que forem construidos 

e servirem de modelo para out.ras co-nstr-ucções dó mesmo genero, poderá o 
Governo empregar até 20 . 000 -co-ntos dos- saldos das caixas economicas, que 
terão como garantia es·pecial esses predios e sua renda. 

tA.rt. 3.° Fica o Governo autorizado a realizar as operações de credito o-t 
a abrir os creditos necesrnrios até a•quella somma para execução da pre-
sente la1 . 

. Ar t. 4 . ~ Revo-gam-::·e as dispo.scições em contrario. 
·Sala das sessões, 12 de agosto de 1912 .-Cassiano do Nasc:mento. -

Ferreira Chaves.- Araujo' Oóe1s. - Sá Fróre. ~ Wa)1fredo Leaif. - Ray-
mundo de Miranda. - Tavares de Lyra. - A imprimir. 

SITUAÇÃO J·URl!D ICA DO INIO'l-G'ENIA S-RASIL·EIR;Q 

Srs. membros do Congress-o Nacional - Submettendo á vossa ap·recia- Camara 
ção a inclusa exposição de motivos oue, cem o memorial e o proj ecto 

annexos, me foi apresentada pelo Ministro de .Estado da 
Mensagem Agr:cultura, Inç!ustria e Commercio, sobre a necessidade 

de ser votada uma lei que regule a situação j urid :ca do . 
ind·.o bra-sileiro , peço v·os digneis de tomar os mencionados docum en tos no. 
·consideração .que merece, .attenta a iniportaincia do assumpto. pois- tratam de 
uma questão palpi tante sobre .a qual já tive a honra de chamar a vossa at-
tenção na mensagem <le 3 de Ma io do corrente anno. 

Rio de Janeiro, 18 de Setembro de 1912, 91 º d-a Independencia e 24º da 
Repub1ica. 

HERMES. R. DA F ONSECA . 

Sr . Presi-dente da Republica ..,.- Na mensagem que em Maio deste anno. 
ao iniciar os seus trabalhos, dirigi-stes ao Co.ngresso Naciona:l, tornastes 
patentes a necessidade que ha de promulgar-se uma l-ei que regule a s:-
tuação do i•ndigena brasi leiro perante o direito patrio . 

Essa providencia, cuja utilidade já então previeis e proclamastes . e 
que é o. com'piemento logico e indispens.avel do decreto que cr-eou o Serviço 
de Protecção aos lndio·E. to.rna-se cada vez mais precisa á medida que este 
Minisferio, por in termedio de seus _agentes, vai travando relações com as 
ínnumeras tribus esparsas pelo interior do paiz. 

Conhecendo .assim, por experiencia propria, a· situação muita·s vezes em· 
baraçosa em que ficam esses agentes em fa.ce -d.e casos que- as leis em 
vigor d·eixaram de prevêr e de outros em que ellas cream reae-s obstacu!os 
á marcha natur.al da pacificação e civilização dos índios , estou habilitado a 
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i·nformar-~os que a f~lta de tal legislação teN!de a acce·mtlJ>ar,se á p-ro.porção 
.que as tnbus aggrem1adas forem entrando em commu•nicaçã.o com gente de 
outrns c:o•stumes, 

Nã,0 s·e tem;lo nunca regu1arnen.taid.o co1rr.v1wi·en:temente .. a mo·r.rr.ua d.e ]lfr0-
·cecl.er do .civíli>sad:o perante o i1ndio, aci;mteee que .tim habito quatro vezes se-
cular cl!e JDined0mi11í0 airbi<trmrio d;aque!Le s.O'!Jre e.ste, ·cr.eou uma s·eríe de pra-
tic.a.s -a1bsu11cl.1a'5, d'e p·re·venç@:eS' t:nadício:naes,. de erros d.e apreciação e vícios 

,ci€! pr:axes .que a.tê lu0·i•e -tonrnrnrn i·ncomp-ativ.el. a c·o.existencia simu'ltanea 
cte·sses ·&G:tts ·e:heme:n:tl'Js .d•a. prnp.lll:l:a.ção· na.ci1rna>L E: e;e.r.to que se enco:ii.tram 
em varias Estados do Brasil não poucos grupos de indio.s que vivem p.rcl-

·m.iscurame.nte e:orn civfüzacl.;os; !'Nas uma stuJ1l erlieial e>o.11LtêmJ1l'1'ação des.ses mi-
se-ro·s ·neprei'lefltarutes d>e povo:s val:o.EO·S.O;S trasta l"ª'l".a p·aitemteair a ·p·rB>fümda 
i•nfeni.o:r.id•ade em q.ue se em:o.n>tram, nãJ.o :pox iJí!CaFJ•ackl!aàe 1'11'1!úu1ra1, ·m·at5' -por 
·compressão systemati;ca, p.or acq:ui:esceThefa ·g·Fadmal e. i>m:9 u:s1d.ças e lu1m•mi1l'hair;:-õ:es 
conti1rnuas, ·Nrã.0 e·st.0u:, cl..e m:o:cl.ro a.l;gúm, .eQTry:errcíd0 .de .quie: as 1.ei-s• sejam 
·smfilci1entes para f011m.aF ·costNmes, mws pe.ns0 ·qiu;e mMh0 podem e.llll's·, fazer 
pelo desenvolvimento ou pe1a repressão di:;lles, conforme o s·entid0 em liJiUe 
actüarem. 

A' l:e.gi1s:J<açã0. Fel a.tiva a.0.s irocdio·s d•0 . . JBras.i:t faltou ·se:mipre ·0 cH1!íliho de 
·O'ri·gi•Jil:a,Jid1ad:e qiue J.he s.eria iFrdii·sperns·aveJ, p.air.a uma v:er.da,i:J.ei<r-a a•da.p•naç·ã-0 ao 
objecto que tinha em mira e . a0 S·Nj.ei.t0 ·de qu:e trntav.a. 

Oriund.a a principio d·a necessidad·e de conter os desmandos dós civi-
lizado·s contra os índios, muito poucas vezes, nos tempo'S colo:niaes, conse-
·guiu uHpa:passar es•sa estr.ei.tis.sima .espJ;1er.a cl.e a.eção, .JilGdendo contar-se 
·aquellas ·em que se promulgar•am medidas tendentes a aproveitar o índio co-
. mo um contribuinte na formação da nova nacionalidade. Effectivamente, 

" exceptuadas as leis de 1605, 1609, 1680 e as pombalinas de Abril e Junho 
d.e 1755, as quaes co·nsideravam os indígenas brasilei:ros como eBtes- oarece-
dor.e.s de amparo e Jilrotecção, mas tambem, e sobretud.o, como um eleme)110 
a amalgamar j.untamente com ID que tinha v:ind:o d.esbravar a terra, com0 uma 
raça .a fü.ndir com a que .se estabelecera. no. paiz - .e outro não foi o es-
pirita do aJvmá de 4 d.e Abril de· 1755 - tu·d:o o mais foi feito no unico 

'de.s•i·denatuín, .aUás inattingid0 - de pô.r embargos a tyr.anias e abusos.. . 
Com es·s.e incompleto destino, aggravado _peta sua feição heis·trtante e 

co·ntradictorl/Ja, segundo a justa critic.a d.e João Francisco Lsboa, a kgisla-
ção colonial nenhuma situação definitiva estabeleceu, nenhuma duradoura 
conquista juridica pôde conseguir em prol do índio, sempre á mereê a.a.,, 
suas vacillações -

. Ao brado humanitario de Paulo III, em 1537, dedarando os indios ho-
·mens oomo os outro'S, e portanto, livres, responderam o Regimento de 1548 
e a Je.i de ' D. Seba•stião ( 1570) , ambo.s dubios •e d·e s1entidos oppostos, mas 
pretendendo ambos patrocinar a liberdade. · 

Pas·sado ess·e momento de relativa garantia crea_da pelo Br·eve que o 
Papa, alarmado pela:s atrocidades do Pef\11 ' e do Me-xioo , pub'i·eára, torna 

-a leg·isJ.a.ção a sanéci·onar e proteger a escr avidã.o .com o iri.terregno, aJ)'l·en.·as à.as 
leis de 1·605 e 1609, que ·sàG, ainda as•sim, trabalhosas c0nqui-s.tas d'o e-sp·i-
ritc religi0so. ~· 

Quand·o, po·rém, Urbjlno VIII, em 1639, exeomimunga l'atre ,sentent.·re 
os captivad.ores e os. vendedores ·de indi0s, mui;fa-se d·e 110v0 a sftu.açào 
alra\nés das leis de 1647. 16'.49 e 1652 até ao .alvaFá de 1053 com. que o 

·Governo Portuguez volta a restabel•ecer antiga·s casa·s tle - es,c1:avk·a.Çã0 :per-
mittida -e inclusive,, a crear novas e odio·s·i•ssima:s razões cle prati:cal-a. 

E assim and;ou a metrnpole até Pombal, ·e a.ss.i.rn c0nti:mw.u :cl.•ep0i·s do 
governo ·d'o grande Ministro, .agdta,ndo a justiça o.Í'a ao\s. ÍB•teres•ses. i;l:]'.iiclto·s 
elos colonos 01~a , ás ·s.ol:citações dos j-esuita·s, s·ern j á,mai.s fi:Pma:r ·p·rindpio·s 
.senão para derogal-os em p·ouco tempo, confor.me vencia n0 caso, o padre ou 
'º aventureiro. 
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A legislação patria relativa a.o indio começou com .as celebres cartas 
Tégias de D. João V'I em 1808, 1809 e 1811 todas favorave ·.s á escravrza-
·ção e até ao mortic.ini-o do gentio. ' 

~m 1831, pel_a lei de 27 de Outubro, a regencia do padre Feijó revogou 
.as leis de D. ~oao VI e mandou considerar os indios como orphãos, sujei-
·tando-os ª'º reg1men da Ordenaçãn do livro L titulo 88. 

O decreto de 3 de Junho de 1833, em ·virtude da extincção do·s- ouvi-
dores, encarrega os juízes de orphãos da administração dos bens perten-
centes aos i'ndios e o regulamento de 15 de Março de 1842 confirma estas 

"dispo·sições a·o ·dis_criminar as competencias dos dito;s juizes. 
. Tal é a situação em _ que ainda hoje se encontram os a,borigenas do 

:Brasil. Duplamente defeituosa, já porque é precaria, já porque é defüciente. 
a lei de 27 de Outubro abrangeu englobadamente sob a tutela orphanologica 
t_odos os i:ndios .sem nenhuma excepçã·o ou livramento. Só esta consi<lera-
·.ção bastaria para condemna"l-a forma1mente na actualidade, ·sabido como é 
que ha muito se encontram índios na Amazo.nia, em Matto Grosso, no Pa-
-r-aná, em S . Paulo, etc., aptos como qualq;uer camponio patricio. a sahirem 
.da classe de incapazes em que foram i'ncluidos. Além disso as condições 
.actuaes s.ão muito Erntras. Existe um serviço organizado que, tendo por fim 
proteger o índio .. ha de forçosarriente chamal-o á c-onviv·encia com ô civili-
·zado; da:hí ,re1ações que, seg,undo .a habito s~cu1ar de tyrania e d,e mando-
que se arrogou o ultimo, pr·ecisam de uma regulamentação severa, afim de 
·tornar effectiva tal protecção. Demais, .. a orientação repubJi.cana do actu.al 
;serviço, ajudada por uma experiencia mais longa do· prnblema, d.e.termina 
c,ertas concessões .e imp"lic.a novas preceito·s que a 1ei vigente de nenhum 
·mado considerou. 

Liberto ag·ora de qualquer preconc.e1to -descabido, o serviço instituído . 
pelo decreto n. 8.072, de 20 de Junho de "191-0, nã·o 'sómente disti·ngue os 
"indios em varias classes, que se d.evern tratar de diversos modos, como 
tem especialmente em vista que no futuro eJ,Jes se fundirão na massa ge.ral 
da população nacional, segundo o voto e o plano de José Bonifacio. . . 

Foi para attender a e·ssa complexi.dade de objectos, para tornar o mdrn 
iure et facto -cidadão brazileiro, pois elle ·só o é agora in nomine, ainda que 

·esteja comprehendido na definição -da Carta de 24 de fovereiro; foi para 
·dotar o Serviço de Protecção aos lndio,s do unico instrumento ·que lhe falta 
par.a .que tenha a sua acção plenamente efficaz; para desembaraçal-à de 
-praticas -que se oppõem ao s.eu s.urto, d.e r-egimens que estorvam o seu exilo; 
foi para tudo isto ·que se elaborou o appenso projecto doe le-i , -que submetto 
:á vossa cri terios·a apreciação . 

Nem s e comprehende -que, .sendo as .funccionarios -do ·serviço -os naturaes 
-p rocuradores e advogados dos índios, estejam estes, pela tutela orphanolo-
gica, so·b o pat-rocinio de pessoas\ es-tranha.s ao mesmo .serviço e, portanto, 
·a lhei as aos seus planos, ás suas neces·sidades e ·ás sua·s conveniencias. 

A justiça deve pronunciar-·se e se pronunciará certamente em casos 
'op·por tunos , mas não é bom que o faça para oppôr ·descabidos embargos, e 
·a tanto equivale o dar tutores -aos indios -quando elles teem naturalmente 
·taes patronos nos emprega.dos da respectiva directoria. 

1A lei que vos apresento nã-o acarreta ,nenhum augmento de despeza, 
não crêa ner.ihum apparel.ho novo, nenhuma estancia ou juízo di>ff.erente 
·dos que já existem. Foi feita com a ·condição de adaptar-se á jud.icatura 
vigente e assim está e deve permanecer. · 

-Creou, de facto, um regimen de excepção para os índios, mas de outro 
modo 'falharia ao seu .principal -desi,gnio e até aos conselhos de José Boni-
facio -o qual, como s-e sabe, imaginou .que um tribunal superior cuidaria 
dos negocios indígenas ~ a elle commett-eu . no 4º item .do seu 44° 
alvitre, a tarefa de proteger os índios . "·co·nt ra as vexações das justiças. 
!erritoriaes .e capitães-mores". 
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No memorial annexo , em que, por ordem da directoria do Serviço de 
Protecção aos Indios e Localizaçãc:> <le Trabalhadores Nacion~es, ~d ot~s dos 
~eus funccionarios resumiram :ha tempos, corno elemento subs1d1ano a con-
fecção do presente ·pro'jecto, toda a legi.slação cotonial, imperial e :epubE-
cana concernente á posição juridica do incola brazi leiro, encontrareis mai s. 
l~etaJ.hadamente os fund amentos ·da lei elaborada. . . 

Obtida a vossa approvação, peço, Sr . Presidente, que a submettais ao. 
juiz o dos Srs. membros do Congre.srn Nacional. . 

Secretaria de Estado da Agncultura, In<lustn a e Cornmercio, 18 de 
setembro de 1912.-Pe'liro de To éedo. 

' 

Memonia'l ácerca da situação d'o índio perante a 1egVslação amliga e moaerna,. 
com um profec.fo de l,ei, deifiinindo a verdadeira e ne-ce'iS saria. situação 
jwridica do illid·ig.ena braúleiro, apresentado 1110 illustre tenen'i:e-coronel 
Candldo Mwriano da· Silva Rondon. d:ir-ector ger'al do Semiço de Prote-
cção aos lndio•s e LocaJM2ação. de Traba1Zhador'i?ls' Niacio1na.es, por Manoel 
da Costa Mirana:a., sub'd1irector da 2• siz'.b"d!irecforia do m.esmo se.rviço, e 
Alípfo Bandeira, ins'pec~or do me.Jsmo 'serviço no Estado do Amazonas. 

Uma controversia á primeira vista sem valor 1T!as de facto, muito cara-
cteristica porque mostra a té que ponto podem chegar os desvi os do . espirita• 
humano quando guiado pelo eg ois,mo, é aquella ·que, á semelhança do exem-
plo anterior do Perú e do Mexico, se levanto u Jogo aos primei!·os tempo s 
do descobri mento .do Brazil, sobre serem ou não '"homens de verdadeira 
especie humana", os indios .que o povoavam. 

Essa extra·nha questão exigiu no Mexico, para c-er t·eza dos incredulos, 
nada menos do que o .Breve ·de um papa e no Brazil, a reproducção dess e 
Breve em bulla de outro papa. De nada valeu a dupla contradição que no 
se u mesmo bôj o trazia. ·Efifectivamente, s·endo chri.s-tãos e .cat'holicos os in-
<lividuos que a formulavam, della abriam inteiramente mão .quando se tra-
ta·va de haverem filho s com ·a·s indias; e, sendo tão suspeitosos nenhuma 
vacillação tiveram, como observa ID-omingos Alves •Branco Muniz Barreto, a 
respeito do ouro do mesmo paiz, do ·qual não duvidaram logo ·que fos.se de 
muito bons quilates. (!) .Em taes condições não é de admirar .que já ·em 1511 , 
a náo •Bretô'.' levasse á rnetrnpole "para cima de 30 indios ca.ptivos", (2 ) 
e que o regimen to de 1·548, legalisasse a es.cravidão ai.é a morte dos cha-
m~dos indios. ini_mi&os, em~ora declarasse - in fine - que sendo a redu-
cçao do gent io a fe cathol1ca •O principal fim pqr que se mandava povoar 
o Brazil, "cum pri a ·que elles fossem bem tratados e .que no caso ·de s·e lh€s 
faze r damno e mol'estia se 1-hes dés.se logo toda reparação, castigando-se 
os ·delinquentes." . 

. Como, no Brazi l, a supposta duvida a •que deu r es posta o Breve de 
Paulo IH , (28 de rn'.'io. de 1 ~37), .tinha sobretudo por fim 'evi tar ·que D. Ma-
noel mandasse aos md1os m1ss10narios, (3) com a vinda dos jesuitas u_ma 

( 1) Plano .sobre a civ. ·dos indios do 'Brazil, Rev. do Inst. Hist. 
Tomo II . 

. . (2) "Apezar desta recornmendação, importante por nos denunciar . a 
p_ol1t1ca do G~·verno. ácerca dos indios:, a Bretôa, com a carga de cinco m;J 
to.ros de braz1l e '.'lgu n~ a~imaes e passaras vivos, levou para a Europa 
tnnta e tantos capt1vos . Vise. de Porto-Seguro, Hist. Geral· do Brazil 3'1 
ed. Tomo 1°. Pags. 141 e 142 . ' • 

(3) Alves Branco, op. ci t. 
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prolongada luta es.ta·beJe.ceu-se entre elles de um lado e do outro lado os 
•colonos po•rtuguezes, interessados na escravização do selvicola, escravização 
cujos resultados; pecuniarios e outros , assegu·ravam-1.hes facil fortuna, com-
modidade.s e rega.los. 

O captiveiro iab Libitum data, pois, d·a aurora do descobrimento, e quanto 
ao legal é, infelizmente, anteri·or ao regimento de 1548: remonta á carta 
regia de 1537, ·qu~ ·exp.ressamente consagrou a escrav·idão do-s Caetés . ( 1) 

"'De então, .por d·ea·nte até aos primeiros annos do secu-Jo 17. · diz Martins 
Junior, .o es:pirito das leis patrfa.s tem a mesma nota barbara". 

Verdade é, comtudo, que, como observa J. F. bsboa, em relação aos 
mdios, a denominai;;ão portugueza foi uma serie nunca interrnmpi·da de hesi-
tações e contradicções até Pombal. 

".Decretava-se, hoje. o ca1ptiveiro sem res.tricções, ama·nhã, a liberdade 
:absoluta, depois um meio termo entre os <lous extremos. Pro mulgava-se, re-
voga-se, tran~·:gia-se . " (2) 

•Dada. a agitação aventureira da época, e máo grado a perspectiva dolo-
rosa d~ um tal .quadro, não deixa de ser in·structiv o acomp anhar a legi SJla-

. · cão em suas vacillações successi vas, tanto ella .traduz as alternativas d·o sen-
iimento humano em luta aber ta, ora ·com interesses de baixa es•pecie, o'ra 
·com ponderações de todo ponto respeitaveis. 

Acom1panhemol-a, pois. 
A' carta regia de 1537, seguiu,se o já citado re-gimento de 1548, dubio 

n a intenção e contradictorio no fundo , por isso que, mandando ao gover-
nador qu·e tratas~·e bem aos indios em geral, ordenava-lhe ao mesm-0 tempo 
.que fizesse guerra aos· que se mo·stra ssem inimigos, "desfruindo-lhes as al- .. 
deias e povoações . ca·ptivando e matando, e fazendo executar nas proprias 
·aldeias, para exemplo , alguns chefes que pudesse aiprisionar". 

Não menos contradictoria nem mais positiva. foi a lei de D. Sebastião, 
(20 de marco d·e 157·0), segu'l:!o ·a -qual não -po::liam .os indios "por modo e 

·maneira nenhuma ser •ca·ptivados", ex·cepto os -que "·fossem tornados em 
-guerra justa e os que costumarnern saltar O·S portuguezes e os outros índios". 
Esse rnesm r. esiplrit o ·de vacillação e de evasivas passou á Côrte de Madrid, 
:senhora então do s de·stinos de Portugal, nas S•Uas leis de 22 de agosto de 
1587 e 11 de novembro de 1595 e na provisão de 26 de julho d·e 1596, as 
0_uaes mantiveram a escravidão , ·Ora ·reduzindo , ora especificando os casos 
·de. captiveiro. 

Tal · era a triste situação do aborigene brazileiro ao encerrar-se o seculo 
X\Ttl. De um fado as almas no.bres empe11!had as na , sua protecção e muitas 
vezes ajuda·da.s pelo ampaTo dos goverr·os , do lad.o opposto os es•pe·culadores 
·desalma do s, engend-rando oppressões, ás vezes -calum ni ando o indigena, ou-
tras i·nvocando -0s i·nteres.ses do ·Reino e sempre e em todos .os casos, ·bur: 
·1ando a lei. 

O sec_ul·o XVH começa por uma franca reacção em favor da liberd.ade. 
A provisão de 5 de jul.ho -de 1605 estabel eceu que em nenhuma hyootheee s e 

. podia captivar o .gentio porq ue "comquanto houvesse algum as razões de di-
-reito para se poder em alguns caso·s intro.duzi.r o dito caiptiveiro, ·eram de 
tanto maior consi·deração as que havia em contrario que se deviam ante.por 

·à todas as mais. " · · 
A lei .·de 30 de junho de 1609 era ainda mais explicita na condemnação 

da escravidão e da violencia : mandava que os índios fossem -tratados corno 
pessoas livres •qu e realmente eram e que não foss-em cónstrangidos a serviço 
Pem •"l cousa alguma contra sua livre vontade. Dava-lhes por fim , juiz pri-

·vativo e um curador dos seu.s interesses. 

( J) Martins Junfor , Hhstoria do Di-reit·o Nacional. 
(2) Apud ., Mar tins }unior,. .op. cif. 
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Mas essa pmtecçãlil legal, posto que as boas disP.osições parecessem 
peTdurar, p0uco temp·0 de:puis era quasi completamente ammllada. 

Eff.ectivamente a le'i àe 10 d·e ·setembr·o de 1611·, reco·nhecendo em thern· 
a liberdade dos indios, restabelece de facto a escravid.ão, por con-si·dern-r le-
gitim0 nãtJ Sô·mente o captivei-ro do.s a·prisirmad'os em guerra., mas ainda o· 
dos resgatad·ôs d•tJ cap:tiveiru de ol'.ltrns indfos. Essa clura lei, qme não VQ·Sava 
outra cousa sinão u interesse d·tJs colon·os, tirou a·os j esilfrtas a direcção tem-
poral cl-as aldeias e d'et·erminou ·ilJl'.l:e o.& in•dfos· resgatados s·erv1·ss·em ·com0 ca· 
ptivos durante ana0s somen!/:e quaado fossem com;pmclo·s p0r ·preço não ex-
cede•nt·e ao d'a j tmta, ( 1) e perp2i/:wamenfe ·s·e o preço fos'se .maior. 

No Ma•ranhão e no Pará estab·eleceram-se as chamadas admil'listrações de 
indios, as •quaes consistiam em confiar-se funcções com o serviço· dus mes-
mos indi·os .. E, como por a'lvará de 8 'de ju·nho d.e 1625 fossem terminante-
mente pr0h·ibida·s essa·s a·dministrações, os •colonos, habituados a di'spôr de 
grande . numero de trabalhadores, subleva·ram-se e a Camara suspendeu a· 
exe;cuçào d·s alvará at.é a chegada d·o &overnadôr. Mandaram os jesu ítas .guei· 
xas a Madrid e a !Roma. Para Madrid se•guiu o padre R'l't:y de MonttJya e 
par:;i Roma Francisco Dias Tano, os quaes voltaram com a bulla de Urbano 
VHI (22 de abril de 1-639) publicando no •B·razi.l a de Paulo Il'I e portaato 
excommungando os vendedores de índios . 

. Máo grado a . supremacia das ·crenças catholicas da , é·poca, parece ·que 
nem a excemm1mhão papal• teve ba.stante .pe3o no a·nimo dos trafrcantes, 
vist0 ·corno em 1·647 e 1649 houve necessidade da publicação de novos al-
varás para dispôr •que sendo livres os indios, . corno fôra dec1ara<lo pelos 
reis de Portugal e pelos s,ummos pontífices, nào houvesse mais administra-
ções nem administrado·res, e •que os· ditos índios podessem livremente sery-ir' 
a quem quizessem. 

1E PoTtugal q'Ue, libertado do jugo hespa-nhol, em que tão dura·s humi· 
lhações .soffrera., retomara a legislação rela.tiva aós genti'os com o espirita· 
de fraternidade das gloriosas leis. de 1fül5 e J,609; que ainda em 1652 re-
commendára á Relação ida Bahia a civilização - e o bom tratamento del'les, 
·que mandara ao capitão-mw d·o Maranhão dar liberdade a tod.os os qu-e err-
-c-ontrarse em captiveiro e antorizaTa plenamente o padre \7ieir·a a ca't.ecJiisar; 
PoTtugal j:á em 16S3, por alvará de 17 de outub.ro e ·á vista de reclamações 
dos procuradores do povo n0 .Afaran·hào e no Pacrá, nãu somente restabelecia 
os antigos casos de escravidão, como ainrla creava taes casos novo.s •que .di'f-
fici'lmenie, diz Perdigão Ma:!-he1To, (e) p0dia haver indiü 'que escapasse d·elles. 

· 1Ehtre esses caso.s novos figura·vam o latrocinio c·ommettido no ma-r ou 
em •terra. a d·e.wbediencia ·ao Teal seTvi,ço, a falta d.e cump:rimento das ob.ri--
gações que lhes fo.s.sem P.OStas, etc. 

A esforços de Antonio Vieira, que p·ara tal fim ·foi a Portu.gal, creou~s.e 
em Li.sboa . a Junt a das Missõ.es, p.erante a ·qual ardornsame.nte pleiteO't.t 
aquel'le illustre padre a revogaçàb d·a provisão de JB53. 

'Dessa campanha nasceu o acto. t.:egis.lativo d.e 9 de abril de 1655, que 
abo1i u os novos casos de esor.avld.ão e reintegrou os itsnitas na direcção· 
temporal e espiritual das aldeias. 

·o regimento da.do no mesmo anno aos GovernO'i· do Ma.i;arrhão e P'ará,. 
alé<m do bom tratamento a-0s inco.Jas .do B.razil, recommenda;va a f.iel execu-
ção dos tratos . com elles feito·s .. 

.E'm IBED, dava-se no uVl ar.anh.ão e no P'ar,á uma sublevação d.e coforros·. 
contra os. j esuüa·s, do.s quaes for.aro algtrns remettidos para ·Usboa e outro.s 
ficaram presos em Belém. rEm consequencia. des.te facto o Governo expedi.u 
a lei de 12 de setembrà de 1663, profübindo aos padres da: companhia, e· a 

( 1) O 1p1reço, ante·riurmente taxado , em: 4$ por i'ndividuo. 
(2) Hist. da escravidã-o no Brazil - 2ª .p.ar.te .. 
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outr0s· quaesquer, ju·ris:;hóção temip0ral sobre · os· indios_ e pond;o em pé de-
igual-G!ade, quanto a:o espü ilt>ua-1, t0.d•os 0s reli.gioso·s .sem distincção de cre.do ., 

1ks leis _de 1697 e 1·673 cO'nHrmaram essas dis·p·osiçõ·es e foram succes.,si- · 
vamente, e cada vez mais, prn-picias á escravidão. 

1Eram, ent•retamtQ., o·s jesa:ri.tas pelo menos tã.o tenazes .quaITTto os seus 
adv·ersa-ri·o:r: .em v-ez <l·e desanima:rem com ta es derro:ta·s, redobnaram , pelo 
contrar.i o, de es.forço-s e c0nse.g.uirnm a .lei de 1 de outubro de 1680, restau- · 
rand 0 a de 3G .de j.trn'lh0 de 116©9. 

SegunG!o es ta lei nã10 s.e poG!.ia ca·pt ivar indi.o al·gum em nenhúm •caso, 
nem ai:nd-a na-(}uel Les eJócep1tuad.os .nas 'leis ante.riores e, quanto aos q.ue fos --
sem aip aonihados em .g.uer:ra c0m <!JS portuguezes, .deviam ficar somente prisio-· 
neiros "·cü'mo fi.ca!lm a.s ,pes.soas que se tomM1Jil nas guerras da Europa" . Ao 
mesmo tempo uma 'J'l'r.©Mi·sã:o id'a '1ittesma data e amimada de i-guil)I .espí rito· G!e 
liberdade, regulava coir1Ve11ien.ternente a distrib uiição e o .serviço dos índios 
l:ivres. Mas promulg.a.G!a que foi a lei de l'f;)8ü mand:arnm os escravisadores 
novas redamações a Usboa e obtiveram a lei .de 2 de setem:brn de 1·684, a. 
qual , sob ü pretexto d.e rest.a-bet.ecer as administ-rações particulares de indi9s,. 
pr:e1parava-1'hes, na rea.1.i.dad-e, n0;v.a escravisação. 

Não consegui.u ev.itar e.ss.e d.esastre o ·re·gimento de 21 de dez.embro de 
1686, denominado das M.issõ.es e posteriormente modi.ficado, que era, entre- · 
tanto , assim na intenção como nas limhas geraes, favoravel á liberdade. O 
regimento entregou .a.os pad-r:es a direcção temporal e es<piri-tual dos indios 
e, dentre outras cousas., dispunha que ficassem liv1res os es<eravos que ca-
sassem ·com indias.; que fossem por dous annos isentos do servi ço os indios 
q_ue de.scessem d.e novo, e ·que aos que não quizessem abandonar -us seus 
sertões, ahi mesmo os estab:elecess:em e soccorressem os padres . 

Por alvará de 24- de abr.il de 1688 passou o resgate 1dos indios a ser· 
feito .á custa d.a r.ea,l faz.enda, dev.endo os resgatados -ser distribuidos <pelas· 
Carnara:s, .com a.u.toniza.çã:o d·o Governador, ás pe.ss1oas g,ue -del'les maior ne-
ces•s-i-dade t ivessem "par.a suas fazendas e lav.ouras" . 

Outro alvar1á de 28 de abril do mesmo mnno derrogou em par te a lei 
de 1 d-e abril de. H!J80 e ·Fes.tabelec.eu, com algumas alteraçõ.es, a de 9 de-
abril de 1'655, ,que permitfia os anügos casos de captiveiro . 

1E r.am; pois, ,novas .conce.ssões ·á tr.aficancia., !!lesta ve z paga pe'lu·s Mfre:i 
publicas; era um no<Vo e .fr-anco recu.o á escrav'l.d.ão, 'l_1Ue a lei d.e 168:4 pro-
curou · e.ncobi'ir s.ob a . . ca'pa de adm:ni.stra.ção particular. 

Nada extr.anhavel, comtudo , de-ver.a/ ser e•s1sa altitude retrog;rada do 
Governo, á vista da. o·pJniã0 g.e Gomes Freire d.e. Aridr,ade., q.ue, em o.fficio· 
de 13 de outubro d.e 1''685, segundo refere Timon, aconselhava e pedia 
i"s-ro mesmo , · 

" F"o,der-s.e-ha com-prar e.ada. e$.crav.o, d:i.z. Gomes Freire,. por . quatro ou 
cinco mil ré:s, a tro.co .G!e, fe_rra.tner.r.tai, veil'lo:rio . e outr.as 'b.a,ga:te'!'las e ven-
dendo~se ·de·poi-s por 30 não só'.. 1u.cr.ará. S .. M:. ,um gr_ainde · avain.ço, c_omo 
ficarão os moradores remediad1às· para beneficiarem os seus engenhos des--
ll'i•wrntelai!ros, •et c·." · · · 

"1$'em ·.a permiss:ão -.de·· -e-S'cr.aw.os, accve_sceru:t:ava o · G.oV'ernaâ'Or, rn l'l'ICai :pGJ-· 
der.á este- Eistad0· ·ser Bada., ·!-ena.o a'J.iiiis ta1nto com q·ue se·r · grande." 

Por alvará de 6 "G!·e· 'f-é•V<ereiro -à-e 11691 teve D. IPle<d'ro 1:1 de ·per-<l·oa1r 0s-
ca;p'tiivadores, tào g:er.i.ena1iza:d-a.s estmvam então as ·ind'ira.cç.ões. 

E nessa· tni&te ·p•e:rnpe~c:l:r.v.a, .crepus-oulo n-etl'ul·©S<!l de .uma al v.©xada fiulgu-
!'a:it..e , Bf.lce:rra::Se @· ·secu-lo XN<DJ.; •O©'m0 o· ante:ri@r, ·s-em ter c.on·segu:do a 1i-· 
herdade dos i11d1i.o·s ·0u. siquer· a· prorecçã.o que lh.es dev.ia, antes- pelfo con-
tra'.J'i•o, mais do· qu:e.: mp-LeJ:le , ·c:umpTometti,do na:• escra'.Vi.dão~ 

O seculo XVIII, tambem como o precedente, começa no bom_ ca:minhor 
com um movimento sympathico em beneficio dos i-nfelizes- abor:genes bra" 
zi.leiros. 
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Uma carta regta de 5 d.e julho de 1715 prohibindo expres·samente o seu 
ca.ptiveiro classifica-o de i·njusto. Mas, a:nda mais depressa do que succe· 
dera. ao seu antecesoor. voltou promptame·nte atrás pêlo antigo systema da 
contradicçã o e du·biedade. 

A provisão de 9 de março de 1718, tomada por J. F. L'·sboa e Per-
digã o Malheiro como typo <la kgi·s-lação hesitante e contradictoria de Por· 
tuga.J em relação aos · indios, principi·ava reconhecendo a liberdade e term i· 
nava recommendando a escravidão. Emq·uanto affirmava que sendo os índios 
"li Hes e isentos da jurisdicção de El-1Rei não podiam ser obrigados a deixar 
su a·s terr.as para tomar um modo .de vida que não lhes agrada-sse'' declarava 
absurdamente que O!? que andass.em nús, atropeHassem as leis da natureza , 
não reconhecessem rei nem governa::!or, etc., es·ses podiam ba'xar ·á força, 
sómente não se devendo fa zei-o tanto á força que houvesse morte . 

Uma carta régia de 30 .de ma:o do mesmo anno au·torizou o resgate 
de 200 índios para com o p·roducto d~ venda auxHiadse a ·construcção de 
mna nova cathedra'l no Maranhão! 

•Esta deploravel disposição é tanto mais grave quanto mais acentua u 
inteiro desamparo em que se . encontravr4m então os pobres •se!Y.ico'1as. Ella 
mos tra , com effe:to, e como ta,! é um symptoma caracterist0ico, que já n ão 
eram sómente os colonos, - certamente mais crue!s no seu intento , - os ex· 
clusivo•s a·Igozes da misúa raça; revela, pelo contrario, da parte dos padres 
um a .quebra publica e formi<lavel de cari.dade na acc eitação, sem escrupulo, 
ou quiçá no suggestionamento de tão deprimente medida. Ao med-ita.r nessa 
infeEz carta regia lembra a gente involuntariamente ·os rigores da 'lei poro· 
balina posterior, no to•cante á intervenção dos jesuitas na catechese e civi· 
!ização dos indios, e como- que sente, através dos conceitos, o es•pi.rito im· 
m ortai do g.ra,nde marquez, pungido e de átalaia. oás tramas da hypocrisia. 

Como quer que seja, é ainda na caridade ·e mansidão catholicas que 
vamos encontrar o empenho seguro e o amor decidido· á cau•sa dos indiio-s. 

A 20 de setembro de 174·1, expediu Benedicto XIV a sua famosa e for-
mosa Buli a., confirma,ndo os Breves <le Paulo ·!III e Urbano VIII, e excom· 
n ungando .!atae sententiae, .os contrave.nto•res da liberdade indigena. E, en-
vo·Jvendo-os todos na mesma condemnação irrevogavel, fu lminava não só· 
T1ente os que de então em deante se tornassem culpados por venda, compra, 
trnca ou dadiva de índios, separação de suas familias, despojo de seus bens 
e fa zendas, Jevada ·para outras terras , transpo-rte ou qualquer outra privação 
da . li be.rda::!e mas ainda os que dessem conselho , favor e ajuda a quem 
iaes cousas · fiz e·sse, qualquer que fosse o pretext.o de faze i-as. · 

Dentro desta ·Buli.a, de execração positiva e formal a qualquer especie 
d·e violencia não havia, como se vê, nenhuma disposição obscura nenhuma 
·margem ao soph.isma. E, comtudo , a escravidão continuou a su~ .obra. ne-
fa nda e.m que nem ainda o temor do inferno t~ve força de demover os pre· 
va ricador e>s en-leiados ·nas malhas <la cobiça,. 

O interesse da lavoura, a principio invocado, deante da recusa <lo i~dio , 
·que an tes morria do que se sujeitava, e sobretudo· á vista da,s occupações par· 
ti.c~llares ~ q'lle eram gera,lmente destinados esse·s involuntarios e mal pagos 
.tra balhadores, não mais servia qe pretexto á oppressão. 

N arra · Perdigão· •Malheiro ( 1) q ue os senhores a quem eram distribui dos 
indi os lev avam a crueldade ao ponto de deitar-lhes pimenta nos olhos se 

·adormeci am pros·tado de fadiga , ao .passo· ·que lhes davam pelo trabalho de · 
um rn ez apenas duas varas de algodão no valor de 300 riéis ! 

·A infelicidade dos servicolas era tal que encontravam nos proprios seus 

(!) O p . cit. 
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amigos, em vez da protecção que !'hes preparavam, a tyrannia que traba-
lhavam por evitar. . . . , _ . _ 

Em S . .Paulo, D. Luiz Antonio de Souza, (2) all·as ~m . ·~o~ mterrçao, 
que era a de dar-lhes cura e aijuda d·e refigião, manciou d1v1d11r em. ltr~s 
partes o ord·enado que elles então 1ganhavam, sendo um terço -para o md10 
e dos dous terços restantes um s,exto para o director e o mais p~ra o co.fre 
destinado ao parocho e á Igreja. · 

iSemel.hante medida, .que por si só par:ece atrocissima, t.or<na-se _ verda- · 
deiramente monstruosa quando se sabe ·que o· índio· ganha:va en_tao· 100 
réis diarios! 

Foi nesse estado de pro1funda miseria, ainda em meio das rivalidades 
entre padres e colonos, e já infelizmente em um tempo em que os religios1os 
não dispunham mais daquella a.utoridade moral com que iniciaram a d·ef.esa 
do selvagem e em que, pelo contrario, até •certo ponto, e a seu modo, se 
haviam associado á escravidão e aos máos tratos, como· se vê do "regimento 
para todas as :rúissões '', de •que nos falla o general Toled.o -Rendon ( 3), 
foi nesse tristis1simo estado .que se teve de exercer a acção do grande Pom-
bal, através da sua bella e gloriosa •lei de 6 de junho de 1755, dignamente 
precedida do alvará de 4 de abril do mesmo anno. N ess1e alvará s.e declara 
paternalmente .que "•os vassalos de El-Rei , assim do reino como da Ame-
rica, ·que se casarem com índias delJ.a, não ficam com infamia alguma, 
antes se farão dignos da real attenção e na.s tePras em ·que se es-ta·belecerem 
serão pr·eferi.dos para aquell es Jogares e ·occupações .que couberem na gra-
duação das suas pessoas, .. e :seus filho-s e descendentes serão habeis e ca-
pazes de -qualquer emprego, ;honra ou dignidade, siem ·que necessitem de 
dispensa alguma", etc.; e se pro!hibe .que o·s ditos vassalos casados ·com 
dispensa alguma '', etc.; e •se prohibe ·que Os ditos. vas1sallos casados com 
indias ou seus desiCendentes sejam tratados com .. o nome de caboclos ou 
outro semelhante que poss•a •ser injurioso, o mesmo se praticando a res.peHo 
das portuguezas ·que se cas1arnin com indios e do-s seus .filhos e descen-
dentes. 

Recapitulando todas as· leis liberaes anteriores, inclusive o alvará d•e 
1'0 de novembro de 1·647, .que extinguia as administrações e .Os •al d:mi'nis~r'a- · 
dores "porquanto os portuguezes a quem se dão .essas administrações· usam 
tão mal dell as: que os índios que estão debaixo das · mesma·s· administrações, 
em ·breves dias de serviço ou morrem á pura fome e excessivo trabalho, ·OU 
fogem pela ter.ra dentro"; e a lei de 10 .de setembro de 161 1, ·que mandava 
pôr em liberdade "sem replica, nem dilação nem embargo ", todo ·e qualquer 
índio que est.ivesse ·como capt ivo em po·der de quem quer que fosse; apro-
veitou Pombal d·esse empenho dos antepas:sados tud·o .quanto :h.avia sido 
elaborado no sentido de proteger os índios . 

·E' muito corrente a ·o·pinião .que attribue ao grande estadista portuguez 
o firme pr.opos.ito de ferir des·te modo a companhia de .que S·e tornára in-
transigente ·ad1versari9. ,E' talvez provavel ·que nos s·eus calculos políticos 
houvesse o de desprestigiar os padres jesuítas nesse como ·em outros as~ 
sumptos especiaes; mas o que l·o·go, e á primeira vista, resalta da sua lu-
minos•a lei é a preoccupação superior pela sorte do ·aborígene brazileiro, 
por toda a parte e pOl' todos os meios explorado, perseguido e trucidado. 
Semelhante aHirmação é tanta mais acceitavel quanto é c-erto que do mesmo · 
p·asso el le pr.ocurou libertar o índio., não apenas! do· jugo dos padres mas 
lambem do de seus irreductiveis· contendores - os colonos. 

Uma idéa synthetica da magnanimidade ·d~ sua 1-ei encontra-<s1e na 
transcripção integral .que faz ·do paragmp1ho 4CY do alvará de 1 de abril de · 
1680, .que manda executar immediatamente, e que é do teôr seguinte: 

(2) Perdigão Malheiro - Op. cit. 
(3) u\ll.emoria so·bre as aldeia•s de indios da Província de S. Paulo .. 
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"E para .que os dito si g·entios que assim descerem e os mais· .que ha 
presente, melhor se conservem nas aldeias, hei por bem que sejam senhores 
de suas fazendas, como o são no sertão, s:em lhes poderem ser tomadas 
nem sobre ellas 'se lhes fazer molestia. E o .governador, com parecer d·os 
ditos religiosos, designará ao.s .que descerem do •sertão Jogares ;convenientes 
para nelles lavrarem e cultivarem, e não poderão· ser mudados dos ditos 
Jogares ·con·tra sua vonta.de, nem serão obrigados a pagar fôro o.u tributo 
a.Jgum das ditas ,terras, ainda .que estejam dad·as em sesmarias a pessoas 
particulares, porque na concessão destas sesmarias se reserva sempre o 
prejuizo de terceiro e muito mais sie entende, e .quero que se entenda ser 
reservado o direito dos indios, pr;imarios e naturaes senhores de.ZZas. " 

. Com esse intuito de positivo· e franco resguardo á liberdade, á conser- · 
vação e á pros1peridade do indio, deterrrúna o texto .que elles podem dispôr 
de suas pessoas e bens como mel1hor lhes. pareça, sem ou:tra sujeição tem-
poral .que não a .que devem ás leis, ;ficando· incorporados aos vassallos do rei, 
sem distincção ou excepção alguma para go·s·arem de todas as honras e 
privilegio·s de que gosam o.s ditos vassallos, "conforme as. suas respectivas 
graduações e cabedaes". E, depois de regular oomrenientemente o saJ.ario 
.que lhes era devido, continuava mandando castigar com toda a severidade 
as pesso·as .que, a·busando da "imbecilidade" dos ind.jos procurassem per-
turbai-os na sua liberdade e fazenda, e ordenava, a.o· terminar, o emprego 
dos meios proprios e efficazes de civilizai-os. 

1Póde-se bem dizer que esta lei tinha por fim, como . a de 1 de abril de 
1.680, cu}as vistas seguiu e ampliou, "cerrar a porta aos pretextos, simula-
ções e do los" com .que a malida, consoante o diz·er de D. Pedro, "abusando 
dos casos em que o captiveir·o é justo, introduz, os1 injustos". 

Como complemento, e com a mesma orientação geral, publicou,se o 
alvará de 7 de julho de 1755 abolindo o pod;er temporal dos religiosos, e 
passando os índios ao governo dos s•eus principaes, como subalternos .que 
eram sargento.s-móres , capitães, alferes e meirinho de suas nações. 

Por alvará de 8 de maio de 1758 torno.u-se extens1iva a todo-s os índios 
do Brazil essa legislação feita a principio especialmente para o Pará e 
Maranhão. 

Ainda 'ness.e anno publicou-s·e uma carta régia declarando .que em suas 
relações dvis podi·am ·OS índios gerir sua fazenda como melhor entendessem. 

·Desgraçadamente estavam ainda os costumes da épo,ca a·baixo do sen-
timento e da visão do marquez e tinham, comO! eta natur·al, mais força do 
que os actos de repres1são. ·De sorte que a lei do .grande ministro, .que pa-
recia ter dado afinal o golpe de morte na escravidão do indio e ·que durante 
longo tempo, ·em virtude da energi·a e da influencia do seu autor, foi de 
facto uma · barreira indefectivel ã,s transgres1sões habituaeos, começou a ser 
aqui e alli abertamente violada, de modo que ·em 1798 houve ne·cessidade 
de expedir-se uma carta régia reiterando as suas dis·posições e abolindo o 
directorio ·dos índios. 

Tal é, neste particular, o ·encerramento glo·rios·o do seculo XVIII. Lo·nge 
estavam, certamente, os índios, da plena liberdade que a ultima carta régia 
procurou assegurar-lhes . Estando o· mal incorporado aoSI habitos correntes, 
não era facil tarefa extinguil-o de todo em poucos. annos. A' semelhança 
do .que havíamos de contemplar mais tarde. com ·a escravidão africana, 
muito poucas 1s·endo as almas sinceramente e constantemente devotadas á 
causa do indio, constatava-se esse facto á primeira vista inexplicavel de 
p·essoas caridosas ·e rectas não terem es·crupulo de possuil-o como escravo 
- o .que era sempre menos do .que escravisal-o - tal como com a raça 
negra e em épo·ca mais civilizada procederam entre os desalmados homens 
de reconhecida e nã.o vul.gar bondade. ' · ' 

Mas, s1i é certo .que os abusos continuaram e, ainda, que a hydra, tantas 
vezes a·batída, da es;cravidão·, de quando em .quando alçava novamente o 
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coiio, não menos certo é .que a legislação pombalina tinha sido e.m grosso 
de uma efficacfa deds.i·va. "Depois das leis de 1755 - diz J. F. Lisboa ( 1) 
__, não poucas vezeSI foram os indios victimas de oppressão, porém .º ~al 
nestes casos tinha um carncter accidental e transitorio. As expenencias 
que em .sentido contrario ao da liberdade tentou . o· governo do príncipe re-
gente em 1808 nem foram bein acceitas pela opinião, nem vingaram contra 
o principio de liberdade já radicado". , 

Tanto, .pois, .tinham influido as nobres decisões de Pombal , p·osto a 
vanguarda da defesa dm índio, .que quando _D. J ?ão VI, tomando, ~o con-
trafi.o do grande mar.quez, a rectaguarda mglona, pretendeu reammar o 
cadaver da antiga escravidão com toda a sua immensa caterva de crueldades, 
encontrou os costumes sufficientemente modicados de maneira que não per-
mittiram mais semelhante miseria . Mas isso, infelizmente não quer dizer 
.que não fosse ainda muito precaria a sorte do selvicola fraco, desprotegido 
e inerme, pe!'did·o no interior d.e um paiz novo, que era por •sua vez alvo. 
de todas as aventuras nos variados processos de exploração e enriqueci-
mento . E porque o humanitario exemplo das· ultimas leis libertadoras, cujos 
beneficios ficaram patente&, houvesse deixado um claro rumo e pr·oveitoso 
ensinamento á acção dos estadistas futuros, tanto maior aversão inspira 
o governo d.e D. João VI pelo· intentado restabelecimento o.fficial da oppres-
são. Era um retrocesso ines·perado e sem justificativa, e foi ·Com esse passo 
atrás que entramos no ~eculo XIX e na legislação propriamente patria, abrin-
do escancaradamente á escravidão a mesma porta .que as boas almas desde 
1680, com desvelado cuidado, timham pmcurado cerrar. 

Na carta r.égia de 13 de maio de 1808, mandando ao governador de 
Minas Geraes .que fizesse guerra aos Botocudos, tal é a esperança dos con-
ceitos, tal a vivacida•de da p.b·rase e taes os detalhes no aconselhar o exter-
mínio, .q.ue 1:iada distingue os processos então dos adaptados pelo majs vigo-
roso odio pessoal . E' esta a impressão que fica da leitura desse triste d.o-
cumento em que assim falla o governo: "desde o momento em que rece-
berdes esta minha Carta Régia deveis considerar como principiada contl"ll! 
estes indios anthropoph agos uma guerra offensiva que continuareis sempre 
em todos os annos na estação secca e .que não terá fim sinão ·quando ti-
vedes a felici<lad.e de vos senhorear de suas habitações, etc. " Dividindo 
em seis districtos "todo o terreno infestado pelos índios Bôtocudos" man-
dou a carta régia dar a cada districto um commandante, cujos vencimentos 
seriam regulad:os pel-o seguinte principio: "que terá mais meio soldo aquelle 
commandante .que no decurso de um anno mostrar não sómente .que no seu 
districto não houve invasão alguma de indios Botocudos, nem de outros 
quaesquer índios bravos d·e .que resultasse morte de· portuguez, ou destrui-
ção de suas plantaçõ-es, mas .que aprisi.onou e destrui.u no mesmo ·tempo 
maior numero do .que .qualquer outro commandante". . 

E depo·is desse convite directo á chadna remunerada, determina .que 
os in<lio-s aprisionados sejam dados aos respectivos commandantes por 10 

. annos e "todo o mais tempo que durar ~;ua ferocidade, podendo empregal-os 
em .serviços particulares durante esse tempo e conserval-os com a devida se-
gurança, mesmo em ferro". 

rPara as almas egoistas, em .que a avid·ez do lucro supp·era os impu!sos 
da piedade, não podia 'haver mais seductora delegação; pois a carta régia 
teve ainda ó cuidado d.e designar pelos nomes os seis commandantes a quem 
primeiramente entra.gava essa .nefanda tarefa! 

Com esse mesmo espirito de O·ppressão, . velando systematicamente pela 
excepção de al.guns casos, a exemplo- da legislação "hesitante e contradi-
ctoria " dos tempos coloniaes, foram expedidas •as cartas régias de 5 de 
novembro d:e 1808, 2 . de dezembro do mesmó anno e 1 de abril de ·1809. 

( 1) Martins Junior, op. cit. 



Na primeira dizia o governo em .nome de D. ] oão ViI: "sendo,me tambem 
presentes os louvaveis: fructos que teem resul,tado das providencias dadas 
contra os Botocudos, e fazendo-se cada dia mais evidente .que não ha meio 
algum de civilizar povos barbaras sinão ligand.o-os a uma escola severa .. . 
sou s'ervi-do por estes e outros justos mo·tivos, .que ora fazem suspend'er 
os ·eiffeito·s de humanidade, que c8m elles tinha mandado pratLcar ( 1), 
ordenai-vos .em primeiro Jogar .que logo desd·e o .momento em que rece-
berdes esta mini1a carta ré,gia deveis co-nsiderar como principiada a guerra 
contrn esse'S barbams indios" (2). E terminava de-êl'a.rando .que "todo o mi-
liciano, ou ·qual·quer morador .que segurar algum d·estes indios, poderá consi-
derai-o por 15 annos .como prisioneiro de guerra, destinando-o ao serviço ·que 
mais lhe convier;- tendo vós (dirige-se ao governador Antonio ] osé da Franca 
Horta )' todo ·o cuida·do em fazer declarar e co.n1he·cer entre os mesmos 
índios que aquelles que s·e .quizerem aldear e viver debaixo do suave jugo 
das minhas leis, cultivando as terras .que se lhes approximarem, já não 
ficarão feitos prisioneiros de guerra, mas serão até .considerados como ci-
dadãos livres ·e vassallos especialmente protegidos por mim e por minhas 
leis, etc. '' · 

'Claro está .que a carta régia não .declarava por «qu.e surprehendente 
processo havia de chegar até ao indio· ess,a. vo.z de humanidade e de paz 
na bocca fumegante dos trabucos, mas como .penhor de sua sinceridade 
transcrevi o alvará de 4 d'e abril de 1755, cujo paternal· carimbo já ·conhe-
cemos. 

A carta régia d·e 2 de dezembro do mesmo anno determinava que os 
índios q-ue buscas,sem a "real protecção" só _podiam ser ald-eiados -quando 
pelo seu grande numero houvessem de fazer ums. grande povoação. 

Os pequenos grupos deviam ser entregues aos fazendeiros com as se-
guintes condições: "Podem os fazendeiros servir-se gratuitamente do tra-
balho dos indios, dando-lbes apenas o sustento, o vestuario e o ·ensino da 
reliogião, pelo .espaço de 12 annos aos .que tiverem essa idade e pelo de 20 
annos aos: que tiver-em menos de 12; sendo prohi'bido a .qualquer pessoa 
desencaminhar os indios assim estabelecidos e acolhei-os em 'qual.quer fa-
z.e-nda antes do prazo ·estabelecido. " 

Quanto aos fazendeiros que mais s1e distinguissem no bom tratamento 
e progresso de .civilização dos indios, esses s·eriarn aproveitados para O·S 
postos: de officiaes de orden:mças ou milicias. Na: carta régia de 1809 dizia 
D. João .que havia _por bem conformar-.se com os acertados e ·bem fundados 
votos dos coroneis João da Costa Ferreira e Toledo 1Rendon e, ·considerando 
que não era conforme com os seus principias religioso.s ·e po!iticos o .querer 
estabelecer a sua autoridade nos camp0s de Guarapuava e territorio adj a-
cente por meio d·e mortandades contra os indios, d·eterminava .que nos 
primeiros encontros com os bugres ou oQutros quaesquer se fi-_ 
zess·e "toda a diligencia para aprisionar alguns"; ·que es·ses çleviam ser 
hem tratad'os e vestidos "de camisa e outro vestuafi.o". E ter-
minava dispondo que não podia exceder de 15 annos o captiveiro dos 
.que fois.sem pegad,o·s, d·evendo-.os; qu:mtlo· a.o•s men:otes começar 
a contar esses 15 annos, aos meninos quando completas.sem 14 'ás meninas 
quand'O ·tivess·ern 12 ! Não ·cabe certament•e á memori·a d.e Toledo Rendon a 
responsabilidade da ultima parte d•esta carta régia; antes é muito de suppor 
que dos s0eus conse.Iho·s 1e!la não tenha aproveitado sinão o da ord·enacla sup-
pressão das "' mortandade-s e crueldades". Seja como fôr, na ·carta régia de 
1811 se declara que, falhando os meios 'brandos, será preciso empregar a 

( 1) \Parecer .que D. João falla .por conta çle seus antecessores, pois, 
já ·na sua primeira carta régia, ·que era de exterminio, manda suspend·er os 
taes effeiifos de humJamiídade. . • 

(2) Trata-se d·os entã-o chamados b11grels de 6. Paulo . 
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força armada contra o indio, sendo esse o meio de que se deve lançar mãp 
p.ara ccnt·er os Api·nagés, Chavantes, Chiernntes e Canoeiros "por quanto 
supposto que os insultos que elles prati.cam tenham origem no rancor que 
conservam pelais máas '!:ratos q1ue experimel?Jtam de alguns commandante<s 
das aldeias, não resta presentemente outro partido sinão intimi·dal~os e até 
destruil-os, S'e necessa.rio fôr, para ·evitar os damnos que causam". 

Tinha as~im a protecção offidal de D . João VI chegado ;ao dia de re-
conhecer, por ·sua vez, que ·as represalias dos indios s·e originava dos máos 
tratos que lhes 'eram i;nflig'dos e, ainda o,ue não des•cobr:•sse para esta depri-
mente situ.ação outro remedia que :não fosse o exterminio da misera r aça, 
parece que a consciencia do mal havia 1emfim penetrado o animo dos gover-
nantes ·em ·um ju·sto movimento, que não diremos d·e reparação, porque se-
ria clamorosamente tard·ia, mas de be·nevolencia e cordura. 

São provas disto o regimento de 13 d·e maio -de 1812, dado á Relação do 
Manrnhão, e ·em que se mandava tratar hem aos indios e punir os corntra-
ventopes da sua liberdade; a prnvisão de 8 de ja:neiro de 1818, ordenando a 
civilizaçã·o e educação dos indios de S. Pedro do Sul; o decreto de 25 d.e 
fevereiro de 1819 concedend.o grnças e mercês a índios d.o Cear-á, 1Pernam-
buco e Parahyba pelO's serviços prestados contra •os revoltosos do Recife; a 
portaria de 18 de abril d:e 1822 mandando proceder ex-officio a respeito do 
ínj-usto captiveiro dos indios na comarca do Rio das Mortes; a provisão de 9 

·de maio de 1823 dando auxilio pecuniario a Minas Geraes pa-ra mante·r ahi 
a dvilização dos Botucud.cys; a portaria de 21 de agosto do mesmo ·anno de-
termina·ndo que fos•s·em tratados com affab]idad·e os indígenas desta me1sma 
província; a lei de 20 de outubro tambem de 1823 encarregando os presiden-
tes de provincias de promov·eT missões de .çatechese, e finalmente 'ª p-rovi-
são de 23 de dezembro, ·ainda do referido .anno, prohibindo a ·entrada de be-
bidas espirituosas nas povoações indigenas. 

'Emqua·nto iss.o, a iniciativ'a particular por div:ersas vezes agitou a ques-
tão no seio da assembléa ·comtituinte de 1823. Foi ahi que na sessão de 12 
de mai·o, tendo-s.e nomead'o uma commissão. de col onização e ·de civilização ·e 
cateches.e indigenas do IBrazil, José Bonif.acio offereceu á di ta commissão 
um trabalho que a resr'tito do assumpto havia es.crip1o e cujos sabio.s con-
cei t9s a·cham-se hoje plenamente divulgados. 

Na sess~o de 5 de ago·st·o, o . Deputa.do Carvalho e Me!Io, em nome da 
Commissão, pede informações ao Governo, relativamente "a.o estado em que 
se a·cham as providencias determinadas nas 'cartas régias de 13 de maio e 
2 de dezembro de 1808". 

Na s·es·são de 10 de setembro, o Deputado Alv·ares da Silva propõ•e que 
se officie 'ªº Governo "para que este faça o mesmo ao gover no da provi1nda 
de Goyaz, determinando quie ,d,e accôrdo com os commandantes ·dos re·specti-
vos dístrictos tome medidas efflcazes para a extincção do ge.ntio •canoeiro, 
.que tanto mal tem feito e c ontinuará a fà'zer áqutdla província, s1egu·qi.mente 
ha 50 annos" . 

Essa rude propusfa teve fel.izmente o immediato PTotesto do üeputa·do 
França, o qual declarou s•erem inconvenier:t~s. as medidas contra o~ _in~ios 
e que o que desejava eram meios de ·os ·crv11izar, d·e fazer dess es m1m1igos 
novos a:migo·s . . 

Na sessão de 23 de s•etembro, o Deputado .Carvalho e Mello, amda em 
nome da Comrniss.ão, leu ·dua,s representações accusa•ndo , a primeirn, o di-
rector d,e indios de Valença de haver Departidb por extranhos terras doadas 
aos mencionados indfos, por fó.rma que elles viviam errantes: pela floresta; 
a S·egunda o director de índios de S . Luiz Beltrão, por ser desJ.eixado e sem 
actividade,' o que dava em resuHado viverem taes índios em odosidade e fal-

. tos de alimento, ve s~uario , fermrnenta, êtC. 
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_ Em port·aria de 28 de janeiro de 1824, assignada por João Seve·ri1ano 
Maci.el da Costa, remette-se ao governo da província do Espírito Samt{), o 
"b11ev·issimo regul·amento interino que servirá sómente para lançar os fun-
damentos á grande obra da civilização dois indios nessa parte do Impe.rio." 

As principaes disposições dess·e regulamento sã·o: uma que oroena aõ 
directo-r de índios que faça cumpri.r os ajustes. realizados entre .elles e os la-
vrad.orns. que os empregarem em suas culturas, e outra que manda dar-.Jhes 
ferramenta, sustento e vestuario de panno de algodão durante · o primeiro 
anno de aldeiainento. 
· . A pedido do respectivo presidente, e por portaria de 3 de dezembro de 
'1824, tornou-se este regulamento extensivo á província de Minas Geraes. 

Em 1825, por portarias de 25 de maio, 18 d'e outubro e 8 de novembro, 
·recoinmendou-se brandura na catechese dos indi·os d1e S. Pedro do Sul, mo-
de·r.ação para com os botucudos .e puris do Espírito Santo, humanidade com 
os. selvicofas· da provinci•a do Rio Negro . 

Em 1831, a primei.rà regenda ·em nome do s<egund·o Imperador, expediu 
a f.a:mosa lei de 27 d·e outubro, cujos Intuitos p.rotectores lembram em par-
te as vi·stas human.itaria·s da legislacão . de 1755. Essa lei revoga por inteiro 
a~ cartas régias de 13 d1e maio e 5 de novembro d·e 1808, e a de 2 de dezem-
br·o d·o mes1:no anno, na parte que manda fazer guerra aos índios de Minas 

· Geraes; exonera ·de toda servidao todos os índios; manda consideral-os como 
.orphã-o·s, sujeitando-os ao regimf;!n da -0rdenacão do livro um, titulo 88; disr 
p.õe no art. 5º que sejam s-0ccorridos pelo· Thesouro, até que o•s juízes de 
. orphãos .ü's depo·sitem onde tenham salario ou ·aprendam offkios fabr.is, e ter-
mina ordenando aos ditos juizes que vigiem os abusos co·ntra a liberdade 
dos índios. 

Ainda ·no sentid·o de cons·i.deral-os como orphãos foi expedido o d·ecreto 
de 3 de junho de 1833, pelo qual, em virtüd1e da eictincção dos ouvido·res das 
camaras., que eram os juízes privativos e administradores de bens dos ín-
dios. ficou es~1a t arefa .a cargo dos juize·s de orphãos. 

Um decreto de 18 .. de junho d'o mesmo anno isenta de pagar dízimos e 
mais tributo'S, · por 20 annos, os i.ndios ·que se e'Stabelecerem no aldeiamento 
do Salto Augu·sto, nas margens1 do rio Arinos; manda dar-lhes . 100 cabeças 
de gado vaccum de crear e 25 de .ca.vallar e distribuir po.r ·ell'es a•nnua-lmente 
100 foices, 100 machados e 100 .enx·adas, tudo para .ser pa1go por conta da 
quantia destinada á catechese em Matto Grosso·. 

Por uma portaria de 31 de junho de 1·834, em respost·a á coma·rca de Va-
lença, que pedia a nomeação de um director para os· índios que ainda exis-
tiam ·no seu município em <::·omo1eto abandono, declarou-se que, á vista do 
decreto de 3 de junho, não podi·a ter Jogar a nomeação pedida, competindo 
aos j uizes de orphãos velar pie los mesmos illdios. · 

PeJ.o aoto ·addidona'1 de 12 de agosto de 1834 (art. 10, § 5°), foram 
as ass·embJ.éasi legislativas das p;ovindas encarreg·adas de pTOmover cumu-
laüvamente ·Com a a1ssem bl.éa •e governo geraes a catechese e dviliz·ação·. 

Por aviso de · 13 de .agost'o do mes.mo anno, se .declara ao juiz d.e orphãos 
de Iguassú, que lhe compete a ·a:viventação ·d'os rumos e o p11eenchimento dos 
ti tu los dos ar-rend·atarios de terrenos de índios . 

O Tegulamento de 15 de março d<e 1842, capitulo IV, art. 5°, torna a · 
determinar ·mais uma vez que cabe aos jui-zes de orphãos a a·dministração 
dos ·bens de índios. 

Estava assim loegalmente definid·a a situação j uridica do abo.rige ne bra-
. zileiro, considerado . como orphão, com todos os resguardos que a ordenação 
do livro um, titulo 88, a<ssegurn a essa clas·se de tutelados e com diversas 
disposições especiaes relativas á administmção dos seus bens, quando· a an-
üga praxy do ak\·eiamento receb~ novo incyntivo cittterminanqo a promul~a-



- 137 

ção do decre.t'O n. 246, de 24 de julho de 1845, com o resp•ectivo regulamento 
ácerca das. mi·ssões rde catechese, em que se voltava ao velho systema de d.i-
r·ectorio. 

Deve-se dizer que esse regulamento é, no fundo, liberal, porque si um 
outro artigo, oriundo das opiniões da época, contém medidas oppressoras 
como po·r exemplo ·a que se r-efere á vaccinação compulsoria, a gra•nde maio-
ria das suasi d:isposiçõ•es, e assim lambem ·O espírito geral da obra, são, fran-
ca e abertamente; pela liberdade e pela proSp·eridade do indio. 

Certo é que ·a pratica desnaturou por completo a idéa do legislador. P•er-
digão . Malheiro, ( 1) e o Dr. lnglez de Souza (2) crifrcaoram C·Om justiça 
a incompetenda dos brigadeiros e tenentes-coroneis, que mais se ·preoocupa-
vam com as honrarias do ca,rgo do que com a s·orte do indio ou com . ·a fiel 
execução do regulamento. Mas , esse in•esperado mallogro, filho sobretudo da 
incapacidade dos directores geraes ou de aideias, não tem nas instrucções 
outro apoio sú•não o que prnticamente res-ulta do systema de aldeiamenfo 
adaptado. 

Eff.ectivamemte o regulamento dispunha: ( art. 1°, § 3°) ·que nas re-
moções •a se fazePern não fossem os i·ndios ·obrigados a deixar as terras onde 
quize•ssem perma:necer, d·esde que tivessem bom comportamento e um modo 
d•e vida industrial, pri-ncip•almente de agricultura, devendo nesse ultimo caso 
~:er mantido ás suas viuvas o usofructo do terreno e cultura ·que possuíssem; 
que (art. lº , § 10) se distribuiss•em ·pelos indios ferramentas, roupas, medi-
camentos e o0s obj1ect•os que foss-em proprios para attrai-r-lhes a attenção-, ex· 
ci.ta:ndo-lhes a curiosidade e . despertando-lhes o d·esej o do trato social; que 
(art. 1º, § 15) aos de bom comportamento e desenvolvimento industria:J se 
conced·ess·em terras separadas -das aldeias; que . ( art. 1 º, § 19) s·e empre-
gassem todo·s os meios brandos e suaves de attrair os indios ás aldeias, 
p.romov·er casamentos entre eI!es e pessoas de outra raça; que lhes f.oss·e 
faculta.ida, ·segundo •a pro-pensão ·de ·cada um, a àprendizagem de officios e 
artes mecanicas, com preferencia das .que se prestam ás orimeiras necessi-
dades da vida (3); que se adoptassem , o ge·nero de trabalho e modo de 
vi·da que offereces.sem mais facilidade e a que os indios mais proptameMe 
se acostumas·sem ( 4) ; •que se exercesse toda a vigilancia, afim de que não 
foss·em e!les constrangidos a servir a particulares, afim d.e serem 'Pagos 
d-o seu j ornai quando empregados no serviço da aldeia ou 1rnblico e a·fim 
de serem religiosamente cump•ridos os contractos com elles Jeitos (5); que 
não fosse. 1 os índios "avexad'os com exercícios malitares, sendo-lhes dada 
sómente a-quellas instrucções que permittir o seu estado de civilização, suas 
occupações diarias, ·e seus habi !ios e costumes. os quaes (accrescenta) não 
devem ser aberta e desabridamente -constrangidos" (6). 

-Considerada, embora, a parte má do regulamento, que era sobretudo a 
fiscalização e applicação dos dinheiros do sindios, é de cr·er ·que o seu autor 
tives·se ficado tranquillo acerca das garantias que a es·ses infelizes: outor-
gava o seu trabalho. Mas tanto é certo que as leis pouco valem si contira 
ellas se levanta a má ié ·OU si são pela incapacidade servidas, -qu,e, em 
vez do patrocínio tão claramente <estipulado, tiveram os indios,. pelo regula-
mento de 1845, na phrase do Dr. Inglez de Souza, a reducção oív'il. desas-
tre que serve, -ainda agora para attestar .quanto é .necessario que ás boas 

(1) Op. cit . 
(2) 1Q selvagem .perante o· direito. 
( 3) Art. 1 °, ~ 26. 
(4) Art. 1º, ~ 27. 
(5) Art. . 1º, ~ 28. 
(•6) Art. 1 º, § 29, 
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leis .se associem, pela criteriosa escolha do pessoal respectivo, executores 
ha:beis e leaes e não meros ·C.andid.atos a ·empre.gos. 

,Como .quer que s·ej a, o regulamento que acabamos d·e .analysar foi a 
ultima legislação monarchi·ca que procurou abranger ·O con] uncto do pr_o· 
•blema indigena. De então para cá, e ·até á recente lei republicana, · nao 
houve mais do que disposições parciaes ou simples confirmações de r·e-
gimens .anteriormente estabelecict:o:s. 

cA.inda ·que a qu•estão não tivesse sido totaimente abandonada, parece 
que as preoccupações de ord.em politica d·e um lado e do outro lado a.s 
idéas correntes de immi.gração estrangeira, al\ém da .falta de d:es·envolv1-
mento industrial, det·erminaram um relativo es·quecimento do aborigene e o 
enfraquecimento cada vez maior daquelle afarí -com que nos tempos colo-
niaes, e pela premente razão de conhecer o interior do paiz, tanto della 
se cuidou ·que a João 'francisco >Lisbôa aprouve dar-llhe o nome de questao 
abrazll!dora. · 

•E' prova disso o actu al resurgimento do problema, d·eterminado pela 
·expansão industrial c·om o assentamento ·das linhas telegrap'hicas de Mattd 
Grosso ·e das estradas de ferro ·de São •Paulo , Paraná, etc., em .que algumas 

· almas sinceramente devotadas ao serviço da Patria, entrando em contacto 
com o indio, deixaram o ex.emplo do trato ameno e •com elle a :segurança 
dos melhores resultados. 

Mas voltemos ·á legislação. 
1A lei de 18 de set.embro de 1850, depois de ter definido as terras de-

volutas, mandou reservar dessas terras as .qu.e fossem ne-oessarias . para a 
colonização dos ind.ig.enas. ,E o regulamento de 30 de janeiro de 1854, para 
execução .dessa lei, accentuando essa resalva em varios ponto·s, declara 
textualmente no art. 75 •que ".as terras reservadas para a colonização de 
iniligenas ·e ·por .el!es distribui.das, :sião d'estinadas a seu usufructo e não 
poderão ser alienadas emquanto o governo imperial, por acto especial, não 
lhe·s concecler o pleno goso del!as, por .assim o permittir o seu estado de 
civilização". 

-um avis10 d.e 21 de outubro de 1850 manda incorporar aos proprios 
nacionaes as terras dos indfos que já não viv·erem aldeiados. .Outro·, de . 16 
de j·aneiro de 1851, declara .que o sequestro e incorporação de suas terras 
aos prop.rios nacionaes não compre'hendem as: de que dle·s estão de posse 
e sim as que foram delles e não estiverem occupadas. Outro , de 1852 de·· 
clara .que os terrenos das aldeias de indios, pelo . facto de passarem ao do-
minio nacional não são 'jlroprios naciona·es. 

·Em 1854, 1855 e 1856, foram publicados varios avisos e portarias para 
.attender a cas·os locaes de ·cate.chese .e ter:ra:s- de indios, tudo conforme as 
vistas do regulamento d:e 1845 ·e da lei de 18 d·e setembro de 1850. 

IEm 1857 .fund:aram"s·e as colonias . indigenas do Paraná e Matto Grosso, . 
publica·ndo-se à 25 de abril .as instrucções pelas quaes: se deviam reger. 
Essa ins·tituição, .que participava dos d·efeitos inherent·es ao sys tema de al-
deiamento accrescido da paga que da·va aos missionarias ( 1) empregados 
em tal serviço, que não era outro :sinão o da c·atechese religiosa, continha 
disposiçõ·es favoraveis ao lado de outras vexatorias, .abolição formal -de 
praticas prejudiciaes e ado,pção de outras, não menos: condemnav.eis. Assim 
é .que, ao pa·ssso ·que facultava aos indios escolherem a colonia onde qui-
zessem residir . ·e expres·samente pro-hibia o .empregd contra elles da força, 

( 1) (Art. 11) "Os missionitfi.os d irectores terão os vencimen-
tos que competir aos ·capellãe's do 'Exercito, na . patente de alferes, 
e além d-isso perceberão a gratificação que lhes fôr arbitrada pelo Governo, 
para .guisamento, e ·em remuneração· da instrucção, .que provi-s·oriamente 
deverão prestar aos indigenas·, e emquanto nisso s·e o·ccuparem, na fórma do 
art , 28, deste regulamento, · -
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violencia ou astucia (arts. 52 e 53); obrigava-o·s a s1e conservarem com 
a maior r·everencia (-art. 20) durante os actos religiosos a .que assistiam 
e mandava fabricar, na colonia, aguardente de .qu·e se vendiam as sobras 
( art. 30) . 

'Ü art. 2º, § 13, manda ali star os •que estiverem em condições de 
prestar algum serviço militar . 

No fundo, porém, a intenção do Governo, era bôa: o rriethodo emprego.· 
do e o pessoal a elle adstricto é que, por motivos diversos, como de outras 
vezes, falharam á esp.ectativa off.icial. 

A l·ei orçamentaria n. 1.114, de 27 <le setembro de 1860, ao passo que 
reservava 80 contos de réis para a cat·echese e civilização <los índios", auto-
rizava o Governo a aforar ou vender, na conformdiade da lei n. 601, de 
1850, os terrenos pertencentes ás antigas aldeia·s que estivessem ·abando-
donadas, "cedendo, todavia - diz .o texto - a parte que julgar sufficiente 

. para a çult:ura dos que nellas ainda permanecerem." 
Por aviso d·e 19 de maio de ·1862 foram extincfos ·alguns ald.eiamentos 

em S . Paulo, Pernambuco, Parahyba e Sergipe, em virtude de informações 
·d·e um . director geral de índios, segundo a ·qual muitos aldeiamento-s eram 
formad·os ·por indivíduos que sómente de índios t inham o nome . 

.Outro aviso d·e 30 d e agosto de 1865 declamu que podiam ser soltos 
mediante habeas-corpus os índios presos por mais de 6 dias ( 1) . 

· Outro de 21 d·e setembro de 1870 creava um colJ.egio p·ara meninos in-
di-genas no vali e do Araguaya, .em Goyaz. 

IEm japeiro _d·e 1875, o presi.dente do Amazonas, em nome -do governo 
g·eral, contractou com o coronel Labre o serviço de cat·echese e -civilisação 
do·s i.nd ios .d'o Purús e seu·s · affl uentes. 

A 1" cl'au•sula a que S·e obrigou o coronel Labre foi a fundação de um 
esta·belecimento agricola e pastoril ·á margem direita do Purú.s, s·ervind·o 
de centros ás aldeias de índios ·situadas · nas circ!Jmvisinhanças-. Obrigava-
se tambem a manter com os índios relações de amisa<le e commercio , _a 
velar pela segurança .e liberdade d·elles, a ·entrar em accôrdo com os chefes 
das tribus no intuito de o·bter ·menores p·ara serem educados, sendo permit-
tido a qualquer índio visitar esseS! menores no collegio ou officina onde 
estivessem; a solicitar permissão para ·que os, índios adulto·s aprendessem 
praticamente a cultura da . t·erra e tratamento de gado; a m anter um collegio 
pa-ra meninos· em que o numero de .educandos a.ugmentaria d·e anno a anno 
até chegar a 100 no ultimo . do contracto (o 5º); a pagar sala.rio aos que 
sahissem da época d.e aprendizag.em, etc. 

'Ü Governo, por seu lado, concedia ao coronel Labre, o usufructo de 
174. 240 . OOOin.2 de terras devol utas e dava-lhe uma subvenção a'llnu·al de 
12 :-000$000 . 

O systema do coronel Labre, cujo estabelecimento ficava, pelo contra-
ctó, inteiramente á disposição do Governo, ·para quando o .quizesse 'insp·ec-
cionar, foi uma das melhores, mais liberaes e mais .d·esinteressa,das tenta-
tivas d·e catecbes-e de que ha noticia, o .que é muito de admi-rar, na época 
de aventuras amazonens•es· .em que surgiu . 

IA lei . n. 2 .672, de 20 de outubro de 1875, mandou alienar as t·erras 
das ald eias extinctas .que estivessem aforadas e no § 3~ do art. 1 º de termi-
nou que fizessem parte· do patrimonio dos respectivos municípios aquellas 
que servissem para fundação de povoações ou logradouros publicos. 

A lei orçamentaria n . 3.348, de 20 de outubro de 1887, determina 
que os .fóros dos terrenos das extinctas aJ.d.eias indígenas que não iforem 
remidos nos termo•s do art. l º, § l º (2) , da lei de 2-0 de outubro de 1875, 

( 1) ·A .prisão peJo maximo de seis dias, era do regufamento de ·1845 . 
(2) 1Disposições relativas ao preço, 
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passem a p'ertencer a0s munidpios .º~de existiremi corrend~ p_or conta de 
taes municipios as despezas de med1çao, demarcaçao e aval!açao. 

cPor essa mesma lei foram transferidas ás Provindas as terras que não 
se achassem nas condições do § 3º da resolução n. 2. 672 ( 1) e não fos-
sem pelo Mini·sterio da Agricultura empregadas nos termo da lei de se-
tembro de 18'50 e os terrenos das extinctas aldeias de indio·s . 

Ainda em 1888 isto é no ultimo anno de Monarch:a, pela lei orçamenta-
ria de 24 de nove~bro, f~ram discriminadas verbas para a catechese e civi-
lização dos índios em Goyaz e em Matto Grosso, e uma pàra o Asylo 
'"Providencia de meninos indígenas", fundado em Belém do Pará. A esse 
proposito convém accres.centar .que tendo as dotações resp·ectivas co-
meçado em 1830 pela modesta quantia de 18 :266$600 acabaram, com a 
"lei de 1888, acima referida, em 220:000$000. 

Tal é a sifuação em que o regimen pas'Sado deixou o aborígene br.azi-
leiro. Si é certo, como já vimos, que ·elle abandonára o ponto de vista 
haver povoações e ás · terras que forem necessarias: a logradouros publicas, 
as .quaes fazem part•e do patrimonio d·as respectivas municipalidades. 
de conjuncto no que estava feito desde 1845. não é menos verdade que, de 
vez em quando, premido pelos inter-esses dos agricultores ou ainçla pelo 
clamor que aqui e alli se levantava deante de alguma nova atrocidade de 
qu,e ·eram .victimas os índios, voltava por momentos a lembrar-se da pobre 
raça que· . tantas v·ezes e tão abnegac\amente a1judára a defender a causa 
nacional, leg~mdo á historia patria heroicos feitos, de que ainda nos faliam 
o 'Rio de Janeiro, Pernambuco, !Maranhão, etc. (2) . 

Infelizmente a Republica, em vez de retomar o problema, como lhe 
cumpria, em toda ·a sua magnitude, deixou-o, pelo contrario, no mais lamen-
tavel abandiono. Seu primeiro passo neste sentido foi negativo: passou aos 
Estado1s, pelo decreto ri . 7, de nóvembro de 1889, o serviço de catechesie 
e civilização. 

Houve uma voz, por oc·casião da Consfüuinte Republicana, que se le-
vantou em prol d:o misero gentio: foi a do Apo·stolado Positivista do Brazil, 
propondo o r·econhecimento dos " .Estados Brazileiros Americanos", os quaes 
seriam amparados pela protecção do ·Governo Federal •e plenamente respei-
tados na posse dos seus territorios; mas essa ·proposta, tão humanitaria e 
generosa quanto reparadora e justa; desgraçadamente perdeu-se no meio 
da indifferença geral. · 

•E quancto votaram o art. 63, posteriormente 64 da Constituição, não 
occorreu certamente aos 1legisladores cons.tituintes que jogavam com a 
sorte dos verdadeiros donos da terra brazileira, entregando aos Estados, 
englobadamente com as devoilutas, aquellas terras .que eram mais legitima-
mente occupadas . 

;Só v!nte. e um anno depois - 'passados .S7 dos ."Apontamentos" de 
Jose Bomfac10! - em virtude da l ei n. 1.606 de 29 d·e dezembro de 1906 
foi pelo d·ecreto n. 8. 072, de 20 de Junho de' 19'10 - creado o Serviço d~ 
Protecção aos _Indios e Lo•ca!ização de Trahalhadõres Nacionaes e ap.pro-
vado o r·espect1vo regulamento . 

Vasado em moMes da verdadeira pàlitica . repuplicana, esse regulamento 
abandonou desd.e logo a idéa de cate.chese e civiliz.ação pa·ra res tringir-s·e 

( 1) iLei de outubro de 1875 . Referecst a terras onde •haja ou possa 
(2) 'Diz Azeredo Coutinho (Obras do bispo d'Elvas) :, "A CO'nquista 

.do \Espírito Santo foi ·d:evida a Tibiriçá; a da Ba>hia, a Tabira; a de Per-
nambuco, a Itagibá 1e Piragibe, que foi premiado com habito de Christo ·e 
t~n9a i a tl9 Maranhào1 a T19maifoica , " · · · · 
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it uma simples assistencia protectora, inteiramente leiga -e irreductivelmente 
respeitadora das crenças, das ·o·piniões, dos habitas e da vontade dos índios 
(art. 2º, § 4º). 

E, embora cure de ministrar-lhes ensinos uteis de caracter pratico e 
resultados immediatos, s-egundo convém á situação mental d·elles, limita a 
sua acção a meros cons-elhos sem . nenhuma fórma de coacção ou vexame 
(art. 15, § 10). 

<Essa assistencía, que é dispensada aos índios em ge~al, qualquer que 
~ej ·a a situação em que s·e encontrem - nomades ou errantes, reunidos em 
.lribus, a!de'iados ou em prnmiscuidade com os civilizados - tem em vista 
'rover ás suas necessidades, abrandar os seus costumes· mediante esforços 
tendentes á abolição da guerra e das praticas que nel!a adaptam, e sobre-
tudo ampar-al-os contra as violencias e extorsões de que s-ão frequentemente 
victimas por parte do"s civilizâdos. 

O regu}amento crêa "Povoações Indígenas", que nada teem dos antigos 
aldeiamentos ou colonizações e são apenas uma especie de escolas livre-
mente facultadas aos que as queiram. Ainda ahi tem o índio inteira liber-
dade de acção, podendo á vontade es-colher a occu-pação ·que lhe agrade e 
abandonai-a quando quízer. Crêa tambem o regulamento "Centros Agrí-
colas" destinados á localização de trabalhadores nacionaes, onde nada im-
pede que sejam àdmittidos índios quando o d-es·ej.em, já porque tenham ad-
quirido . habitas de fixid·ez ·e conforto ou já po·rque se achem confundidos 
na mas:sa geral <la população-. 

De sorte que a "Povoação Indigena" torna-se -assim um estagio espon-
taneo entre o índio nomade e o trabal'hador nacional, ou seja entre o índio 
errante ·e o mesmo indio · sedentario, cooperador no trabalho agticola. 

·Em r.esumo, a legislaçã-o- rei.ativa aos aborígenes · brazileiros· andou, 
deste os tempos coloniaes até -quasi aos nossos dias, como um pendulo o-sei!-

. latorio em amplitude extrema, da liberdade compl-eta á •escravidão ferrenha. 
E tendo sido no primeiro caso impotente para ass-egurar de facto as suas 
dis·posições protectoras, acabou .por entregar os índios á Republica precaria-
ment·e classificados em uma das especies de incapazes e sem ao menos 
ter-lhes garantido o us-ufructo das terras que habitam ou . percorrem. 

1No ponto de vista jurídico -estão, pois, em uma situação que precisa 
de ser revista, por se tratar de indivíduos em -especialíssimas condições 
mentaes e sobretudo para . tornai-a compativ-el com os principi-os republica-
nos. 

Perante a Cb·:r..·stituição, que aliás não curou del!es, são· ·os iúdios ci-
dadãos hrazHeims pelo facto de terem nascido no BraziI (art. 69, n. 1) . 

. Os direit01s i.nherentes a ess•a qual idade não lhes for·am suspensos, 
nem os perderam elles - ·pois não inco rreram -em nenhuma das alíneas dos 
§ § 1 º e 2º d o art. 71. 

Dá-se a sus•pens•ão: 
a) por incapacidade physica ou moral; 
b) pO'r condemnaçã-o criminal -em quanto dura-rem ·seus effe.itos. 
Dá-s.e a •perda: 
a) por •naturalização em p·aiz estrangeiro; 
b) por acceitação de emprego ou pensão d·e governo estrangeiro, sem 

licença do Pod-er Executivo fed•era.J. . 
'São·, _portanto, -cidadãos brazileiros amparados pelos Tespectiv-o•s direi· 

tos. Mas os cidadãois brazileiTOs não só di1'eitos teem, sinão tambem dêve-
res e onus discrimi·nados .na mesma Constituição e ·nos Codigo-s. 

Ora sÚ-ccede -que ao indi·o, ao menos emqua.nto não 'Se modificar suffi-
cierHem~nte a sua situação - o que só é :possiv-el J?elo· ·conviv.io •s·ociaj ~ 
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não é razoavel qu.e si outorguem qertos direitos e menos é ainda que se .im-
pon'ham outras tantas obrigações. !Estas e aquelles seriam innilmera3 ve-
zes, por falta de capacidade d.o sujeito, inteiramente des·cabidos. 

neve, pois, have·r não apenas restrição de rega!ia.s, mas tambem ·e es-
pecialmente, d'iminuição de res•ponsabilidade. Evident·emente o indio que 
commette, por ex·emp.!o, um furto ou ainda um as•Sa'Ssinato, não 'j)Ó'de ser 
passivei das mesmas p·enas que se applkam em taes cas•os ao dvilizad o. O 

· contrario equivaleria a 2ttribuir ·a·o fodfo uma no çfo . de furto e de assassi-
nato semelhante a que de taes· crimes temos nõs outros. Mas os dous casos 
são profundamente. distinctos : Para os indios, frequentemente, 1não chega o 
furto a ser um deJ.icto, e a morte está ,sempre long·e de s.er um grande mal. 

Ainda ·quand·o sejam eHes equiparados a menores·, muito ·é de CO'nsiderar 
' a grande diff.erença •que ·exi-st·e entre um menor criado e educad::i no seio 

da ·s·ociedad·e civilizad·a, conhe.cedor do·s habitas ·e noções ·corrnntes no meio 
em que vive, e um habitante das ·selvas que, ·s•obre desconhecer •ess.es ha-
bitos e ·noções, é ai.nda movido e domi nad·o ·por costumes radicalment•e di-
versos. 

Bastaria esta consideração para justificar a 1nec·essidade de legi~lação 
especial modificando e regular izando a situação dos indios ·em face do 
direito nadonal, si não fos'Se certo .q ue ·as leis que ha ·relativas. a;o assum-
pto são absu'!'d·as ou defi.cientes e sobretudo si nã:o fosse verdade que é de-
ver da Republica extender até esses seus não meno·s legitimos filhos o pa-
trocinio patrio. 

No quie ·s·e refere a o seu hab#at natural não ·est ão <JS indios em me-
lhores condiçõ·es . 

A Co.nstituição republicana ( art. §4) doando aos Estados as ' Tespecti-
vas• terrns devolutas·, que a ·lei de 1850 claramente ·especifka, sanccionou, 
por omissão, esse •esbulho, deixando ao·s Estados. inteim liberdade de conce-
der ou nào as terras necess•arlas á localização das1 innumeras hordas indí-
genas perdidas •no interior <lo paiz. 

Não pequena tristeza caus·a o verifi.car-s•e que na di'scussã-o do actu al 
art. 64, ·em que ali·ás• houve emendas mándando ·Pes.er·var de um modo geral 
terras para os serviços f•ed·eraes, nunca ninguem se houvesse lembrado do 
indio. (1) 

O projecto do Gov·erno Provfaorio distribui a aos Es~ado·s ce.rta exten· 
sião de terra·s devolutas oue seriam devolvidas á União si dentro de de±er-
minadQ prazo não .tivesse' sid.o povoada· e localizada. Na emenda approvada 
pela commi·ssão deita para dar pape.cer sobre ·o proje·cto, as terras. devolu-
tas •seriam dos Esta.do'S onde es1tivessem, reser·va·ndo-se ·apenas pa.ra a Unifo 
nma zona de dnco leguas nas fronteiras ·e as que foss•em •neoessarias para 
a construcção de estradas ·de ferro federaes. . 

Foi então r ejoei tada uma emenda do Sr . Moni z Fr·ehe, :reservando para 
a União a 1porção de territorfo que predzas1s•e para <lefesa das frnntei:ras, 
para fortificações, para .const.rucções e em g.eral para qual quer s·erviço pu-
blico que dependesse directa e exdus·ivamente .a.e ·sua autoridade. . 

Na sessão de 8 de janeiro de 189 1 o Sr . Laur•o- Sodré a•pres.eutou um a 
emenda segundo a qual pasisariam ·para os Esta·dos as terrns devolutas, ca-
bendo á União •s.ómente as que fossem necessaTias para serviços fedemes. 

Nessa mesma ses·são uma emenda dos Srs. Antão de Faria e ··Moniz 

( 1) Tão completo foi nos ultimos tei;ripos .. º esque·cin:ento. ~o proble-
mâ indigena ~ue ao ür . Amaro Cavalcantt, criticando a d1spos1çao do ar-
tigo 64 (Efenientos 'de Finança:s - 1896, J?.ags. 109 e 110 ~ qu~ c_?ama de 
injus.ta ·e desacertada, e apezar de se refenr pouc_o antes as m1ssoes1 e .aI-
.cteiamentos cons1id·erad·os como t•errns devoJuta·s,, nao ocoe·orreu que a ma10r 
infustiça e o maior des•acerto d iziam respeito ao aborigene brazileiro . 
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Freire incluia no dominió e poss·e dos Estad.os a:s mina·s e a'S terras d.evolutas, 
sem prejuizo da União a toda a porção de ter.ritorio .que prec~sasse P.ara 
defesa- das fronteiras, construcções, fortificações e qualquer serviço pubhco. 

Na 2" discussão soffreu o artigo pequenas variantes em que ora se 
juntavam as minas ás terras •devolutas para doal-as aos ~sta~os , o_ra s·e vol-
tava ao projecto primitivo, até que na se.s·são de 28 de Janeiro foi proposta 
a ·emenda de Julio de Castilhos e outros, mandando passar aos Estados as 
minas e terras devo'luta.s dos ·seus respe.ctivos territo;rios, .cabendo sómente á 
União a que fosse indispensavel para a d.efesa da fronteira, para forti.fica-
ção, construcção militar e e.stradas d·e ferro federaes. · 

'Essa emenda .foi a.ppro.vad·a: em 2" discussão , passando á redacçã·o final, 
em que o artigo tomou o n. 64 do seguinte modo: "·Pertencem ·aos Estados 
as minas e terra.s devolutas situadas nos ·seus respectivos t·erritorios, ca-
bendo á União sómente a .porção d·e territorio que f.or indispensavel para .a 
d.efesa das fronteiras; fortificaçõ.es, .construcções militares e estradas de 
ferro fe.derae.s". 

A lei n. 601, de 18 de ·Setembro de 1850 (art. 3º ), assim define as 
terras devolutas: 

1 º, as ·que .não se acharem a.pplicadas a ·al.gum uso publico nacional, 
provincial ou municipal; 

.2º, as .que não se acharem sob o dominio particular por qualquer titulo 
legitimo, nem forem havidas por sesmaria e outras concessões do Governo 
geral ou provinda1, não incurs,a em. commisso, por faHa de cumprimento 
das condições de medição, confirmação e cultura; 

3º, as que não se acharem -.dadas por sesmaria ou outras conc·essões 
do Governo, ·que, apezar de incursas em commi•sso, forem revalidad'as; 

4º, as que não . .se ac·harem occupadas por poss·es que, apezar de não se 
fundar·em em titulo legal, forem legitimadas. 

Do .quarto item desta especificação ·de terras devolutas parece ·dever 
concluir•s•e que uma vez provada a occupação trintenaria de qualquer ter-
reno por uma nação, tribu ou hor·da indi.gena, dever-.se.fuia legitimar para · 
ella a respectiva poss.e. Mas ainda quando is·so não fo.sse assim alli estaria 
o art. ·g3 da Constituição para destruir a duvida que porventura houvesse. 
Diz es rn ·artigo: "Continuam ·em vigor, emquanto não· forem revogadas,. 
as lei.s do antigo regímen no que explicita ou rmplicitamente não fôr con- . 
traria ao systema de Governo firmado pela 1Constituição .e aos principias 
nella consignados". Ora, não se precisa de nenhum argumento, além da 
simples constatação do facto, para provar .que os indios foram cruelmente 
esbulhados na propriedad:e das suas terras e ·que, portanto, em virtude dos 
prindipios con:sign(J)dos na Oo•nlsti!tuiçêí!o e por s'er c;ontrarfo ao systeima de 
Governo rnpubl:êcano, ·que é o systema da fraternidad·e e da moralidade es-
taria necessariamente r-evogado tudo . ·quanto explidta ou implicitam'ente 
sancdonasse s•emelhante esbulho. Infelizmente, porém "a Constituição não 
curou de indios. · ' 

Certo é que a denominação <le d:evo.ZUtas rapplica<la 1á!s terras que elles 
habitam é de todo o ponto impropria, já porqu·e, conforme as palavr,1s do 
alvará de 1 de abril de 1680, são ·os indios "os naturaes e primarios se-
n1hores deli as", j·á porque a semelhante classificação oppõe-se formalmente 
a propria significação grammatical do termo. 

_ •Por 01:1Jtro lado, .dispondo o art. 78 d.a Constituição que: "A es.pedfica-
çao <las garantias •e düeitos expresso.s na Constituição não exclue outras 
garantias e direitos não enumerados, mas resultantes da fórma de G1Jverno 
que ella estabelece ·e do.s principias ·que consigna", é claro que se deviam 
r-eivindi,car para os indi.os as garantias e direitos S·eus incontesta:veis mas 
;ião. e~presso.s, pois nã? podem os principias _rnpublica~os, na sua uni~ersal 
J u~tiç~ e elevada rect1daó, sanccionar a d amorosa •espoliação que lhes 
foi feita. · 
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1Como entretanto uma discussão ness·e sentid'o' daria logar a infinitas 

interpretaÇões; como 'tambem é cousa. passada ~m _i ulgado que pert~nce:i; 
aos <Estados a.s mencionadas terras, so nos terntonos federaes, o que J a 
está resolvido, (26) pôde a União, livremente dispôr das q.u.e forem neces-
sarias ao glorioso edificio que o decreto n. 8.072, de 20 de Junho de 1910, 
proj ectll. Em outro qual·quer ponto_ do pa!z o mais br.~ve caminho a segl:lir 
e.stá de antemão traçado; ha a ai;:çao coniunta da Umao com o Estado, m-
teressado, e nisso, <lada a magnitude da causa, é d:e es•perar que uma 
composição ~igavel s·ej a s·empre pos·sivel. 

O mallogro das tentativas anteriores, reHgiosas ou leigas, de civilização 
dos índios levou o Governo a mudar agora radicalmente d·e methodo. E 
como, . conforme vimos, não ·só de terras sfoão tambem da protecção <la lei 
carecem elles, resta+he prepar.a~r a legis.Jação que facilite a tarefa dos novos 
missi.onanos. Nesse grave ponto é preciso ter-se em v·ista que as pessoas 
prepostas ao ·estabelecimento de relações com os selvicolas não vão apenas 
encontrar, no longínquo scenario de sua acção, a alma j.ngenua e primitiva 
que tanto encantou os Nobrega, Anchieta e nobilíssima companhia. Não. 
Além, <la natural desconfiança <la parte do índio, sentimento .que não lhe 
era peculiar mas foi-lhe 'implantado em quatro seculos de martyrio; além 
da rel•ativa irresponsabfüd.ade que é preciso outorgar--l•he, á vist·a <lo seu 
atrazo mental e dos seus habitos e crenças arrai•gados, ha que co·nsiderar 
sobr·etudo o egoísmo feroz do presumido civilizado, que procurará por todos 
os m~ios ,perturbar a acção dos pad ficadores. 

E si é certo que a primeira condição de exito na protecção ao índio 
é associar ao novo methodo home ns de cor.ação, capazes de cumpril-.o á 
risca, sincera e ardentement·e devotados á santa causa, não menos v·erdade 
é que uma experiencia longa, ínstructiva e dolorosa arrasta á conclusão de 
que ·é nec-essari.o que as leis auxiJ.i.em tanto quanto nellas cabe a serena 
.execução do grandioso plano. . 

Tudo quanto fica dito está ·resumido no seguinte vpto de um profissio-
nal competente e bem intencionado; "Proponho que o Instituto represente 
a·o ·Con.gr.esso Nadonal sobn~ o imperioso dever e alta conveniencia de re-
gularizar no direito nacional a situação do'S abodgenes do Brazil, .quer al- . 
deiado.s, quer errantes ou nomades, de mdoo a protegei-os efficazmente 
contra as violencias e depredaçõ.es de qu•e são vktimas e a incorporal-os a0 
organi~mo economico do paiz como força prn~uctora, decretando legislação 
apropnada a ess.e duplo fim em bem dos sentimentos d·e humanidade e d:os 
interesses da civilização." (27). 

A espectativa actual é toda de · esperança. Os resultados obtidos em 
Matto Grosso, no Paraná, e no Espírito Santo asseguram desd·e já o mais 
complet.o exilo do novo systema. Porque se fund:a no amor e tem por 
principio a ·brandura, a ·Constancia e até o soffrimento, segundo o preceito 
d·e José Bonifacio, é de esperar que, máo grado as perturbações exteriores, 
em pouco tempo esse novo methodo consiga a obra de repara,ção e de 
justiça a que está destinado. Comtudo, quem .quer .que tenha viajado o 
i_!lterior· dos iEstados da .Amazonia, de Goyaz, de Matto Gros•so, de S. Paulo, 

(26) Art. 9° do regulamento: "O Governo prov·idenciará para .que nos 
territorios · federaes os ·índios s·ei am manti·dos na plenitude da posse dos 
terrenos pelos mesmos actualmente o·ccupados." 

(27) Dr. lnglez d'e Souza - Pro·posta ao Instituto da Ord.em dos 
~d vogados erri 15 de junho de 1889. 
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e em geral dos territorios ainda ocoupados por índios, comprehende quanto 
é melindrosa tarda, não já pelo .. que haja de j usHsslima repugn.ancia por 
parte do selvicola, mas pela egoística reacção dos interesses illicitos que o 
a-ctual serviço vae .. ferir . 

Não se cont·entou o barbara e civilizad-o de rej·eitar do littoral para os 
centros des·povoados o ingenuo festeja dor de Pedro AI vares Cabral; não se 
contenta de repellil-o 'ª ferro e fogo, quando elle aventura qualquer appro-
ximação; pelo contrario: vae procur.al-o ao fundo das selvas para lá mesmo 
levar-lhe com a mais desplantada impuni·d·ade as variadas espoliaçõ1es da 
faz·enda, da honra e da vida. E quando aos nefandos conquistadores d.as 
maHws confiadamente se allia alguma tribu, cujo altruísmo já chegou ao 
gráo de consentir na servidão, repete-s.e nos dias da ·Republica a ignobil 
escravidão . que os leg·isl·adores do seculo XVIII, com Pombal á frente, tanto 
quiz·enam exterminar. A Amazonia está cheia dessas miis.eras ho1idas adstri-
ctas ao jugo de senlhores gana11cios·os e despoticos para os quaes o pobre 
índio não passa de uma besta e de gleba, .que só alimentam do nec·essario 
para tr:abalhar, que só vestem do indisp·ensavel, para não escandalizar. 

Mais infeliz, nesse estado, do que a raça africana, cujo sup.plido não 
só nas fazendas, mas tambem aos olhos 'das grandes cid·ades se expunha 
- e por i.sso mesmo a:espertou a condolencia publica e accendeu aquelle 
enthusiasmo sagrado que foi parar ás portas da abolição; mais infeliz do 
que a raça negra, a raça americana vive calumni1ada, pad·ece na obscuridade 
e morre desconhecida. · 

So!itaria, pois, na d•esgnaça, o s·eu tragico drama tem por theatro o seio 
escuro da.s florestas ou ·O territorio d·os barracões remotos, onde, para 
sempre e ignorad:amente se perde o écho doloro1so do seu m:artyrio . 

E si uma ou outra vez rompend.o a barreir.a das distancias até aos 
grandes centros, cheg.a a historia de algum desses crudeHssimos dramas, 
como essas publicações são, pür via de regra, feitas por interes1sados, o 
que .se expõe ao conheclment•o pub.Jico é a feição aggre.ssiva e in±ra1·avel do 
indio - methodo abominavel de defesa pel·a calumni.a sys•temati.ca da 
vicüma . 

Raríssimas são as narrativas de ·especbador:es com.movidos que veem 
trazer ás .grandes cidades a verdadeim situação do aborígene na sua tri-ste 
realidade. · 

Nada entretanto justifica ou explica siquer semelhante attitude. Nada 
a desculpa, porque para descul·pal-a seri·a predso que a pouca valia do índio 
fosse tanta que pudesse não inspirar nenhum intreres•se . Ora, o co·nhecimen-
toda historia patria, com o testemunho dos antigos viajantes, daquelles, por-
tanto, que e·ncontraram os indi1genas na sua primitiva simplicidade, mostrn, 
pelo contrario , que 1eUes são, 'Sob qualquer aspecto, notavelmente asrsimila-
veis e muito dignos de amiza,de, auxilio e protecção. 

João de Lery se julgava. mais seguro entre :eHesr do que em alguns lo-
gaTes da IFrança (9). Ives d'1Erveux reputava-os muito mais faceis de civi-
Jisar do que o .commum dos camponios francezes ( 10) . João D:aniel ( 11) 
deleitava-se na companhia das tribus; e Domingos Alves Branco ( 12), em 
1788, achando que naquelia época D'S individuas mais. merecedores de com-
paixão .eram os índios, declam que ao procedimento humanitario dos Poti-
guaras e á sua " incompa·ravel viveza, prinreipalmente em conhecimento de 
hervas medicina·es", deve-se o bom rexito nos' tra·balho·s dos cosmographos de 
então. 

(9) Apud. Gon. Magalhães . O ind.io dü Brazil pe!'an1e a h istoria . 
( 10) Voyage d:ains lfe N ord d1u B:résü. 
( 11) Thesouro ·d1esco·berto no maximo rio Amazonas. 
( 12) Plano sobre a civilização dos indios do Brazil . ~ . ), , , _, 
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Por outro lado, dentre O'S homens de governo, os mais esc!.arecidos tra- -

balharam sem desfaUecimento pela prnsperidade do se-lvic·ola desde os pri-
meiros tempos da des-coberta da America até aos noss:os dia·s. Entre elles 
vamos. en·contrar, in-élusive, alguns esp-iritos eivados de preconoeito'S mili-
tares, nos - quaes, entretanto, es·s-a grave perturbação não teve forças de !'e-
primi-r -os -é-st-os espontaneos de pi·edade e justiça. Caetano Pi-nto de Mirnn-
da M.ontene-gro, em •Matto Gross-o ( 1) e o general Caxias, no Ma-ranhão 
(2) e no Rio Grande do Sul (3), como presidentes das respecti-vas pro-
vindas, foram parti·darios d·ecididos da causa do índio. 

De sorte que ·O emp-enho a-e-tua-! do Governo republicano, longe de ser .um 
movimento •extempora-n-eo e sem ruizes1 na historia, é, ao envez djsso, a re-
tomada um pouco tardia das melho.r-es tradiçõe·s do passado. 

Oxalá, feita a legislação nece-ssaria ao bom andamento e exito pac·ifko 
d·o ·serviço, possa o Gove·rno dizer -como Benedi-cto XIV '"em avançada idade 
e rendida saude, {:nter .multip~·icet.s1 rerum": l'!ós v-os chamamos para . aj 11dar-
des em parte o nosso cuidado" ( 4) ; e não como Sebastião Soares, appre-
hensivo: "Pareoe que está pe-rdida par-a sempre ·a chave com que o·s padres 
jesuitas abriam o co-ração dos selv•agens" (5) . 

E que, ·para gloria da Republi·ca, nun-ca S•e lhe possa ·appl icar, no fu-
turo, o ·s-ceptico axioma do viscond·e de Araguaya, ao terminar a su-a bella 
def.es-a d-o i-ndio, -co-ntra os ataques de Varnhágen: "A razão, tarde e fóra 
de tempo, se•rá ouvida". (6). 

D-ando- unidade e corpo ás id·éas1 predom<lnantes d-este memo·rial, no in-
tuito de re-duzil -as a UITJ.. instrumento legal de protecção ··aos indio·s, organi-
zamos o proj•ecto de lei que va-e appenso e ·que, com a devida v-en-ia, a·pre-
sentamos. 

Capital F·ederal, 21 de •abril d·-: 1911 (23º da Republica Brazi·leira). -
Ma:noel T. C. M~randa. - AUpio BandJelira. 

TITULO I 
SHuação juridica dos indii.ns 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 1.º São reconhecidos cida-daos brazilei·ros, ex-vi do .al"t. 69, n . · 1, 
da Constituição, e •ema-nc-ip-a-dos1 d·a tutela orphanologica vigenfe, todos os 
indi·os nascidos no territori·o nacional, qualquer que S•eja -o gráo d·e civHiza-
ção em que se ·encontrem. 

CAPITULO UNICO 

Cfassificação, prerogmfiiwas e restricçõe:s 

Art. 2.º -P.ar>a os eff<e·itos da pres•ent.e lei são -cla-ssif-i-cado·s nas seguin· 
tes categorias -os i·ndios do Brazil: 

1 ", indios nomad-es; 

( 1 )- Resposta a Ricard:o Franco, ·Rev. do Inst. tom . VII, 1845. 
(2) Apud . tMa·galhãs. Op. cit. 
(3) Relatório de aber-tu-ra da ·1• ses.são -da 2ª legislatura -: 1846. 
(4) Breve de 20 de setembro de J.741. 
( 5) Elementos de -Estatistica. 
( 6,) .Qp. cit. 
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2º, indios arranchados ou aldeiados; 
3º, indio·s pertencentes a Povoações1 Indígenas; 
4", índios pertencentes a Centros Agrícolas ou qu.e vivem promis, 

cuamente com civilizados . 
. · Art. 3.º A ·qualquer índio da:s l", 2ª e 3ª categorias é facultado o di-

reito de dispôr como quizer dos seus ha.veres e des:gnar o seu successor em 
qualquer funcção. 

Paragrapho unico. No ·caso de . não haver as indicações ne·cessiarias ao 
cLimprimento integral deste a•rtigo, será r·espeiN1:do qualquer meio tradicio-
·nal de herança ou successão &d•o•ptado. pela t·ribu int<eress&da, nunca a 1ess1e 
respeito int.ervÍ'ndo autoridad·e alguma s<i1não. o inspector do Serviço de Pro-
tecção •aos Indios ou seus auxi1iares1, 1e só para apaziguar os animas pm· 
venturn desavindos1. 

Art. 4.º Aos índios da 4ª categoria, os funccionarios competentes do 
Serviço de Protecção aos Indios 'presitarãg a a·ssistencia devida nos termos 
dos arts. 2 (ns . 5, 6 e 7) e 14 do regulamento que baixou com o decreto 
n . 9 . 214, de lô de dezembro de 1911, requerendo o seu direito perante as 
j ustiça:s e autoridades. 

Art. 5.0 A capacida·de de facto dos indfos. soffperá as1 restricções pre-
scriptas nesta lei emqua:nto não se incorporarem .e!les á socieda·de civilizada. 

Art. 6.º Os· inspectores do Serviço de Protecção ·aos Indios1 1e Localiza-
ção de Trabalhadorns Naci,onaes são os p.ro,curadores natos dos indios, os 
quaes: servfrão, de tutores ,e Cl!radores, requerendo ou nomeando procurador 
para requerer em nome dos indios .perante as justiças e autor.i.dades e pra-
ticando todos .os a.ctos permittid1o•s em direito . _ 

§ 1. ° Cada ajudante ou auxiliai· do Serviço de Prote·cção aos Indfos 
receberá uma portada d.o inspector autorizando-o a sn.ibstituil-o, em caso de 
neces·sidad·e, na1s funcções· de gue trata este artig·o. 

§ 2.º Em cas·os ·eS·pecia:es ·pôde o i·n'spector, mediante . procuração, del·e· 
gar poderés a gualquer pessoa para o substituir nas sobreditas1 funcções . 

Art. 7.º São consid•erados nullos em s•eus. effeitos qu.aes1quer actos re· 
sultantes de accôrdo estahé-lecido entre individuo ·Civilizado e índio das j'! 
2ª e 3ª categorias, ·salvo quando forem autorizados pelo competente ins1pe· 
ctor ou quem suas. vezes fizer. 

. Art. 8.º Só poderão exercer cargos publicas aquelles índios que esti-
v'erem em condiçõe·s de responder pel.os1 sieus actos guaesquer. 

TITULO II 

Das t!erlr1a s p.ar>t indio s 

CAPITULO 1 

Terras do patrimo/1JbO nacional. 

Art. 9.º O Governo Federal provid·enciará no sentido d·e passarem P'ara 
o Mini'sterio da Agrkultura, sem onus para este, ·as terras pertencentes .ao 
P1a'lrimonio Na-cional qlle forem 'julgadas necessarias ao Serviço de Protec-
ção aos Indios . 

Art. 10. Para a fundação de Povoações Indígenas fica o Governo au-
toriado a permutar com particulares a:s terras do. Patrimoni.o, Nacional qu !'l 
estiverem sem appUC'ação ou que poderem ser allenadas a JU!zo do mesmo 
Governo . 
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CAPITULO 11 

Terras pertencentes ao;; Estados 

Art. 11. O Governo Federal ·promoverá a cessão gratui ta, pelos Esta-
dos, d•as tenas, devolutas ou não, neoess.ari.as á fundação de Povoações In-
dígenas ou a outra localização qua.lquer de lndios. 

Art. 12 . De·sde que s·ejam do domínio p1eno dos índios das 1", 2" e 3" 
categorias só poderão as terras ser vendidas por necessidad·e abwluta, a 
juiz·o do Governo ·Federal, sempre em hasta publica e c-om a intervenção do 
competente inspector do serviço es•pecialmente autoriza·do pel•a ins1pectoria. 

TITULO III 

Registro ·ai.vil dos in.itios 

cp1TULO l 

Pre'liminares 

Art. 13. ficam extensivas aos índios da l ", 2" e 3" .categorias, de modo 
explicito e ad libitum de cada um, as dispos[çõe·s da lei do registl'O civil de 
nascimento, casamento e ·obiM . 

Paragr.apho unico. Quanto .ao·s índios da 4" categoria, ficam sujeitos ao 
regimen commum do registro civil. 

Art. 14 . Parn .os effei to·s d-o artigo precedent.e as inspectori as: do Ser-
viço de ·Protecção aos Indios e Localização de Trabalhadores Na.cionaes te-
rã·o a seu ·Cargo nas •suas •sédes, •nas P.ov•oações Indige nas e nos p·ostos do 
serviço os trabalhos iniciaes e ·subsúdiarios do regi·stro civil de fi nitivo . 

Art. 15. Nas ·Povoaçõ·es Indígenas e nos postos do ·serviÇo ·existirão li-
vros na·s co•ndições .elo que trata o .a'rt. 9°, d·o decreto n . 9.886, de 7 de 
març·o de 1888, os quaes ser.virão . para -o •assentamento geral das tres es-
pecies de registro c ;vil. 

§ 1. 0 Desses ass•entamentos; para os devidos fins, será ·enviada com-
munioação á séde da inspectoria e .ao offi ci.al do regi:stro civi l da comar•ca 
ou •termo mais ·proxlmo para o processo definitivo. 

§ 2.0 Na séde da tlnspectoria serão d·evi.damente registra<los todos esses 
ass·entamentos ém livros identicos •aos· ·acima alludido:s. 

Art. 16. Quando o registro fôr origi·nariamente feito nos cartorios do 
registro .civil, o official respectivo deverá enviar á inspectoria uma com-
munioação cont.endo em resumo as especificações exigidas na .Jei . . 

Art. 17 . O r·egistro definitivo, a que •se refere o art. 15 ' (§ 1º ), será 
f~i to na cornarc_a ou termo mais proximo d a terra habitada p·elo indio, me-
diante dedarnçao verbal, s·egundo a fórma est•abel•ecida em lei por com-
n:unicção esc;ipta d.e . autorid.ade ou .. de duas testemunhas .qua'esquer, ou 
amda por aviso off1.cial d•a mspectona com tod'os -os esdarecimento s ne-
oessarios. 

CAPITULO II 

Doos nascimentos 

. Art. 18 . ?oderão ser desde fá l.ançados no registro civil, no que re3-
pe1ta ao.s nascimentos, todos os ind:os existentes no terri'torio naciona•l qual-
quer que seja 'ª su.a idade. · 

, Ar'.. 19 . ·"': inscr~p~ão dos indios mencionados no artigo pr·ecedente 
sera feita em livros d1stmct-0s dos em que se regi:strarão ·os nascimentos 
que fore m occorre·ndo. 
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Paragrapho unico. Esses assentamentos e·ffectuar-se,hão de aécôrdo 
com as prescripções dos arts. 15, 16 e 17. _ 

Art. 20. Nos registros feitos de conformi.d,a·de com o art. 18, ·s-erao 
obs.ervadas as declarações de nome, idade presumível, sexo, tribu a que 
pertence, logar do nascimento e, quando possivel, a filiação e. ·O es'la·do 
civil do indi-o. 

Paragrapho unko. Qualquer outro esclarecimento .que interesse á indi-
vidualiz·ação do inMo inscripto, poderá S·er lançado no assentamento. 

Art. 21. Os demais r·egistros d·e nascimento seguirão tanto .quanto po-s-
sivel a s determinações do.s arts. 58, 59, 60, 61 e 62, do citado decreto 
n. 9.886, de 7 -de março de 1888. 

CAPITULO lil 

Dos casamentos 

Art. 22. Os casamentos de indios das 1ª , 2" .e 3ª categorias, emquanto 
durar o regimen de excepção da presente lei, não serão effectuados con-
forme as normas legaes, que actualmente regem a especie nem t.ambem 
rewnheci-dos officialmente. 

§ 1.0 Só em caso:s especiaes e .quando esponta·neamente pedido, por 
indios que, embora permaneçam .em uma das situações acima referidas, já 
tenham assimila:do e queiram adoptar, neste particülàr, os costumes do:S 
civilizados, poderá ser concedido o casamento, <le .accôrdo com as prescri· 
pções da respectiva J.ei. 

§ 2. º Em ia! caso a hab]itação será feita mediante testemunho de 
pes·soas idoneas, indigenas ou não, com informação, por escri·pto, de funccio-
nario capaz, da .competente inspectoria o qual pr.estar'á tamben1 assistenc1a 
pessoal ao acto, firmando o .respectivo termo. 

CAPITULO IV 

Dos ob·itos 

Art. 23. Os obitos serão registrados á :proporção que :Se forem dando 
nas tribus já relado·na·das de qualquer modo com as inspe.ctonias do serviço 
rios 'Estados. 

§ l.º Os assentamentos respectiv·is obedecerão ao mesmo plano esta-
belecido no decreto n. 9. 886, de 7 de março de 18-88, dispensada a attesta-
ção do medico, a qual será s·ubstituida por testemunha·s de pessoas idonea·s 
em numero de tres ou por officio de funccionario competente da inspectoria. 

~ 2.º Os indios da·s l", 2a e 3a categorias s·erão ·enterrados nos ~eus 
cemiterios proprios e conforme os seus ritos e costumes. 

TITULO IV 

Disposições de direito P'e:nal 

CAPITULO l 

Dos crimes C'Ontra os índios 

Art. 24. Os crimes, de qualquer .natureza, commettidos por civiliza· 
<los contra o:s indi-os consi-d-erar"s·e~bão sempre como praticados por .superior 
contra inferior e, como taes, teTão suas penas aggravadas p.ela circumstan· 
eia do art. 39, § 9º, in fine, do Codigo Penal vigente, a'lém das demais em 
que porventura incorram. 
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Paragraphci unico ~ Ao offensor, ainda nos ·ca:Sos de .que trata o ,art. 32 

do Codigo .Penal, será s·empr·e imputado o crime desde 'que o c-0mmetta. em 
terra_s ou aldeias de indios, em povoações indígenas ou postos do serviço. 

Art. 25. .Os crime·s contra a honra e honestidade CCodigo Penal, 
Tit. VIH) das mulheres indigenas das 1ª, 2a e 3ª categorias, quando forem 
commettidos por civilizados, serão· punidos com as penas legaes 'i'á exis-
te·ntes e mais. a da ª'ggravante caracterizada no artigo precedente, ainda 
quando tenha havido no acto :proposta ou ·consentimento da pacie·nte, do 
seu pae, marido, irmão ou chefe da tribu. 

·Art. 26. Os crimes de invasão ou 'damno de quaJ.quer natureza prati-
cados por civilizado contra as terras, arranohamentos, aldeias, povoações 
indígenas ou po:Stos do serviço serão punidos .'com as pena·s legaes (Codigo 
P.enal, .arts. 196 e 329) aggravadas pela circumstancia do art. 39, § 9º 
in fine e mais a de multa de 100$ a 200$, em beneficio dos lesados, impost"'-
a cada individuo 'que ·nelles, de qualquer modo, tomar .parte. 

Parngrapho unico. Para os effeitos penaes ·de •que trata o pre:s·ente 
artigo fica a invasão das terras, arranchamentos, aldeias, povoações e postos 
do serviço as:Similada á vio1ação do domicilio (1Codigo ,Penal, art. 196). 

Art. 27. O óvilizado .que abusar da ingenu:dade, bü'a flé -ou atraso mental 
do indio par:a expô'1-o a eJChibições ou leval"o á p.ratica de abusos, delictos ou 
crimes fica i·ncurso no art. 19 do Cod·igo Penal, senct.o-lhe imposta a .pen·a 
respectivamente 'comminada para cada caso occorrente mais a da c:rcums-
tancia aggravante do art. 24 :desta lei. 

,Paragra'P'ho unico. Para este dfeito ficam os abusos e ex1hi~bi ções 
assimilados ao crime capi,tulado no art. 338, n. 5, do Codigo Penal. 

CAPITULO II 

Dos crimes p11aJücados por indio!s 

Art. 28. São equiparado·s aos menores -de que trata o art. 27, § 1º do 
Codigo 1Penal os i·ndios nomades, _ ü ·S arra-nchados ou aldeiados e os que 
tenham meno:S de cinco annos de estabel~cimento ·em povoação indigena. 

_ _ § 1.º O indio de qual·quer ·das tres .primeiras categorias desta lei que se 
mostrar perverso ou que fôr um elemento de consta·nte •perturbação da ordem 
ficará, á requisição do inspector ·competente e mediante d·enuncia documen-
tada, sujeito ao regímen commum das leis em vigor. 

§ 2.0 Entende"se por estabelecido erb povoação indígena aquelle que 
eff.ectivamente mora, ·qualquer que s.eja a sua condição, descontando-s·e no-
respectLvo computo as interrup-ções qüe porv·entura .se derem com a volta 
temporaria do índio 'á selva. 

Art. 29. São equipara·dos aos menorns de que trata o art. 65 'do Codigo 
Penal .os ·ind'.os da 13ª categoria desta lei que ·Contem mais de cinco annós 
d_e _estabelecimento em . . povoações ·indigena:s,_ não se lhes po·dendo applkar 
smao as pena·s: .estatmdas para a cumplicidade ( arts. 63 e 64 do cit. 
Cod·i·go). 

Art. 30. A esses indios são .concedidas as seguintes regalias: 
a) não J.hes ·serão apuradas 'como aggravante:s as c1rcumsta·ncias enume-

radas nos artigos 39 e seus pa.ragrapho.s, e 41 e seus paragraphos :do Codigo 
Penal; 

b) ás. attenuante:S ,do füt. 42 -e seus parngraphos do citado Codigo 
a·ccrescenta-~·e a de ter o índio agido .. por inspiração, insinuação ou sugges-
tão <le .outrem; 

e) só prevalec-erão .as aggrava·nt·es especificadas ·no § 1 º e alineas a e b 
do art. 38 quando o crimino:S·O fôr :reinci<lente; 

d) prevalecerão as attenuantes ainda quando 'Concorra a circumstancia 
considerada no § 2º lettra e ·do mesmo art. 38. 



- 151 -

Art. 31 . Os indfos de .que trata o art. 29 não poderão so ffrer prisão 
cellular, a .qual será substitui·da por igual tempo pela prisão dis·ciplinar 
em estabelecimento·s industria.es especiaes (Codigo Penal, art. 49). 

Art. 32. ficam de·sde logo sujeitos, como qualquer cidadão, ao regi-
men commum do direito criminal, as·sim como do· civil e oommerci•al, todos 
os indios que passarem para os centros· agricolas d·e que tra ta o decreto 
n. 9.214, de 15 de dezembro de 1911. 

P.ara1grnpho uni-co ·. São as1s.imilados a esses i·ndios ··aquelles que vivem 
promiscuament·e oom civilizados ·e os que d·eixam a povoação ind ígena para 
exercer a sua actividade em qualquer empr-ego ou funcção. 

T'ITULO V 

Dos bens qua;esquer dos índios 

CAPITULO 1 

l-$,enções e regaf:ias. 

Art. 33. Ficam isentas de qualquer imposto federal as doações gra-
tui.ta·s •OU oneros:as, e as demais transmissões de bens dos indi.o•s, tod~s· .as 
quaes podem ·ser feitas por simples termo .Javrado, com duas testemunhas, 
em livro .es.pecial da respectiva i·ns.p.e·ctoria do serviço, seja qual fôr o valor 
do contracto, 'f.acultando -s·e 'ª trans·cripção po"srerior desse ·termo, para seus 
effeito·s contra terceiros , em livro <lo official publico competente. 

Art. 34. Ficam tambem is1entos de qualque.r p·agamento federal de im-
posto, sello, custas e outros todos os pa·peis, requerimentos, escripturas, 
certidõe·s e documento·s promovidos< pela inspectoria com.p·etente ·e .que tra-
tem de questões relativas aos índios ou sejam <lo legitimo int-eres e delles. 

Paragrapho unico. São ·absolutamente gratuitas, no que concerne á 
competenda federal, todas a-s praücas •e celebrações te·ndentes. ª'° mesmo 
fim. 

Art. 35. Nas divisões e d·ernarcações de terras dos1 1ndi.os, os emolu-
mentos dos empreg·ados do juiz:o e o·s honorarios <lo pessoal technico podem 
ser pagos, em falta de· meios pecu!lii;uios d.a tri.bu interessada, com o pro-
ducto <la venda em hasta pub.]i.ca , <la quota de terras julgada suffici•ente para 
o ca·so, a j uizo do inspector e de accôrdo com o vaJ.or venal vigente. 

Paragrapho unico. Não .poderão, entretanto, concorrer, pür si ou por 
outr·em, á referi·da hasta publica nerp 'OS funocionarios do serviço nem os 
empregados do juizo nem o pessoa1 technico, sendo nulla de pleno direito 
toda a·cquisição feita por eHes. directf! ou indir.ectamente. 

Art. 36 .· P:am defesa das suas pessoas e do seu .patrimonio gozarão os 
indi·OSI da 1", 2" e 3ª categoria-s de as.s).stencia gratuita, judiciaria ou de qual-
quer ·outra •esp.ecie por parte das i0nspectorias do serviço ou das •autoridades 
federaes, quer no·s process.os. d·e natureza publica quer nos· de caracter par-
ticular. 

CAPITULO [[ 

Gestão dois bens 

Art. 37. Até á passagem · dos• indios para o Centro Ag.ricoTa, ou siua 
incorporação á sode·dad·e civilizada nos: termos desta lei , ·são 'OS inspecto-
res, cada um na ·s:ua circumscripção·, ·encarregados da gestão dos bens que 
os ditos indio·s venham a possuir por do•ação ou ·qualquer outro meio; e, 
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como tal, a·presentarão annualmente, á autoridade judiciaria competente, a 
demo.nstração comprovada dos seus actos para a devida homologação. 

§ 1. 0 Os: ·sa·ldos em dinheiro e os remanescentes .de qualquer es·pecie po-
derão ser conv·eni·enteml')nte empregados pelo ins.pector em benefi.cio da com-
munhão indigena a que pertencerem os bens, ou C·ons·tituirão um fundo pa-
trimonial devidamente <lepositado em nome i·ndividual de indio ou de col-
lectiv·id·ade, conforme a natureza do·s mesmos bens ·e o destino ·que lhes: fôr 
assi1rnado - tudo mediante homologação do juiz competente. 

~ 2. 0 Hav·erá nas insp.ectorias livros nara arrolação <lesses bens.; a qual 
s·erá feita tomando,se por base as respectivas communi<cações das: povoações 
indigena·s 011 postos do ·serviço. 

A rt. 38. Desde que pas:se para o Centr-o Agricola ou se incoroor:e á 
s·ociedade civilizada re:::eberá o Í·ndio os bens que lhe pertençam individual-
mente para que os pos.sa íivremente ·administrar. 

Art. 39 . No caso da conecüvidade (grupo !horda, tribu ou na.cão). pas-
sar na totalidade para !Centro Agr;cola ou ~er incorpora.d.a á sociedade ci-
vilizada. far-oe-ha entrega dos bens •communs ao chefe res·pectivo; si, po-
rém, uma parte da dH·a colloectivi<la<le oermanecer em povoação indigena ou 
posto do serviço , ficará s·ob a gestão do inspec.tor a quota que p.roporcional-
mente caiba a essa paTte. 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 40. O Governo Federal orovidenciará no se·ntido de passarem para 
o Minist·erio da Agricultur:a os -edificios 011 outra oualquer oroorieda-de do 
ratrimonio nacional que, e~fand·o sem apoJi.cacão, forem julgados necessa-
rios •ao Serviço de Protecção ao·s Indios, ficando lambem ·autorizado a ·per-
mutar com particulares taes propriedades por terrenos uteis ao mesmo ser-
viço; 

Paragrapho unico. Nas transacções• desta or.dem serão nomeados pe-
ritos de ambas as rarte·s oara as convenientes avaliações. 

Art. 41 . A an:nullacão dos a-ctos e contractos feitos, com violação do 
Rrt. 35 desta lei. ·s·erá ·promovMa, por acção summaria, peJ.o competente 
ins.pector do serviço. 

Art. 42 . Consideram-~ e incor·po·rados á soci·edade civilizada ( art. 5º), 
e, po.rfanto, em condicões' de res·Ponder nelo·s seus acto'S quaes·quer, poden-
do exer-cer cari~os publicos ( art. 8°), os indios pertencentes a Centros Agri-
colas ou que, conforme attestação do ins·pec-tor competente, sejam a e.Jles as-
s·!milavei·s. · 

Art: 43. As pr·erogativas de que trata a presente le·i não teem nenhu-
ma aoplicação aos .indios ou.e, estando em promiscuidade com· civilizados, 
prevaleçam-,·e da 'SUa qualidade para commetter abusos ·OU que os cornmet-
tam nor influencia de ouüem. 

§ 1.º Si .em tal casio tiv·er o ind-io agi<lo por ·si mesmo, sem suggestão 
alheia , servi·rão de atten11antes ou de aggravantes o·s seus prec.edentes, con-
forme forem bons ou mãos. · 

§ 2.º Si, porém, ficar provado que o indio ·agiu · como instrumento· de 
outro individuo. to<la a culra reverterá a este. que s.offrerá a pena respe-
ctiva, de accôr.do com a •norma geral estabelec-ida no art. 24 d·esta le•i. 

Art. 44 . .Em caso <le coa·cção ou imminencia de coacção contra ind-ios, 
cabe ao inspector respectivo ou a um q:ua\quer dos seus reoreo•entantes, in-
terpor sem demora, ·perante o juizo competente, o r•ecurso de habeas-corpus. 

Art. 45. Os· conflictos de competencia entre autoridades federnes, qµe 
porventura occorrerem na ex·ec-uçã-o da pres-ente J.ei. serão dirimidos .pelo 
juiz seccional, com recurso para o Supremo Tribunal Fed·etal; quando, po-
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rém, houver conflicto de autorid·ade f.ederal com autoridade estadual o Go· 
verno da União entrará em accôrdo com o do Estado para resolverem o caso. 

Ar-t. 46. Ao,s indios que forem sendo inscriptos• no registro civil será 
entregue uma ficha com a des·ignação da ins-pecto·ria e o numero correspon· 
dente do reg.j-stro. 

Art. 47. Para execução da presente lei, ~ssim como do regulamento 
aue baix,ou com o decreto n. 9.214, d·e 15 de dezembro de 1911, poderá o 
Governo Federal utilizar-se, ·quando qouver cabimento e opportuni.dad·e; do 
regulamento oue baix·ou com o -decreto n. 4.956, .d•e 9 de setembro de 1903. 

Art. 48. E' livre a iniciativa oarhçular de cateches-e reHgiosa, mas s·em· 
pre •Sem nenhuma ·subvenção -official ou dotação de qualquer especie .por 
parte d·os cofres publicas. nos termos da Constituição ( art. 72, § 7°), e 
com a effectiva fiscalização do inspector competente em tudo que diga res· 
peito aos interes.s.es quaesquer dos inqios. 

Art . 49. Ficam incorporadas a esta lei, para todo·s os •effeHos as dis· 
rosicões do regulamento annexo ao decreto :n. 2.914, de 15 de dezembro 
de 1911. 

Art. 50. Estando os indios da 1 ", 2" e 3ª categorias. sob o regimen de 
excepção da presente lei, ·ficam, ipso facto, fóra d.a intervenção de quaes-· 
quer autorida·des alheias ao Serviço de Protecção aos Indios, não· podendo 
ser feita contra elles nenhuma expedição armada, qualqi;er que s·ej a o pre-
texto que para isto haja, pois cab-en:i exdusivame.nte ao Governo Federal 
tant·o a:s med·:das tenc!Jentes a protegei e dirigir taes índios como as que fo-
rem precisas para chamal,os á ordem -em casos de assaltos', corroerias ou .dis· 
turbios que pratiquem. 

Paragrapho unko. Este ·artigo não exclue absolutamente a cooperação 
do·S governos estadoaes- par·a a obra d·e .pacificação d·os indios, e protecção 
de que carecem, ficando, por.ém, tal co.operação semP're a juizo do Governo 
Federal1. · 

Art. 51. Revogam-se as dispo·sições em contrario. 

Ministerio da Agricultura, Industria e Commercj.o - N. 326 - Pri· 
meira secção - Directoria Geral de Agrkultura. 

Rio de Taneiro . 21 de setembro- d·e 1912 - Sr. 1° Secretario da Camara 
dosi Deoutado·s - 1]enho a honra de passar ás vos·sas mãos, riarl'l. os fins 
conven'.entes a inclus.a mensagem em que o Sr. Pres.idente da Republica 
submette •á consideração do Congress·o Naciona1 a exp·osição aue, com o 
memo·rial •e a· project•o annexos, lhe apresentei sobre a necessidade de ser 
votacll'l. uma lei que regule a situacão iuridica do indio brazileiro. 

· 'Saude e fraternidade. - Pedro de Toledo. 
' 



FINANCAS , 

EMPH'E·STIM:OS EXT,ERNOS DA UNIÃO, ESTADO~ E MUN ICIPIOS 

O projecto n. 21, apresentado em ses:são do Senado ·de 7 de julho do 
corrente anno , estabelec.e: 

'"A União, os Estados e os municipios não poderão, sob .pena de nu!li-
dade, contrahir emprestimos externos, nem realizar emissão de titulas {j.e 
-. obrigações nas praças estrangeiras, sem ·que nos respe-

,Plwece-1' elo ctivos contractos .. se declare: 
Sr. Leovolclo üe a) a disposição de lei federal que a tenha autori-

Biilhões ('~) zado; 
b) º· prazo de seu resgate e a importancia da amor-

tização." 
A Commissão de Constituição e üiplomacia, nb seu parecer n. 216, 

de 12 de agosto ultimo, diz que o pmjecto viola as idéas cardeae:s do re-
gimen fed.erativo; mas, lamentando "que alguns Esta.dos ·e municipios se • 
tenham aventurado a emprestimo·s -avultados ·e, ás veze:S, onerosos, sem os 
cuid'ados e retrnhimento que o credito ·exige, .cerrando os ouvidos á voz do 

·bom- s.enso, confia·ndo .demasiadamente em seus recursos e um pouco, talvez, 
no al)1paro que lhes dará a União no momento da catastr9p.he, reconhece a 
convenienc!a do Congresso Nac:onal prover so.bre o caso, a·nte-pondo uma 
barreira a µretenções dessa natureza, que não sejam acons·elhadas por in-
teresses immedi.atos das unidad·es da Federação." 

· · ·A barreira aos abusos do credito que levaram alguns Estados a ter um 
servi'ço de j·uros quasi equivalente .á sua receita ord·inaria; o 'remedi o consti-
tucional capàz de resguar·dar os altos interesses ·da Republica, que possam 
ser compromettidos em operações financeirns locaes, pensa a Commissão 
de Constituição e D.iploma·cia ·encontrar no seguinte su15stitutivo ao pro-
jecto n. 21: 

"Art. 1." A União ·não se responsabiliza por dividas contrahi·das pelos 
Estados ou pelos municipios, no paiz ou no ·estrangeiro, salvo tendo s-ido 
ellas autorizadas pelo Congre:s·so Na·cional. _ 

Art. 2.º Os ittulos representativos de taes dividas não podem ser sub-
mettidos á cotação nas bolsas do paiz, sem que tenham si·do autorizados 
pelo Poder Legislativo fede,ral. 

Art. 3.º Si credores estrangeiros quizer;em exercer pressão sobre os 
Estados ou sobre os municipios, a pretexto de .cobrança de divida a União 
intervirá para manter a integridade do territorio nadonal e a fó~ma repu-
blicana federativa." 

(':•) Parecer n. 282. 
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Antes de tudo, a Commissão de Finanças pede permissão para ponderar 
que o parecer da honrada Commissão de Constituição e ·Diplomacia silenciou 
sobre a pa,r.te do projecto n. 21 , que submette á .União as. exigencias pre-
scriptas aos Esta·dos e municipios para contrahirem empr·estimos externos 
ou realizarem emissão de títulos de obirgações em praças estrangeiras. 

ü subEti-tutivo, egualmente, nenhuma referencj,a fazendo a e•ssa parte 
do projecto, deixa ver a necessid'ade de sua suppressão . 

De ha muito os poderes Legislativo e Executivo federnes se preoc-
cupam com as responsabilidades ,que os Estados e municípios assumem, 
contrahindo emprestimos externos, sem attenção aos r.ecursos de que podem 
dispôr para o respectivo pagamentQ. 

E' natura,! o receio de que a Uunião tenha de arcar com taes compromis-
sos, i'á por sér conhedda á tend.encia dos goveornos locaes -para os gastos 
exaggerados, já pelo am.p.aro ,que l·hes deve e, finalmente, por ser' o alvo 
das reclamações estrnngeirà s. 

Na sessão da Gamara dos D.eputados de 27 de dezembro de 1902, o 
Deputado -Bricio Filho apresentou o seguinte proj ecto: 

"' Art. l.º E ' vediado aos Estados contrahir emprestimos no exterior ou 
no inter:or, c om os •bancos , companhias e emprezas estrangeiras, sem a.uto-
rização do ·Congr.esso Nacio·nal." 

1Em 1903, em mensagem dirigida ao Congresso, o .Presidente da Repu-
blica diss·e : 

"Na ordem a·dministrativa, julgo de meu deve'f invocar a vossa attenção 
para a faculdà·de ·.que .se teem arrogado alguns Estad'os de contrahirem, 
por sua proporia autoridade, emprestimos no exteri-or. 

"·Comprehende-se bem ·quanto em um mome·nto dado, o uso dessa attri-
buição poderá se'f pr·ejudicial . ao cr.edito do paiz, á regulari.dad•e de snas 
finanças e avé ás suas relações i·nternacionaes . 

-E' prudente que o Poder Legislativo subordine ess.as operações a 
normas que afastem da União co.mpromissos ou .embaraços que possam 
sobrevir." 

ü proj ecto Bricio Filho não tev.e andamento. A suggestão presidencial 
nfo produziu nenhum resultado. i)Vl.as uma cor,rente de O·pinião foi-se for-
mando contra os emprestimos ext.ernos esta.doaes e mu·nicipaes, e os pro-
jectos submetüdos ·á apreciação ·desta Commissão evidenciam que a corrente 
fez caminho no seio do Congresso, reclamando uma prnvidencía que res-
guaflde o credito nacional e ponha ·o T,hesouro ao abrigo de smprezas. 

Já se eleva, seg;undo ·calcu.Jos publicados pela imprensa,, a 1.060.909:000$ 
a divida fundad•a dos 1Es·tados, a saber: 'Externa: 852. 456 :000$, e interna 
198.463:000$, afóra a fluctuante, que a·ttinge a 60.000:000$000 . 

A divida dos municipío.s só<be a 153.000:000$. a ·s:abBr: 'Externa: 
53.000:000$ e interna 100.000:000$ . ,T,otal: 1.1'60 .000:000$000. 
· Não ha exaggero, pois, nos receios revelados :pelos defensüres da União 
de •que em breve estejam alguns Estados e municipios em ·difficuldad·es 
para sol v•er seus ·Co.mpromiss•os, appellando para a União e repercutindo a 
sua preca·ria situação financeira no credito geral do paiz" · 

Na Amerka do Norte alguns ~Estados, a llegando falta de recursos para 
a solução de suas divid:as, as repudiaram e a situação des·tes Estados, lem-
b~a ·Oliveira .Escorei , trouxe o desoredito ·para a Unjão, 1que por muito tempo 
nao poude 'levantar emprestimos ·na 1Europa. · 

O alvitre do repudio da divida parece não ter melhorado as finanças 
dos 1Esta,dos americanos, porquanto em 1890 ainda elles deviam 224, 475 , 044 
dollars, ·como obs•erva Lerny Beaulieu: 

".En 1890, le capital de la dette federal montai! à 711.313.110 ct:ollars 
et . l'iensemble de dettes local e à 1. 243. 268 . 399 dollars 1ainsi ré partis~ 
224.175 .044 dollars pour les dettes des E'tats, 133.834.557 pour celles des 
contés, 777.784.463 pour les villes de plus de 4.000 fones, 70.72.387 pou·r 



- ·-156 -

les autres communes et 367. Oi! .948 dollars pour les <leHes des . districts 
sco.Jaires. Ainsi ·les dettes de l'ensemble des communes en 1890 dép.assent 
de pres de 20 p . 100 la dette féderal. On voit que dans tous les pays les 
municipalités se sont laissés entrainer à d 'énormes dépe·nses qui rend'ent 
tres <liffrcile ·un bon régime de finances local·es." 

São ainda do eminente ·economista as palav·ras que se seguem sobre a 
prndigalidade das a·dminis·tirações locaes e sobre os meios de contei-as: 

"1L'·experience prouve que l'imprudenc-e et l'ent·rai·nement, qui sont dans 
t·ous les pays du mo·nde les traits •Caracteristi.q.ues de la gestion financiere • 
des localités, obligent J'iE'tats à une suTveillance sérieuse et à . un contrôle 
effocti f sur l 'adminis-tration locaJ.e. ·En Angleterre, comme eri Fni:nce, on · a 
Jimité les d!roits qu'ont les J.oc·aJités d'emprunter; es constitutions des ·pJu-
sieurs E'tats continuent dans la ·grande Union Américane des limites du 
même ·genre. On ·µeut d:ire ·que rien n'a surpassé jusqu'id la prodigalité 
et l'imprévoyance des g-rands gouvernements de 1'1Europe, si ce n'est l'impré-
voyance et la prodi·ga.Jité des admini·stirations .municipales des grands villes. " . 

Conhecido o mal, determinados os seus effeitos e suas causas, não 
só nos deµartamentos da Republica Brnsileira, como nos da Republica Ame-
ricana e das nações do Velho Mundo, indaguemos dos remedias que a expe-
riencia indica c1omo capazes de attenual-o ou de combatei-o. 

Não ha duvida ·que a providencia contida no substitutivo da ·commissão 
de ·Constituição e Diplomacia é um delles , mas os. ma'.s efficazes serão: 

a) limitar a attribuição do poder legislativo estadoal para autorizar 
emprestimos . o que os .Estados poderão fazer nas revisões de suas respe-
ctivas constituições; 

b) estabelecerem os congressos estadoaes as normas para os em ores-
timos municipaes, como fez o Estado de S. Pa·ulo pela lei n. 16 de 31 
de novembro de 1891. 

Eis o .que preceitúa o art. 44 desta previdente lei : 
".Poderão ·os municípios fazer operações de credito para as necessi-

dades dos serviços· -e obras municipaes, beim como .contirahir emprestimos, 
comtanto que ·o serviço do pagamento dos juros e da amortização a que se 
·obrigarem annualmente não consuma mais do que a quarta parte da renda 
municipal. 

".Parag.rapho unico. Dependerão de consentimento do Congresso os 
empre~.timos com estabelecimento •de credito .que tenha sua séde no es-
trangei·ro .·" 

A muitos se afigura o substitutivo da Commissã-o de Constituição e 
Diploma-eia uma me<lida .ano•dyna e fallaz. e são os .que propugnam a ad-
opção d·os projectos Sá Freire ou Bricio ·Filho . 

Para justificar estes projectos, que de·terminam a intervençã·o da União 
nos contractos de emprestimos com pe ss•oas estr.ang·eiras, allegam: 

1 º, que nos paizes sob regiinen federativo. nos quaes só a União . tem 
personalidade internacional , as unidades federadas nfo teem responsabili-
dade para com os Estados estra.ngeiros; 

2º. o direito de fiscalização (contrôle_) é inherente ao Governo Nac·~onal, 
é um dos poderes implicito9 da Consti-tuição, porque á União incumbe prot~ 
ger os seus membros. 

3º, si os Estados não executam seus co.mpr-omissos, ·quem vem a pagar · 
suas dividas é a União. para evitar complicações internacionaes. Ora não 
se comprehende .que a União tenha a obrigação de pagar aos credo·res es-
trangeiros as dividas dos Estados, ·quando estes não têm recur:.os para o 
pagamento. e não tenha di·reito de regular a pratica de um . acto em que 
fica envolvi.da a sua r-es.ponsabilidad·e d-irecta ou indirecta. 
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Quanto ao primeiro, ·não · ha contestar que a soberania nacional reside 
na União, que só esta tem persona·lidade -internacional e portanto o direito 
de t·er legações, de celebra>r tratados e convenções com as potencias estran-
geiras, .de declarar a guerra. · 

Qua·nto ao segundo, ninguem .hoje lmpugna a d·outrina dos poderes 
implicitos, que, entretanto, parece não ter a:pplicação a·o caso . 

Quanto a.o terceiro, não podemos deixar de nos manifestar em completo 
desaccôrdo. Não vemos rrazão para que a União se •julgue obrigada a .pagar 
as dividas contrirhidas pelos ·Estados dentro ou .fóra do paiz. 

Por que assumiria tantas •e tão graves responsabilidades? O art. 5º da 
Co-nstituiç.ão só per.mHte a prestação ·de auxilias no caso de calamidade 
publica. · 

Os -Estados e os iM·unid pios, ensin a Almeid:a No.geuira, não são só mente 
pessoas politicas, .depositarias de uma parcella de poder publico e auto-
nomas quanto ao governo .Jaca!; são tambem j}esoas jurklicas, capazes de 
diTeitos e ·obri"gações, titulares de bens patrimo·niaes, e aptas para contra-
ctarem, dentro ·de sun ar.bita CO'nstitucional de acção. 

O estado e o Munidpfo •quando contract.a.m um emprestimo, não o 
fazem no caracter d·e autoridade publka. 

Não lhe assiste a prerogativa do imperi.um . São pessoas jurídicas em 
transacção de direito pr.ivado com outras pessoas naturaes ou tamb em i uri-
dicas, mas pessoas civis e não publicas. . 

As complicações internadonaes, se podem provir de cobrança de divida, 
podem .igualmente se originar de contractos de obras publicas com pessoas 
ou companhias estrangeiras, de serviços de immigração e colonização orga-
nizados e custeados pelos !Esta,dos, de falta de garanti as a direitos indi-
v.id uaes ·de estrangeiros, etc., etc . 

As reclamações s·erão e não poderão deixar de ser dirigidas ao Governo 
Nacio·nal, que se enbend'erá com os governos locaes sobre o meio de atten-
del-as e providencia·r em o·rdem a ·evitar a reproducção dos factos que as 
motivaram. · · 

Contestando, em face dos .dispositivos constituci.onaes, o direito que se 
pr·etende dar ·á União de fazer deHa depender os emprestimos estadoaes, 
está a Commissão. entretanto, de per feito accô-rdo ·com medidas .que afastem 
a sua responsa•bilidade das operações financeiras, em que se venham a 
empenhar os Estados e M·unicipfos. 

1Parece á -Commissão que o substitutivo, com as emendas qul.! a seguir 
offerece á consideração do Senado. u6de ·satisfazer o fim que se tem em 
vista, sem a eiva de inc·o•nstitucfo.nalida.de e antes de aocôr.do com o regimen 
federa tivo, •que impõe a cada Esta·do a obrigção de. pTover, a ·expensas pro· 
pr'as, ás necessidades do seu governo e administraçã·o. 

EMEN DAS 

·Ao art. l º, in fine - supprimam-se as palav·ras: - "salvo tendo si·do 
ellas autori zadas pelo Congresso Nacional". · 

Ao art. 2º. Redij a-se assim: O GoV'erno ifedera1 poderá permHtir a cota-
ção, nas bolsas do paiz, dos titulas representativos: <1as dividas estadoaes 
e municipaes, desde que os Esfados e Municípios o requererem, juntando 
documentos .que prov·em: 

a) a legalidade e condi ções da emissão; 
b) os recursos de que podem di spô r par.a o serviço annual dcs juros 

e amortização. 
Art. 3.0 Suflprima-s{e. · 
Sala das Commissões, 23 de setembro de 1912 .-Feticiano Penrw , Pre-

sid ente. - L de Bu1lhões . Relato·r.-F. Glycerio.-Tavares de Lyra.-Cunha 
Pedrosa.-A. Azeredo.-Urbano Santos. 
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<A Com.missão de Cons.füuJção e Diplomacia estudou, com· vivo interesse, 
por .se tratar de um assumpto que estreitamente se relaciona com a vida, eco-

. nomica e financ.eira da Republica, o prajecto ·n. 21, 
Pcweee1· üo S·r. deste anno, apr.esentado pelo Sr. Senador Sá Freire, 
Gonzcigci Jci·imw que não permitte á União, aos Estados e aos municí-

pios contirahirem ernp:r·esti/rnos exter!nos, ou .em:ittirem 
títulos de obrigações ·nas praças estrangeiras, s.ern declaração nos respectivos 
contractos da disposjção dia lei federal ' que os tenha autorizado, do prazo 
do seu resgate e da importancia da am0rtizaçfo annnul. 

Encamndo o magno as·sumpto, de que se occupa o projecto, sob os dous 
aspectos da sua constitucionaJ.i-dade e da: sua .conven'.encia, a Commissão 
qua;nto ao primei·ro, pensa que o proj ecto v.io la as idéas card'eaes do regímen 
federa•tivo , adaptado pela Con.stHuição em seu art. 1 º, porqu·anto: 

'Ü laço f.ederàtivo que une os 20 d·epartarnentos, em ·que se divide a 
Republica, diz res·peito só eX!clusivamente á soberanja nacional, que reside 
na União, s·endo cada Estado autonorncí "e ind'epend.ente na ·gestão dos seus 
negocios, sem outras limitações que ·não sejam as contidas expressamente 
na Constituição, ou as que ·deco!'rnm implicitamente de clausulas expressas 
da mesma. 

Pelo nosso regime·n, dous governal? - o fed.eral e o estadoal - se 
.occupam dà direcção ·dos .nego.cios pub)i·cos, agind'o ao mesmo tempo, em 
espheras •p;rop.ri•as, .sem laços de hieraJ1'chia ou de subordinações, - o 1 º 
com .as funcções ·que designadamente lhe reservou a Constjtuição ·e com os 
poderes ·expressos ou .implicitos, necess.arios para exercei-as: - o 2º .com 
todos os poderes .e direitos que .J.hes 11/ão são negados expressa ou tacita-
mente pela mesma Constituição. (João· Barbalho, pag. 9ª.) 

Na organização política da Nação Brazileira o· criterio discriminativo 
dos limites respectivos dos- poderes da: . Un'.ão e do.s Es.tados está clara e 
perf.ei·tamente definido nos arts. 6°, 63 e 66, § 2° da Constituição. , 

Assim, em ass•umpto.s de caracier .poliüco, a União não póde intervir 
nos Estados, fóra dos casos mencionad'os no art. 6º, de modo que, não 
occorr.endo nenhum delles, a autonomia e a ind.ependencia dos Estados 
s·ão intangiveis. 

O art. 63 permitte aos · Estados se regerem pela .Constituição e leis 
que adaptarem desde que S<efami respe-ifa'dols os principias consUtucionaes 
da União. 

E' esta a unica limitação. 
O art. 65 § 2º , que João .Ba-rbaH10 considera a -chave mestra da fe-

ct·eração, a regra aurea ·da discriminaçãµ .da.s competencfas, ·diz: "·E' facultado 
aos Estados.. . § 2°, todo o poder ou direHo que lhes. não fôr negado por 
clausula expressa ou jmplicitam.ente co·nüda em clausulas expressas da 
Co·nstituição". · 

.Pertencem, por·tanto , .aos Estados, ex-vi desse artigo, todos os poderes 
e dkeitos que lhes não tenham sido negados. 

1 • 
João Barbal<ho, commentaj1dO esse artigo, diz em sua obr.a: "Commen-

tarios á Constituição Fed'eral Brazileir.a ", ·pagina 273: 
".O plano da Const'.tuição é o estabelecimento de um Governo geral · 

a cujo cargo fücam os negocios . d.e ordem nacional; com tal prnposito, <l~ 
comp\.exo de poderes .que entram na esphera do Governo .da Nação, separou 
ella os que leem a·qnelle caracter, .e, para enfeixai-os na inão da autofidade 
central, que creou para ·exercel,os, teve •que especificar d~signwd'am:errte taes 
podere§ e declarai-os Íl)'herentes á União. 
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Os .demais ·poderes, q11e não ·entram no numer·o d.esses, assim separados, 
evidentemente escapam á comp.etencia federal e fic·am todos com os 
Estados." 

üra, percorr.endo a enumeração dos poderes attnibuidos ao Executivo, 
ao Legislativo· e .ao Judiciario f.ederaes, não enco·ntramos o de que se trata 
- das autoriz·ações para os emprestimos, que pretendem contrahi.r os Es-
tados ou os municipios, ao passo que .entre as attribu.ições do Congresso 
'Nacional es·tá incluida a de .autor:zar o 1Poder Executivo Fede·ral .a; contrahir 
emprestimos e fazer o·utras ·operações de credito ( n . 2, do art. 34), e le-
gislar sobre a divida publica e es·tabelecer os meios para ·seu pagamento 
(n. 3, do citado arL 34). 

Não .exi.ste tambem na :Constituição cla·usulá expressa, da qual se 
possa implicitamente ·concluir .que os -E_stados .e os municípios não podem 
c·ontrahir .empresbimos externos, sem o pl'Ctcet da União. 

1Si a Constituição ass-im procedeu, seipa;rain'Clo o seu poder, o remanes-
ce.nte, é claro e logico, pertence aos Esitados, de accôrd·o com o n. 2, 
do art. 65. 

Desta sorte incidimos fatalmente no .que disse Barbalho: "os demais 
poderes escapam á competencia federa·!, e ficam todos ·com o·s Estados." 

E Barba•Jho accrescenta: "Por isso é que s·e diz que ·O ·regímen federal 
é o de um Governo com poderes enumerados e resfrict'o's a seus. f,ins. 

As autoridades federaes 1I1ão teem poderes fóra do'S• que 'São traçados 
na -Contituição, porque a Nação sómente esses lhes outorgou. O contrario. 
dá-se com os Estados.: nessa partilha foram elJ.eJS aqliinhoado·s· ·com todo .o 
remanescente do acervo de po.deres do Governo . .Em summa: a União 1nada 
póde fóra da Co;nstituição; os Estados só não· podem o que fôr contra a 

· Constituição. " 
Mais catego;rico,, mais claro nã•o póde •ser o conceito d·o eminente co!ll-

mentador •e es·se conc·eito condemnal ·d·e ·preceito, como 1incori'stitucio1n\al, o 
menoionado proj•ecto, que pretende· crear, fóra da Constituição, um püder 
que dia mão deu á União. 

E' doeste modo que comprehendemos ·O regimen federal; foi sob essas 
linhas que a Nação Brazileira, ·em sua, sobe:ran!a, o adaptou. 

"Ella organâz·ou o ·seu regimen polit.ico d·ividindo o anterior Estado uni-
tario do Brazil •em Esrados ·partictiilrares, dando ás anPiga'S ·provi•ncias. esse 
novo caracter, incumbindo.,os do :seu ·prnprio Governo ·e administr·ação pe-
cu1iares (arts. 5°, 6º, 63 ·e 65, '§ 2), mas re·unindo~os pefos laço1s1 da federa-
ção, dandoJhes a .signJ.ficativa demom~nação de Estados Unido1s e erigindo 
um Gov;erno commum .ou nacional e governos parciaes ou estadoae.s. (J. 
Barbalho) . " 

:E' fóra de duvida, pois, que ·os Estados e o·s municip-ios podem contrahir 
emprestimos .externos ou internos, s·em 1autorirnção do •Congresso Nacional 
e .que uma restricção, em lei oPdinaria, a 'essa attribuiçã-o, agg.ride a sua . 
autonomia •e .independencia; sendo, porta.nto, i.nconstituc:ona'. 

Quanto ao segundo· aspecto: 
E' devérns para se fametar que .alguns departamentos da Repuhlica .--

Estados e municipio·s - tenham se aventurado a .empre.stimos avultados, e 
ás vezes onerosos, sem o·si cuidados e retr.ahimento que o cred;ito ·exige. 
Levados pela febr·e ido progr.es:s.o, do engr.a·nd·eoimento, sem meditar co·nve. 
nientemen!'e sobre · os encargos ·coiJ.trahidos, .alguns Estado·s téem ·se com . 
promettido .e;m operações de credi(o avultadas, confiand:o demasiadamente 
·em seus r•ecursos e um pouco, talvez, no amparo · que lhes dará a ·un:ao 
no momento da catastrophe. · .. - -.. - · 
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Tudo aconselhava que eHes fossem mais cautelosos, ·e refrei·assem seus 
impu.s·os de immodernçáo no caso do credito; mas, como · a voz do bom 
senso não tem sido ouvida ·por a·lguns, é de convenienCia que o Congresso 
Nacional proveja sobre o caso, antepondo uma barreira a pretenÇões d·essa 
natureza, que •náo sejam aconselhadas por interesses immectiatos aess.a.s uni-
dades da fed·eração. 

s: o provavel amparo da União, como se pensa, tem dado inoentivo.s a 
esses usos imm-o.derados do credito, que levamm alguns Estados a ter um 
serviço de juros quasi equiva.lente á sua receita Q.rdinaria, o remedia con-
stituciona'l , capaz d·e resguardar os a.Jtos interesses da- Republica, s•eria uma 
l·ei declara.ndo que a União não s·e responsabi!i.sa ·p-or d.ividas contrahidas 
.pelos Estados •e pelos municípios, ·s:a'lvo s,i o Congresso· Nacio·nal as tiver 
auto-rizado. 

Sob o regimen dessa le·i, si fôr votada, os• Estados e o-s municipios en-
trarão -em taes operações ·despojadas da força mornl .que lhe:& empresta a 
União, tornando-se assim mais diff.ioil contrahir divid1as, qu-e excedam as 
suas forças de pagamento. 

O ·assumpto é digno de meditação e por i·sso a Commi·s.E.ão suggere o 
alvedrio de um substitutivo a-o proj-ect.o n. 21, que, vis-ando os mesmos in-
tuitos, respeite ·em sua integr.idade ois preceitos constitucionaes .. · 

O ·substitutivo é o cSeguinte: 
Art. l.º A União não s•e responabH-isa .por dividas contrahidas pelos 

Estados ou •pelos. municipios, ,no paiz ou no -estrangeiro , salvo tendo sido 
eilas autorizadas pelo Co·ngresso Naciona-1. 

Art. 2. º Os· titulas repr·esentativos ide taes dividas nfo pod-em ser sub-
mettido.s á cotação nas bols-as do paiz. s-em que tenham s-ido autorizados 
pelo Poder Legis•l.ativo F·ederal. 

Art. 3.º S.i credores .es.trangeiros quize·rem ex·ercer p-resisãio sobre os 
Estados ou sobre os municipios, a pretexto d·e cobrança de divida, a União 
i1ntervirá para manter a jntegridade do territor.io nacionatl e a fórma repu-
blicana federativa. 

Art. 4." Revogam-se -as di·sposições em contrario. 
Sala da.s Commis.sões, 12 de agosto de 1912. Cassiano do N11JSc i-

mento, President•e. - Gonzaga jayme, Relator. - F. Mendes de Almeida. 
O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.º A União, os Estados -e os Municipios •não poderão , sob pena 

de nú!Uda·de contrahir -emprestim_os iexternos., nem realiz·ar •emiissão de ti-
' tufos de obr:gações nas praça-s estrangeiras, sem que 

P1'ojecto nos respectivos contractos s·e d·edare: 
Sâ Ji'1•eh·e a) ia dfoposição da lei federal que a te1nh.a auto-

.rizado; 
b) o prazo de •seu resgate e a imp-orta;n.cia da amortiza.ção annual; 
Art. 2. 0 Revogam-se as dis;posições em co·ntrario. 
S·ala das• s·essões, 7 d·e julho de 1912- - Sá F11eire. 

EM PR1ESTl:MO DIE 2 400.000 LI BRA1S EST ERL•INLll.S 

"f(}i p.resente á Commissão de Finanças a prop1osição da Camara dos 
Deputados., n. 36, de 1912, a uto·rizando o S1r. Pr~s·1dente da Republica a 

abrir a·o Minist·erio- da Fazenda o credito supplemenfár 
S~~ á verba I do art. 93, d·a l·ei do orç·amento do corrente 
(*) anno , afim de aüender ao pagamento dos juros e mai·s 

desp-ezais do -emprestimo de francos 60.000.000 ou 
2.400.000 .libras, de que trata o d1ecreto •n. 9.168, de 30 de novembro de 1911. 

Pa,1•ecei' cio 
Leopoldo 

BuLhões 

( •) Parecer n. 25 O. 
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Acompanhou a proposição o offrcio do S:r. ministro da Fàz·enda, diri-
gido ao 1 º Secretado da Oamara, capeando a mensagem .pres'idemcial de 
15 de maio ·e a representação da Di·rectoria, de Contabilidade do Thesouro, 
sobre a necessidade da .abertura do cred.ito '.de 859 :733$333, ouro, sendo 
853:333$333, •equivalentes a libras 96.000, para juros á razã.o de 4 ºIº ao 
anno e 6 :400$ ou 720 l.i'bras pam desp:eza.s· ·de commi.ssão· que diz a re-
presentação da Contabilidade "correspo1ndem a 3j4 ºIº sobre ~s juros de 
96.000 libras, de accôrdo com' o citado decreto n. 9.168." 

A falta da exposição de motivos, em que s·empre se estribam as men -
sagens <lo. Poder Executivo, falta não supprida .pel•a repres.entação da Con-
tabilidade d·o Th:esouro, ·Obrigou a Commissão, em s·ua Teun.ião de 9 do cor-
rente mez, 'ª pedir aO' Govemo esclarecimentos mais detalhados sobre a ne-
cessidade do credito .solicitado. Em officio de 10 o Sr. Senador Feliciano 
Penna, Presidente da Commis·s·ão, dirigiu ao Sr. ministro da Fazenda o se -
guinte questionado : 

Qual o saldo do empr.estimo de 1910, para as obr.a.s da rêd·e •ceare:nse? 
E.m que data foi autorizado o ·s.egundo emprestimo, em que .d•ata foi 

lançado em Lo·ndr·es? 
Quaes as condiÇões de ·ambas as operações? 
Res·pondendo, o Sr. Ministro, ·em data ,d,e 16 do corrente, di'z : 
"A importancoia foi destinada ao pagamento ·da co1nstrucção das 1Jinha.s 

ferreas e fornecimenfos de mate.ria! contmct-ado com a South American 
Railway Construction Comp.any, Limited, no Estado do Ceará, que .era .d.e 
1. 800. 000 Lbras. Es•sa quantia provém do empr·estimo de 10 . 000. 000 
de libras contrahido ·em Londiies a 4 de fever·eiro de 1910, autorizado .pelo 
decr.et.o n. 7-. 853, de 3 do mesmo mez •e anno. 

"O producto desse empreEtimo foi ap1plicado ao· resgate dos empresti-
mos .de 1893 - Oeste de Minas e de 1907 de S. Paulo, no valor de ....... . 
6. 249. 500 libras .e ao resgate do"" emprestimo de 1879, na importancia de 
1.669.120-14 ilibras, tendo o Gov:erno empregado 1na acquisição de. títulos 
da me1?ma .emissão 268. 909-7-6 libras. 

"Tendo soido tambem empregada no resgate do ·emprestimo de 1879 a 
parte destinada á construcção ·da rêde cearense; ficou o The·souro a d·ever 
a essa conta especial a impo•rtancia correspond·ente. " 

O i1ntuito .da Commi'ssão, pedindo informações, foi verificar a impor-
tancia .do sa:ldo do empres•timo d'e 1910 pa!ra ·OS trabaJho1s da Estrada de 
Ferro do Cea·rá, e assim •podier formar seu juiz·o sohre a necessidade de 
novo emprestimo de · 1911, destinado aos mesmos trabalhos .e para cuíos 
juros e mais despezas• solicita •o .Go'v•erno ago.ra, dispen.sa·ndo· exposição de 
motivos, ·o credito d·e 859 :733$333, ouro. O Sr. Ministro da Fázenda nos 
d.iz, como. acabamo'S de ver: 1 º, que .o •emprestimo de 1910 produziu ..... . 
1 . 800. 000 libras; 2°, que destas, 1·669. 120-14 iJ.ibras foram empregadas no 
resgat1e do emprestimo d.e 79; 3°, que ·O Thesouro ficou a dever .a conta. es-
pecial da rêde cearens·e na imporfancia correspondente á 0somma• empregada 
no resgate do emprestimo de 1879. 

E mai's .adiante accrescenta: "Já foram ·p•agas despez.as de trabalhos de 
construcça.o na somma de 290. 000 libras !·evada á conta desse debito no 
Thesouro". 

A estas · informações ·o Refator d.este ·parece!r ajuntará outr.a1s ·comple-
mentares, po:r ter sido, como· Mindstro d•a Fazenda, .em 1910, o negociador 
do emprestimo ·de 10. 000. 000 ·libras. 

O ·emprestimo ·de .1879 a que se J\efere a informação foi auto.rizado pelo . 
decreto n. 7. 381, de 19 de julho de 1879, a· juro de 4 1 \2 ºIº, paga veis em 
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ouro, ou pa'.pel, ao cambio· de 27 e devfa estar exti!ncto dentro de 20 annos, 
antes do fim do s•eculo .pass,ado . Em 31 de dezembro d'e 1909 os titulos 
em drculação ,subi am a 20.548:000$, OUf'O, CYU 2.311.000 libras, segundo O 
relatorio da Fazenda de 1910; ·o seu serviço ·era de cerca de 400.000 libras, 
annualmente. 

Tendo reatado .o ·serv1ço de amortização d.a divida éxterna, 18 mezes 
antes de terminar a moratoria co,ncedida pe.!o ac·côrdo do fllndíng,loan, o 
Gov.emo transacto resolveu so1ver este compromisso antigo, aproveitando-se 
do art. 2", n. II. da lei n. 2·.210, de 28 ·de dezembro de 1908, qm~ autorizava . 
a applicação dos saldos dos depo1sitos á amortização do·s· emprestimos in-
terno·s. 

O producto liquido· d·o emprestimo i:~aroa a ~fação cearense foi lançado 
na conta ge•ml do Thesour.o, ·reco1lhido a agencia em Londres, confundido 
com os reoursos :de outras origens, formand.o com ·e11es : ais no·ssas disponi-

. bilidades no exterior. Registrada 'ª :op1eração pelo Tribuinal de Conta·s, foi 
aberta a conta da rêde ·cearense e nella credHada a impo•rtancia· do em-
prestimo. 

O Governo transacto applicou parte do emprestimo ·da viação cearense 
á retirada do emprestimo d•e 1879, por·que 1d0e uma pa;rte Hvrava-·o de com-
promissü oneroso e já atrazado, de outra nenhum inconveniente ·trazia o 
serviço a in '. ciar, 1que ·S·ó .em tempo mais ou menos lo.ngo e parcelladamente 
ia ser •execut&do. Tinha ._para o :resgate recursos ·proprios, dependendo ape-
nas as remessas de fundos para O·s• nos1sos ag•entes em Londres da maior 
ou menor abundancia ·de letras de cambfo no· noss.o mercado ,. determinada 
pela intermittenci.a da exportaçãto de no·ss-os prod•uctos. 

O balanço dado a 31 de ·dez1embro d·e ·1910 nas caixas <lo Thesottro, 
Alfandega e agencia de Londres, accus·ou . os .seguintes saldos: 

Em ·poder dos nossos agentes .em Lo.ndres . . .. . . . .. . . . 
No Thesouro, delegacias e a;Jfandegas . .. . ........... . 
No Banco do Brazil ...... .. ........ . . . .. . .. " ... . .. . 

No Thesouro , delegad as e alf.andegas ... . .... . ... . . . 

Ouro 

10.426:667$970 
40.775:580$711 

8 ,888:888$888 

60. 091: 137$569 

Papel 

40.624:061 $674 

além de í 1. 000. 000 emprestado a Ó Banco do 'Brazi.! ·e de somma superior 
a 20. 000 :000$ em moedas d'ivi·süonarias. 

Si eram •estas as condições ·do Thesouro em novembro de 191 O após o· 
resgate do 'emprestimo de 1879 te estando •em dia .as desipezas qu@'. . correm 
pela caixa de Londtf'es,. havendo· em poder do.si agentes 'º saldo de libras 
1.153.000 e no Thesouro e no Banc·o ·do Br azU .somma superior a libras 
5 · 000. 000, c1aro ·está q•ue o Gov{irno estava habilitado, .a attender <de prom~ 
pto a qu·aiesquer desp·ezas provenientes ·dia construcçã·o da rêde cearense, 
tendo p~go., como· Jnforma o Sr. Ministro da Fazenda, em maio de 1911, 
apena:s hbras 290 . 000. 

Verifica-se, po-is, que ·O producto dÇ> empriestimo de 3 de fevereiro d.e 
1910 para os trabalhos 1e material da rê<le cea.rense .está reduzido ás libras 
290. 000 a que se refere a i:nf.ormação minist·e·ria l, ·quasi .jntacto. 
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O segundo emprestimo autorizado J:elo decreto n. 9.168, d'e 30 de nô-

vembro de 1911, em cumprimento ·ela clauc•tLla 58 do d·ecreto n. 8. 711, de 
!O de maio d.o me: mo anno, era inteiramente d.esenece:sar,;o. 

Além ·disso é para ·estranhar que semelha:nte operação tenha sid.o con-
tractada á revelia do JVliniste·rio da Fazend a, a typo ínrenor ao de . out.ras 
rea·!izadas pelo Governo e com a aggravante de permittir ao s contra•ctantes 
reterem em seu poder a metade do profocto do ·emprestimo, restando só ao 
Goverl}·o o serviço da nova divida, para o .qual j á pede o credito de. " · . . . 
859 :733$333, ouro . 

I:nforma a.jnda o Sr. Mini stro da Fazend.a que a taxa da emissão do 
emprestimo de 191 O foi 87 112, .ficando reduzida a 82 . 625, p.or se ter pago 
'J: 112 º iº de commfJ:sões e outra•s desJ:.ez·as. Ha equivoco na apre<.:iaçãq dos . 
dadüs da contabilidade, qu-e são os segui ntes: 

Sello, 1 ºIº ; 
Co!rretagem, 112 ºIº; 
C ommis1são de subscripção, 1 112 ºIº; 
Commissão· -ao banqueiro· e despezas, 1 112 ºIº. 

· Na.a importaram, pois, em 4 112 ºIº as ·commissões pagas. Os descontos 
por •entradas a•ntecipadas· não ·podem -determinar reducção ·de typo, porque 
taes descontos são a:nnull ado·s pelo rendimento do capital entrado· para o 
Thesourn . 

Convém notar que 'º dispositiv·o do .art. 32, n, LXIII, da lei n. 2.356, 
de 31 <le dezembro de 1910, em que o Gover•no se estribou para .expedir o 
decreto n. 8.711 , d·e !O de maio· de 1911 , revendo o contracto de constru-
cção da rêd-e cearense, só perrtlittia essa revisão sem augmento d:e de;speza. 

Não obstante tudo quanto· vem de •expôr, a Commissão vê"S•e na con-
tingencia, ·para respeitar dü'eitos e zelar ·dos •Cr-ed.itos do paiiz, .de aconselhar 
ao Senado a approva.ção· da proposição, su•pprimindo a omiss·ão que nella 
se nota com •a seguinte: 

EMENDA 

fi m s•eguida ás palavras ~ cr·edito supplementar, diga-se 859~733$333. 
Sala d:as Commis•sõies, 29 de agosto de 1912. - Fe'Diciano Penna, Pre-

sJden1'e · - L. de Bulhões, Relato:r. - A. Azeredo. - Urbano Sa'ntols. 
Tavares de Lyira. - 'f'ramcisco Glyce:nio. - Francisco Sá. - B. Paiva. -
Vic.torin o Monteiro. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 36, DE 1912, A QUE SE REFERE O 
P ARECER S UPRA 

O Coillgresso Na·cion:a:l res.olv.e: 
Artigo unico. E' o Pres.idente da Republica autodza.do a ·abrir ao Mi: 

nisterio da Fazenda o c·redito suppl ementar á verba 1 ª, do art. 93, da lei · 
do orçamento <ln corrente anno, afim de attender ao ·pagam~nto· d-os juros 
e ma is d esp·ezas do emprestimo de frnnoos .60 .000.000 ou l!bDa:s 2.400.000 
de · que trata ·O decreto n . 9. 168, de 30 d·e novembro de 1911.; r evogadas as 
disposições em contrari o. 

Camara dos Deputado6, 30 de julho de 1912. - Sabino Barroso Junior, 
Presidente. - Aiitonio Siimeão dás Santos Leal, 1 º S~cetarri_ o. Ra11;l de 
Moraes Veiga, 2º Secretario. - A' imprimir; · 
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ORGAWSAÇiJ.iO DA8 CONT,AS DA GEST ÃO FINA<NC'EIRA 

Srs. Membros do Congresso Nacional. - Tenho a honra de transmit-
tir-'Vo·s .a inclusa ·expos.içã·o do- Ministm de Estado <la F11zenda so,~re ~s 

causas que d·eterminaram o retardamento ·da orgamzaçao 
das contas da gestão financ eira, re·' ativa ao exercicio de 

1l'l ensagem 1908, uhimo e;ncerrndo e liquidado definitivamente pelo 
Thesouro Naaiona1, e, em consequencia, a falta d.e oom-
'P'rimento, na éP'oca pTüprr'ia, do- preceito do- a.rt. 1 º do de; 

ereto legislativo n. 2.511, .de 20 de dezembro de 1911, a que o Governo esta 
empenhado em dar execução . · 

Rio de Janeiro, 4 de julho de 1912, 91º da Independe:ncia e 24º da 
Republica. - Hermes R. da Fonseca . 

EXPOSIÇÃO 

Sr. Presidente da Re•publica . - Confortne ·determina o· art. 1 º do de-
creto- \.egislativo n. 2.511 , d.e 20 de d·ezembro do anno pro XJimo findo, d·evem 
ser envia,das' annualmente, até 15 de maio, ao Congresso Nacional, as con-
tas da gestão financeira <lurante o penl!ltimo exercício encerrado. 

O penu'ltimo exercicio encerra.do, para os fins dessa d•isposição, é o 
de 1909, mas o- ultimo encerramento e liquidado definitivamente pelo The-
souro Nacio:nal é ·o de 1908. 

Sómente as contas deste exercido, portanto , podem ser submetüdas á 
approvação· do Congresso. 

Acontece, porém, .que o balanço defünitivo de 1908, que o Thesouro 
havia enviado para a Imprensa Nacional ·e alli se achava. em adia·ntado tra-
balho de impressão, foi , como taintos outros originaes importantes, consu-
mido tota'lmente no incendio que devorou aqaene ·estabelecimento. 

Trabalho de responsabiHdade ·e de confecção morosa como é o balanço 
definitivo do Thesouro, que depende dos· balanços defin1'itivos de todas. as 
repartições publicas, não pôde ser feito· com a celeridade desejada.; não 
obstante, já existe novo balanço prompto. 

Esse trabalho é o ·elemento principa1 de .que se dispõe e não s·e pôde 
d'ispe:nsar parn se organizarem as contas da ges1ão finanC'eira . 

E' este um serviço que se está fazendo agora pela primeira vez e a1ém 
do cui.dado mefculoso com que deve ser executado, ha a atte1:::·er 'a cir-
cumstanoia d·e ser visivelmente insufficiente o tempo decorrido entre a data 
da rei que regulamentou a prestaçã:o de contas ·e a época füxada parn. a . 
sua apresentação ao., Congresso Nacio;nal. 

Apezar disso acha-se prompta a parte re1ativa á receita e d·entro em 
breve será ultimada a Telativa á d.es·peza. · 

ConC'l uidos os quadros gemes, serão as contas encaminhad~s a'O Tri-
bunal. de Contas pa.ra ·emittir seu parecer, · afim de que seja cumprido 0 
preceuto legal de serem submettidas ao julgamento do Congresso. 

São estas as razões que determi1naram o retard.amento dess·e trabalho 
cuja organizüção me incumbe, ex-vi do § Iº do a'ft. I º do mencionado decret~ 
leg.is1a.tivo n. 2 . 511, de 20 de dezembro de 1911. 

Rio de Janeiro, 4 ·d·e julho de 1912. - Francisco Salles . 
A' Commissão de Tomada d.e Contas. 



DIVORCIO 

JUSTIFICA·Ç,Ã\0 

.O divorcio é um problema so·c:.al e juridico, que só deve e póde ser. Camara 
analyzado e rernlvido á luz da Soci-o1ogia contempora•nea e ·d·e accôrdo com 

·os ensi•namentos do DiTeito. 
(*) PPojecto elo Applicavel sómente a.o casarnenti dvi;J, que, no di-

S•J'. F'l01•i.ano zer de T_ronchet, é a união de duas pessoas que se alsso-
cle B1·itto ci'am, o mais intimamente passive./, para fazer a f el'ici-

dade reciproca, e no de EmJio Co1J.as, é a associação do homem e da mulher, 
fundada sobre o se\n41mento moral dJ; amor e submetftlda a dupfa leli da liberdade. 
e da igiualdade; o divordo a v1i.nçwlo, por não se.r uma lei coercitiva, não attenta 
contra a·s ·convkções su os sentimentos religiosos d·e quem quer que seja. 

Aquelles a quem, porque ass-im lhes •prescrevem as .suas crenças, repu-
gnaT a dissolução completa do vinculo conjugal, nada os ohriga, a CülDVü-
larem a novas nupdas e a praticarem · o que imag·inam ou consideram um 
sacri<J.egiü. A lei do divorcio não co·age ·o conjuge divo•rciado, que o não 
desejar, a Cü'ntrahir um novo matrimonio; .como a lei do casamento .civil 
não constrange o·s solteiros a se ·Casarem ou os viuvas a contractaTem um 
segundo enlace. Fa.1-o-ha ·un-i.camente a.uem •n'·o quizer e achar honesta e ne-
cessaria a CO'nstituição de <Um •novo laT, depois dü naufrag.io do primefro, 
com a applicação \.egal de semelhante recu·rs·o, que é o co.rol.Jario immediato 
da já ago·ra definitiva conquista do casamento civil. 

Bem nos mostra Pasiquale Fiore, na .sua magistral monographia - Sulla 
controv·eri5a del div•oniio in J.tatia - quando affirma: "Se po·chiseimi, n:e 
profiteranno, la fogjca suggesttses che nuUa sará mutflt'O nefordinamento 
dwlla famigiÍ!a, perché i conjugi catfoticí in gmrndisS'ima maggforamza conti-
nueranno a v·ívere o uni-ti e zegalmen~e separaJt<i frno alla morte como al pre-
sente." 

Nem é. contra o d·ivorcio em si mesmo, porém, c·onua ü casamento· civil, 
do qual é o divof'c'.o uma conseiquencia ine'luctavel, que se insurgem e se 
revoltam .quantos· só querem ve'f no matrimo.nio um artigo de :Pé, a mera e 
exclusiva ceJ.ebração· de um sacramento religoiüso. 

Ninguem melhor firmou a ctomrma ecc ~ esiastica a esse respeito, do 
que o abb'a.de Boudi.nhon, p·rofecisor do lns}ituto Cd>tihoDbco de P.aris, em 
uma celebre e extensa carta pu'blicada na Unicversité Catho.zique de Lyon, 
em março de 1892. 

·Docente e pal.adino do direito canonico, declarou o eminente abbade: 
"]e ne f ais diff'ic'U~'té de r.econnaitre que~ si l'e . ma1riage civil existazlt 

seu~, il n'y aurait aucun inconvéníent léga,l á .l' etabfíssement du _divorce"." 
Nessa mesma aarta, qua;si au conch.iil-a, ainda repete o mesmo c·anonista: 

(''') Projeoto n. 138. 
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Si je faisais absrfr'actibn des catholiques, je ne venais aucun inconvé-
n:ie-nt á l:aisser subs'iS>ter le d!i"v'orce pour ceux dollit la réligion ou la conscience 
ne la re·pou:sse pas." . 

De um outro :sacer-dote, -o padre -Didon, emerito prégador f.ranc-ez, ha, em 
uma d.as suas conferencias de Si!int Philip·pe-du-:Roule, esta d-edaração equi-
valent-e: · 

"Q,uand l'E'g.fise sera. seíP'arée de l'E'i'at, vous aurez le droâ: de reta.bil 
Ze dlvorce par avant. " 

1E, tal é a força do 1Dire·ito e da Logica, .que a.s suas· conclu·sões se im-
põ-em até áqueHes- que teriam o ma-ior interesse em deneg-al-as, -si os não 
preserv.as-sem de semelha.nte inepcia o resp·eito -ao proprio decoro e a in-
fluencia da -consideração .social. 

No ponto de viSita -catholic·o, é um membro prest:moso· do catholici.srno 
militante, é um defensor acerr.mo da preeminencia do dueito canoni·co 
sobre o jus c'ivile, é o proprio abbade Boudinhon que reconhece a neces-
sidad-e e a vanta.gem, num ca;so pelo meno1s, do d'.·vorcio a vinculo. 

Adversario intransigente desse instituto jurídico, diz o erudito clerigo 
na epistola ins-erta •na Université Catholique de Lyon: 

"Advers•aire dec-l!aré dJu dJiv•orce et de l'a loi qui l'inJroduiV: dans la 
lég'i-slia.tion française, je me fa·is cependant wn d!ev oir 'de reconnaitre qwe, 
dans certains -ca:s tr"es irare·s-, e/lle a eu imr.J)irec"flemenlJ: qu:e·lqu'e's e'ffets ubiles, 
à savoir pol./Jr le-s cathoiiqzzes do-nt [e mai':age a été l'object dfune sen•~ence 
de n1J1tlité ou de dispenise, cm. sens ex.pliqué d'ans mon a'rticle." 

Assim, já ·por não ser uma lei coacti-v1a, já por girar apenas dentro 
da orbita que lhe marca o direito cívil, independe o projecto do d .vorcio 
d·a intervenção -ecol-e;si-aistica e escap.a •á acção ou á critica dais dhne rsas 
religiões e seitas, em que se divid·e es1pi ritua'1mente o mundo contempor.aneo. 

Liber.tact·o da tutella religiosa, -cuja direcção só póde ser acatada e accei ta 
no fôro intimo ·de icada um, o .que não d-eve um pa,iz moderno, no qua1 
se tenha conqu:stado .a separação da Egrej a do Estado, é adiar o reconhe-
cimento de uns tantos dir eitos ·de que gozam outros povos ·cultos, só porque 
a es•ses direitos s-e -oppõ~m crenças e dogmas, mai-s eJ.evados e respeitaveis 
que sejam. 

Subordinar uma reforma .social ao:s prec-ei to s ou ao.s artigos de fé de 
.qualquer religião, •seria procrastinai-a indefinidamente seria tornar impos-
/;\Ível a sua rea'1ização, dado que sã-o quasi tão numerosas como os homens 
as mo·da•J,idades da;s divers ais crenças e que, adstricto ás apiniões religiosas, 
i ámais se houvera firmado accôrdo algum entre os povos ou entre os hab'.-
tantes de um mesmo paiz. 

No di·a em que um governo moderno, cujo dev-er primeiro e gar.an1it 
o mai·s llinceramente· possivel a livre ma,nifestação do pensamento e o livre 
ex·er-eicio das acLvidades, prestasse mão forte a -qualquer poder espiritual 
para o impôr .á patria ou a um unico cidadão qu e fo sse , teria commettido 
o· mais nefando dos crimes, por attentar cont-ra a mai1s preciosa· das liber-
dades, aquella que ma-isr lutas, mais s•an,gue e ma·.·s sactificios tem custa-do 
á causa millenaria do progresso. 

IE', pois, á luz serena e calma da. Sociologia e ·do Direito que . vae 
se<r justifica.do o proj-ecto do divorcio , essa re.form""a urgentíssima, cuja de-
mora não ,9e chega a compr-ehender num pa:z, qu-e em 1889 separou a Egrej a 
do Estado , ado·ptou em 1890 o casamento civ11 e já conta apenas 24 annos 
de emancipação política, de .regimen republicano. 

'Considerado como contracto, -nem so·b outro aspecto póde ser visto o 
casamento ci·vil, o que desde ·logo res alta ·como um .absurdo monstruoso é a 
i·ndiEso.J ubilidade do laço conjugal. Valeria semelhante :fogismo como a per-
petuação do que é fatalmente tr·ansitori·o e como, sinão a mais ind'efensave!, 
pelo men01s .a mais revoitante das condemnações sem termo.-
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Mas , contradictam .os adversa,rios do divorcio , ha implic'.tamente con· 
tido nessie ·Contracto de natureza especia!is.sima, 1além do interes·se immediato 
dos filhos, o interesse med:at·o .da sociedade, que deve zelar pe'1a cons·ervação 
da familia. Ta l objecção, que é o Jogar commum mais ca1rinhosamente 
cultivado· pelos oppositores d·a reforma, ca·rece de procedenci.a e de vero-
semelhança. 

A sociedad.e, pe'.os seus oPgãos competentes, j.á i1nco.rporou de ha muito 
ao seu .patrimo·nio jurid'.co - o desquite, .a separação de co.rpols. 

Um cas;al, desde que allegue qua;Jquer dos motivos capitu1ados n.a lei, 
separa-.se e ·desfaz-se, uma vez o.ue ·s,e conf.irme por um aocôl"dão definiüvo 
a appeHação interposta ex-officio pelo juiz in'cial. 

nes•d·e esse momento, cessou o typo juridico- da familia.; ha ma.is um 
lar desfeito e mús dous infelizes inconceb:velmente acorrentad:os~ através 
dos erros e dos odi·os· que os separnram, por um élo que não mais existe, 
por um 'liame •absurdamente considerado indk!so[uvel pela ·prop1ria lei qué! 
o d!iss0;lveu. 

A sociedade, porém, ·que estabe'leceu esse desqilf!te, nã·o destruiu nos 
co:njug.es d!esquitados os sentimentos de effectividade, o.s• instinctos de re-
producção e bs impU'lsos de amor, tão inconjuraveis 1como a pwpri·a con-
servação da esp·ede e tão fortes como a propTia morte. 

E é a soc'.edade contribuindo para .a constituição de familias illegl-
tima.s pela mancebia. pelo ·COD'tubernio, pelo succubato. E' a sociedade, 
crim.inos.amente .aterra.da ·ao s·eu erro , estigmatizando .de iHicitos, os filhos 
dos cas·aes const:tuidos post conjugi diremptionerri; como si a procreação, 
perpetuada por um aff.e.cto .natural e honesto, fosse diversa d1aquella1 que 
reconhec·e a lei. 

E' .a sociedade, que garante espectaculosamente .a todos os seus mem-
bros .a ·equiparação ·de dir·eitos perant·e a Lei, aibrindo um odiosi·ss1imo re-
gímen de excepção para o.s filhos dos divoroiados;, Llhos que el!a cbma 
espurio·s e que bem a po·deri.am chamar incoher.e·nte e hypocrita. 

1E', · emfüm, a sodedade rebelland·o-se contra a ·natureza, ob:~iti-nando-se 
contra ,as fatalidades da especie e, o que bem m.ais é, persistindo cega 
e incomprehensivelmente no seu ·erro inomínavel . · 

s:. , depois do d•es·quite de um · casal, estivesse na competencia e no 
poder dessa mes1ma sodedade evitar os amanceb:amentos dos c·onjuges de's-
unidos , ai,nda assim não S·e comprehenderia que, em nome d·e uma mora! 
pre·conceituosia e fal-sia, velha da velhice dos \uírivJlegiüs e ca•s•tas, se des-
tru:·ssem. na sua fonte de vid'a . as ma.is ·elevadas capacidade& biologicas 
d·e duas · unidades soci.aes. Fôra isso , ·dado o sem numéro de desquites que 
se repetem dia a dia por causas mu\t.ip la.s· e varias·, .contribuir e's~ultamen.te 
par.a o decrescimo da popu'! ação, com o qual se iria enfraque.cendo o paiz 
e .anrmllando .:;i naciona:Jidad·e. 

FeFzmente, porém , para essa sociedade e máo grado .a sua. esitulta 
pertina-cia, passan1-se os fa•ctos de modo bem .diverso . . E' que não ha como 
s.o·phismar a vida ,no que ella tem de intr-in·'1eco, de organico, de inconju· 
ravel e de fatal. 

Emqu.anto não se atrophia:r no cereb:ro urna determinada funcção e 
acúdir a.os .seus esbimulos. o orgã·o oorrespondente, o .animal, para a sua 
propr'.a saud.e, para a sua propria biogenia. ha ·de realizar essa funcção, 
a menos que ·obstaculos insuperaveis '1he não determinem a n10'lestia ou 
a morte . 

E, quando . ao contrario do que succede, lograsse um preconceito con· 
traria.r o instincto tão forte como o da cons-ervação - fa faim et l'am,our me· 
nent ' le monde - · que proveHo adviria para essa .socledade em augmentar 
a serie de loucos' e .suici·das, em encher os ma;nkomi1os e os cemit.erios? 
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Entretanto , é bem outra a situação , de facto. Imp.a'Vi·do:. no seu direito 
á vida e. capazes ainda de amar e ser amados .. s,ão innumeros os c-onjuges 
des·quitaclos que co.nstituem um novo lar e procuram um companheiro para 
esquecer o p.rimeiro infortunfo , satisfazendo honestamente , dignamente, na-
tUTalmente as suas neces-S-: cl.ades affectiva.s. 

Mas, objectarão os; anti-divorcistas, a sociedade · não reconhece es.se~ 
lares e ·não lhes · empresta o a·poio da sua. sa:rncção moral. Tanto peior 
para eHa, que, incoherentissima na sua pertinaz hypocrisfa, repelle esses 
rnsaes que ·só s•e constituíram fóra da lei por cu1pa da prnpria !e' , mas que 
podem s·er de uma moralidade exemplar; para receber ·nos seus sa:ões, na 
sua conviv1enci.a. ·a espos•a adult-era- e o · seu a<luheri·o impune, o marid.o tole-
rante e a •SUa covardia OU a sua abj ecta exploração. 

Nem se -comprehende, numa época de livre exame, esis,a repu1sa da 
· honornbi'Ji.daode publica pelas uniões: que se formam fóra da lei, quando é o 
ad·uiterio o grande ma1 de a.u·e mais .se resentem os co·stumes e· por cuja 
causa mais periga a fam 'lí a. E' o adulterio que .perve.rte os lares, rebaixa 
a espo.sa áquem da mi.seria da meretriz, projecta sobre a persona' idade do 
p.ae legiNmo ·a rnmbra esguia ct·o pae cl.ande=,tino e proporciona aos fühos 
o pesS<imo exemplü ou o a:squeros o especta•cufo de u:m ou.tro homem: que 
não o chefe da famHia, e, na ausencia deste, a receber e a retr-:bu:ir as 
caricias, os .a:ffagos tnaterr:os. 

Contra is1so é .que se faz mis.ter procurar um '.:Orrectivo , capaz de pre· 
venir a fr.equenc:.a e os perig-os do mal. N ão o evitaram as. diffor-e:ntes 
religiões, porque, apez:ar da condemnação de quantas· tenham creado 
os ·homens, o adu1terio é tãü velho como -os povos e ·s,empre -exiSltiu como 

'uma infecta e nd e: mia social. Não o conjuram os anathemas da .Jei, porque , 
qualquer que tenha sido o rig·o.r com que o hajam es<tlgmaNzado .todas as 
civi!isações, sempre 'houve aduaterios a verberar e a punir. 

O divorcio, porém, attenua-lhe os damnos. por Lbertar o conjuge inno-
cente, e diminue-lhe as cau9as ct·e possibilidade, por consentir -o affecfo nas 
relações sexuaeis . 

. Em . um casal, em que a mulher, ·ou porque a-s·sim o tenha merecido 
o esposo, ou porque se lhe tenha revelado o d e~<s',pparecimento do seu 
amor pelo marido, s.ent ir uma inclinação absorvente e .invencivd por um 
outro homem, o clivo.reio a vinciilo será, a solução unica para a honra dessia 
mulh·er e oara a desventura des·se casal. · 

O divÕrcio vfrá r-omper o laço, que ,já estava d·esfeito por si mesmo; 
restituir á mulher o seu coraçã·o e a sua .alma, que e'l!a nã-o ma;s quer 
dar a um comp21nheáro 01diardo; e evitaT 'em boa hora o &dulteri-o, que ,elfa 
commett·eria fata\mente , sem a esper.ança da proicima e completa liibertaçã·o. 

iSi mu;J heres ha que, em uma situação semelhante, resistem ao à.ffecto 
novo e se conservam fi eisi ao dev·er, p-or uma nobiliss '.ma deJi.cad·eza mor.a!; 
muitas. ·não o fazem e muitiss:imas peccam. Quanto ás puras., ás honestas 
ás que s·e sacr.if:.cam ao ·dever de espos1as, por que 'lhes infligir o suprem~ 
e incontaver. ·supp'licio de se entrega·rem ás oar'cias, talvez brutaes . ta1'V·ez 
akoolizadas, <le um ma rido que ·odeiam, que detestam e que por :força lhes ha 
de causar repugriancia e asco? P1or que obrigaha a fazer do seu pudor, que 
é rna.gra·?~ e do sen ~orpG, q1;1e é a •obra p_rima âa natureza , o repasto 
de ,Jubncvdade o-nde va o mando .cevar bestialmente a sua luxuria e os 
seus vicias; o mar':do que a offend·e, o marido que e11a abomina? 

Tudo o que fk·ou dito ·sobre .a mulher, na hyuot·hes:e de sem;;lhantes 
s.ituações mor 2es . é · per feitamente applicavel ao marid o e physiolog'. camente 
muito ma's c'. amoroso, inverf..d.i:: s as posições e d.a do o mesmo c onflicto 
affect'.vo . 

* * 
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Os que invocam a salvaguarda da mo·ra!idade social para se oppôr ã 
conqv.ista do divorcio , parecem ignorar que já hoje está definit·ivamente in· 
oorpçir.ada semelhani'e medida á j urisprudencla de quasi tod·os o·s povos 
occidentaes. Não nos referimos aos paizes do OrJente, porque ahi a consti-
tuição da familfa assenta sobre outros fond.amentos, entre os quaes releva 
notkr a polygamia_ e a superioridade social da mulher. 

Daos nações civilizadas, só não adaptaram 1ainda o divorcio a víncu[o 
a Italia, a Hesp.a1n1ha, o Braziil e as r·ep·ubliicas hispano-americanas, com ex-
cepção, entre estas, do Uruguay, Hait i e Costa Rica. 

Das quarent·a nações, em que se acham dividM.as pofükamente a Eu· 
· ropa e as duas Americas, v:n te e seis possuem o divoTcio amplio e q uatorze 
não ·O a:dootar.am ainda. · 

Antes :do mais, um simples confronto entre os paizes , que Incorporaram 
á sua civilização essa medida mora1l0i:zadora, ·e •OS· que se ob~tinam em re-
j eit.a l-a, mostra, de prompto , em que sentido cami•nha a c;viliaçã·o conten.1-
poranea· . . Si , máa grado os esfor ços titanicos de uns tantos po1iticos e pen-
$adores· emancipados, que d-ia a di·a vão ganhando terreno no parlamento 
e na·s 01pin:ões, ainda S·e encontra a ltalia pri-Viada do divorci-o a vinculo; 
teem' n'o .a França, a Inglal-erra e a A!lemanha, que são, 1nem ha neg-al-o 
os vexillarios da civilização e do progre~so. P.os1suem-no tambem Portugal, 
a Belgica, ·a Ho'lla.nda, a Dinamarca, ·o Mexico e o Uruguay - paizes de 
v'.da muito maig d1rilizada e 1intensa , do que a Guatemala, São Salva·dcir, 
Honduras, Nicaragua, a Venezuela , a Columbia, o Equador, o Perú e o 
Paraguay . · 

.Mera coincidencia que se1ja emquanto nos paizes di vo!'cis tas progridem 
os co~~umes , se rnul tip[:icam a s des•coibertas scientificas, se rep etem os in-
ventos, ·prnsperam as industr'.as e labuta o- gmnde formigueiro humano na 
sua fai na gloriosa de conquist.a e de progress·o ; o que se observa em quasl 
- tod.as. as nações antid.·:vorni stas - e o contra:ste é el·oquentissimo no 
caso - é, excepção fe ita ·da Repub'lk a Argentina e da lt:t1ia, a rot'. na, a 
empecer as iniciathnas, a indol•encia a atrophiar as activid ad·es e o ultr·amon-
tanismo re).ig;oso a fakiri zar as intelligencias. 

De um lado a 'plethóra da civil iz ação, a labuta constante, os1 '1aboratorios 
que pesquizam, as off.icinas que produzem, a vida que .segue •ovante o s.eu 
caminho; •do outro,. a i·ndifferença amollentada, a apathia fatalista de povos 
que se atrazam cada vez mais . na evo~ução. soc'.al , o atrophiame.nto das 
for ças vivas, o analphabetismo com todos os seu51 malefícios, a covardia 
impotente dos fraco1s e dos vencid o& · 

Se, ainda, fossem nessas naçôes menos corrompidos os costumes d'o 
que erri quantas inscreveram o divorcio no sieu CO'ddgo Civil , haveria, em 

!;:.o,a hora, uma compensação moral a oppôr-se a •todos esses males. 
Ahi, como a.lhures , porérri., senão em maior escala, tamb em campeiam o 

alcoolismo, a prosti tuição e o crime, numa elevadissima percentagem que 
bem mostra não ser o divordo uma causa d.e pertu'l'bação s·ocial ou domes-
tica. 

Tão pouco, a familia ·não é consti tuida e salvaguardada m ais honesta· 
mente nessas nações do .que nas outras. iO lar inglez, ou o suéco , ou o a!le-
mã·o, ou o. francez, que ié o affecto q·ue o habita, quand'o é a synergia affe· 
ctiva d·os. dous consortes que collabora no. seu .engrand·ecimento e na sua fe-
licidade, não .é menos carinhoso, menos respeitavel e menos lar, do •que o 
italiiano ou o hespanhol. Quaesquer ·que sejam as J.eis de um paiz, seja qual 
fôr o S·eu regimen juridico, os paes· são sempre paes, quando nenhuma ano-
maHa lhes perverte os instinctos . 

Nem se instituio o divorcio para pertu rbar ou desfazer os lar es ventu-
• rasos , porque não ha lei alguma que possa -desunir um casal, em ·que s•e 

tenha substitUJido o d:elicioso enlevo do noivado por toda uma longa convi· 
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. vencia de cancras, alegrias, ·desgostos, dedicação -e cuidados mutuos; e p·or-
que, se é o amo·r que os< une, Daphnis e Ghloé vivem amando-se pela ·exis-
tencia inteira. 

Aqui, bem cabe um si mil e. A qualquer firma . commercial é sempre per-
mittido o distrncto, ou por simples accôrdo , ou por sentença do juiz -compe-
tente. 

'Por ·isso, po-r·ém, porque existe semelhante permissão , não se desfazem, 
nem se d'esfizeram j·ámais! aiquellas em .que a amiza·d_e, os esforços - conju-
gados pelo engra-nd'ecimento da casa e a honestidade nas transacções 11igam 
os socios intimamernte entre si. Só se desunem numa tentativa, numa -exp-Jo-
ração, - numa •amizade, num casal, os que se tornaram incompatíveis• para 
viver juntos. Normalmente, somos escravos dos nossos ha•bitos t-endendo a 
c-onservar as nossas situações e a repetir os memos actos, porque, tanto 
-como no mundo mecanico , a inercia é uma lei no -domínio da Moral. 

Mas, continuand'o o parallelo .entl'e os povos antidivorcistas e os que 
ado-pt-am o divorcio, o .que vemos é, numa justa méd'.a. serem os - mesmos 
nuns e noutros os sentimentos de patriotismo, de sociabilidade, de trabalho 
e de honrad·ez, - predicados •que formam o apana·gio -do homem ·aivilizad'o. 

Se, . como garantem ·os moralistas do precei.tualismo metaphysico, ou co-
mo receiam os medrosos de· todas as reformas, viesse o divonio anarchizar 
a sociedade, o que deveramos observar nos ·paiz·es divorcistas fôra a ·d:isso-
htcã·o dos costumes, o anniquilaimento d-a familia, a perversão dos caracteres, 
pois em muitos já vive essa med.i·da a vida de algumas ,gerações. Muito ou-
tra, entretanto, - e o desmentido é formal - é a s1ituação -desses mesmos 
povos. Os males oue nelles constituem a repugnante patholo-gia social d·e 
cadã um, - a vadiagem, o meretricio , ·o alcoolismo , o latrocínio e outros 
crimes - não promanam do divorcio , porque .tambem s·e manifestr<:m nas 
outras nações. Na grande maionia, e é sómente pelos typos norma-es ·que se 

-podem determina•r os característicos ·d·e uma n!!!cionaJi.dade, são ·os povos di-
vorcistas tão morigerados, tão obedientes .á ord'em social, tão zelosos da 
sua •honra cívica, tão afreitos á familüa e tão respeitadores do la·r, como 
aquelles que não gozam .àinda desse insütuto j·uridico. . 

Vencidos nesse ponto, pois não lograriam provar que é a moralidade 
social menos respeiitavel -na F•ranca e na Inglaterra, do -que na Itahla e na 
Hespanha, deslocam os antidivorcistas os s-eus sophismas, affir.inand'o que 
é nas camadas inferiores , nas massas proletari-as das capitaes e dos campos, 
que mais s·e fazem sentir os malefícios do diivorcio. Sem o freio moral com 
·que sopita a ·educação os imuulsos das -classes urivilegiad-as, ·os operarias 
~om o divorcio. dizem eHes, vão mudar d'e conso·rte por qualquer nuga, por 
quaJauer futilidade . 

·Como urimeira refutação conviém rnotoar que, nas grandes cidade~, j1á 
está o nroletari-ado muito mais. instruído e conscio dos seus direitos e de-
veres, do que imaginam auantos não· seguem e analysam Mtentamente a 
eyoJução contemporanea. !Entre os opernrios ·euro peus, se muitos abando-
nam uma primeira e e0 colhem uma segunda comuanheira, fazem-no sem 
aualquer preoccupação de casamento e diva.reio . ad ep.tos como são do amor 
livre, que é um dos1 pontos ·do socialismo militan+e·. Mas, mesmo entre es-
!:-.es, inimrnerns ~ão os casos ·em qlle uma da-da u':lião. contrahida sómente 
nor mutun affecto. sem 1a rnncção do padre . pa:stor . juiz ou m.aire, se pro-
lonv até 'l mais dilaitada veJ.hice, e, ás veze~. até á morte. 

Ouando. por.ém, o não fi zesS>em col'l.vencidamentP- uor um urincipio dou-
trinaria. o facto positivo é a_ue. nas classe~ oper~rias, é muito mais c-om-
mum a lig.acão dos ~exos por simpl·es reunião , <lo que nor qualquer espe-
cie -de casamento. Quanto aos aue se reunem des.sP. modo , n?io será o di-
vorcio aue ltes vá produz1ir ou· facilitar a .separacão. pai~ só pÕ>de haver' 
-disso1uçãci do laço conjugal, se houve antes o connubio. 1Elles .que se liga-
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ram naturalmente, livremente, separarcse"ihão quand'o bem lhes ruprouver; 
porque só atacam e acceitam 'ª propria vontade, o proprio alvedrio. 

Com relação aos operarias .que s.e casam dentro •da lei, o que traduz 
um decidido r.espeito pelos costumes e praxes dominantes, não se percebe 
onde, como e porque vrui o divorcio infelicitar um casal, •que elle não se 
p;ropõe a desun':r. Se, humildes embora . são felizes os dous consortes com a 
situação que lhes reconhece a lei; continuarão unidos, como o fazem, quan-
do se ligam sem .qualquer formaliodade . Se se tornam incompativeis, desgui-
tar-sechão legalmente; tentando , se assim lhes conv.ier, a mancebia, no caso 
de não haver o divorcio no paiz, e um novo cao:1amento, na ·hypo these af-
firmativa. Desse modo, não é o interesse social prejudicado ' com ·O divor-
cio a v inculo relativamente ás classes proletarias, .como o não é com refe-
rencia ás .classes pnivilegiadas. 

' O divorcio, repitamol-o mais uma vez, não é causa do s.ossobro de ne-
nhum lar, popque taes naufragio·s domesücos se dão, se repetem e se mul-
tiplicam tambem nos paizes em que não ha semelhante ins.tituição . Negai-o 
seria d·escobrir uma causa de ruptura na Hberdade de romper uma união, 
seria confundir estultamente um motivo com um direito. 

· Nem está no interesse social impedir a legalização das famiJi.as consti-
tuddas por desqui tados, .como não está no seu po·der coagir ·dous conjuges 
a se amarem ou a se cumprirem o que d'e de·b-itum conjuga!e chamou anti-
biologicamente a veJ.ha theologia . Fazei-o, qua·ndo o pudes.se, para ·evitar a 
dissolução dos lares infelizes, equivaleria a vestir um ·esqueleto para lhe 
dar apparencias de vi·da. 1De um profundo pensador, ha este valriosissimo 
conceito: "Le jour oil le mariage ne subsiste plus qu' á c·azrse deis textes 
qu·i 'oppOls.ent à sa ruptrnre, en faif. on peut d:re qu'il e:st bien pres d'êrflre 
rompu. Ce ne !Mra plus qu'un édifice ;précaire qure le premier .souffle dlÀ 
dehors renversera." 

· Facultat ivo e l1i•beral como .é, não força o divorcio a vdn·culo áquel!es, 
a quem repugna, a acceitarem os dfeitos de sua promulgação. A prova é 
simplíss ima. Nos paizes de regímen •divorcia!, innumeros são ·os cônjuges 
que, diante de uma ruptura inevitavel, J.he pre.ferem o simples desqwite. 
Demonstram-no as estatísticas, de .que citaremos ,apenas as da França, paiz 
latino, cujos costumes mais s.e assemelham aos nossos. Em 1884, anno da 
promulgação do divorcio, houve 3. 666 requerimentos de separação de cor-
pos. Em 1890 e 1894. seis e dez annos depois da nova lei, receberam os tri-
bunaes francezes .2.994 e 2.961 peti'ções de desqrtite, emquanto ·decretavam 
respectivamente 7. 820 e 10: 850 senr!enças ·de divorcio. Nos dous annos em 
confronto houve , pois, num mais de um terço e no outro mais de um quarto 
de simples separações_ do q ue de divorcias amulos. Assim, dos 10.814 e 
13.811 .casaes, para quem não era mais possrivel a vida em commum, gran-
de p~rte não quiz dFstruir latri sen~n o v!ncu"Jo conjugal . 

Que se tranrouillizem , portanto . ns contemptores dessa reforrn<t cada vez 
mais urgente: o divorcio não prejudica os interesses da sociedade, porque, 
ao envez de perverter os costumes e facilitar ou produzir as d!iss.ensões do-
mesticas , as attenúa, corrige sal.utarmente os seus damnos ·e põe a lei mo-
ral de accqrdo com as leis naturaes. 

•E' a propria socie·dade," aliás., que pelos seus orgãos ma.is . eminentes, 
estii rnclamaando a dP·C·ertacão dessa re forn1 8. one virá dar i.irn rem:o::Jõri effi-
caz a milhares de infortunios e uma sancção legal a centenas e centenas · 
de lares , por ahi espalhados e constituídos, ~ ad·ulterinamente, como· pre-

~tendem o preconceito e uma lei absurda; honestame·nte. como garantem a 
verdade e a vida. Não o diiemos. nós, para que nos não in'!,uinem de s.us-
peição; affirma-o um altíssimo poder do paiz, a que n ingu~ acoimará de 
interessado. Não muitos mezes faz, teve o Tribanal de ]w~,_iiçà d'o Estado 
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de São Paulo de julgar, em gráo de recurso, ·de uma annullação de casa-
mento·. ·Em fac·e do regímen actuaL era irrita a acção, como bem julgou 
o juiz da primei-ra instancia . Apezar, po11ém, da sentença estrictamente ju-
rídica desse .magistrado; apezar dos termps categoricos e monstruosos da 
lei, que se dissera feita para outra época e outros costumes; o Tribunal 
de justiça, venerando e venerayel pela integridade ·dos juízes que o cofr1-
põem, concedeu humana e l1iberniissimamente a annullação pedi'da. <E quer 
saber a · Camara ·com que funda:mento? Com a consideração de que a so-
âedade nada tem a lucrar com a s<ub:Fst'encl'•a de cazamelflifo iirremediiave'l-
menJte perdidos, ·os quaes só servem pOJra animar o concwbinato ; são os 'ter-
mos da propria sentença. 

Demais., como bem d·edarou Fonsecrive, irisu.sneit.o no assurnpto e ins-
pirado numa observação de Durkheim, - "Le divorce n'est jamais pro· 
clamé que pour consecre.r un ét:a1 de moeurs, qni ln'i éta'it antérl.'enr." 

* 
i~ * 

Os oppositore.s do divorcio. além da ·violentação da consciencia cátho· 
Iica e do sacrifício da mornlidade publica,. sustentam q_ue é -essa reforma 
attentatoria do interesse dos filhos e do interesse da mulher . 

No. começo desta juistifkação . já deixámos pr.ovado que, não sendo 
coercitivo, obrigatorio, não -póde att entar o ·divorcio contra os escrupulos 
religiosos, seja de quem fôr. .Mostrámos até, e_ com dous luminares da 
Igreja - o abbade B·oudinhon e o padre Didon, . que, feita a separação da 
Igreja do Estado e instituído· o cas•amento civil, fka implicitament<e impo!Jto 
o divorcio, sua immediata conseguencia jurídica e lpgica. 

Prov.ámo,;, depois que, .longe de ser prejudicada,_ ou offendida, é a mo· 
ral publica largamente amparada e d"efendida ·por ~ssa mesma instituição. 

Examinemos agora, diante do projecto , o ·interesse dos filhos e da mu· 
lher. 

* 

O interesise dos filhos é, mais que o da mul•her, a objecção catapulta, 
o argumento aríete e a prova maxima dos capciosos oppos-itores do divor-
cio a vinculo. Diss-emos propositadamente capciosos , porque, longe de com-
pararem a situação dos fil hos no l.ar infe ~iz. no desqu#e e no d)'votrcio. quP-
é de facto prnblema juridico, o fazem adréde ·diante de um casal unido e 
prospero, de um lado. e um lar divorciado e desfeito, do outro. 

Ass,im, não ha duvida possivel, Para os filhos , é incomparavelmente 
preferível a primeira familia, em que os dous consortes se i-dentificaram em 
um mesmo affecto e na mesma preoccupação de amar, proteger e educar a: 
prole, á segunda situa'ção, na qual um dos conj·uges, pelo menos, tem uina 
falta, uma culpa d'e que se penitenciar. 

Nlas outms, bem -out-ros são os te rmos em oue _s.e deve propôr o prio-
blema: Quando é menos lastimavel a so-rte dos filhos? No casal mal unido, 
no d'esquiie ou no d!ivorcio? 

No casal rnal 1~nildo , a .incompatibilidade dos dous conjuges tornou a 
vida domestica um inferno incontavel , - os conflictos d'iarios,, il troca das 
mais dolorosas invectivas, o -choque d.e todas asa recrLmi•nações, a colli·são 
de todas as offensas,_ o perniciosíssimo exemplo das scen.as mais depri, 
mentes; - e os filhos a diminuirem, na piedade_ infantil , o respeito com 
que d-evem reverenciar os seus progenitores. 

No des"quíJte, os esposos, um embora lnnocente, ou se mantêm 
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solitarios e is·olados. e então as queixas de rum •pelo out:ro se augrnentam do 
odio daqueHe socdfic.i o irpmeTecido, procurando ferir-•se através das· rniserns 
creanças; ou vão constituiT um segundo 1ar, lar aue é adulterino sem o 
divoTcio, ·e, no que assim tive.r ·pTOcedid·o, a po·ssivel e talvez injusta con-
demnação do·s filho s dev·e des·pertar a mais angusti·o·sa das revoltas. comba-
lindo no cornção d.ess·e pa1e ou dessa mãe o Rmo·r pelas pobres cr<eatura~. 

Nn df!vorcio, ou nenhum dos dous convola a novas nupcias, sentindo-Se 
hem ou sem motivos de queixa na situação 1po1r eUe pTeferida ; ou o•rganiza 
aque11e que o .quizer urna segunda familia , honesta, porque legal, respeitavel, 
porque reco·nhecida peta lei, e apta para educar ·os filhos do rnatTirnonio 
infeliz, porque constituída em nome da oropria mor·'ll . · 

Posto assim o 'Prohlerna, ni•nguern póde haver de boa fé, de animo justo 
e de ·e:spirito sad.io, que não responda a favor do divo,roio. Nã:o po•r ·ser .ess·e 
a panacéa miraculosa, capaz de Durar tod.os os males que te·ern enformado 
e enfeTmam o o.rganismo da familia; mas por seT, .e ·e•sta já 1he é uma 
mzâ·o ·s.ufficiente, a unica taboa de salvação· que se póde atim•r aos nau-
fragos do·s caJSamentos i·nfelizes. 

Nem •são logicos o·s detractores do· div·orcio, quando invocam ·O inte-
resse dos fülhos 'para condemnar a adopção· de semelhante reforma. Es-
quecem-se, imperdoavel ·esquecimento, de que os filhos de hoje serão os 
espos-os de amanhã. 

Deslembram !se, dei:1ernbrança injustificavel , de que esses filhos hem 
poderão se encontrar. num futuro não remoto, no mesmo transe de a·ngust ia·s 
em que agora •Se debatem "OS .seus •paes . E não serão, por certo, de reco-
nhecimento pela sociedade os seus act·o!S e palavras, qu ando virem que, em 
nome e em pretendida defesa da ineninice trans;itoria e fugaz, ·lhes crearem 
pa.ra a viri.lid.ade a revoltante :situRçfo de -escravos d e um preconceito , de 
calcetas de uma mentirn ·e d·e galés de uma hypocri·s· a . 

Quando assi m não foss.e, porém .. oor que não ·i.ntervir igiualmente na 
di•scussão com ·O interesse do s oaesi_ tão resp·eitave1. tão humano. tão irn-
orescriptivel como o d·os filhos? Po•is :s•erá justo, sob o pTetexto de se de-
fender o filho e quando niss·o de facto houvesse uma defes a . . manter uma 
e.reatura honesta ·e boa indissoluvelmente :l igada a um mar·ido vil, pervertido, 
contumaz em tod·os ois vícios, cuj·o contacto lhe ha de ser, oor força, repu-
gna·11te e asqueroso? Será justo, pa.ra qu e •não soffram os filhos e si com 
i::so em verdade soffressej11, co·nservar um homem pundonoroso· e proho oara 
todo o sempre acorrentado a uma esoo:sa infiel, ·que passeia a sua abj ecta 
orostituição ou a :sua . incuravel nymphomania· pelos bo·rd eis e pel as casas 
de tolera.nci.a? Não ha quem oossa resoond·e.r pe.Ja affirmativa. 

Mas. como existe o desquite, admitfrdo até por mutuo consentimento, é 
deante da simpJ.es i,sepa1ração de cor;pos e do divorcio a vinculo, que se vão 
compara.r a sorte e o interes·~·e dos fi.!hos. 

Os effeitos do divórcio, no triplice ·aspecto de suas consequendas, po-
dem ser legaes , sociaes e moraes. 

Os effeitos legaes. auanto ao·s filho s, são os mesmos que ·os p.roduz-ido·s 
pelo des ouite. Substancia1mente. DOT e 0 te mei10 i•uridico de ruptura, interveem 
os tribnna•es ·nf!. separacão, <le termi-r.and·o au e, si culpa não houver em ne-
nhum dos éo·niuges, terá a m!'.\her o direito á posse das filhas, emquanto 
menores, e á dos f.ilhos , até 1a idade de .seis anno:s. Si houver culpa de um, 
ao 011tro comoetirá a posse dos fi'lhos : CRbendo ·Sempre á miíe. em oual-
o_uer !ivootr ese. a sua guarda . até a id ade de tre~ annos, sem disüncção· de 
sexo. ViPando o des.qu.i te amigavel. preceHua a à.ei, no art. 98 .. qu e - fica 
sempre as\[vo G•os paes conco•rd':'rem parté<cwTarmente sobre a posse dos fiillv.os; 
como lhes parecer melhor em beneficio d eis1t.eJs . D.ando-s-e o mesmo, ·o mes-
missimo com o divoTcio , em .nada se modifica o aspecto legal da questão, 
refafrvamente a essa parte. 
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Do mesmo modo é insubsistente um outro sophisma dos contemptor·es 
do divorcio, pelo qual fingem acreditar que se difficultwrá de todo, com 
.semelh2.nte reforma, a partilha das legitimas paternas ou matern.a'S, no ca:so 
de segundas nupcias. A obj ecção é de uma fragilidade incrivel. E' i:acr'ivel, 
porque não ha divorcio <em partilha de bens. 

Demos, porém, que ainda está de pé o s·ophisma, para destruil-o de vez. 
Os filhos, em qua·~quer numero ·que eúEtam, terão um ·só pa,e ou uma só 
mae, conforme sómente o pae ou sómente a mãe tiver ·convolado a novas 
nupcias. E unicamente duas hypothesE's caberfam aqui: ·OU <·e fez . a divisão 
dos b.ens do casal no act·o do divorcio , como determina a lei , ou não se fez . 
No primei-ro ·c•aso , o'S fHlrns de ·cada matrimonio teriam recebido exacta-
mente o que lhes houvesse cabi-do. No segundo, s.i tal · criterio se admitti<se 
em o nosso direito civil, bastaria divitl ir·se a heran ça pate.rna ou a her.ança 
materna pela tota!idade do.s fil hos .que tive:sic·e . tido um ou outro binubo , 
para que «e f'.zess·e justa e mcionalmen t·e a parti-'. ha. 

A situaçfo é a me<ma dos filho·s de viuvas e viuva.s, que se to·rnaram 
a casa-r depois de uma primeiro o•u de urria segunda v.iuvez. A respe-ito, já 
dizia Naquet em 1884: "]e ne sache pas qu'il en soil jâm·ai's; resul!té des 
dlf.fji-cu1!tós pour fos parta.ges des snccc:>s.'ons, et je ne vai pas ,pmirquois ce 
qui' e'S't facite dans le cas ·de secondes noce résulffan.f dii veu.vagé, z.e!isse'rdit 
de l' être, quand les secondeis noces resulte'ra,"ent du .divo·rce." 

As.sim', no ponto d·e vista 11egal, uma vez .que não .poude ü amo·r dos 
fllhos evita.r a ruptura d.os conjuges, ·é parn es,ses mesmos filhos indiffe-
rente que nos limitemos ao simples desquite ou que se decrete o divorn ·IO a 
vinculo. 

Quanto a·os effeitos rnciaes e mo·raes, chegaremos a c·onclu<Õ·es bem 
mais favornvei.s ao divorcio amplo _. Ei , como é de boa logica, não nos oc-
cuparmos .·dos ca•rnes feli zes e unidos - .oue não s-e acham em dü:cussão -
para nos deter ~ómente ·no ,exame da sorte nos fi1hos de'ante do s-imples 
desquite, de um lado, e da d9s sofoção dü vinculo oonjuga:l do outro . 

O grand.e .perigo , o inconvenientg maximo, übjectam os antidivorci.stas, 
está na prese·nça de um padrasto -0u de uma mad!'asta no lar co·nstituido 
pelo:s novos connubios. Será um mal ou será um bem? 

Sem considerarmos o -sem numero d:e desquitad·os e divorcia·fos. que se 
separaram fern filhos, por que, então, não se prnhibir lambem o casamento 
dos viuvo·s e viuvas? Não haverá do mesmo modo. um padrasto ou uma 
madrasta na nova familia ·da~, binubas ou dos binubos? 

·Condemnem MI ·situação 'OS pos'tiv:istas, é ·1ag'co, pois · que, para os 
s0ecta•rios de Comte, .a viuvez perpetua é um artigo de fé. Rejeitem-na os 
moralistas de Mal a.bar, ·cornprehende-se , porque neste district o do Hindostão 
o·cc'd.ental, não o·e p·od em os viu vos c2sar de novo. 

Mas, onde ma·is ~e patente' a ·O absur·do é no pe!'igo que par-a os filhos 
descobrem os antidivo rcistas no casamento dos d ivorciados ; quando para 
os viuvoSi o to·Jeram e consentem as leis de todo·s os paizes a-r1itigci:; •e mo-
dernos, excepção -unica d-aquelle minusculo recanto da India. Ahi, ao menos 
levavam o contra·senso ás suas ultimas .consequenc '. as , queimand·o vivas· as 
viuvas com o cadaver dos maridos·. , 

Exi:oitindo, porém, o binubiü em todos os codigos do mundo, é inev.itavel 
o di"emma, ou soffrem os filhos ·com as segundas nupci•as, e estão errados 
todos os cod·igos que as p.ermittem aos viuvo~; ou não süffrem. mofrvo 
pelo qual as consente o direito unlve1<.sa ·SimJiNtudiae, e, portanto, não lhes 
_pôde ser um mal o consorcio dos divo·rciados. 
· Apartearão os .detra.c·tores do divorciü que, na viuvez, desappareceu um 
dos co-njuges . - facto '.rreparave'l, porque os mor·to s não voltam. E a viuva 
póde precisar de um ·novo marido, que a amp.are na pobreza; ou o viuvo 
de uma segunda esposa, que lhe d-irij.a o lar. 



- 175 -· 

E' a mesma, a mesmissima a situação social e moral dos1 divorciado~. 
A mulher desprov•ida de recursios para acudir á subsdstencia dos Hhos 
de cuja posse 'ª tenham encarrega·do os tribunaes, preci·s,a de alguem qu~ 
lhe garanta o pão, a si e aos s.eus; a.Jguem que ella ·escolha por uma a.fofeição 
bem mais ex!Jerimentada pe1o primeiro infortunio e a quem po·ssa entregar 
confiantemente a defesa da prole, ·carne de sua carne ·e sangue O.e seu san-
gue. O mar:do, por .sua vez, tendp de ·sahir para o trabalho e para as 
suas occupações, ou deixa os filhos, S·i lh'os confiou a Justiça entregues 
á problematica dedicação· mercenaria uma cr0iada, ·de uma gov~rnante de 
uma insti1utrice; ·OU vae p-roou-rar uma outra esposa que delicadeza · m~ral 
pela meiguice e \piela bondade, ·Saiba dar ás pobres crea~dnhas o que nã·~ 
soube a mãe desnaturaida. 

Aqui, é fatal uma outra obj ecção dos ant.idivorcist-as. A mulher divor-
cia.da póde ter recursos, ou proprios, ou fornecidos pe'la pensão a que tenha 
sid·o obri'gado o_ marido e, então, ces.sará para e!la a nece•ssidade do am-
paro materioal de outro .tomem. E eil·os a >Se imaginarem vktoriosos com 
a replica. 

E' mais uma bolha de sabão , que se vae desmanchar com ·o ·Choque do 
primeiro argumento. A pensão póde falhar, ou porque se desempregou o 
marido ou porque •s·e ausentou para log:::.r ignorado, onde mais ninguem o 
póde coagir a .enviar os recurrns devid'os . Quando, porém, não falte essa 
pensão .e quando tenha ess·a mul her sacrific•ad o a·os filhos o s;eu direito ao 
amor sexual, habitualmente tão imperiorn como as suas outras nece•s·sidad!es 
physiol·ogicas e affectiv•a>S ; .mesmo assim, deve ella, póde ellra prescindir da 
assistencia de um homem, sem o qual fica o· lar inc-ompleto e falho? 

Não , que não basta geral.mente uma mulher sósinha , mias privilegiada 
que sej·a a sua a;lma, mais. culta que ·lhe seja a inteHigencia;, para tornar 
os filhos apto.s para a vida e lhes formar completamente o .caracter e o 
moral. Não se póde educar s·em o amor, é factó. e nessa parte é ins·ubsti-
tu'.vel a mulher. •Ma5 a vid·a não é só feita de .carinho,s e, então, deve in-
tervior o homem oom a sua as.cendencia largamente experimentada e as sua;i 
naturaes ap tidões para ·a lida, para labutação, para o strugg!e. Ninguem ·me-
lhor o romprehendeu e o d.iss-e, do que o benemerito defensor do divorcio 
na França: "L'édueiation, en un m.ot, souffre .>Sinon de cet exces d'arri'Our -
car ou ne pe•ut p'as trop alim.er - - dw m.o:ns de cei't arrvo,mr mal dz1t1igé" . 

Entre a morte., que victimou um do.s progenitores, e . o divorcio, que 
excluiu um -de'Je.s tlo 1ar, um n.ov·o .casamento é muito m:i:i3 nec::sS'ario e pro· 
v·eitoso par.a ois frlhos no segundo cas.o, do que no prime'.ro . A morte, 
quando não re·d·ima, faz esquecer muita culpa. No dh<orcio, si for a mãe 
que se perverteu ou o pae que se mostrou indigno· de dirigir a familia, 
a subs1ftuiçãv .do delinquente no casal incutirá nos fi'lhos .a idéa moraliza-
dora de que desappareceu para sempre o ente cr·im'noso, que e11es teriam 
pelo _ menos de censluar, :caso o acreditassem vivo. Semelhante illusão, na 
phase mais delicada da formação •do caracter, será um bem incalcula.vel 
para o :mor.ai ·das creança.s, pois .ficarão ignorando que ha na vida a objecção 
e a torpeza de uma desgraçada que não sabe ser mãe, deixa os fü.lhos ea-
tregue·s <. criados indifferen tes ou relaps-os, ou vae, -em lagares escusos•, prosti-
tll'ir com un1 amante aque!l.as mesmas caricias, aquelles mesmos labios., que 
deviam ser ·sagrados e que ella est·á profanando. 

Para os filho>S . portanto, .da.do que é .inabroga\·el a lei do desquite, é mui to 
menos prejudkia! o tl·ivorc'. o a vinculo; que perm'ttirá a co.nstituição legal 
de uma nova famila; - incalculavelmente preferível á s emi fami{za do con-
cubinato ou ao monSltruoso e raras vezes verda•deiro isolamento dos con-
jugi:s desqui~ados: Com os ,f:.lhos, tambem lucrará a sociedade, que, pof' 
subord!nar o d·ireito ·ás leis na1uraes, se irá libertando do preconceito e da 
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mentira . E, como dis·se Fourier, "vivre e'l ordre de men:so·nge ne sauraít être 
ql:ze dép11;ment et immoral". 

De·cretado .o divorcio e dada a ruptura inevitavel de um casal, com o 
nbvo casamento, que 9Ó se pôde conceber como feito por um affecto ma:is 
seguro e um .crHerio mafs ·experimentado; não mais fkarão a vida e a 
educação dos filhos entregues á indifferença dos famulos, si com elles vive 
u. pae; ou á possi:vel m:serfa ·e á natural fraqueza de um misera mãe, 
si a esta foi confiada a ;:iua guarda. 

Si · pros·eguirmos nestD. ordem de considerações, é ainda pela prefe· 
rencia do P"lsr,/rr.•e·nto l-iO;éit divo1rti.um ao que se contrahe po,si v1bdu~taJtem, 
que· teremos logicamente de concluir. Sendo infeliz o segundo casamento 
e merecendo . o padrasto ou a mad-rasta .as invectiva~ que ·se e.scondem na 
accepção pejora tiva desses voc;,abulos; na viuv·ez, não haverá ma·is quem 
reclame da lei e dos tribunaes a defe"sa dos filhos, que estiverem s·endo 
riJ.,arotyrizado,s. 

No divorcio, ao .contrario·, ao conjuge, que est:ver prlva,do da prole, 
garante esrn me•sma lei o direito de zelar por e!la, agindo juridicamente, 
protestando pelo .cumprimento do ·contrato di·vorcia1l, requerendo a revisão 
do processo e dependendo, .assim, proficuamente a sorte das m'.:seras e in-
defesas creaturas. 

Baseado nas conc!trnões da esta.tistica, - trabalho impossível en1re 
nós pela def.iciencia de da.dos censitarios - estabeleceu Emilio Noquet, em 
1904, a relação de viuvos para divordados de ambos os sexo.s, podendo 
cbntra!h'.or segunàas nupdas e tendo filhos do primeiro matrimonio: 83. 150 
viuvas pa.ra 13 .056 divorcia,dos, ·- dobro de 6 . 528, pois tantos foram os 
divorcfos conced-idos. Foi de 1 :6 a razào geometrica encontrn.da, com des-
p.rern do resto. E, consi-d·Er2{ndo-,a, d.iz ' Noq:ud: Ainú, que 6 époux veufs 
et pou.rvus d'enfcm~s s;e remariernt, nos ph,vlo\s1ophes chré:viens et no'iS profels-
:>!eurs de vertu's civiques n'y aprkç-o ivent aucun inconve1nient. Múl!s que un 
septieme - u:n dlivo:rcé cdwi-ci sajou'fe aux au(res, la_ société -s' écrouíe . 
Cest. tout Sinip:'J,~9,men·t g,roi:e.sque." 

Grotesco e ,inconsequente. De facto, havendo perigo para .os fiilhos 
nas segundas nupcias · e admittido que fos~iem perversamente máas todo'S 
es·s:es padrais:tos e madrasta,s , teriamos, ein 1904, 83 . 150 lares de viuvos 
pode:ndo re.constituir-se na imminencia de entregar as1 •crea-nças indefesas 
á ferocidade dos monstros contra sómente 6. 52.S lares de divorcia·dO's, ou 
seja 1i13 menos, .approxima!damente, do que os primeiros. Logo, quando 
houveé'\Se uma amea.ça 1para os filhos com a pres-ença do padras:to ou da 
madrasta no casal, o que ·se deveria fazer fôrá prohibir de p·referencia o 
casamento dos viuvas, ·cuj.o contingente é bem maior, 13 v~zes ma:or que o 
dos d.ivordados; relação quasi constant·e em 21. anhos de es.ta·tist-ica. 

Tudo isso quanto aos filhos· ·existentes de um primeiro matrimonio. 
Mas, quanto aos que ·na·scem das ligaÇões illicitas, dos, conturbernios , -das 
mancehias, d·os suocuhatos, fatal e dolowsamente inevitavei·sl na vigenda , 
absurda do mero .desqui~e sem o divorcio a vinculo? Serão, po1r ventura, 
meno·s dignos e merecedores de prote.cçào e amparo o s.eu .destino, a sua 
meninice, a sn.ia educação 1e a sua vida? Como lhes negarmos o direito á 
existencia socia,1, si não se lhes pôde imped-ir o nasDimento? Decretando-se 
-que fica -prohibido -acis divor.ciado•::; o exercício da funcção reproductiva? 
Contra semelhante monstruo·s1i da,de, si a tentas·S\e alguem, brad•ar.ia a res· 
posta dada por M·irabeau, ha mais de um seculo, a um p.rojecto da violen-
tação de um d'i reito imprel>i,criptivel : "Si vows ,votez oer:·.te loi je /ais ici le 
serm.ent d la vioier". Obrigando-se es~;es paes a es·c·onderem á _prole o 
propfi.o .affecto , que a gerou? Ma,s, por que se instituir como preceito uma 
clamorosa mentira, contra a qua1 s·e leva·nta e protesta a natureza? E, si 
esses paes ' amarem perdidamente Os< seus fi;!hos, si forem de uma mora· 
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!idade inatacavel, si forem honest.i"simos e d.igno:s - dignos, porque não 
é a trnição d.a esposa que denigre ·o caracter do ho

1

m em, nem a indigniqade 
do marido que macula a honra da mulher? Por que, num regímen de liber· 
d ade e igualdade, c•rear to·da uma clasé e de pari-ás condemnados ao mais 
aV'iltante desprezo, toda uma intermina rheoria de L.J hos que não podem 
proclamar altiv.amente a sua paternida,de? 

A es.ses, que nasceram tão natura11rnmte corno os outros e teem i.guaei> 
direHos. á vida, que se •po·dem tornar tão uteis á ~(Jicíed,a;;ie e tanto se 
d.ignHic.ar pe'1os mer:.tos e vi-rtudes, que tanto s·e h"ã"o destacado nas .scien-
ci as, nas artes, na poJ:.tica e na ,s.dministração; a esses pelo meno·s, hã<> 
de convir, ·O divorcio protege ma-is, muito mais, muiú;simo mais do que a 
absurda indissolubilidade do laço co111jugaL 

Houve, ha afoda e haverá em todos os tempo·~, po·r certo, moraJ.is.tas 
· metaphysicois que os corndemnem friamente , emqua•nto a. ex;stencia vae 
cu'mprindo as sua•s inexoraveis fatalidades. Um are sustentou, e fe lizmente 
esquec;:i nome desse monstro, que 015 filhos VMegitin~o,s dev,írom se;r PJ;.!1Iida.s 
socialmente. . . pelo crime de te'!' nascido co·n·tra a lei : como si a concepção 
cuidasse de cod·igos, como si 'ª prncreação ·Cogitasse de convenções. 

·Mas é a propria vida que 1se en;;arrega ás vezes de mostrar .a esses 
preconcei.tuaEstas quanto sãio futeis e vas as suas theorias. E, a proposito, 
permitta;me a Camara relata-r··l.he LUn facto, '.dentro do qual ha toda uma 
lição de moral. 

!Numa famiJ:a d e elevaJda posição no Imperio , foi negada a mão de 
uma fil na querida 'ª um deterll)inad-0 pretendente, socio enta·o de uma das 
melhores firmas desta cidade, pelo motivo unico <le ·ser este filho n;aturnl. 
A moça, encantadO"rarneht-e bella, suboJ'dinouose, como filha .submissa, ao 
ferreo preconceito dos paé::s; o pretendente, ferk\o nos seus .. brios e affectos, 
retirou-se d.o pa.jz, a procurar nas v.iagens um lenit-ivo ou o .esq uecimento. 
Ab;1·teu-~1e profundamente o moral áquella victima desvehtuaraJda do orgulho 
pater'no, aµgmentando-se-Jhe no org.anismo .comhalido a predispo.sição para 
a receptiv:·dade morbida . A molestia veiu célere e, em breve tempo, uma 
graviss1ma infecção d·evastava aquella fascinad ora bdleza de dezoito annos. 
Depois da interrvenção de vario.s me-dicos, impotentes para debellarem o mal, 
foi ohamado um clin.ico .de grande f.ama e renome, provectü professor da 
Escola de d\lledicina, já hoje desapparecid,o. Sabedor de qttauto ~e llavia 
passa.do com a enferma, tentou o mestre émerito quanto podiam .a sciencia 
e a sua longa pratka, vencendo emfim e arrancando aquella desventurada 
ás garra•s da morte. A Jarni'Ea · não. sabia como s.ign.Hi·c.ar ao Hlustre fa· 
cultativo a ·sua i·ntrnduzivel gratidão. Da·da a alta, qua11'do o vdho .conse-
lh~i rn o.fferecendo-.\-he toda a sua fortuna, tentou beij a.r-.\he as mãos, o me, 
dico ~xcelso , revoltado contra o preconceito daquelle homem que victimara 
duas creatur:a.s, contra o preconceito de que elle proprio era um outro 
perseguido, o medico respondeu del.kada, porém a•l1ivamente : "Perdoe-me 
V. Ex., mas não posso receber o·s seuis agm:de-cimen:tos porque eu tam.bem 
soa fUho natural." 

Foi próveitoso o inc:dente, pois mandaram chamar o negociante por 
telegramma na Europa, fez"se mezes depois o cas.amento e os dous; esposos 
foram e continuam a ser fe lioi.s1simos. 

Soceguem os Prudhommes de todos os matizes e attentem ·os homens 
de coração e de alma, já preparados pela emancipação moderna para encarar 
a vida de fren te; o divorcio , que já provámos, proteger e garantir a mora-
lidade da fam;l ia, garante e 'protege muito mais ainda o interesse e o des;-
tino dos fHhos. ' 
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E que µ0r nó.s· concluam esta p.arte da expos,ição as pro.fundas e \i·era-
cissimas palavras de De~ca\J1és: 

"Le foyer est p'an'out oil l'enfant se sent aimé~ ÍJnl3~ruít et respecté" ; 

* 

Defrontamos agora com uma outra muralha chineza dos antidivorcistas, 
a ima.ginar:a protecção :Cl'os in!eres·ses da mulher. . 

Aqui, formigam os .argumentos, superabundam a's provas e. fallam á 
saciedade as .estafrs ticas em favor ·do divorcio a v·inculo, a necessaria, a lo-
gica, a fatal consequenoia do cas.mento <Civil. 

Um pr:meiro facto vae, de golpe, illuminar profusamente o. as0sumpto. 
Quando se dis.cutia na Al1lemanha a reforma do Codigo Civil0 que .alli 

vigora desde 1 de janeiro de 1900, dirig-iram as mufüer·es ao Reichstag a se· 
gui.nte petição: 

A santidade do casamento seria consagrada e nã:p comip·romettida por 
um d!ireito divorcíial maJis facil. E,specBaliment!e o proj.e·cto do Cod'igo re!cusa 
awtorizar o divorcio por causa de ave·nsão iinven:civel ovrtr'ora · ga.rantida . 

Si be1n que se pretenda pm~eger tornaJnd'o o d!ivo1rctio m1aü diffilcil, a 
d!ignfrtade d'o cw.sam•em'o e a momDida.:le publica; achamos ab1Sofotamente im-
nio·ral encade·ar um ao ow'.rn, pefo forç(L dJaJs leis, · esposais que nenhuma 
especie de affeiÇão liga. . . 

Um casamento, as;s'im desu1údo, não poderia jámcâs se•r benefico para a 
eduoação dos fclhos ... 

A vida comnwm forçada de dous seres., ,que se de'festam, é-lhes peri· 
gosa, ph)'sica e psychicamente. 

A depresisão dos caraateres resultante de·3sas tristes UllÍÕes e os máos 
tratos hc;,fJituaes, consequencias ordinaria.s da aversão reciproc-a, bem de-
pressa transformada .em odio mor.ta;, teem t.ffeit os ddplurave!s para o cor.po 
e para o espírito e conduzem a uma muíua desmo.r.aüz1açào, sob.re.twd!o p;rie-
juckcial cws filhos." · · 

Foram mulheres de um paiz adiantadissimo, paiz de instru<:ção larga 
e amplissimamente diffundida, paiz que marcha na vanguanda da civilização 
actual, que a:ssim fallaram ao ·Congresso ·de sua P.atr:.a, em nome ·dos seus 
s.acratis1s0imos interesses de esposas e de mães! 

. Em Pariz, no Congres1\o feminista ue 1900, o paSISü foi mais adiantado 
ainda: propuz.eram, P·Or unanimidade de votos, o divorcio por consens10 
mutuo; ·supprcmindo-se de vez a simples separação de corpos. 

Ha mais, na con:ven.cedor.a e).oqueucia ·das eistatiE•Ücas, e é' a França, 
o cerebro do mundo , que ·vae fallar por nós; em 2'1. annos, de 1'884 a 190;l, 
o numero do& pedidos de .divorcio e de 1desquite a·presentados por mulheres 
foi S·empre, sem uma unica exc·epção, do que o do,s pedidos. apres,entados 
por homens., O me9mo na Lnglaterra, ·o mesmo na 1Belgka, .na Sue.eia e na 
kllemanha. 

Si o divorc:·o sacrificasse acarn o interesse fem·Úlino, fôra miStter ima-
ginarem.se todas .es.sas mu~heres destituiid.as de intel!igencfa e de senso 
cornmum, para que pedissem espontaneamente o ssu pwprio sacrif.fcio, 
a sua propria ruína: -

;E quer saber a Camara quantos foram os i·neptos, - ineptos, porque 
no dizer 'dos antid·ivorcistas, é '° divorcio attentatorio desse mesmo interess~ 
feminino - ·que, só na Fr.ança , procuraram spon:t.'e lilarum o p.roprio d:amno 
nes~e .Ja.pso dilata~o? 102. 0'22, que req~ereram divorcio, e 149. 757, que 
ped;rnm a s·eparaçao de corP'os, contra 10. 964 homens, para o divorcio 
e 78.874 p.ara o dõsqu;ite; .ou ·sejam, no prime•iro caso, mais d·e 14, ê n~ 
segundo m11is de· 18 decimos de mulheres, élo que de maridos! Contra a 
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erronea asseveração .dos antidivorcisitas. •como negar, como refutar esisa 
Jlf!Wa esmaga·dora, eloquente, forn.ecida ·por 21 annos <le estatistí.ca'i' 

Dir-se1ha que, não ;Sendo as mesrria:s que alhure•s . às, condições mes1olo· 
g:-cas -de ,nossa patria, é errad·o conc·luü·se ·dos costumes de outros: paizes 
JJara o no·sso. Dir1se,ha, como se .cf.:z tu.do. como se 1sustenta..rn os mais; es-
4itruxu1-os. •absurdos, como }á S·e aTfirmaram o geo·centr·i&mo, a as·censão da 
.:agua nas. bombas as·pirante.s pelo horror .aó vacuo e a fluctuação dos cada.· 
veres pela perda da alma. E não faltarão, para cada d·esmenti·d·o formal 
-e calmamente opposto pela S.cienci.a á.s a·busões e aos erro•s1, es1piritos ultra· 
<eonse.rvadore.s que amaM•içoem e verberem· .a s descobertas de um Gali!eu, 
.file um ToríceHi e de um Franc'.sco Bacon. 

Acudamos, ·po•rtanto, a esta ob>j.ecção pueril, para •que não fique de 
-pé .nem mesmo a a.pparenciiil de um argumento. A noss·a natureza. - as terras, 
~s ii:éos, as aguas, a fauna e a fl.ora -, é inconfunct.ivel ·com qualquer outra, 
.não ha duvid·a, o dá-nos ·por isso a caracteristica, o feitio locaL ·o que bem 
~e pó-de chamar a indiv!dua;;:iàade geogra.philoa. Os noss·os costumes, porém, 
.1t noss1a 'Vida •social, - na51 artes, nas 1s.ciencfas. n·as relações munda!'las, no 
modo d•e trajar e até nos divert.imento·s preferidos - , são irlteiramente, 
-visivelmente europeus . Is·so, não só porque foi •europeu e latino o elemento 
J)reponderante na no!>.s.a ethnogen '·a, como ainda pü'tque, em communicação 

. € permuta dJrectas com a · Europa, s-offremos o influxo de quànto alli se 
passa, .incorporados definitivamente como estamos á maravilhas.a dviJ.ização 
ocçidental. A prova: as no'SS'as leis, a nossia j-urisiprud·encia , a nos•s.a ped·a· 
.gogia, a nossa org.anização politka e a no ssa J.itter att·ura . que, qundo nfü1 
.copimn tal qual, proéura:m pelo menos imitar quanto s,e faz além .do Atlan· 
t ico. Nem se · insinue que · tiveram: o,s .E:stados Uni.dos: decishra influencia 
<em nossa vida constitiicional, porque, an.ewr da differença d'e c.onti·nente, 
'{) co1o'Sso norte"americano tamibem se mod'elou, mutatis mutanâ~s, por essa 
;rnesma civilização occiaent·al. Podemos. pois, ·concluir com logica e acer;to 
ile quanto succede .no•s povc.s civil'.zados1 do Occident-e para a nos-s:a propria 
.nacionahdade, da mulher e do .homem europeu81 para a mulher ·e o hom em 
b razUeiros; nas capitaes, pelo menos. Ne interior, não 'é, ne.m podia ser 
.assim, está claro. Por i·sso, porém, não se imagine que se J.imita ás, c:da.des 
a acção civiliza.dora do progre<;so. Transmittem·se sempre os effeitos , faz·se 
.fatalmente a propagação, ·com mai'or rapid.ez aqui, ·com menor força ac·uJá, 
:rna's · sempre na razão din:·cta: da.s capitaes. das massas de irrndi:ação, e na: 
razão inversa de uma potencia ·qualquer das distancias . · 

Vencidas es·sas objecçõeis, surge um.a outr.a que, s.ejam quaes _forem 
"1S variantes com que a formulem .. s·e reduzirá ·sempre ao conhecido apo· 
·pethegma. d·e Montesquieu, "Une femme qu~ rfpudie .n'exerce qu'un trr."ste 
remede. C'e'sf toujours u .n grand mafheur porir eUe d!être coneraint!e d'al.Zer 
c hercher un seco!nd mati'i,. lorqu'e:lle a perdw la pluparrt 'de ses agrément·.~ 
€hez un ctutl':e." Asstlm, depreciada oe~o ·Casamentlo, diminui da d.a mvsteriosa 
iJoesia, da .v.irg-in<lade, sem ma,is. o viço que fascinou o primeiro _marido, pêt' 
-derá a mul·her com o divorcio, por se encontrar .s;em mai·s .attracfrv.os que lhe 
:Procuram um outro e:>poso. · 

A va1ler o argumento, ·Como s·e explicarem então o:s cons.orcios das 
viuvas, que forçosamente se encontram na·s mesmas cond'ções das divor· 
eiadas? Nas mesmas condições, repetimos, porque não ha differe1wa alguma 
<entre o nipu~d·io 'e a morte od'E; um mar·ido, para a plastica, a belleza, os en, 
~antos, os agrément da mu:lher. .Esthetica e physi.ologicarnente, é id·enti-q}t 
a situação ·de umas e outra:s. 

E , si ias, divorciad a·s .s·e viss·em ;mpossibfita·dfl:s de um segundo casa-
mento, em i.gual impossfoilidade se deveriam ta:mbem enc-ontrar as viuvas; 
;nem ha como de•smentir a conclusão. · 

Muito diversa, porém, é a situ.açã:o pata ambas·. ,Entre nós, geralmente, 
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é do-s 15 .ac.s 25 .annos que s1e carn a m:i;ilher, emq1rnn\to -q1:1e -e là ors,. rn . .aos· 3(} 
que S•e dão qu:asi tod0s ·lil·S desquites•, p.ara: s1ó fal1:a•rmo.s -tles'Se · me'ib le·g.a1 
.Q,e ruptur.a.. Ora, é. p<re.ciamente deirtro 1;\estes lim'iles, na Iil:Orma!id.a·d·e dos 
cas.o·s, que ;att'inge a mulher- ·0 ma'll'irno d·o seu êl.e'Sabr·ochamenfo phy.sicó é, 
porta;nto, ·file ·suas aptid·t'i·es p.ass·ionaes. ' 

A: prolla, o sem .11mmero. de viuvas ·que se 1to-rnam b1nU"l:ías .atié ·es'.'i 'a. 
·idade·; .a p-rova, o doJ.oToso contingente ·com qute oo:r.J.<tri"biuem para O•S · esc'an-
.dwlos d·o .adll.:iei:i'o serihor.as -casadas, que, s•em ma'i1s "© fresíC'©r d.a beaufé 
du · .diable, encantam afoda ao p·on•to de . achar um paTc-efoo '.Pata O'S pe•rigo-s. 
d·e9se,s encontros cr}m:inosos. 

Ad.mittinse que podem provoca·r paixões a viuva, que se · case, e a 
esposa,. qm;e enc·o-ntra um .s:ocio p.ara a deshonra do m:arid.o, p·ara ·negai-o ás . 
. d·;v.oFciadas, 11.as mesmas condiçõ.es d1e id.ad•e e bellez:a, s·er'ia i"rrfaoriament,e 
illo.gic.o se, 'não f'O'sse in:teirament•e falso . ·Mas é :fa·:so, .c.om1Q p·r.o>.na :A.Hr.e:do 
VaHensi-, JJa sua L'.Ap1ptiica~.·on de .la :lOJi d:u dHvorc·e en Frcuzce - o•bra receRfe, 
d·e 1905. Em :1'g97, nes·se J>•aiz, contr.ahir.am segunilas nnpci.as 2.4'98 'homens 
e ·2 .. 113 mlil'lheres, d0s homens, 907 âespos.aram viuva:s -Ell!\ divorciadNS, e 
1.591 esco1he-rffm sulte"iTa·s; da~ mu'.heres, 818 Cfrsaram-se ·CGm viuvos ou 
divo,rcütd.0-s ·e 1.295 com solf!effros. Em 1895, 1.101 dhvor:c iaà:o·s e, em 1'901. 
2 , 749 caisaram~se .tarnbem, üGm S<olt-eiros. 

'Des•s;e modo, si a <Elivordada é innocente na sep.aTação, ·s1 é d·igrra, ca-
rlnho·sa ·e bio»a, bem põlàe el'l.contrar um segun§o ma"ri·dl!l qu:e a faça feliz 
e a .ame·; d0 amsT q1:1,e tant0 merece, do amor qu:e -é o seu destino 'na vida. 
E, então, o d ivorc-io lhe será o .salvamento d.esej-ado e mereC-ido·, pois, .Como· 
já o ·di!ss·e L0ui'8 Blanie: '"' ppwr .T"homme dans .le'.S un(iq·ue.s ma.I' assorti.es-, te 
ma·r,iage est une contr•aiint!e; p·awr la femnie ,fl e'st une cnain-e .'" 

E que ·dol0rnsa, gue pesadiss1ma cadeia de s·offrimerrto:s, de torturas,. 
de .angustia•s e •de rnaTtyrios ! 

Objectam a'i•fl'ila outro,9 o,pJ>ositores do divorcio - e queremos res·pontl·er· 
a t o•das a-s :ó:bj'ecç'ões - que, s:en·do mais re!:gio•sa de g>u·e o :h:omem_, ha 
para a mulher, ne;::ise insfituto, um verd.ad·eiro attentado c·ontra a sua· con-· 
rScienc·ia. 
· Pr-ov.arn ,o ·ccm11tr8rio as ·estatísticas, que já tivemo·s ense) o d.e citar . . Mas,. 
quand'O aE1sim n'ão fos·8e, quem · a manda co1wcilar a novas ·n:u-pcl:as '? Si n:ão 
lhe repi.rgna .a TUpttlra do desquite, pois mu:·tas o requerem, repugnar· não 
lhe 'P'Õd:e a iJ..o füvorcio, po·rque 1ning.u,ein á força, :a ofrriga :a .coage a p:rn-· 
ticar um acto que é de seu· inteiro· e livre arbítrio. 

1E1fa -s1eguiká, .cgmo •e 'homem, 0· 'camin'ho qu·e· •lhe ·aipGni:arem a sua. 
aJma, a •s:um :c0nsc'' en·c'ia e .a sua mo1ral-. E, cerno n-8:0 é ·a lel que m'anteirn 
.unddos ·G!·ous co,njuges fefrz.es, po:is a mesma .Je:i ,perm:i tt•e a. B1e,,pa-r.açãó · .de 
oGrrpros,. :as•sim ··tiamhem, po:rqil'e o con•sinta, n ·ã@ será :a 'Lei ·qne v·á -pro:du·zir 
o div@rdo. 'fia1\ie. JfüT Fl!Õ.S Samipafo Mello; n.a sua Fam1Ntia e '!Xvérrio, ip;m.hE-
c·atla em 1:906: "'' 'I'r.ata-s:e da . iz:ni&o co,nsag1rada peilo easwmento, Z'st'o é, 'p"ii:lr 
esse co.njNnc,~o a;e Jonr:vaaML@de,s es~wb·eiMd,1das pela soC:úe.i$aile ·e que n:êío.· se 
d:·s1s·0:fve, 'miels1mo pefo d'f.vio,rc·~o sinão p'or .outra·s formaJ'í:dwdes m·ais rom-
plexas., maJ.'s demoradas e não menos solemnes, q·ue .!ff -1.éi 1aril.ena pap!ff aJast.ar 

·fada .a •evewtua:li.:.tlade me /Tl!<!Nnentane@s caprii.c7fL01s'". 
Vencü;I.o-s •Hess.e· ·pu-n'i:-o, po•r se lhe,s\ ter dem11rl'fs<tr.a;d10 que não •a<tt'erlta 

o .ifüvorcfo •c:owtra Ds· Í'D'tere·rnes da mu'\"h.er, 'bem p'0·1'lre1<Jl' os o_1J:p·m,gnado-r:es da. 
re"fl1l;rma imterit·er a •ó:füa ca.pcfosa aorgumentação, ·e ·Cl1e taonte ·s'ã0 ca.paz·es; · o· 
pyrnmismrc •e 'a .sspnisma, garantido agora que ·ser;á ie·fa ·um mal J;i:ara ·a 
causa feminina por facHitar ás mulheres a d":ss.oluçáo G1:0 J1i1ncu"l·l'l :currjugal 
.e :lhe.s d.ar l'ibercé!.ad·e· d·e mais-; 

Q-uan1'0· :á 'l;i.trerd~aaie excesstl:va; é velhiS1süno s argumemfo: .e · já f.01 I n-
vocado contra a emantip.ação do povo no regímen feudal, con1ta a difflirs,ão 

' do en·S!iM ,llJ:a campia;n·ha ·dos aposto los da Encyclo.péd'..a e 1con>tra · a su:p.~ressão· 



.cl.a ·.es\c1a>Vmtl'l'l':a ·na '1'l1r0pwl'?,*à:.t:Hd:a ábnLi.cimnista .. J);ep.oi:s., · nã0 .sed .o \Cl1i·neit0 :de 
<li1\FQ.1.ci0 ·QJ1ue v.á á1nitl.11.zillr"'0ilil .J'lred:'·S;pfrr :a ·muul:hter a Te:qrnetl'.er o :füvorc~o·. Als:s'im 
.co1mo aãi© Jé ~o "llec.efo filfa .ul:eEC'© 11.'S ::drer:ação :s:orc·broL; "J.illl>:e · m ant ern a·s mru 1ihner.e.s 
.h.olil<eS:ha·s ;e :p:uraíS: rl nJl!ü'.l:e;bu:.alíllta.v:elm.e:nte fi:e1s w9 deve•r rnobüi~1sÜnl]) <Ô.e es:p ©;sa e 
de mãe, ·:imna:s B:émernt.e .a p·r-o:pll'i;a h0n:estiml:aid.e e pureza; .füssim tamifuem muão 
:~·erá •.ess1e lliws!tiít.u:to j !'l.fiuliilco, ;qilll:e . venh>a fa:zer Âil!l11:a Nks-s•a'.!>i'Na !de 'lama Lmterecia 
'ºu mc1m.a 1'·ev0Hzrda tla'qu'B1ta :q.lilie :é f:e:L::z :e C'Ol'Pe5•J'l.Dllíld.'.1fa no ·cacral . Ahi ;e:s.t:á 
:a Jei :d© .m:aib!ito, :cm'.El.o j:ã •,§z,eim@:s selilitilir, .a ·mostmr :q1re tendcemos ·.r.i.<1;t1Ur.;a.l-
meute .a .ser .o ''!illl:e S;emp:r.e fo.r;r;icos:. Ahl está :a inercia mora·!, esta:fü:ca •o.u 
"dymamica ra :Jil'l'O:v.mr :q1me .o esp•oilta•ne0 :de icTud:a um é conS'.ew a:r ·o se:l!l est>aGi®., o:s 
:se11s raffeC'tas , :a's Fsmsas .symnp:a't:hi2Js. :E, o.01nn n-;i :pbeJfuom.enali:d·2 .. :!e .meca1rürca. 
Tie'tl'lrnrn C:ID:rp.o;m,, :dific a a :Slila ·tnajrect0.:nita .s:ern um_ :pnn:t.0 :d:e a.p0.'·o ou ap·prJ:·c:wçã.o 
.d:e ~um.a ;f;1D1 ça ,exte>tna, nr0 mu:n:d.0 mond, mesmam<eNlt•e, nirnguem periu l'ba .a 
:s:ua ·;vir©:a ·Siem :a i111.lj:e:rlfeil'.'en c1:a de m11l!i;s:as ·estranh.a<s, :.d,e .m<otriv:0s in-m1pera>veJs .• 

D•iV©'IJCira~s;e ··um recE'ail., rm ')p·omq.t1e ,s.e .'tez :p·a·rn a mull:Eer 1imt0:J.ern;v:eJ .n 
:cm:m.paruhia :G!•o mairido. cIDfül ".jlrnr:qm1e S'.e tü>l':Jl\0111 a mulh.e;r i 'lldi:gna rfo. esp:aso.. :Si 
a .ell a rn.ubre 'ª Ól'l:Sita .dnmircrirahva :1J.'a :acção:, n:Jiãn J.híe negn:tem©s :a liiberdafil:e ;q:ue 
pede :erm ;n@me do :üe!hl af .foct1D ..i!:lJJr.uli :dilil., da sua rfuonra ,crnns'.P.llfcada, .111.e tuda 
sua exi~tenda inj11stamen:tre IPr.an•smu:d.a'd:a JJbl'ftlii t1c;i ].0To:s" v ·'ª c.n 1ci's.. .fií 
o©ube .a;0 m a;r.irlo., JpDT :.q:ue "e •em l'l.om:e :d•e :q11e ·:pT.i:Ncilp:iros m10r2:es ai!:gemal-o, 
c0m :a :lei., .:á ::e s;p:®Sa a;ul:ul t:e:r.a ·oiu ,p:e;rv:e;rs:a :õjll!e ü :tni.hí:u mi·s eir.a·v.e:lilfil.ente ,ott 
lhe 't·ra:ri:s'fc·r:m.oo :o "l.a:r ;em .tod.a nm.a •g.e·heu.a ,d:e SO'fJfri:meatO"s ·e 001Jrrr1brios.? 

\i;j:cJillírJ:a. jd.elfle1!1J)mfa.!lílO'S a rJil!U:Í he:r, C@:ntra '.Cf•SI ·mfuo'S "Watrn>, .:as lgf.OS'S.einias, O· 
ino©Jtttavel -desq;rc;iti:sn:ro Cl!l10.s '1iLl·a<11id;o·s tyrramm:ro.s, rc.01lil'l a ,wrci<ea :d.ef·.e&a fJ'lr©4!-ei-
t@rn - a .-s'll!.a li!ber.mati:e &kefrro.itiw•a :e .c·o1Ji!i]il.ltellia, :a sua c:airt<a ·111'.e .aUor:r.i a moira!. 
O m(.JYam<a., :-n:ã;0 :Jih e ·Jjumg=i'G,:;; a:o · ~ a.dulteniro, ql!l;e ·:r.e.vo:J:ta, o'll! á .. peT'íler.sü\;ade ,qinie· 
degir,·ad:a. ·a w'iiGl-a inl::ei'Gà Giro :es.po:S'D; "'P'O-i<s f& rn. 11'l'Umild" . ru0 ioon:0 ::ente .o.s cle"i.C'ho'S 

,i:Jú orffimi·n:ID;;,.o - :r.ev.:©Jttain:te . m0n:sli:rrl!tGS~u:la i!le, q.ae não wai:s e)l:c0n tra gu.a.rlda 
nos Go"digo.s, .na 1J u:S1fü;a e :t'l'o .DiTeito. 

* 

Si, 'lou1'ge d.e ,.p:r-ejud-icar 'OS sacra tiss.imo:s 'i-n'teres:"·es ·d·o 'filho e ' d•a "m1t1lllil'eT, 
·vem Sábiamente 'O 'd.i'VO'l'Cfo :am:p·a:r:i1-D'S, do '>Ul'ÜCD .arnp'aro e+f•ica·z; O 'l'J.ll'e c-s.e 
;pód:e ,gaT.an:ür, -sem ile"nrentid:o.s ·phtwdvús, ·é que naél'a . ;s0"Nrerá c-om 'ª "re.-
'fürm"a a 'Í'n·stitu1çii:o ·da f a:milm - 'has;e ·:mra'l'l:ente "Üa <suc'i'ed·nd:e .act-ttaL ''lN:âo 
a famili:a-co'nvenção, não a farni!i.a"hypo•cri's'ia. ·ri'ã·ó :a ·fami•lfa-rneni·im·; ·m ss 

.aqi:uélila ,em .lq::u:e :s©rnelllte ie ·:amo.r ,e :a ·.hon:e:sH:datl,e ü garn :o·s s.eus membros, 
·füg.nii 'frc:m•1:do~}Jnes :c0 :c:STadtieu., tL@mrram<l!o-:o:s '°!Ep;tn s :p21m a .ex';~;tc.11cra e n1m el:S ::a·o 
c19:nvhv,fa;i E;© oia11 . 

' )'1.!ão se ro:or.rnpre'he:R:de ·;qu.e 1J3.RTa :a ·s.mfrerha:de p:rnssa 'haver .a im:e1füoT Viacrlf,a. 
ogem JiFa :op:er.mwffenda :·éJ.:0·s Jlmnes JID:a:J .Jtlllilliiffi(IDS, Ses 'O!lilid'.e tla'Jjita "'.© '©:dl o <em 
-vez :d:o ·cruf.hífu·©, ,as "ll!Jll'aii•s .afolll'OÍi:aJf;!Jte:s ::0ffer.1-sas 'cm :h:Jig;ár itle = ::ekew:a;do Jlle-s-
·1Jei:to 1m11!i•tuc©., 'Ois ·:r.ui;aiis ~,farumiestr0·s .'.e!XeifliJ<pd®E mke ~ll:mtr..clirca :e ..liLe ::1 utns tem •\<eZ 

1il·e l'l'm:a ifo·c1F11ril a .BS:Cr:>·l 'a ·Üíe ·m0ir,al! :OS'tifl ;os fi1ltl'>Jto.s. rQliJJe <JD•Oiliem "est:e:s 11·n,,.e111d,er, 
·~e ifa:c;to, ;cgm · :p'l'0g:er.fi~01res ê!ãiÍl!.e 1t1W!1lil .d'bes: :.re&']'l!e!ili:a'!lil a ·c.wi:rm.uura,, ;e se ·0.lf.<Ken'!lrem 
ti os •mais })Bsadus. i•!l's:uittc:rs. is.e ·aôhiin:awl1":am .rl.o:s ·mais· v·imu}e1'l!t©5 .doe·stO's ·-e, 
·não 'if<a:i<©, •Chegam 'a.'té ,ao ;il;ep.rÍ'rlil:entre :es\pe.cta:cu:\o na :]l:lta .OG'PP:OTà] ?· <<»u 1ha 
tl1U's ·mli'serns cr·e'a:f!Ç'íl's :t'l!ma emra:o;r:iil±riar~a e J'l t'e.O'o>ce :1tesâ:s:tern:ci a mrntal , )!'l!!!TR 
ns p1r.eseH'1!\'T ido ,e)x;em:p~© ifül ro:mn:ttlfg~©., ;sood'0 ~lhe.s .entã0 ~ me.llirnke ·tlllTI.a :n:n-
gmstia -swprema:; om ié.''lilires 10 resp:iu:jto ma:lera:V<e! :e diuétiL, •tra11:sformandocs·e 
,a fami'l•i·a 1ll'U'fil · v\iMei1rB· 1i:ruf:é:ct© mie d;eg:en:er,a111'0s ;p.rro·.Va'veis, de :.del.1illlqli!terntei? 
TUt•UTI0'S. ' 

"A :tiamUii:a, i!a:l (;J ilita:l oeIX'ÜEte, lé .ia :m1iã0 ·eHleotiva, .monw!l ·e i'l'yner:gka .d:©s 
paes ,e fi.J'h0·s, 1J:i:g:mdi0Ís imtiu:ui;m:-e11te ientr-e .si 1Jelos 11l:a.g0.s .na:turaes ,d.o ·a.rnOO" .e 
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ela consanguineida·:le, sob a sa.ncção e a salvaguarda da lei. Nem o phalans-
terio do Fouúer, ne;n o clan .dos celtas, nem o serra.!'ho düs turco•s, rrnas o 
casal e a ,prole, os .dous p:rogenit·orés ·e a descendencia,. cuj·a criação, am-
paro e ·defesa, lhes incumbe promover. Send-o a patria uma integração d-e 
familias, ·d.esdre •que uma dest.as se desaggrega, - ·e é de·saggrega-r-se viv·er 
em 1ut·as dia.rias, deeahi-r da necernaria respeitabilidade .e ministrnr ás cre-
anças tão perigosas lições - fa.1.ta aos s:eus destinos socia·es, anniqwiia.:se 
de descredito· em descredito, precipita.ise de degradação em degradação, dei-
xa d-e ser familia. O .Ja.;:, 011 S·e faz um prostjbü'o, •si nelle eàmp:eia o rudul-

terio, ou se transforma n.um pandemonio, si foi o amor s·ubstitu.ido poT uma 
inconci1iavel incompat'ibi:lidade de genios-. A mulher, a berregã ou a megera, 
e!Il vez da deu:sa amantissima e tutelar; o· maTirdo, o carrasco ·ou o p·rnxé-
neta da propna des:honra. em vez d·o natural e nobil:is.s·:ino d.efensor ·da 
prole. A es.po•rn martyrizada ou Xantippa, -o homem tyrnnni.co ou So·crates. 
O matriarcado a mascarar asquernsamente o meretrkio clandestino, o poder 
·marital a se ex·eroer pelo doesto ·e pela bruta!i.dad·e. Tudo .isrso bem será 
podridão ·e mazella, torpeza e riojo, abjecção e sanie, amoraJi.dade e villi-
i'endio, mas :não é o lar, rião é .a fami'.ia_, nãó é o domus , onde <:-e -po.ss.am 
formar homens, onde se possam prepa.rar -cidadão·s. ,, 

· E à divo·rcio ve·m· fazer a defesa da familia contra todas essa.sr in.fe-
cções moraes, a necess aria e urgente pro-phylaxia d-e toda•s ·essas miserias. 

rüe quantos o negam, faz·end•o-o em nome rda oseudo-def.es:a da familia, 
uns g.iram em torno da argumentação , que se póde c-o11densar nestas pala-
vras de Portal.is, ao se dis·c.uür em França o Codigo Napol1eão. - "Quando 
osi elspos'os sabem que não se podem d6'Sligar, cuida;rij.o ma'is e:m se agradar, 
cumprindo melhor os seus devere·s, serão mali:s exactos nas suar> obr'igaç.õe'ls 
mutwa,s ilncft.na:d:as a se poupar e a abafar a:s causa.s •de d!/.scorrdia, que muitas 
vezes não se desenvo.lvein e chegam a ruptura}. sómente porque 'se ,sabe que 
a separação é impossivel.,'' Aqui. é f.ac!1ima a refutaçã•o, bast ando a·rgum en. 
tar a cont1•ario censu. Sabendo· que o vinculo é .indisso:luvel ·e que, até com 
o desquite, f.ica a união s·ubsistindo, o espos:o perverso e máo dará mais 
franca expansão ao f eu genio e tyran.izará mais tranquillamente o outro.. 
cont•radiz.endo-o na mais visível das verdades, ·irritando ·o na mais natural 
das :sympathi.as. offendendo-o D'O mais sens.ivel do amor.propúo, -ferindo .o 
no mais delicado da sensibi:!idade. E o gesto natural e humano ·de -repulsa, 
o ·reflexo de qualqu.er •irracional contm ü máo trato, nem se chegará a es-
boçar, po•rq_ue é defe,sa a 1-iberd.ade e não vi'rá nunca para a victima a hora 
bemdita rde se livrar do carrasco. 

Outros objectores invocain os males .que produziu. o divorcio em Roma, 
onde mu.lhe•res houve que marcavam a ida.de pe1o numero de .SeiJla.rações, 
para o condemna•rem em nossos dias. Estes erram imperdoave'.mente contra 
a Soci.oJ,ogia e é f0acilima a prova. Não .s·e póde estüdar ·nenhum oh:eno-

meno·_·!social,. hoje que a critica abandonou os p~ocesrns empyric•os de anta-
nho, sinão dentro de um certo .povo, passando-se em condições mesologicas 
especiaes e .desdobrando-se num tempo determinado. Excluir da sodoJogia 
a raça, ü meio e o momemto, fôra tornar impos,,iivel a pesqu:za da·s !e'.s que 

teém regido a millenaria evolução dos povos; fôra o mesmo que se preten-
vari a vei.s· i n d:ependént.es de que decorre. Ora. d esco brilr-s·e no divortium a 

variaveis independentes de que decone. Ora, .descobrir-se ·no áivorrtium a 
causa da d.issolução da familia e dos costumes entre os romanos, equivale, 
como contra.senso, a se attribuir· o desmoronamento político do enorme co-
Joss00 .á i·nstituição· do·s domitia prretoriana ou consm!airia. Longe de .s.er uma 
caiusa de ana•rchi·a soei.a! ou domestica, o dh;drtirzm só se fez abuso, só se 
tCY.rnooi . um mal ,, •quando <Se começaram a pronunciar os prodromO!s da. dia-
-these que victimou aqueUe grande povo. · Na vertigem com que Roma sé 
precjp:tada no anni:qui1amento e na m0tte, desde a rivalidad.e d·e Mari-a e de 
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SyUa; não sómente o divorcio, mas toda,s as conquistas do seu extrnordi-
nario Corpu,s juris vinham se pervertendo e deixavam <le c'orrespond.er aos 
seus destin.o,s. E erra . fat·al rque .arssim: fos·se, porque nos povos. como no 

universo, só .succe·de o que tem de succeder; nada se faz sem uina causa, 
nada ,aco:Meoe fóra d·e temr;10·,. nihil f i t sine ra(one suffidienti. ·'Mas uma prova 
existe, indestructivel e esmagadora, de que nào foi o ·divorcio um elemento 
de dissolução do·s· costiume's ou de sac·rificio da famfüa: - com esse mesmo 
instituto jurídico, o povo romano viv·eu os dias mais glorios·os d·a RepubJ.ica 
e do lmperio, ascendeu hones·te et ,laudabiliter para a culm~nancia da sua 
fata'lidade historica, incorporou a•o seu fecundí ssimo progresso todo o occi-
dente <la Buropa ·e completgu d.es·lumbrantemente o cyc'o da sua incoinpa-
ravel civilização milita·r -; não ha, nem póde haver como ·desmentil-o. Nem 
'podia ter ·óido · a . di.sce:_;sio a causa do abastardamento da familia, porque 
esta, com ou s.eu divo-rcio., tinba de acompanhar pari passu a inconjurável 
accderaçào com que 1se predpitou o povo romano na voragem e no- exter-
mínio , desde "º ·desappareciment·o de Augusto até á moTte <le · Theodosio . 
Ta1nto assim · foi , que, dentro desse lugubr·e periodo de 381 annos, com Deo-
clecianot já haviam -des·apparecido .. po1r · eompleto todas a·s garantias consti-
tucionaes. E a familia não podia ficar ·de pé,,,,guando tudo , :oe lhe desmo- . 
remava ao redor. Era o· eterno p·rincipio de . Galil eu, ·- de rel·ativa indepen-
dencia d.e movi'mento1s, mas, de definitiva .suborçU.naÇão. ao· systema, ~ que 
mais uma vez se ve·rificava nos phenbmenos so'eí'aes. .. 

Outros ainda sustentam que ·devem os conj1uges infelizes acarretar com 
as consequencia.s de seu infortunio , para que se não pe·rturbe a hairmonia 
da familia, e não vingue O· exemplo da ·separação e não se multipliquem os 
divorcios . Sejam~ então, coherentes ·e supprimam de vez o deSquJ.te, pois a 
este s.e p6d·e t,ambem applkar o meDmo mci·o·cin'.·o. 'E' a ve'lhissima logica 
do o·ppo1rtunismo , que, si pudesse, houvera impedido todas as transforma. 
uma extoTsão . . Puderne er a, com retei-o de tocar no que existe, e nada se 
teria feito até hoje, pois nenhuma 1iberdade se conquistou sem -o sacrifício 
de um privilegio,. nenhuma verdade sem a extirpação de .um erro, nenhuma 
reforma Eem a derrocada de um abuso e nenhum di;reito sem a rtwrte de 
uma exto,rsão. PudesEe elfa, e não se tivera ga:lga:do a distancia que vem 
d·e 1534 a 1'189, nem .transposto o .abysmo que sep.ara. os Moonita <,ie·cre~·a d.a 
Déclaration de's • droits de l'homine. Mas não póde e em boa hora- para a 
causa do. prog.resso . 

Os que assim penrnm, ant~s d·o mais, deveri am convencer-nos de que é 
um mal ou um perigo para a sociedade - fazer fulgi,r a e-sperança onde 
só havia o .ct,es·espero e dar o s.eu quinhão de felicidade na vida a qu-em 
se debatia nas vascas das mais c ruciante ·das to·rturas. Fazer um conjuge, 
que é infeliz no lar por culpa do outro, punivel. de ssa mesma infelicida·de, 
é tornal-o d-uas vezes responsavel contra o .direito e contra a razão; resp on-
sav.el po-r não ter acertado na ·escolha <lo consorte, quando ninguem lhe deu 
a previdencia infaHivel dos deuses , e responsavel pela falta do· outro,, na. 
qual não tomou pa1rte .alguma e de que o querem punir. 
~um .oasal, prostitue-se 'ª mulher, enganando o ma:rido e abandonando 

o ·eS<po·SO', os filhos, o 'ar ; •ou mostra-s'e miser~vel . e ind'gno o mat<\d.o., mar-
tyrizando a esposa e deixando 'ª prole na .m1seria. Intervem a Soc~edade, 
~nterveem ·as l eis irttervem a Moral e, de·po1s d~ umas tantas forma.hdades, 
é lavrada a sente~ça de de::·quite. MU'ito bem até ahi, po.is todos concordam 
em que se dê 'ª separação dos corpos .. Mas, lo~o depo_is, c?meça o absurdo . 
Para que não s·oHram os outros lares, com~ st a ~xt1 ·rpaçao de u~ cancro 
pudesse determina1r outro cancro -num organrsmo sao; para que nao se re-
pitam as rupturas, como si a abrnlviçãQ .de. um i~nocente lograsse trans-
formar em réos os homens ·de bem; a.o con1uge -digno e hon esto, aquelle 
que provoµ não t_er culpa alguma no desca'..abro conjugal , chama o a So-



ded'3:<le e:- d·ecJarn-lhe µen:mptorriament~;: - · "Siei:i•areí-lie • de. teu c:omlj\J'amfil;eir.o:,.. 
]:l'm:qu<e: te. ~raf.Jri:u;; mas;,, .c.arn0: és' inn©Jc:ente, e;u . te V:GJ>1Jli . piurrfr tambem. Paga-
rás Refo ·outr.0, JlOÍ'Si eu . te~ JlF.ohi:lD:0 d'e tex:em UITT n:0:v©:. a&:·fie:c t0. na v,i"da. 

· ID.~sde: ag0r.:;x; e-m te · auia!m:a; a, ail:Fn 111 ,.. ew te' .diestmuot .a;. s:i<X'l!l'a:lFiJ!fard.e<, e11·. te 
to:rlllíO· uim _e1l!ln1,1ch0 moml.. S.i te· rev:o'ltarfm•, eu te e·xpu':s·o ele rnel!J: se10i; si 
tj..-v·e:r:alíl'E füllili@s, eu· as.· •C©:\JF.iJ;ei .cfo: O'pg,ro:lD.~io · e. 'ct'e; vergl!llílihai .. di©! eSilltgmais . e d:e: 
bm!;dtfüie-s; 'lmrtil<Lz:a:·te pa r.a. a. v.i<rjJfnda·de. du: deiói!a.te e.GJílillta1liliÍ'Oa'!' ·~ pe!li©'s b:o:1rdiei S'~ 
d:o; .virns: imm:unrl;o: d:a:s Vemrus avariadas:. 

.. Qdeia,. nras· riã:o ame:s; v.ege1la;,. mii:s nãe: viv·a.s ;: e::ê · atnimal~ mars niãor 
s.ej:a;s, homem. E' a mi:nha: serntença: r." 

. .A eEte d.esfuima:ITOJ e; forTerr d!J;acorri::;mo d!o . p·rec:0Jilee:iito· e.' d;m 1Wieuti'i:a .. 
hem .p6d.e res,P'o:n;der o- conj·uge: iirrroe:ente :: - "A. ti:i.a·. senteiiça é· iníqua: · e{ 
HUllÍ!s" d·o •qllie. iníqua:, es1tt:ipidk, re.voltaµternente es tupi;d;a. 

Si '.queres prote:ger os out,i;ti·s: .l'a:re.s á:. cus·ta do me'l!t. s:.acri:f:ic1ff, - · sacri.-.. 
fieira imrn;ereddo , c0mo1 ru mesma o .re crmlíre:c:es, -,. Jil'Oif qiwe ·n:ã'.© ]!!;ru1ége5.te: 
t=b.e:m O· .. meu?· Por que m.ão evitaste que me. trrahiss,e· o, meu c0m:pan.heir-0 
o·lil. me·: lança:sf'e o deef espem rr.a a.lmai? Si 1!T:In. uo:v:o enl aice me. p·©d·e s:err um 
estÍJillli'l:tl o a: ou.tr.a·s: ru.'Ptwras . çuem: P.'.f'IDV'o.e:mu: ai QJ:U\E s:e: de.ü na . mi'hhiai P.rimeira; 
uniãle. ?' Si de:sej aJs, conjutrur as c:msais, q:ue." parodm:eJJlr .a cl:is:soil:çir0 d•aJ fümri-
li;a;. p:o•r ·qne: •n:ã1:i. c.oilj 1:1rast.e: a. que: 1.e'.!àu: 1J meu:. c:cmsoi:re; a:© ai.d1u'1terio., a · qw:: . 
d:e:sgraçou: o me:1'L lair? N 1fo e.:stmr.a . ruo: tem p0.de:r faz:eL0,,. di:r me.·h<as.; por 
certo. Mas, como pédes e.n:tão, tu qu:e. n:ãa s:m1:bes.11e se'if 'll!1·ire a. me.w faJi or. 
E.er ag'O'ra: c.ontra. m:i·m i.rnc.r.ix,eLrtr=te: perversa·, ·d&snlllttiradR e: ·Sem entranlírrus ?" 
' Ne:sse diaLG:gü· ima:gimaúo e;tá: ·a. ve:nfad.e in.teim da · situa:gª'o, e'ill que 

~:e: te:erni. ele e:ITC0'1.trar.- crs parize:s: an.ti:d ivo rci sta:s e; us co111:empto1r•es d,e: quaes" 
Ql:le.1'' d.a rel©1;m~ · 
. Si . o Ca:E~m.ento dos- divorciado·& fos,e um pre·texto, um motivo', · uma 
causa. pai:a: no\:los di.voTcioS' ; como ~e . e.X!p li.ca:r:ei:n: as; m=eros'i.s:sün a.s s.e:p.ara.: 
ç©es.. qu.e, sem es:ta convulu.çii.o., 'e te:em. d:ado até· lfo je.? Como s:e ex·nlicar<01'11 
as:.:temio:s Tei;re:ti:dus; de· 'S-enbon:s c·rusa:.da:s:' qne. Eem· ena re.f.<ir.fl1la;. andamr co11c 
d!e'lllllJilav.el e d;e:l!ra9a:!:amén.te. c:lattid<ícmmio p-e:Ias: càsr1s: de- .to'. e'ir:mda? CQ;m0 
E,e! exp-licar a :µermra:n,eneja. ·cta s .malesc (j.hl,e; o::em e5 ta mdida:, a:hi; estã0 a:l'.fiL 
gi·â&o e gang,J'e]];arrdo · à . ir:isfüui:ç.ão. qa. fan;ífüa.? · · · . . . .. .. · 

· ,Ai·qú.i, , c0ntrad.i·jiãÓ .·p·ór .ce.rto ~s a:nt[.cl.iYiOllÍtlsita:.s:. gµ:e,! ,, d:~,qie.t·fic! o o · dtvorCio 
a V.ii~·éül0\ · ·de · rn,~ii fo .se' r~l/).:x:a r& :9~ ~t:ei©, · <;tii\e; áinfa; m~nxtew = id:()s . rn,ui,to.s' 
casa.e:s infe' iz . .e(;, o argumento. dé terrue e· inco'nsci ente, n'e'llil' 'rl!µ~r12c·€:~à":.Ç,1Difü~ 
testação, si nã.G d eves.semos exgotta.r o, ·asswnp.t.o . Quanct,o :U,trJ." ·conjuge ··não 
<e· separa ifo· ·outro, ',sómeti:te/ para .. ,q;tt.e 'e,ste"~ não .se·: tpos·rn "C:asa:r :q:e .J :iovo, 
rrtá,, o trahe, 'o .. 'en·gana .. 0.u ·· 1he torna ,a ·· exi'stenci.a dia:bohcamente fotole ra:vd,,. 
nfe:1:h'01 :t:ôua·" par·lõ · o E'.egU:tül.o·· e. tú1.ra '' i:Í.' · s.'0,ci.etia<de, qtte. j ft o ·üve:s&-e feito .. :·. ha-
verim túm \.iiber.tà-d;0 de,·: mais e urna. me:ia'tim tle <menos so1bre :a. terra:;;· A O'bj e 
c.ção~ ·P<»rém•,, €•"-d.e si mesmà. im:rp'E:oe:ede.n.te. e mister. cnã0: s.e . faz rep;etrr quarríu 
já"·dei.>ciriío•s - di.to: sd ·se 1separ.a:rri.,. ·só. ·s;e. ·d.e.s.q;Ui.tam, só se d ivorci'arn ·os · ca· 
f,a-es· mB!I ur.1.i:d'os~ q1ue:.não mais ·:a::ttenderão, ,ai;i; amor dos. filhos, ·a . çonselhus -
d'e· .amigos e· ,à eons:idera.çõ.es .. d.e, .. q11a1qu.er:. na:tur'êz.a.:. 'Essa ·é ,q,u.e é ·a v·ei;àac\e, 
a meno.s que. nos citem no:s·: vldcrsO'S , os.cd'.esbi:iadosi:: crn c.ynfco•s, .para os ·' qua:·es. 
nãro: é. pos·sfrel legi.sJa.i: , e cont.ra. q,µern s:e ,:d.evem pceçav.er .os tribuna:es .. ;Esifa 
F. • GJ!Ue . é. a:: V·erciad.e. p.ar.a os..· que, ... infellzes· .. n:um ~.prirnei:ro; enlaee; infeHc1dade 
de · que ·não tenlwm ti'd•.o a rn irriHla: crrlp:a:, co:11ti11!ti.a'rn )'l.O't}e·sters .e .c:PigTI·o·s, ,ca .... 
pa:z.es. d·e amar e S.€f .amado,s .. ~. pto·S', •Q:a.ra. COITStjtuir Uma Jll'©Va . farm:ilfa. · UtiJ 
a .· eUés:, .. :ms :filfao.s .e .·ffi. So.eie·d'ade-. .Par.a: .e1stes- a. r.efoinna .é nee:erna.11ia «l' ,só. " 
p.aii& .e:stes: a: _q1ter.emo's. ·e· :a p,e:dimos:. 

. . . . ~ 
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Re&ta -nos ·agora, analyzar o aspecto j urídíco do proj ecto .. 
No Direífo. Romano, impe-redvel monument0 onde se- foram ir.Jspirar r·ó-

-<lo•s .os codigo-s- do mwndo civihzado, o cas-ament0 é um ven!a:c1'efro ccintrac1?o, 
_por. ser uma declar-ação- de vontade&. Assim tambem ·O' c1msi:d·emu o Direito 
Canon:ú:o, at& o· instante em que lhe atr1<ibu:u a intangibi:lidade de um sacra-
mento d.; •eg.r-ej a. De eguia·l mane-ira 0 define 0- Kíantilsmo e o c1a.ssiflicam os 
codígos "d·e t0d.as as naç.ões cultas, que na•da mais hfro ,feito., exceptis e::,:ci-
ljiendlís do q,11·e repetir o art. 7° do Titulo H, da Cunstftui·ç·ã·o· Fra;nceza ·de 
179•1 - · La: foi ne co·ns•I'dere ri.e mariage qii-e comnre con.trat civit. A nossa 

·Ccmstituição ·do mesmo modo declara, no § 4° do art. 72: - "A RepubTJ,ica 
~ ó recohheC'e o casamento· civil, cuja celebração será gratuita." · 

Ora. co·nsideral.o dess·e modo e tornal-·o indis;o.oluvel, é d·e.snafurar a" 
'i déa · juridica de co·ntra:cto; é ir, ·de cons·equerrc'ia em cons·equencia, até a 
punição, no adulterío provado, do conj uge innooente, quando a nossa Carta 
Qonstitucional, no § 19 d·o mesmo artigo, dec.lara- liberal e catego.ricamente: 
- "Nenhuma pena pa5:slará da p·e'Ssoa do" delirrqiiente." Ma;i.s ainda , é ad: 
mittir :ª perpetuidade de votos, a-bsu.rda. aberração med:iéva, já hoje incom~ 
p·ativel éom ·os :fon;damentos e as tendencia!s do nosso regímen . Não só-
mente incompativel, mas de facto irrealizavel na pratica, pois lei alguma 
j ámais ·ipode.rá coagi•r lim -conjuge, que odeie· e abomine o outro, a lhe dar ou 
acceitar o debitiim· conjiigale, a cohabitar com -elle sob o mesmo· tecto. Quando 
ho·uvesse, esta ki s·eria immoral e· ·este Direito monstr.uoso. Immorailissima 
a lei, . po-rque tiralia- á funcção . todo o recato :e toda a digni-dade que lhe. 
empreNa o· amor conjuga:!, parn a reduzir a um méro acto de animalidade. 

· lVfons truosi ssimo o Direito, .porque · invadiria a alcova, qu-e deve s:er 
·sempre sagrada , para ahi regula·r· a,ctos do mais respeitavel pudor. 

Numa obra . de _raro valor - Le mariage, la séparatioin et le divorce --
publ.icadà em l868, enumera T fosot, então decano da Facula"';.1de d <;. Léttras 
de Dij_on, as innumeras razões que, em nome do Dir.eito natural, p·'..eiteiam 
perante o .Dfre·ito· civil a causa do dívorcio a vínculo. Ci'terrrns algumas" que 
·ni sso ganhará a -exposição. - O divorcio facilitará o casamento dos celiba-
·tari0s, receioso s, sem elk .. -de praticarem um actó que_ não poderiatI! (J-nnulla r 
!To câ~o de pos.,iveis desastres ·domesücos: · 
_ .. Óom á. di~!nuição .do . numero ·d~· c;eÜb~:t~ri-0s; ·di~Ín.uirfu . .forço~ame.nte .o 

·de .. seductores., "por.qµe, · .. pa,r~ •:os ca,S;ados., é P1·11ito .ma.is {)_e.Figos a essa ;especi·e· 
d.e? occupaçãq; eJ11crarão ,0:$ _costumes , pQr .. :s.e. t.or)'lare:m: menos c.o·biçados os 
iaie·s, alheios e pérder o, :.ine.i;e.tricio, pa.rte .das-, :pes.soas. .· que o· :frequentam.· 
Cqijf,uJ·a-r.'se~;h~o mui.ÍQs _f:pl)çubin;:i,t0s, ,in.e':'itaveis. ,' sem .elle, . e. a-ugmentará .a 
p0.pu'1ação,. o . .orque l:)inubeos , .que;: t·enham vmdo·-:d·e . ,um coins-orc1·0 ·esteril, bem 
p'Oderão ter- filhos em, :um. . segun.do . e:nlace .. . Desper.tará ·o .divorcio nos. con-
p:Qd,erãi:i :t·er f!Lh.cis e-m um' - secgu:)ld0 , .e.rnl~;i·ce.\ . D.es·J)'ertará o: -rlivorcio, nos' . con-
di,icfa ·b·errv diver.rn. da que t.eem, .sabendo o ... Jaço-fadissoluve.J ·e a .. victima mais 
presa -ão carn:asció ,, niminu_i.rã,o a, . esteri.)i::lade -r,e\.aüva .. e- · a · .qµe ' 'Pro.vem da 
av,e.isão ,: 1aO& ' es•noso.s. Decresce·!'á - fatalme-nte, e · e.~te é o.· seu meri.to mai;ar, 

o, :,iJtime.ro .~ -infanücÍdios, de ,e·i<posto·s e de. filhos naturaes, po1,que terão.-
cie,~a,p.p,areddo . os . g~avis.sirn.os · . inconv:.enientes ·da .rnam:ebia •e . d ~; succubat o. 
, · r Atte1;11;-an::lo ' no a-spe.cto: ju,ridi\ilo .·do · problema, .o ,que logo ·resalta. como 

ah-surdo' damoroso - é a· -f,lagra,nte; e; _:inadmi.ssive.l, desconformidade, - que .·esta-
b.eÍéce .á. lei eri.fre, •a :sepairaç ã,o .. de corpos, . de ha mui:ta -acceita- ·p0r ella, ·e a 
iridíssofobilidad.e. d.o ,l'igám:en . a,. que . el.Ja: ;illogicamente obriga ·os ' co11juges 
de~qj.Íi t:r~o~. Feito. o ,d:e0:quit~, .não P°'d~Já a , mul)ler. _: nem herdar . cto.s bens,, 
qu1e .. ve.n;h:i. a a~q1üri.r .P ·ex-mar.ido -depois d.a. seperaç,a-0, _ nem ·lhe usar o .cc;, 
_gnome siguer: Piohibe o .taxatLva,mente -n :a:fí. 92' .•da lei do , casamento: e1vr1 
{ d(!.Creto n. rn1; de .24 de ja11.eirn de 1890; --,- ''•Si a ~ mulàer, C?ndemnaà,; na . 
. acção .de .divore>.'o. c91rt.imiar a irs.ar do n9rrie:. do man\do,;_pod'era ser acciisada · 
j;'àr; .est_e 'éo1no .. i.nç~r,sa nas pz11q,s,cios arts. 30·1 e -302• do cedJigo cr.inú~'1al. '' . . .. 
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Si é assim, si a ·propria iléi annullou todas as garanti:is juridicas da-. 
· familia -- ·a cohabitação, o direito, ·p·ara o -conj uge vivo, á herança d0>s bens. 

que ti~e1r deixado o ·outro por morte; o di·reito, p?ora o :na rido, de f:;.xar o; 
domicilio e autorizar a profissão da mulher (§ 3º ·do art. 56); e o direito.,._ 
para a mu.:her, de US'a'I"' do nome de fa.mika do marJdo e go·swr· dct,s suas; 
honras e direitOs, que, pela legislação bratileira, se pos;sam commúrzicar a:. --
ebla (§. 4º -do mesmo art.) -; ~i é ass·im, como ·e por que subsistir o v:in-
cu!o· de uma relação juridica, que não mais exi"-k. juridicamente? 

Vae mais a.diante a incoheirencia. Pelo art. 27. determina a citada lei s. 
\estricção de tempo pa.ra o ·casamento pela seguinte formula: -- "Eu F .. -
rec.ebo a vós F. . . por meu legitimo mar'.ldo ou por mi•nha leg.)lima iTmlher"" 

' EM. QU-ANTO VIVERMOS .. " E' a pe-r.pewidad.e summa•riamente r-esolvida ·po.r de-
'creto; '...____ criterio -de _todo incompativel com o regimen. -actual · -, como s i 
alguma lei pudesse perpetuar em a1guem vontades ou sent'imeatos, que s&-
·des·se a 'gue:n depend-ern. Tambem po-r. lei se declarou perpetua a monarchia 
no Bra2)i.j e toda est.a perpetui•dade de'5fez-Ue, evaporo~u-se aos primeiTos al-
pores da radiosa manhã de 15 de novembro. 

Apezar, porém, de ficar estatuid-o pelo art. 27 que se recebem -o-s nu-
bentes em ma·trimonio emquanto viverem, a mesmíssima lei, do art. 6.1 .acii. 
art. 98, ·de nada nmis nada menos se occupa d:o que de defriir -os casos nos 
quaes se annulla ou se separa est·e cas•amento, pomposamente contrnhida-
para toda a: duração de ·duas existencias. Portanto, nem se inspirou este 
üire·itó ·na verda:d~ir;a contemplação dos phenumenos so6aes, que s·e .pJr.opõe 
a 't.radt\zir em 1'eis; nem corresjfo,ride . esta Lei á 1real necessidade dos casos,, 
q_ue pretende regular. Esta ·é a conclusão imposta pe1a logica, a não ser 
que .s·e considere ·o matrimonio como um dogma, um sacramento,."um artigo. 
ae fé. Isrn. po.rém. viri.a .subo:-dinar o casamen:10 á ss.J.2ção r ehgiosa .. - o 
que hoje é inadmissível no Direito Civil, sepa·r-ada como foi de vez a Egreja. 
do Estado. 

Dada ·esta separação, ·o primeiro corollario jurídico é que, nas relações-
Str-icti juris, não deve e não 1pód-e a Nação cogita1r das crenças de cada. 
um dos seus habit•antes. Si o E•stado é leigO, leigo deve ser o seu direito,. 
le igas as suas .!eis, J.eiga a sua justiça, leiga a sua instrucção. O contrari~ 
fô-ra só aNend-er á mf!ioria -e não ao paiz inteiro, -- e estari·a destruida à 
egualdade, - ·ou então impôr um deteirminado crédo aos que . não no qui-
zeram acceitar na sua consci,encia, - e a Hberdade estaria morta ! · · 

Ninguem mais respeita. e venera o · Catholidsmo do .que nós,, na nosslf" 
honeua e convencida sinceridade de _livre pensador. Para nós, · como parã'. 
todo homem qu-e pense ·e cogite, será sempre cultuada com o mais profund@ 
reconhecimento e 'O ma·.s a.Jto pr-eito a ir:·:::omp:iravel religião qü·e sy.st·e'llatizou 
os cincos, s·ecuios de regímen .catholico feuda: ·e inspirou os typos inexcedíveis 

de_ São Paulo, Santo Agostinho, Hüdebrando, São Bernardo- e Bossuet. Por 
iss·o mesmo,. porém, bem dizemos e respeitamos de modo igual to•das as "-OU-
tras religiões qu-e foram e teem s·ido -outras tantas obreiras da civilização,,. 
outras tantas escolas de mopal ·e outras tantas fontes d-e conso.'.o e ba!sam0 
para o eterno soff.rimento humano e a eterna >·êde de -esperanças; - sêde-
e so.ffrimento que não conhecem parallelos ou longitudes e povos ou do~as~ 

Ora, no Brazil actual , maior que se}a o numero de catholicos, não é 
a reiigião do papado que domina a totalidade das consciencias. No domíní<F 
religioso-, excepção fei•ta do numerosissimo grupo de incréo$_, ha adeptO'S'' 
mai·s ou mein:os f·ervorosos die todas as ·CrenÇa,s, de todos os schisma:s, de 
todos os ritos. · E o Esfado, para nã'O se fazer o . protector odioso de uma-
seita qualquer, mais V·eneranda que seja .. e ·pa·ra não na impôr ao paíz pela 
força contra a razão, institue o seu tlireHo e tleoreta as suas leis num poritG-• 
de vi1sta slrktamente leigo, liberalmente I.eigo, republicanamente ie!go. ALá~, 
é este ·O ineio un:ko d,e se r-espeitarem de facto a .liberdade .e a igualdade dÇ':'. 
quantos vivem e na.scem dentro da ·nossa patria bem amada. Se;ndo assim a._ 
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que importa ao paiz é que o seu direito commum e.stej a semp·r·e de accôrdo 
com o direito natural, para que sejam s·empre as ~uas leis exequíveis e jus-
tas., mrnmo porque, como ensina ]hering no Esp::rdo · ab D 'reda Romano, 

.a missão progressiva da jurisprudencia é t.ransf.ormar as regras juridicas 
em elementos logicos do dire'ito., pO'r meio ·dos .quaes não haja modali·dades 
quaesquer da vi-da social que escapem ·á su·a influencia. 

Por isso não d·eve o Estado, porque não no póde, .decr.etar que fiquem 
perpetuamente jungidos, presos, algemados á .a.dultera o ma.rido, que foi 
trahido; e ao tyran.no a esposa .que foi martyrizada. E, s'i já insoreveu o 
Estado o dei:.quite na sua legislação, por que não ·d.ecreta juri·dica e logica-
mente a dissol•ução· do vinculo, com cuja permanencia, depois ·do desquite 
litig:ioso ou amigavel, pratica de facto um crime inominavel, - a alienação, 
de duas vontad.es, a alienação de duas con.sciencias, a alienação de duas 
pessoas ? 

* 
* * 

Out.ros argumentos vão ainda surgir em ·defesa da promulgação do di-
vorcio a vinculo, si estudarmos o proj ecto á luz do Direito Internacional. 
E' o . q•u~ passam0s--a fazer, guiando ;nos pelo.s magistraes artigos - A 
que:J.tão tf!.o ·di1/ofcio no Brazil - que no Jornal do Commercio d·e 7 e 8 de 
outubro 'de 1894, publicou um dos mai·s taJ.en1oE·os, profundos e eminentes· 
jurisconsultos de nossa patria, o inesquecível Dr. Carlo.s de Ca·rvalho. 

Na 1uta .das duas escol.as internacionalistas, a da lei nacional, liex ori-
ginis, e a da lei de domicilio, lex dom ;piM -, é a primeir.a qµe tem Eempre 
vencid.o na determinação do es.tad·o e capac·ida:d·e ·civis das pe·ss.o.as. A vi-
ctoria desse racionalismo preceito decorre aliás da propria logica dos faotós . 
Cada pessoa é a patria, a nação respectiva: a sua naciona.Mdade nfo póde 
ser ann\llllada ·e tem de o acompanhar sempre, de o ~eguir em toda a parte. · 
Subordina;r a nacfonat!dade. aos aca.sos da residencia, que póde cada um 
transferi.r ao seu bel prazer e póde se.r até um mero accidente de, viagem, 
de tramioto. é supprimil-a, é offendel' a, é tornar impossivel a coexistencia 
das nações como affirmam todos os· tratadistas. 

Nem é de hoje, qoue se vem transformando a doutrina ·da lex o,rigini.s 
em regras ·de Direito Internacional Privado. O Codigo de· Napoleão firmou-o 
no seu .art, 3° "l,js lo/.s CO'n.ce;\nant l'et'at et la capa.O:dt'é des personn•es réfj,:s. 
sent las frança.is même r é.sidant á l' êtranger." 

Ado.ptou a o Brazil em 1850 para as ·relações commerc'iaes; consagran . 
do-a amplamente depuis para todos os effoitos na lei n. 1. 096, de 10 de 
setembro de 1860. Até, quando em agosto de 1888 se reuniu . em Montevi-
dé6 o - Congresso s11i!.americano .d.e Duieito Internacional Pnivado -, G 
nosso .representante, o Conselheiro Andrade Figuefra. negou se a ass1gnar o 
Tratado de Direito Oivfl proposto,. porque preva1lecia ahi o c.riterio da ler: 

· domicilio, contrario ao que tinha acceito· o governo imperial desde 1860. 
Ainda pe'!à mesma doutrina pronunciaram-se o Congresso Juridicn rea-

lizado erri Lisboa em 1888, o Congresso Ibero.Jamericano reunido em Madrid 
em 1892 e a Co·nferencia Diplomatica effectuada em Haya c:n 1893. Mom . 
msen reclamou-a para o novo Codigo Civil ·da Allemanha e prnpõem-na tres 
·dos quatro projectos do Codigo Civil apresentados em no:;su paiz. 

firmado ta.1 criterio como reg ra .quasi uniforme d·e j"urisprudencia in'..er· 
nacional, desde .que pai'zes ha em que exis•te o ·divorcio a vinculo, os seus 
nacior:aes, por força da [ex originis, a ell e .poderão reco·rrer sempre que assim 
lhes convier e se verificarem as hypotheses de disrnlução do ligamen. A 
propósito, disse o preclaro intern aciona!'ista da A questão do divorcio no 
Brazil: " O pri·ndpio de preponderancia da foi naciomal dos conjuge:s torna o 
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-easameni"IZJ· ituJ,U';so{uvel. potenciamente diissoknvel, estabetecemd!o· nos· paizes 
que não ad:mi:"ttem o dfio/orcio- nnra d'!caj~[fo,ae ele.· &·re."t.o• - p·ermithM,'frn1 aos' 
-estraJngeiro,;, negar1ido-o aos nacion-a!Js. '" 

ACJ'l!l'Í Soão rd entkas a•s co•Rcfl!ls;@es' êlle: to•do•s. o:s c0n·g~ess0s.,. ({Ue se teern' 
-reunid0- para estabelecer as, ha•se:s do D'ke:itü' Iht·ernaeio•na+ Friva:-d·o· C0'!Hem.· 
pornneo. Assim, o Insti:tnte dJe Direito h1ter1w.efrnw11, q'lTe vfn.ha estm:li1l!nd'o•' 0' 
.assum]!lt© desde a se·ss-ã0 -de· Mwuich, s·eteml<rrn de 1'88i2', firmou em Laasan-
ne, setemmr0· de- 1888-, a· segRinte· regra~ "A1<t. 1-7:. La qm:'Siion· de savoür si' 
un ·di'f!0-rce· eslf légatemenf' adn:ii'ssilJ!e- ou iwn dépen.d áe· l:ér leg{sl'i!rtio·n· d"es· 

-ép@U'X." 
.O €:1N'l.gr-essio· Swl Americano de Montev.i'.tré0', em 18'8@?, .ad'mi1tit1 i'g~tak· 

mente c0mo regra de Dfreito· Inte·rnaciona·I "-ZCi dJ!issolrnbiEiidad dJel matrtm@n'o 
siiempre que La causa a~ega·da \S-ea .ad1P.1ittida por a ley dfil ugàr en. et cuaJ[ 

.se celebrá. · • 
A Confer·encia Diplomatica de Haya, em 1893, estabeleceu os seguintes 

principias: "Pour que le martage puis,se être célébré dans· un pays autr1e qu:e 
celui des deux époux ou de l'un d' eux, il faut que iles fui'urs épJux \Se trou-
vent dans fo~1 condí(·ions prévue'r; p:ir reur loi nafionare respec:1·ve . Le's étran-
gers d'o."uent,- po.ur se ma'[r'i.er, établir q.n:e les eondl:tions, _ néeess·a~ve-s d'ap•res 
leurs: lG.is. · naüa1na.'e:s: p-our eontrncter 7JJ;ar;age s.tHI:. remplies." . 

Na I.!;1,g!aterra, antes mesma da. lei. de: divG•Fci0 am.Jll·l©i ·de 1857 já eFa 
doutrina - fur idica que podia .o est.ralíl.gei,ro, divor.da:do weJQs tri·bunaes com-
petentes .do se.u pai·z, con:vo.lar legaJ,melilte a novas. nt'l:p:cias. 

Na frar.l'ça,. desde 1860, is:to é.,. 2.4 ann0.s m:i:tes da Ie1 q_ue restabdee.e.Úi 
o ctiv0r'C'io a uinculo, fir.tiilüU a Cour d-e Cassai'.on a seguüra,t:e doutrina!, qu•e de 
direit©· e, de fac.to· p-roe'fama, o prinóp-i-o d.a qua.lidad;e p·es!S'E!aJ uw:v e:r1sal :. "A. 
se1vte11ça de dúorcio, regularmente pronun,cÇadJa ;.no es,irang,eiro entre ~s.tranc 
gerúr©•'f a. q.uerrir a lei p5!S·soaf perriii!fite, p:w d'u!z t.@dost o;;; e!f-e;if;d3, em 1?i'rlilinça, 
considerando-se o di 'vo-rcia d@ sem imweà.11-wnto, /Jato. o·ut··N> cqs:;men1!o·, " . 

Pasquale Piore, no Tr'artlldo de· [).ireJit:o- Lmr/:e,rn:ac.ion-al Priuado, estab,elece-
que ~ nã@, se p.óde recnsa:r. TITJ!1'1r:·a_ áqueile q.ue a.dquiri.'l!l.. leg,alnten1:1J -ai lFbg,r-· 

.dade qmap.tç ao c.@saNJ,ent9-,, a .facutld,ade. de se ca.s·ar: de novo,. mes·nw· e•m pa)z 
cujGJ .lç:i; prolúba tJ divorc.io . . , . : . , · ·· · : : 

ü Braz'il. acêei.tan::lo a lex àri•gints coitno" regu1a:d'êir'a d<© esta-do e da ea-
paCid'ade ·cÍvi:S dos . ·e~ tr'ang.eii'às.; · àccéHa., corho· le:gàl- • 1& c:xsa-ínento- rea:li'za-do 
·em··seü ·ter ri't'6rfo · p.or esl\ràngei'rbs', qu'e se tenhàrh -.leg-al'Brnrrfé divo·Eefaidio de· 
acéôrdo com· ·as leis- dos ' respeàtivos · 1?'ài~es . Altfus; ·é essa" a . dout rina ' :espo-
sada pe ' o prov.ecto jurisc.ulto Dr', Go·viis· Bé-\dll'a·q111\ rtilís ~ s•u:a>s ma-gfatm'eB 

li ções de legis!'ação · cünipàtáiila sobre direito p;rivá·do·; dadas na · Fà'cticldade 
do Recife e reunidas em ILlfro êm '1883 - Os' e·spo,.>os legalmeti\e cf:iv0·réiados' 
serêi:o co.nsiderndos taes frós · prn:1ze·s·. 0ri:de 0 diiioi·cio é' d!eisc'0f!1'1'ec.id:o. · .-: 

Estamos', po.r'fimto :, · dfarite .. d•esta clamõrosissim~ sihtaÇií:a j·uri'.dica: ao 
-estrangeiro, que se tenha c.arndo e diva.tciado ,-depois >:;egu·nid'o a Jei d.o ·~eu. 

· pa,iz, .a lei 'b"iJ.Z]eira · não pôde ·negar um ~-égurrfo. . ca·sa:mento: aue· recí'n·he--
cerá · val'id.o ' para . todo.$ os · effeitos ;. ao rnici'oná:l, . . que q'ui'zer ·tis ar d'e )gua:l 
permi:?sã.o. · conserva· ·à. mesma · 1ei ·ó. ligaíne'ii absui'cfQ, illógrca· e mo·nst''ltosa.-
Tnente indirno.l uveI! Se.ria s111pinamei1té itdso·rLo e ahsurdo•, si rr'ã:o fçrs ..re re-
vciltanteménte ·odiosó e injusto! , · . · · . · · . ·. . .· . . _ · 

.. Vae o C o:ngresso. receber ó i;iroj ecto e. .da:r-1.he o d.estiri.o q1ne màfs· acer-
tado julgar na sua alta sabed.o.ria- ·e· rro seu- esda:réci do ' criteri'm E', imp-o·ssi vel 
que' mais uma vez naufràgt.te esta. caüsa, P.'e1a .qual se teém bati·d'O' à.s maio· 
r é=. s.ociorog,ós,. q_ue j;á é' uma: c.ohqtrlsta 'nos ' mais Cir!tas -é· pr@spe:ros· p'aizes d.o hlundó ·e de · cuja s'oluç:ãó · pü'siti'va ·de'J)e·nd·e, estam0s- colilvenCídos, à s·orte. 
da fã'ini!fa; ,hoje tão. a:tneaçada e c0mb'a1i'-da pelo ant'i' sàcra fames; pel'a:s ten-
tacões d'ó · füxo: nela . nevràse dó. a.rrivi:smo e · peló · cafrerõ- do :;td'u·Heri.a-: 
· ·s'ó ·um favór pédimos aos -répresentanteS- ·dü' ' ptwo' d'é tiros~a Patri·à· -



- : 18.9: -

uma Ja.rga, arn:p!Lssim·a. ee oinc:era, di.s.cuss:ão do mss.mmn pto, !e.mfuuando.-nos to-
-dos de que somos republicano~, e .d e que, por i'.ss.Cil!,. iile.vemms se;ir emanc:ipa-
do,s: tlllt': p;rec:01'l:ceitos: e ho'l'l:estmment:e logj.cas den1tT0i da. !0:gj ca:. 'Ilho Tegi:rn:en. 

E qrre por nós termi:riem es·ta justificação as memma.v.ers· palavras· d e: 
um· mo.no' illn:stre ,. q)tl!e to.mlir0u e:m meio. á: camp:aro:lua:, s.em ter tido a supreº 
:ma venh.i;ra;, ·Gle ve·r· reali21a!tlo 0 s:e.'bt muiriifi.e:o r.de:ah,. 01 ~·ei.r gEam.de so,nlT© de 
_pens[\·W©:r;. d:e phhlosop'ho e de jttdsta:, o- sa.mdo·s{i); e e:minenti·s·si-mo Dr. Carlos 
.de: Carvalho :: 

"'Co,nSJentir q,ue; o estrnnge~r@· divorciado passa, re·con's.fJ~t1:1<~r-ls·e na vlid.a. 
da famüia,. possa ·offerecer e1:ta caução á sociedade q1/iUe' o· cia@~'1~1l', &. eUe, for 
.rag/iid:o de mn casamento infeliz,. e· ne'gfl:l·o· ao· nacio>ll!11l, r:Tiá bt:~<.z·i!&i-r0>,. é um 
jal~o. pudor:, da 'ler; é nma hyP'oerisia qllie revolta, é wma tyr'ann·ia que de'smo:.-
.tatiz.a e· corro mpe." . · 

PROJECTQ DE. l:JH 

CAP I'LU L.O· l 

.Ar t. l..º A ac·ção do: di.vorcio só compete aos conj l:lges., 
Ar-t. 2.0 ·si ·O conjuge, .a qHem. compe-f.r a acção, f0-r incapaz de. a 

.exercer, poderá ser representado por qualqu er dos seus ascenden i?e.s, des-
·cend!erntes 011. i.rmã.o·s,. e, na. fa1ta: d'eUes,. p·elo.s p a:rentes ma.i.s puoximo.s, ©bser-
·:a;d.a a: ord·= e;;uJ q l!te: são iJml.em.cim1l:.d•0s· nes:1le artr· g©. 

Art. 3. 0 O p-edi.do. d©' .d.ivmcio s© se p·óde: fm·rrdar em. algum dos seguintes 
JTi'0 ti•V1Q,[1L: 

§ 1. o 

§1 2.0 
. §, 3:.º 

~ill.Í!l·©S . 

Adulterio. 
'Sevicia; grave- ou- · llllJ;Ur~a puM'ca. 
Abfüilcli0n.o v0,Junt·a:Eio do, demi;cilho 

in f.ama.atte .. 
c0;nj H;g.a'I p.o.r; d.o.u.s annos. c.on· 

.. § · 4. 0 ··separaçifo de fa,cte, livremente con,senitida , .po.r· 10 annos conse• 
-cuti·v1'l>s. qua\,q.uer . qiue "secj a· rr motivo· ·liessa sepataçào-. . 

. . § · s:~ A'~~e nii~ .. ern qife' do : aüs1eite1 n~b filai.a l)I01ti,cia alguma, p or , tempo 
:rtã,o Dll'fe-rtoE a . ' ·ci iico· àrmos. ·· . · ·: · · · 

; ·: §. ·fr.º Co_ndemnação ~efiFi·i:tiv'~ de i.irr( ~as · co.rijij:ges p©r crime infa~ante. 
·· · · § · 7.º L@uc;u1t.!!' iip.•c.t1t'a\i;ç::t çk urrr do.s ' t:0.ilj,rng.es-, qlllaind©· tj;ecufrido3. d.ous 

ann0.s, peJl0 m.en9s, sOfu·r& a ~ li·a ye.ríficaçã~~. pliir $·ente:p:ça passada .em jú' gado: 
· · · .. §, ~ · ~• ;D-6:ença corrtagio.s.a reG:Ô·nheyid:à . como - ~n6t0: ave1 · ou, transmis~ivel 

·por -h·erança , ' Oú doença qile iiüpórtê a.bef'ração Séxual. . 
, § 9,_º J\llu.t_u'o ·CON<S•ell'timento d1Q;S· Conj.uges., si forem casad@s ha màis 

rde .CÍ0,11$ ' a.l'lJílÓS. ·: · · . • . . 
Art. ' 4.º O adulterfo deixa rá":de ser motivo par·a o divorcio. 
§ 1.0 Si o réo for a mulher e tiver si<do vi o.Jent.a.do pelo adultero; 
~ 2.º :Si o autor houver concdnídci pará qu.e ·o réo o commettesse; 
§ 3.º Si tiver s.obrevindo verdã.o da va.r.-t e do au:tor. 
Art. 5. 0 Presume-se pertl'oado o a.diul·t6 ri·o quando o conjuge innoc-ente, 

<depo~s· de ter conhecimento delle, hou ver coh aibitado com o culpad·o. 
Art. 6.º Pa11a obterem o divorcio· ·por rrru1tuo consentimento, .deverão os 

con.j,uges apresentar-se pess·oalmente ao i. ui z, lev.ando a s.úa: petiçã-o . escripta 
por "tim -e' as·s·igna.da por ambos:, ou ao seu- roga,. ,si · rrão s ouherem· escrevet, 
·e instru:tla com os .s.eguin:tes documento s :. 

· § .1.º A certidão, d'e: casamento; 
§ 2'. 0 · A deciaração de tod'os . o•s seus berrs e a · P.artlrh:a "<tU'e· deffes: hoit-

wer em · rni:icord'ado fazer; 
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§ 3.º A declaração do accôrdo que houverem tomado sobTe .a po.sse dos 
filhos menores, s·i os tiverem; . 

§ 4.º A decfaração da: contribuição com que cada um de'1!es conco i;,rera 
para a creação e a educação dos· mesmos filhos, ou da p·e.nsão alimenlicia 

·do mari·do á mulher, si esta :não ficar com bens sufficientes · •parn se manter; 
§ 5.º O traslado da nota do contrato· anthnupcial, .si tiver havido. 
Ar!. 7.º Recebidos os do.cumentos referidos e ouvidos separadamente os 

dous conjuges sobre o motivo do divorcio ·pelo juiz, Lxar-lhe&"ha e'1te um 
prazo nunca inferior a 15 dias:, nem superior a 30, para vo'ltarem a ratificar 
ou a retrnctar b pedido . 

Art. 8.º Si, findo este praz·o, voltarem ambos a verificar o pedido, o 
ju'z, depois de fazer autuàr a petição com totlo.s _os documentos ·do art. 6º, 
julgará por sentença o a·ccôrdo no prazo de delas aud'encias e appellará 
ex-officio. . . 

Si ambos os cc:njuges r-etractarem o pedido, restituFhes-ha o juiz todas 
as peças receb'.das; e si sómente um de-lles se r.etractar, a este e:i'!.1:rega.rá 
a.s me~mas peças•, na presença do outro. 

Art. 9.º O divorcio não dis•solve o vínculo conjugal dentro de tres 
ànnos após a sentença p.as:sada em julga·do, mas autoriza deS:de logo a se-
paração in'definida de -corpos e faz cessar o regimen dos -bens. 

Art. 10. Findo o prazo a que se refere o artigo antecedente, -mediante 
requer;rmento -de qualqmer dos conjuges div-orci,ad·os e si ' arite·s não tiver 
havido reconici'liação entre elles, fica.r•á inteiramente dissolvido o v:nculo 
corijugaL 

Art. 11. Os conjuge.s divorciados amigavel ou füigiosamente ·podem _se 
reconci1iar em qualquer t-empo do praz-o rnar-cado pre'.o art. 9.º, mas nao 
restabelecer ·.o reg:men dos bens, que unia vez part-ilhaidos, serão admi•ni·stra-
dos e aliernados, sem dependencia de autorização do mar.ido ou -outorga da 
mulher. · 

Art . 12. A sentença do divorcio mandará · entregar os filhos communs 
e menores ao conjuge ínnO'cente e fixará a quota com que o .culpado deverá 
concorrer para a educação del'les-, a.s,sim como .a contribuição do ma.rido 
para a subs,i:s1ten-cia da murlher, si esta for innocente e pobre. 

Art. 13. O divorcio dos cónjuges que tiverem filhos communs não 
annulla o dote, que · continua11á .suj ei+o aO,ê! onUS\ do casame·nto. mas que 
passará a ·ser administrado pela mulher, si el.la for o conf uge innocente . 

Si o divorcio for promov'·do por mutuo consentimento, a admin·istração 
do dote será regulada na conformidade das, declarações do art. 6°. 

Art. 14. Si a rnull)er divorciada continuar a usar do nome do .marido, 
poderá ser accusada por este como incursa no art . 379, para.grapho un'.co, 
cío .Codigo .Penal. · 

Pa.ragrapho unico . Cessará es>ta penalidade. si, dentro do prazo deter-
minado pelo art. 9º, se t:ver dado a reconciliação dos dous conjuges. Q 

CAPITULO II 

Da dissolução do casamento 

Art. 15. O casamento dfosolve-se: 
a) pela morte; 
b) pelo divorcio julga-do por s~ntençá passada em julgado nos termos 

do art . 10 . 
. Art. 16 . ·O divorcio assim produzido tem juridicamente o-s mesmos 

effeitos da dissolução pela mo.rte, quer pelo que respeita ás ·pesisoas e aos 
bens dos conjuges, quer pelo que repeita á faculdade de contraírem novo e 
leg:>timo- .casamento. 
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Art. 17 . No caso de dis·sôlução pela morte, si o ci:Jnjuge fallecido fôr '° lT'.arédo e .a mulher ãão fôr -binube, esta lhe succederá nos seus direitos 
·S')ore a pessoa e o·s bens d.os f.Jho·s menores, e:nquanto se cons·ervar viuva . 

• Si,. porém, fôr bimiba, não será admitüda a adminstrar os bens delle:s, 
ne m mesmo como tutora ou curadora. · 

Art. 18 . A mesma dis•posição da s•egunda parte do art:go precedente 
se app'.ioa á mulher condemnada na. acção do divoTcio litigioso. 

CAPJTU LO III 

Da posse dos filha,s 

Art. 19. No caso de ·divorcio autorizado pei]o § 9. 0 do art. 3.°, havend·o 
'filhos comrnuns. a mãe te.rã dir~eito .á po·sse das frlha-s, ·emqu.anto meiwres, 
·e á dos filhos, até completarem a idade de seis annos. 

IArt . 20 . Nos outros casos definidos pelos paragraphos do art. 3º, a 
pos·s·e dos .fiiho·s caberá ao conjuge innocente; salvo si a culp.a·da fôr a 
mulher, que, nas bypothes1es dos §§ 1 º. 2° e 3° do mesmo arat. 3°. p.ode•rii 
conservar os filhos comsigo aoté á ·ida-ci-e de tres annos, sem dis.tincção 
tle sexos. 

Art. 21. Fica :::empre salvo aos paes concordarem particularmente s:obre 
.a posse dos fi.Ihos, como lhes pare.cer melhor em benefic:o d·estes. 

Dispos•içâo· espec:o1 

Art. 22. Fica subs:frtü·ido o art. 27 da Lei do Casamento Ci·vH (de-
·creto n. 181. de 24 de janeiro de 1890) pelo s:eg uinte: 

"Art . 27. A formula é a seguinte paTa .a mulher,_ "Ezz P . .. recebo 
.a vós P . .. porm eu legitimo mCJJr'ido de accôrdo com as· leis c/Ja R ep'llb·'ica." 
E para o homem - "Eu P ... recebo a vós P ... por m fnha legi\tima mulher 
de accôrdo crm as leis da Republica." 

Sala das ses.sões .. 29 de ju-lho de 1912. - Floriano de Britto . 

Con'rario, su·bs,tancialmente. por motivos de OTdem ·theorica e pratica, 
ao proj ecto apresentado pe·lo illustre Dep'lltado Floriano de Brito estabele-

cendo em ·nosso pai.z a inst itui ção do divorcio a vincu."o, 
Pa1·ecm' elo . Sr. •cond·emnada p<ela expe.ri en1c~·a dos• ·po•vos cuiltos., Ln-
Porto Sob1'inho adaptavel aos costumes, á indo•le e ? educação moral 

e relig"osa da sociedade ·brazi leir·a. pareceu-me de in-
declinavel convenienci·a empr-e·star aos fund.amentos do meu voto um largo 
.desenv•olvim.ento, não s6 tendo ·em visfa a imlportancia e de'1icadez,a do as-
sumpto em debate. ·Como a necessidade ds uma refutação completa á bri-
lhante, mas ·arguciosa exposição justif'.ca·tiva que nrecede ao pwjecto sub-
mettido ao estudo dest.a ·Commissão. Não dissimu1o a ag.rada•vel imnressão 
.que me <lixou a leitura dess-a exposição, embora considere a medida pela 
qual ella prnpugna prelim:na-rnnente inco-nstitucional, mesofogicamente in-
co·nveniente e injus·tificave•l marnL juridk-a e socialmente encarn.da. 

Para mim, entre.tanto e:Ila não 1teve outro merito . ·sinão o -d·e reve.Ja.r o 
. .esforço e a ·conv'..cção com -qus o honrado representante desta Canita1l s.e 
àbalança á defesa de uma c.ausa ingrata, repugnante ao sentimento geral 
do paiz, que ainda não obedece ·ao .influxo male·fico e deleterio de doutrinas 
subv·ersivas, que visam o regres•so m oral da hum acni dade á promiscuidade 
pr:mif•va, dissolvendo a familia - a sociedade necessarfa . por excellencia, 
que pre-existiu 1ogica e histnricamente a todas as leis -civis e reJigiosas . 
d_estinada a garnnf r a formação e a perpetuidade da especie humana - e 
co-nvertendo a união dos sexos. s.anctific:ada nela monogamia indissol uvel, 
cm um mero capr:cho do.s sentidos para satisfaçào Ele paixões lubrica6 -
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desorder.iad.as manif'est.ações da anim'1!1.i.da.c'.e· em r.evolta .co.ntra a consi;:ienc' a. 
e ·:a T.azão. 

Jámais e11d.os·sari•a com •o m.eu v.oto essa tentaüva ani:rchiz~dor:a .. d·o· la:r-
br.azHeiro, ·ql!le é ainda, enh'·e il'l'Grs, .a ·u•nica eS•CIDila d.e ed·u.caçao c .'""cª •. e '.:nural ~ 
sozinho, que fosse, 01ppor·lhe·rhia toda .a r.esis·te r"ci.a da minha cunV'loça'e, em. 
.n©m1e :d0.s s.a•g•r.atdos .it1.ter.esse·s d.a .S<o éied a.d·e .e .d.a .mo1oal. 

Não me serl;uiz essa .philos0.ph:a e,go'isfic.a e .s.e:n.sua.Jis:ta, s·em c.re1).ça e· 
s.em idéal , .que arrastou a humanTdact·e á crirn moral em que se de·bate, ·e d a. 
qual só po·derão salval·a os novos .ens.i!llamen.tos ·do espi·ritu.alismo raciona l. 
e sci entif.ico , que, pelo consorci.o das ·duas grandes forç@s antagonicas - a. 
razão .e o sentim ento, res·olvem, no diier de insigne philoso.pl: o, o problema da. 
vida e do de.stino huma.no . 

'Sim, -porque o pirogres·s·@ :não cé ·s.ómeni.e a dbra da :c:iv. Uz açào· e d a. . 
ind.ustri.a, ma·s taimb.em ·o laJiler.fe içoame·nto ;sem;p·re .cr.escente ·d.a !D aturez.a 
mornl do homem, pelo 'P:redQmini·o .desta -so:b•re ·OS· ins•t·iil'otos .e :as p.aixões, 
e só es·se prog:resso faz .a gr.and·eza dos 'j'l@•vos e as .socie.da.des i-nd·estructiveis., 

.O :di.vorci o é 11m 'fact0r .de ·dissol.u.çfuo: .afrou:rnnrl.o o.s vir.i·culns da f.a-
miHa, ell e su:bstitue (GJ cmliu dias ·vi.r·tudes den:.e.stica.s p.elo .da lux\tr'.a .e a 
r.eli gião da moral, que ·d.igni.fi'ca -a I1azão e o se·ntimento. :Pt:fa ao goso ma-
terial, que corrompe o es;p·.r·ito e arrasta o homem ao cha rco da.s devas·si-· 
d,õ,es . . Foi c0nUil jusit[ça GJ..cre ·o gr.ar.i.àe Roosevelt o .con.sidemu c0mo 11m in-
centivo á animalid ade, um a maldiçã-o para a sociedade .. Já o .di·sse Lemait.re 
que um povo va'1e que representa pela familia, e esta só o ca.s·amento in-
dis•so luvel a faz . . . 

Mas o d.ivordo, objectam, é co·evo de instituição do ·casamen.to, elle 
.ex·ist iu .d.es.de que .o homem .e a mulher se .uniram . . Na Greda , entre os 
JVledas e os Penas e o.s pro;püos He.b.r.eu.s, .era acce:.~ o e .adnptad·o, e na ;velha 
Rema remo·nta, .s•egundo •Pluta,rcto , a ·o:rigem da •cidad e eterna . Ali·ás, e·ntre 
.as Aryas pri-mitiv.os · - berço .. a:a 11o:ssa. civilização - -e os Hindllis, . refere· 
Glano·n, o c.asam:ento era 11m .a.cto .solern11e· ·e int~:mo ·e 0 hyni.no i;na•trimomial 
de Rigveda ainda recorda a sua .alta cgncepÇão moral e sargr.ada. 

ü argumen·to , entretanto, é .absurdo e co·ntra.rrnducen.te : 'j)OT ·eHe se 
justifi cariam as• ma'.s 11·erniciosas ins.tituições e .até à escrav'.dào , :a lé m d e· 
que i·nvo.cal-o é .confe.ssar o insuccesso do divorc·.o entre esses po~·os, que· 
foram levados, pela expefi.enci a, a rrioàifical-o; si.não· àbolil-'o .. 

.... º* 

·E' .con:vinc.ente a li.ção da experienc:a colhida na histori•a da .in.stit,uiç.ão· 
.do .cl.iv.o.rcio, :entre O.S ,pOVOS· a·nti,gos, .e :na eloquenci.a d.as es1atisticas, 'BTI'Ífe 
o.s moBern.o.s, para .que ousemos ado,pxaha . em nosso mefo _so.cial ·c·l'Jnfra·· 

...rlando .O:S seus hah:tos e .as suas tradições, .qne 'bem diqpensam ~ssa me-
di.da .extrema. · · 

A prlmei.r•a confirma este assert0, ·mostrando que, errfüora exJ.sl'e,nte . rio -
dircito rla.q.H.e1le.s .povo.s, .o .divm·cio não se :prafrc:ava, e que em Roma, ·a-urante· 
mais ae .q.u·:nh.en.to.s .annos., nenbum marido ouso·u .dar .o . .exerr:i:pdo, até o· 
repu.dfo d.e aarvil'i.us Ruga, fo.rç.a,do p.elos censores 'ª a-bandon·ar, ·por esteril, 
.a ;;ua .esposa .. 

,A sua exi.s1en.cia le.gal não tinha a .sancção .dos costumes, bastan-do referir . 
com.o expoente da -opinião d.aquella época, qu.e na Grecia:, um p.h] O"~oph~ 
,ch:egou ,a gua·J.ificar o .c.as•amen.to da viuva como um ad'uherio lTOLlestn · . 

. N.us g!orios.o-s tempos .homericos, refere o eru:dito Ee·vHacqua .e na . 
. época .à.a :juveni'!:dad.e 'hellenica, o divorcio era fac.to incognito., ou '.de .ex-
trema raridade, . . . . 

. Com .a modificaç.ãp d.os costumes de, sohried·ade pelos re·quintes d.o luxo · 
e da ri.q.ueza .e . pelo i,nfluxo ·das . dou trina s s.ce,pticas, os r:epud'.o.s ·se to.rn:aram. 



faeq•ue:rr:tes em hth.enas, rev.estindo .o caracl:er ;d·e uma verG!.aderra embria:guez, 
c@ntra a qu·al fo,i tprecis•o !'e•agir, limitando,se ·ns casos àe d.iv9rc~o, aré 
Sl!!pfl;l'iimil-0 .. ' . . 

1Em ;Roma, a lição foi tremenda: o h:1,crementu «ij<tte o d1vorci:<J tomou 
•nes l!dLmo:s dias .dra R:epu•hlica e · no · Imp.eri•o , f.oi .tã·o exitraordinaT-io que. ~e 
torn@u it111n:a ·ep·ide:vn.i·a, prostituindo .os co.sh1mes, am:üqu.ill.and·o .a f.am11ia. 
i::omana a ta,J extremo, .que a P.r:0.udh0n, arrancou a 1folornsa e<o111!fi.s'sã.o de 
.q11e "a pudicicia .se ·e:v0lara e ·as matronas romanas .q-ue tinham >ass.om:brado 
o mundo pela sua castidade, o admiraram depois 1pda sua . J.u:xuria"-

Tacit-0, .a:1·1u.G!i·líldo a e.ssa ép:oca, regi·s•ta com tristeza 'ª ru~líla -mo~al em 
.a·ue s·e af1rnd.0u ;a sffcied.ade rema11a, e os histo.ri.ado.res daqu.elle .tempo 
:âss:i:gnafam cas:os .cle d.ivorcio !Pelos rnoüvos mai.s f.ut:e ·.s, t•aes como: .. o de 
um marido que se divorciara por haver a esposa: conversado com um liberto 
.e out.ro, pvr ·ter a ·sua sahi<l0 á r.u1a s-ern ·vé-o. S.en.eca falla de m\Jlrlheres que 
.cont•avam .seus am:ios, não pelo numero dos con.s.ules., mas peJ.o ·dos mari.dos,. 
e Juvenil cita urna mul11er que ·s·e ünha .ca'Sa.do .o'ito vezes ern .cinco annos . 

A familia romana, ·q.ue ·tinha .feito a grandeza d.a nação , se degemerou, 
e o casamento, despo}a·do de su·a d'.gnidade , deixou de ser o acto qne Mo-
destino d.efiniu e.orno "co·rr.sorf,~u·m onw::'s vitae, indJivid'uaJ. vUae consuetudo· 
divini .e} -hy,im:.ani jui11Bs .communiccatio ", para .ser .a porta 1aberJa á 'libertinagem 
n:o amor. 

Essa pbase., p.o.rém, ·m.aroa o dec[1LÜD ·d•aquelle g.rande 'povo; h.urnilbada. 
-i?élo.s b.ar:barl'is, Roma viu empaJlide·cer o b.rilho .de suas. tra:d'ições e decahiu 
do fast1gJO ;de seu po:der. 

O onr:stianismo r.eagiu :c0ntr.a a de·cadencia :moral :do mairimon~o na-· 
que.Jla é'poca, e, apresentando a un.jão conju'g:al, ·urra :e1 pe·rpetua, corn•o o 
ide.ai 'ª n"o.rtear •a vid'a sexua•l do homem, escr·eve Sa:mpaia e •Mdlo, elevou. 
a mulher, mo·defand.o .a i'r1·sfüüi·çã"o do casamento :p'fffa o .seu f:m supr·emO, 
que é a próle, e fazencl,o rdelila, no conceito de I•heri·ng, ·o ba.rome•trei da. mora-
'lidade de U'ID povo. (fFa·m.. e Div., .p<ig . 9. ~ ·1 

A mulher, h>l'lrrii!iha<da :pelei coT1c11'b.in-atei, 0·u ·pelá poly-g.a-mia, ·semp1'e 
submissa, ás vezes menor e ·q·uasi ·escrn·va, em uma conifüção in'fer'ior, diz. 
}'oTls·e·crive, .coRqmi'sta, graças . aa éhris.fianismo, a •ai.ta d'igni•a,ade que con-
se:i'wm, .a·ss·i,gha:l,al'l•lfo,füe uma ;p©sição máis vantaj @·sa no la.r, e, 1cercada de 
a·:Jleiitos, PO'!'n0u-s•e a ·üO.IlS·Oéia d0 h0rn.em ·nia'S vici.s•si·mde.s da tex:iE<te111:c'ia. 

•As provi,cl:elílcias '!'esMi.ctivas do .div0r.ci·o a!tlop:tadas ·'Pefos i.mpeTa.d:eires 
rn:ma:rll0's f'.j,J:iad:0:s wo :eh:risfian.i.sm.0, foram :r.a,1:eand·0 ·o:s :cias.os· 1cle.lle, at é .que 
a :Egneja, .J\Lo C0nc.i!L:o· de Trento, prodamuu a in.di:ssoh111bil.lidadre d.ó vhu:culo 
matrimonial : a unica fófma de união ctmjugal que assegum . . o !Clie!senv©!vl-
fl.11 ento .doa ·vi:d.a ·mor.a:! .d:a r:a:ça . 

O dogma c.at;!iilGho.0 · ·:mão t ev;e :a<p;e;p.ms JU.m a k.an ue í!'.efrgiiiJ s o : 
.c0iiilíl.ci1d.hiJ:o, 0s seu-s motiwos, . ,cGrm as ;:aziões ide .o,r,dem ·éthircocp·@:cia,l -em que, 
se as.serr.ta o conceito da indis·solubfütlade; fcü cu;ncre:ti'ZTh'do .em !pre::c-ei:tti le:gal' 

1e:nre"O!S ipo:voB q:ue .0be:l.e·c.er;ail:rl .á ·fi,aç:ãc0 'fe:g.en1errad.0:ra 1dco clhriisti:an;frsmo. 
A 1gWl'i<0gamia ÍÍ>líl1diss.o<luNe.) mant'eve--s'e ass:m .clmrante 'la1rg.0 ·p.eri1.o:d•Gi., r.e-

'rsis:t.'ndr0 ,a, 't:Q!di@!S rOS1 rO@i!li;f.lict•OS e:ntre á fEgre~.a e 0S s:@@.era.n@.S .chri-st.ã;os na 
edad·e· média, a:ité :q.u:e o · ·pr;eitest'araottsm©, co.m "º -p.lacet ide L!\iJJthe!\O, TO:m'])~ndo · 
con:tra h:a•bitos s.e.c~!lwi:es.. r.eg.ufou, ·p'lil\r seús :c·a,n0ne·s, 1a ins:fli,twição 'do di· 
v0Tctl10, it.r.o•duzh1do-o., d.e·S·rl'i= l<Ygm, n.a:s 1.egis1a·ções dos p.a·iz.es rqu.e a:dm:ptm·am 
:o pr.oilie1s1a·n<1li:s:r.mr@, 1com.o "ª A:l ernam1m, a H:o:!land.a, .a ®i:nama!f.c.a e ·:o!l1:1Iro:s; 

A.1ire111a'S a lragfaitierm 1:es'isfiu, para arc·ceital-GJ rn;uü0 .tem..p'o :die'pu:is., e, 
a.i.nd.a a'Sil'Pl, oorno :um TJcfiv'ilegi>o d.e certa·s ;c·.ia:ss·es da so.dedà:cke. · 

'Nos .Estad:os :cath0lk0s, trabal hados embo:ra pe'l:a 1'itt.erntum r@màndca 
:e :p·ela -pl!!~foso'!Jhi·a :rm:ateriiafüsta, n'ão logrn:n ·elle ,a.cceita.ç.ão :g.eral .e, .ain.da. 
hoj.e, a ma.i-0r·i.a cddl>es .o rep:elle. 

* 
* * 



. Si <õ!TI relação á anüguida,de os effe'.tos do divorcio foram os mai s 
fu;1estos e d·esolado.res, e:ntre oQS povos modernos que o instituíram, a estat.is-
Lca, offerece um qua.drn aterrador, precbamente opposto áquell e que prognos-
t icava ·Naquet, em relação á França. 

Fonsecrive, ap·ontapdo as cifras progr.essivas .em relação a cad:a um 
·~<0 sses pa·iz·es nos fornece ekmentos· seguros para ava·Lar da i1nfl.u.enci a ne· 
fasta da lei do .divorcio sobre a união conjugal. 

São bem eloquentes. os algarismos s.egu:ntes, que comp'l'Ovam a escala 
as•cenden te d-os divorcios: 

Na França, emqua,nto no regímen da ·simples separaçã·o o numero 
de ·processos para e·sta ape:J.as dup Hcou no es.paço de 30 an.nos. com o d.i· 
1·orcio aquel!e numero sub'.u, no pefi.odo de 18 annos (1884,1902) , de· 1.657 
á 8.431, avoQlumando-se cada vez mais. 

Na Al!ema nha, é ·ainda ma.is· rap".da a progressão: quasi triplicou, no 
decurso de 10 a.nnos, o numero de ITares di·ssolvidos, pois, tendo sido em 
1382 de 3 . 942, elevou-se, em 1899. á 9 . 3.33. 

Na Alsada Lorena, duplicou em 10 anno s, asc·e,ndend·o de 75, em 18-80, 
á 162, em 1890. 

·Na Suecia, o augm ento foi- de 61 o\o, ·e na Be!gica, onde só os, es-. 
peculadores e agiotas se utiLzam do d.ivorcio, o nulrlero destes quadru· 
picou em 20 annos , subindo de 214, em 1880, á 82 1, em 1900. 

Na Hol1a·nd:a, quadrup.Ji.cou em 30 annos, e sô na Suissa, que já foi co-
gnomi r.ada - a terra cl'assica d'Ü .d•ivorcio - pare•ce ter ficado estaciona-
ria graças á eleva·da culturn moral daque:Ie povo, sem par na histor:a. que 
rna1iz.ou praticiamente o ideal da demo·cracia conservafora. 

Nos Es.tados Unidos, entretanM. é que_ ,a esta.tistica a1pavóra: quasi se 
pôde ·cons~derar .dissolvida a famHia· e inexistente a rnonüidade, lembrando 
2, phase da deca:denéia. romana. · 

.Não é exagerõ affirmar que naquelle paiz dominam ·O regimen do amor 
livre e a suprema aspiração dos · mo.dernos prophetas, que, como Naquet, 
sonham retroc eder a.os costumes d as cavern·as. 

·Ha casos de jovens· de 18 annos, divorCiad os tres e quatro vezes, 
.i; M. Wright mostra que, no intervaHo d.e vinte anno'S , os tribunaes :recebe· 
m m 328.716 pedidos de divorcio. 1A progressão em ·certos· Estados é a·ssom-
brosa e a aG'ifornia , ·Os div,orcios· qu :tup.Ji.cairam em 2.0 annos, quand·o a 

·população apenas duplicou: no Colorado, enes su·biram de· 4 a 250 . emquanto 
a popul•açào quintupl i·cou, e ·rio Hansar, elles d.e·cup'1icar·am, treplicando, apena·s 
a populaç1!o. . . 

Só na Ingl a.terra elle pouco incremento tem receb".do, mas isso porque 
'º é'1p,irito c·onservador do ·poVoQ ingJ.eiZ é a melhor garantia das sua.s con-
quistas e das ·suas tradiições, e o divorcio ·é, além disso, quasi um luxo , 
ao alcance tão· sómente das classe ricas. 

Ao contra.rio 1d·'sso, o•s paizes ,que não admittem sinão· a simples se· • 
para,çã.o,· nenhuma diferença notavel ap·res.eintam em suas estatísticas, como 

· a Italia, a Hes•pa·nha, que, no período de viinte anno s . manti·veram .quasl 
estacionaria o nurnero_do s processos de separação de corpos. 

'Mas o divorcio •é .a'nda um fl'1ctor d is:wl·vente sob outros asp,ectos 
m oraes e sodaes: desmentindo a previsão de ·Naquet. a ·esta tí stica constata 
a infuencia d·êsf·a.,oravel que ·e ~le .exerce s1obre o adultrio, a n:ataJ:dade 
illegifma e o infantiddio. E' ·nota·vel o augmento ieonsideravel dos caso:> 
de adultefi.o julgados pelos tribunaes em França, de l&l80 a 1885, depois· 
da instHuiçào do d ivi.rdo, .como se torna djgn a de not·a a indica ÇãoQ que 
B:'llia tira das estatis·ticas _belgas, na q11:al se assignala, que a proporção 
do·s na·sdmentos i!legitimos ·cres·ce em consequencia do d:vorci o. Quanto ao 
in fanticídio , si o numero· dos· delictos .dessa natureza se mantêm estadonario. 
o que já basta parn revelar que o . divorcio não melhorou a moralidade 
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"'Conjugal, é isso devido á cir.cumstan.cia de que as estatis.ticas nessa, _parte 
·estão Ionge de traduúr o estado real, já pela inc·ohstància do ze.:o repressivo 
dos tribunaes, já pela impunid ade em que fica a maioria desses crimes, 
por causas varias. · 

Não é menos .·notavel ainda a correlação existente entre o divOirc io o 
· su~ ci-clio e.° cr;me,, e ?s criminalista·s a a1ssignal.am, constatando, ·pelas cif~as, 
.a rnfluencia do primeiro sobre os dous_ ultimos. 

J á o disse Luiz ·Lucchini: os laç_os da famiEa ·formam de alguma. sorte 
·um dique .que impede os d.el i.ctos, e Garo falo , demnnstrando que o de-
crescimento de uma criminalidade especial , determ:nado por uma mudança 
de Iei nem sempre ·compensa o · augmento de outra, applica este concei'.o 
ao divorcio, pani provar que s i elle -é um antidoto contra certos crimes, em 
relaçã.o a ou tros ma:·s terriveis, é um fact o·r poderoso de incrementa.çifo . 

D proprio Ferri. na s·u·a Sociologia 01{mi.nal, embora conside-re o divorci o 
<:orno um .verd adeiro substitutivo penal para cer tos cr:mes, opi nião que 
Pr?al contest.a,., apoiado em elementos ·de e~.tat.istica , ·com relação a;t:J adul-

·teno, que tnp:1cou em França, confes·sa, entretainto, que o abarn deHe 
exe1'ce influenc;a sobre a crim'. nalidade, elevando o ·coefficiente desta .. 

j?,cques Bertillon ohservou que ha uma profunda ·relação entre os sÍ.;ici-
das e os divo.rciados , poi s auando o numero dest·e·s cresc.e. o dos outros 
augmenta. e a Saxonia, a França e a Prussia são a ·Confirm ação cles,te 
.as·serto. E 8ss ·rn deve ser, desde que a fa~'Tl·illa. com o bem pondera Fo n-
Eecrive . consti tae urna atmosphern de ,se·r·eni:lade favoravel á vi·da human a. 

Cor.re, o notavel .crim '.na lista ita li·a.no. iTIS'USpeito · ao•s divorci·stas, c:\m-
bora em p.r:ncipiq julgu e perigo.sa. a união perpetua entre individuas que se 
cesorezam, considera o divorcio como um prem i'º á libertinagem, um facto r 
rnda·l do c rime, !'J;ar.a cu·jo movimento. as-c.encional co·ntribue, a ffkma ndo ,que 
na es tatist'·ca, os div·orciados .es tão em pé <le igualdade com os ce'libata.rio s, 

·. que o·ccupam o primei.ro .'. agar na esca la <lo crime. 
Tambem merece referenc'?, a enorme criminalidade dos fi!.h os dos di-

·vorciados, ass 'gna'la:d·a pelo vis.conde de A~·2onvill e . neste particula r. 
Taes as conseq.uencias mames .e sociaes da ins'itui ção que o pruri.do de 

'im' taçãn leva ·a pretender-se in trod uzir entre nós, qyando a.s pro pr':i s .? ·açõe:; 
que u acceitaram ·j·á ánicia.m, fel izmente. a. reacçao salut atr .no ·sentido de 
·proteger a estabi'lidade da fam'.lia , -que ella ameaça . 

Esauecem-se os divorc!stas de aue nos Es ta.dos Unidos, a orogr:essão 
·rapid8, e constante dos lares. dissol.vldos .. já vae agitando a op,inião publica 
con trg1 o d'v.orcio, ·e. os prop,rios par:ti·dar'os ·deste vão reconhecendo . . a su-
perioridade ·do casamento estavel, .attestada pelo exemplo da ·c arolma do 
Sul , em que a fam ilia, protegida. pela indis~oJ ubilidade, é de . u ma pureza 
moral •e aus teridade dt:: ·COStUmes admirave'J. 
. Na Al!emanha, co.ni·o na Inglaterra. a me·sma corrente se .a ccentua, 

-graças ao brado ·de Bisrnar·ck e á c.amnanha moralizadora de Glad s tone, _q_ue 
· siio accórdes em proc} amar a acção dissolvente dq divo rci o sobre .a fam1l1a . 

Na França., a terra dassica da d es,envc•ltur~ .d·os co:stumes .. ,a:ide a mu-
lher é .'a, creatura ,ama.da para o praz.er e os v1c1o·s socrnes prod1gados por 
Z ola ameaçam a exi•stencia da nação com a doutrina perigosa da pr~creação 
considerada e do processo da ova·rioto.mia, que j1á elev:a a. cerca d·e qumhentas 
mil o numero :das mulheres s.em ovarias; na propria França. os abusos do 
divorci.o vão despertando ·o·s cuidados do leg'.slaclor, 9ue sentiu a necessidade 
de diffi.culta,l-o d·ilatando o. or azo ·de sua concessao. 

Eis ahi a' perspectiva si~istra e .sombri·a ~ue se r.é~e.rva á soe· edade 
'brasileira, si esse pro jecto fôr convertido em k1 : a fam1La, entre nós, aca-
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p:uá perdendo .a •sua respeitabili·dade, a pureza dos seus costumes, a sua; 
r cohesão, que faz delfa uma i.nstitu!ção modela·r; de:xará ·ele ser a famas~ 

visão de amor para se c0nverter em prostíbulo. 

* 
* * 

A histüria e a experíen:eia mostram, portanto, que s·ob o ponto de vi-strr 
ethico-social ci ·d'.vorc'io não offerece ' as •vantagens que· proclamam os seuS' 
part ida rios, '·não preenche .' os se,us fins apr egoad&s, e antes contribue parar 
faléncia moral da sociéda.de, preparando a união livre, que é o 1-deal d ·:!' 
Naquet e seus partidar:·os. quando reclamam .a disso!U<;,ão do vinculo pela-
v011tade· de um s6; · no que, ali'ás , são coherente:s e '1ogico•s, porque, comO> 
bein argumenta Fonsecrive, as mesmas razões pelas qua,es se ·recusa admit· 
tir um ·compromisso irrevogavel, podem ·servir para arruinar a propria id·éa: 
do comprom'.sso. 

O interesse da sociedade e da mo.ral não póde esta.r no .d[.vorcio 
triste revivescencia ·d·e civilizações .decrepit2.s '-- que transfo.rma a in ~1 t :.tuiçã0> 
do casamento. como reconhece o proprio Naquet desvirtuando os. fins que 
lhe são assigna]a.dos e · que v:sam a existencia e a prosperidade da familia i 
anniqui! ?,ndo a c-oncepção do amor unico .e dos sacr!ficios necess.a;rios, n~ 
phrase de Lemaitre. mas sim ·na indissolubJidade do .vinculo, que gç.rante 
melhor a. pers ona•lidade moral dos filhos , a perpetu-'dade da raça e a pro-
t ecção á mulher. 

O vinculo indissoluvel não é, pois, um a;rtigo de Vé .. um dogma re~ :
gi o·SO a p·enas ,- é um principio que interessa á cQnstitui ção da famJia, con-
forme á razão e ·ás leis naturaes do ·casamento, e isso o reconhecem phi-
losophos d•e todas as eS'co!as: racionaf•svas, C·omo Hegel, ~·ceptico•s , -cóm <P 
Hume, positivlsta·s, como Comte e a,té mater ial istas, como Letourneau. 

Os mais notaveis socio'1ogos são accordes ·nessa opinião e a ss'm ê• 
que Harris·on julga n.eces·sa.rio fortifica·r os vincula s matrimoniaes até to.r-
nal-os indissoltweis, para garantir, da socied·a.de. 

Max Nordau, representante genuíno do pensamento anarchista . não he 
sita em dedarar que a indisso.Jubilid.ade é um a consequenci :i. ne·cessari.a d o> 
modo de ser actual · ela sociedade, e Letourneau corobo.ra essa doutrina, 
quando , ·em sua Sociolog:a, .es·creve: - "Lá, onde o ;Estado se ·des·interes•sa,r 
da criação -dos fil'hos , a fami lia. deve ser. cons.tituida s·oHdamente pel a mono-
gamia indisso'luvel, porque só no •seio desta, a·s gerações novas podem a~cbar 
abr:go e protecção. 

Tam bem Mittermaye·r, que não era um •d.efenso r d a igPeja, .asseverava 
se•r do inter-es>S.e do rEstado não coil-Jo.car o casamento ·ao nivet dos contrnctos· 
ordinarios. 

O •sahio S'()•ciofogo positivista ital'.ano E. Mo.sselli sustenta que o di-
vorcio, longe de ser .uma evoluçào, é um regresso •e, pois , uma ins•tituiçãO' 
1nfe.r'.o-r . Para prova-1-o, demonstra que a evolução se tem feito no se'ntido 
de consolidar ·ca.da vez .mais ·O laço ·Conjuga{. caminh ando-se para monogami&-
\ndiss·oluveI, e que o div-or'Cio é ·a ·antHhes·e de tud·o isto. · 

O divo.rc:o, escreve Fonsecrive, tira as suas ralzes do egoísmo e este 
é a fon te de t-odos os males sociaes ; elle destróe a fam il ia , proclamand~ 
a ·te.gHimidade da união lire, que conduz ás ma,isi graves desordens moraes 
e •cuja. pratica já se in '.da em certos •Estados da União iA.meri-cana , JevaO: 
tando o protes to gera.! de .tod as as c lasses . 

Fe lizmente . o sonho de 1Pa.ul Ada,m não d·eixará de se.r um devanei U' 
r~man'.ico, para se :concretizai: _na SaJ.erto que ell e ·pinta; a humanidad e' 
nao pode ter o destmo que aspiram ·OS no.vos· pi'ophetas, p.orque a famili a 
é eterna a,po :ada. pelo .amor e pelo de ver, exigida pel a dignidade da mulher 
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e a ·segurança dos· filhos, :affirma Janet, e1la res·istiTá ao espir'.to demo'lidor 
do seculo, evoluindo morà1 e so·cia1Lr;nente, não para animalidade fria e 
egoística, rrnxs para di·sdpL•na ·e;•evf(da d.os. insünctos e para união conjugal 
perpetua e indissoluvel, como unico meio .de garantir a multi'p'licação -e ·aper-
feiçoamento da especie. 

A dissolu·bilidade do v:nculo é um conrnctar:o fatal do casamento civil-
·-0bjectam os .:ii.vorcistas. 

E' um erro suppôr que assim seja._, ou que ass·im deva ser. 
iComo ensinam Glas·son ·e todo·s os grandes mestres da escola phiioso· 

phica italiana moderna, Gabba e ·CimbaL, entre outros, ··não existe a menor 
incompatibi'lida<le entre o cas2,mento, ·no seu aspecto c·ontractual, e a indis· 
rn!.ubilidade . acceita por leg:slações que descorihecem o caracter religioso do 
matrimonio e repe'1Ji.da em paizes •que acce.itam esise ·Caracte·r. 

Não ha duvida, pondera.: Lemaitre, que o casamento üvil e o dlvorc:o 
teem uma correlação intima: aquel!e concorreu para ins ti tuição deste, mas 
um não é conse.quencia forçada do outro e, ao contrari·o, ·como ·bem <diz 
Glasson, é forçoso approx:mar o ·casamento dvil, tanto quant·o passive'!, da 
lei moral. 

* 
* * 

Apreciarei agora as objecções dos apostolas da anarchia social, com 
relaÇã-6 ao interess.e dos filhos e· da mulher, que, elles presumem, o di.vorcio 
r,cautela. 

Pura .phantasia ! . 
Pretende-se que e\le melhora a condição dos ,primelros, impedindo que 

elles sejam tes·temunhas do adio. da discordia que infelicita o lar. 
1Para responder, basta .reproduzir .as consi1derações que, ?1 proposito, 

expende Corre: "O divorc:o deixa .a re·s-olver a ·grave ·questão dos fühos. 
Nesse terreno . elle surge mais apavoral')te do que a separação, expondo os 
filhos a süpporta,r a mal~volencia ·e o.s . odios· de uma pessoa estranha, no 
caso de que o parente que ·os guarde, convole a •segundas nupda:s. 

A separação os confia ao parente mais digno. -obrigado a c·onsagrar"lhes 
cuidados exclru.sivos, pres·ery.and.o 1os •c.ontra os effeitos de •uma .rivalidade ul-
terior." · 

E, a isso, é p-redso .addiC'ionar .a ir.certeza de que no novo '1ar não 
se reproduzam as mesmas scenas, e que os divorciados se harmonizem para 
regular a questão do destino e educação <le seus f:Jhos, p-o.rque, no ca,so con-
tra.rio, ·serão estes as victimas ·de sua. dissenção. 

Mesmo sob o aspecto material. ·OS fiJ.hos do primeiro leito sedo os 
mais sacTificados, eUes estarão, no <li·z.er ·de Fons.ecrive, en1're duas familias, 
sem ter nenhuma, porque é pa,ra ·cada uma del'las um intruzo . 

Pretende-se, ainda, que a situação ·dos filhos não <Será peior que a 
dos <irphão.s. quando seus paes se casam, mas, além <le que a falta evidente, 
notaria, não é igual á dissimula.da .. defnder as:s:m o divorcio é fazer resaltar 
o seu horror, desde que não se acha outra expressio 'para definir a condição 
dos filhos dos di,vorciados, diversa <la que os assemelha a · orphãos, durante 
a vida de seus paes. 

Na sepa.ração, .ao menos, escreve Fonsecrive. Já 1c:.tado, s·i ha exemplos 
tristes e mesmo infames, . 'ha para elles a ·consciencia que resu'lta do lar 
desfeito; na vida solita,ria que ·S·e consome perto dell es e para elles, veem 
o exempfo que póde resgatar e contrabalançar. os outr·os, ·e nos sacrifido~ 
que elles observam que se lhes fa~, o mode'lo do que mais tarde terão de 
fazer por seu turno. 

A .v:uvez é uma fatalidade .que .destróe toda1 po·ssi·bilidade de reconsti· 
tuição de um lar desfeito, e a sua ·perpetuidade imposta por outra autoridade, 
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que não a da conscienda, não ·seria ju.stificavel, pelos motivos com que se 
com bate o divorcio. 

Quantú a·o int·eresse d.a mulher, não pôde es·tar eHe no di·vorcio, que a 
degrada, que ·a converte ·em instrumento de g·o>Sci, d·est.ruindo a famii!ia, que é 
observa Janet, a garantia de sua pupeza e de sua dign:dade, o nobre emprego 
de suas faculda,des , a santificação dessa servidão de corpo que lhe foi im-
posta para perpet'uidade do genero humano. · 

A indissolubilidade protege a muJ.her contra o egqismo, .a.s appetite3 
e as phantasias do homem: que seria della q uando , sem ·o mysteri0so e poe-
tko ta,lisma n de virgem, desmaiada no seu viço, na sua bellez.a e no seu en· 
canto esthetico, se visse - fragil e inexperiente creatura .-~ abandoriada 
ás lutas da ex:.stencia pelo seu proprio algoz, aggravado o seu infortunio 
oe l.o 'Soffrimento .do·s filhos imbelles, que 'ª lei, impiedosa e egoísta, deixou 
entregues á suai vigilancia e ao seu cuidad.o? 

Busca ria um segundo es·poso, que talvez a f:zesse feliz , re-spondem, es-
taria nas condições das binubas. lllusorio consolo! 

E quantas fograriam .alcançar essa felicidade , quasi chimerka, em uma 
rnç.íedade; como a· actual, mina<la pela amb'.ção pela •luxuria, e pelo egoismo? 

Sem .receio •se pód·e garantir que a proporção seria ins.j.gnificante: a mór 
parte teria de succumbir ao pezo da desgraça, arrastando, taJ.vez, · na quéd<1 
a desventurada prole , que a, perversidade paterna não poupou . 

Não, o interesse da mulher es1á, s'.m, em melhorar a su a condição ºin· 
teiJe.c tual , na perfeita i1gtrnldade dos direitos civ:·s e de fami lia , entre o's 
-conjuges, no aperfeiçoamento da sua situ?,ção juridi-ca, de modo a ser abol'd a 
a ma incapacidade e a tu.tela marita.J. coliocando-a no mesmo .pé de igual-
da·de que O homem, habilita,ndo-a ·para ·O exercício da sua funcção e para 
defeza de seu·s direJos, quand.o offendidos pelo prop.rio esp·oso. 

E' preciso extinguir a sua cdq;!fis diminzttlio - velha remi niscencia do 
doman ismo - acompanhand·o· a evolução do es•tado soe· al, que j.á não per-
mitte a tute!la d•a mulher. e que, nas legis'laçõ.es d·os povos mais cuho·s, vae 
Ee est'end·endo no sentid•o d·e ·serem abo:idas. todas a·s re;·tricçõ.es impostas 
á ca:padda:ie c·vi.l da mulher,. como do direito 'aHemão, suisso, austria·co, 
ameri·cano e. até no proprío direito inglez. 

;\ boràarei agora, o aspe·cto contractual . do casamento, encarando assim 
o prob-lema do divorc·.a na sua face jurídica, para mos.trar a inconsistencia 

· da opinião acceita pelos divorcistas e en·sinada por Na.quet, quando sustenta 
q1.1e o casamento é um simples contracto civi'l e, como tod os os da natureza 
d·~s<te., susceptivel de resoluç.ão, em virtude da max:ma -- q iúd'quid coid'em 

. m'o<d.o di'Solv'ifl.!r quo collígo:t.um est. 
/>:.o direito em rigor, é indifferente o divorcio, como a ;ndissolubilidade, 

.oois· ne•ss·e ~erreno um e outro se 2.p9iam em argumentos de vala r· equiva-
lente ; o problema é mais de e.thica s·oc:.a·l do que jurídico. 

A verdade, comtuclo, e niss.o açcordam todos os juristas, é que não pôde 
o matri:n10nfo ser reputado um contracto, como qualquer outro. 

Veem a proposito os ·Conceitos de Lernai+re a respeito: "Quando mesmo 
se abstenha d·o seu •CaJ'acter religioso, o. seu papel soc'a l basta para lhe 
reser.var uma posição es-pe.cia1 eminente, que não permi.tte fundar uma le-
gis.Ja.ç.ão matrimonial sobre p.i:incipios v:·sinhos dos do co·ntracto ordinario. 
TeT-sechia do casamento uma i.d1éa . pouco ex·acta, si se quizesse consideral-.o 
um simpl'es pacto natural'. 

'Elle é ma:s do . . que. um. ·comp.r.om:isso ,. é um. tratado publko de. que os 
espo·so·S •São 'aO mesmo temP.O partes ·e ffiÍ,nÍ•S:tros .. 



. - '1139 -
E' v.erda<le que os esposos ·estipulam p•OT si proprios, mas esti:ptÚam 

~an~b.em par~ .. a Patria, que espera ~eHes novo auxilio, -parn sua famma, 
ª. qí!ial •va? acc~e~c.entar uma successao <l~ ou:tTas fam1J:as, e para a .poste-
nda.de, C\!Ja fehc1dade <lepende das geraçoes que a precedem." . 

B.asit.a a,ttende'r · pàr_a a natureza das obri-gaçõ-es· •qu.e eile. gera _:_ v.er· 
dadei:rns 1actos .de -cons·ciencia qué escapam á sancção legal, para se C'Om· 
pnfüende:r que -eolle ·excede os limites · de um mém contracto dvi·J. . 

Assüri o ' ·pen.s'am Po·rta}is e .Lefevre, !•embr:ando que neHe não ha apenas 
estipula.ções para os contrahentes, mas tambem para a soc-iedade. do oenero 
humano-. - ·"" 

Quere'f à·s.semelh.ar o cas:ament·o num con.tracto de so-ciedade. observa Van 
der Duchen, é não ver nell.e sinão o lado fpnn.al , é desconhecer-lhe o lado 
h:.rmano e social. 

•Para os· divorcistas, aliá:s, que concebem o •amar · livre como a, verda· 
deira formula do cásmento, es.sa opinião é 'leg'.tima e coherente; para Os 
outro•s, eUa é a condemnação da legit .:mid'a·de do divor.cio, porque importa 
em -confessa,;· que este repouza sobre um erro. 

Não é sediço reproduzir aqui os brilhantes ·conceito.s do no·sso grande 
dvlista sobre esta materia, elles exprimem a verdadeira concepção juridica 
do carnmento , ainda poje dominan

0
te: "O casamento, a,ttenta a sua natureza 

:ntima . não é um contracto, antes d i ffere deHe profundamente em .sua con-
s tituição, no ·seu modo de ser, na duração e alcance de sens effeitos. EHe 

..abrange a, pei-sonalid'ade humana inteira, funda a legitimidade dos filho s, 
crê:i relações que .só se podem extinguir com a morte , d ·.reitos e obrigações 
que ' trazem o cunho ' da neces.sidade; ao passo que o.s contrncto·s -ordinarios 
teem por objecto actos individuaes temporarios, interesses materiaes ephe· 
meros. e sus.c-eptLvei's de ap.r:eciação moneta!fia, (L11Jffayett1e. Dto.. -das Fa:m . 
p.pg. 12. § 8°.) 

Não se podia caracterizar melhor a di.stincção _entre as duas especies 
de · cont ractos, que apenas teem um . ponto de .contacto - e consentimento cias 
partes. 

E as·sim já o haviam entendido os jurisconsultos romanos qua.ndo c1as-
·sificaram o casamento na parte que trata do ·estado civil das· pessoas. ( Gai!i.s ; 
Comm .. 1º, n. 108. In.st. L 1, T. 1º.) 

Foi por eso:e motivo que Troplong, graças a, .uma in.teressante sulfüheza, 
.pretendeu .estabelecer uma d'.·stincção enrre 0 casamento -e · o contracto de 
casamento, fm1da.ndo-, .e em que o primeiro une 0s esp·o•sos., · co.nsidera as 
pessoas, e o segundo rege os interes·ses; consi.d,er.a os 'bens< (Da Ca·nfr. de 
Mar'age - Vol. 1º, pag. 10.) · 

Si não é licito, é1Ttretanto, contes·tar' 0 ca.ratcer contr.a:ctual do ca:samento , 
não é menos -certo qu,e elle affirma a in.ai·s importante de todas as rrans· 
acções humama·s como bem doutrina o illttstre · B,evilacqua; é a base da. con· 

· stituição da sociedade c:vi lizada. tem effei·to-s mais ex,tenso·s, valor so·cfal 
mai or, porque legitima a famiti·a e entretem uma rede· de· re'lações, direhos 
e deveras." 

A natureza espeçi.al desse contracto, poi·s, não permitte que se lhe ap·pli-
quem •todos o·s pri'ncipios fundament.aes que regem os contractos: em geral, 
e designadamente o da·dissolubilid.ade. que affecta. o interesse dos fil,hós -
fim pr'.ncipal , sinão exclusivo, · do ca•sarr:ento. 

Foi isso · aue levou Fünsecri;ve a· nciú1r que as regras do c'ol)tracto civil 
não sàó app;Ji:Cavei·s lá .legi·slação riwfrimo·ni al, p·e1a, ~azão de que .no casá· 
menta os conjuges empenham, mutuamente, suas pes·soas inte:ras. · 
· ·:Mas · a ' dissofubili·dadê não é um ·câracteriS11:ico · essencial de todos . os 

actos ·oriunâos do mutuo' consentimento: contractos ha, que 'faíem ·excepção a 
essa re·gra, como a adópção que, nasêeni:lo dó accô'fdo entre ·as partés; é irre-
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vogavel, e .o•s . pactos an.te-nupcia.es, que, -uma· vez ·estabelecidos, não p.:idem 
ser ma.:s altera;dos ou revogado·s. 

·E quand.o,_. fosse um contracto ordinario, interessando a ·sua existencia 
aos filhos, qué são a razã.o essencial .do ca:sa·mento, poderia dle ser di·ssol-
vi,do sem a .aud1encia, destes? ? yr:ndpio .ge_ral do ~ireito de que_ ninguem 
pode mud.ar de vrrntade ·em preJU!ZO de terceiro,, consagrado no TI1g. :--- Do 
reg . jur ., lei 95, impede essa dissolução, .não procedendo a obje·cção quanto 
ás ·segundas nupcias, porque neste caso_ não houve mudança de vontade . o 
contracto anterior se extingu:u por uma C·ircumsta,ncia occasional, que des-
<J'brigou •o ;sobreyive!llte. 

A audiencia suppletoria. · do tutor seria inadmissiv·e·l sohre um aêto 
que concerne á pessoa .do menor. em relação á qual os dire'.tos da tutela 
·são limitadas. 

Considerar, por.tanto, o carn.mento corno um puro contracto civil é en-
ce7rar .. s·e dentro de difficuldades extremas, pois .. este cont racto exige senti-
rnertto.s . <:'' obrigações intimll\s, em frente dos quaes a lei civi'l seria i_mpo-
tente e ihefficaz. 

• 
* * 

Resta agora anal ys-ar, antes de concluir ec te voto, os argumentos dos 
apos;tolos do divorci-0, que assim se podem resumir: - necessidade, lei da 
natureza, direito á felic idade, direito de paixão e autonomia pessoal. 

Todü·s el!-es, á forç.a de serem decantados., se tornaram sediços e repro-
duzem apenas veltas D"bjecções, desde Fichte e lbsen , nada innovando. 

·Simples <:omeque ncia-s do falso ponto de vista em que se collocam 
os divorcistas - o egoísmo conjugal - , ficam destru :dos com a unica 
consideração de que a desgraça de algu·ns, a<:cidentalmente f.eita- pela appli-
cação de uma lei necessaria. não póde dar nenhum direito aos individuas 
soHredores· .d.e se .re.vo.Jtarem corutra ella. • 

E' 'ª doutrina que Comte resume nestas be11as •considerações: "ü IJ,orriem 
é feito para sociedade, e não podendo viver sinão no seio desta, deve por 
isso submetter •3e ás condições de .existenci.a do grupo social , que tem ne-

. cessidade da familia e do casamento, e todo golpe nestas enfraquece a so-
ciedade." • 

'Submetterei, não obrta·nte, cada um destes argumentos a uma rapida 
critica, que ser.á sufficiente para reduzil-o:s ao seu justo valor: 

I. Neces.sid:ade - Ha neces·:;idad.e de temperamento .q_ue exigem o di-
vorcio - dizia Luthero. 

O argumento iustificaria, ,quando procedente, a biga.mia - origem do 
divorcio -no pro-t.estantismo. Elle .envo1ve a <le[·cada questão da continencia, 
que a medicina antiga cor,•sider.ava incornp.ativ·el com r., saude . Hoje, en-
tretanto , com os es·tudos de !Feri. · Fou·rnier e outros notavels med·.c.os, está 
prnvado que não só ella não offerece os perigos que se receiavam, ·Como até 
parece geralmente fa.voravel á actividade physica e ao vigor intellectuah 

l~ quando fosse p,rejudi-cial, prefei"i.vel 1seria o co.ncubinatu, que, em-
bora um mal, como reflexi-onava Plaino] em rdação a-o divorcio, é um ma~ 
menor que este, porque não abroqnela ao rosto do-s li·bertinos' e ·dos .agiotas 
a mascara da hypocrisia para illudir as victimais incautas. 

'H. Lei da natureza - 'E' a i-déa dos naturalista•s do :seculo XV III que 
reduzia toda a moral á maxirúa - do fazer o 'que l)ós agrada e fuglf' ·do 
que nos póde desagradar. 

Esta doutrina arrastava a Jegitima,çã-o de todos os vicias, supprimindo 
toda a moral . M.as a natureza hummna ·é a <lo ser livre e consciente e esta 
no.s obriga a ·subordinar as nossas inclinações á critica da razão, para que 
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;esta nos determine quando é licito s.eguil-as e quando lhes devemos re-
.!Sistir. · 

·Fóra disto, o homem se nivelaria ao bruto ·deixando de viver ··conforme 
.a •humanidade, na phras.e de Fons.ecrive. ' 

1I1II, Direito á felicidwde - E' o velho estri.bilho dos divorcistas. Mas 
"º fim do casamento não é, como já ·se viu, a felicid'ade do'S conjuges. mas· 
..a ');lrocreação e educação .dos filhos. ' -. 

. O naufragio d.e um lar é laó1timavel, mas é um méro acci·dente que ern 
:nada deve affectar á. valida.ele ·do matrimonio. · ' -

O homem, -argumenta Fonsecrive, não tem direito de salvaguardar a 
todo o preço, a sua felicid·ade, e antes deve siobrepôr a esta os seus ddve-
:res para com a prole, que tem todos os direitos. 

Se o de.ver sacrifica a propria vida, como sustentar,s·e o direito de· pre-
:servar a felicidade 1á custa deste? 

. . Demitis, a lei sódal -não'' faz a felicidade "do homem ·____:: esta· é.· a ·re-
~U:ltai;it~ '•:do:s seus p:roprios ,actos, conforme vis.a.,ih, ou n~o, . i.Iin ' fi)TI n\Jhre 
,s:, raciõnal. ' · · · · 

Ninguem tem direito á felicidade, c<e 1não trabalha para isso, porque 
só os doentes e os pervertidos são condemnados á decepção .e á dor. A se-
paração acautela essa felicidade na medida do •slQcialmente po•ssivel. 

IV. Dvreit<o de paixão - E' a canção do romantismo. A paixã.o não 
;tem o direito de arrastar a vontade e de cada um de nós depende dominai-a, 
quand.o em revolta contra o dever, porque o homem ·que a ella se abando·na, 
-vive a vida dos i·nstincto's e não a vida rac'ional. 

A paixão só tem O·S· direitos que a razão lhe' concede: ass·im o tuber-' ' 
-cufoso, o epileptico, ·s·e têm o direito de rumar, não têm o de co1Jtaminar a 
.:esposa e o de procrear filhos rachiticos e condemnados á morte. 

1Ella não pôde gozar de privilegio e a 1psyohologia mostra que apenas 
oda vontade depende domal-a, porque a paixão fatal só existe nos romances 
·e nas tragedias. 

V. Au/onomia pessoal - •Eis o argumento de Ibsen. Ma·S: o que é a 
vida social sinão um conjuncto de· restricções? Não são cerceados os nos-
sos direitos mais fundamentaes: em nome do interesise geral? 

A niberd•ade tem um limite, que é a lei moral e social, porque não basta 
ser livre para bem pro.ceder. •Para ,be.m viver e~ ·sociedade, cada um •é 
.obrigado a se accommq,;d,ar ... a9s _,outro,s; :,ao contrar,10, o homem, para obede-
cer a .gua natureza, teri'á de viver no deserto. 

Fonsecrive bem exprimia isto, quando doutrinou: "IO 11'.eio s~cLal, per 
:suas reacções nàturaes, impede ·que aquelle que não •quer viver smao para 
.:;oi viva á sua vontad.e, e lhe impõe . Sa·crificio.s; o homem virtu_oso é preci· 
:l>amente aquelle que vê nesses .sacrificiais o meio de viver a vida mais ele-
vada." O homem é livre ·para assumir tal compromisso, mas uma vez q,u·e 
conscientemente o as·s'llmiu, não tem mais o direito de fugir ás suas con-
sequencias. Acceit.ar a doutrina de que o homem não tem o direito de an-
~ulla;r a sua liberdade futura pela liberdade 1presente, é abolir toda especie 
de comprorniss,o, é uma idéa anti-jurid'ica . 

Eis a •que se reduz a argumentação divorcista; dell:a 1se collige qúe a 
.rlecantada medida .que se r.eclama contribuirá para o augmento dos lares 
'ínfe1izes po·rque s.i a impossibilidade de romper o casamento, torna est e 
'SUp,porta'.v·el, a idéa d'e mudança é ,s.eductora, fortifica as paixõe1s, no dizer. 
de Comte. 

Sobre um lar desfeito, reflexiona Bevila·cqua, se podem elevar outros 
1ares igualmente infelizes. 'A -<"eparaçã:o, ao menos, _limita o .m~mero dos des-
weníurados .. ·si quereis prevenir a desgraça domestica, med1ta1 sobre o pro-



blema da regulamentação rigoros'a do· casamento;· de modo a difficultar a~ 
úniões precoces e aquellas nocivas á prole; que muito contribuem p~ra '"'i» 
co~fficiente do.s infelizes. · 

* 
* 

1Pa·ssand o a encarar o divorcio com relação ao nosso meio ·social , é 
de necess id ade ·saber si elle será uma medida necessaria, conforme aos nos' 
sos _çostumes e compativel com o.s •sentimentos communs do ·povo brasi~ 
leiro '. O d ireito de um povo, j·á o diss:e Cogliolo, deye reflectir os seus g;en-
timentos . .Ora, o divorcio a vinculo, argumentava a .Commissão Es;pecial dó 
Codigo ·Civil, não encontraria apoio ·em nos•so:s habi'los e tradições, não mo--
ralisari a a familia, nerri séria solução a certos males que possam acommetter 
esta, Ereri a um fermento de diss-oluçã·o facilitando aos mãos os meio's de 
.pôr em pra tica o•s-·"seUs · de_sr·egramen,tos, e, aos infelizes , outros ensejais d e 
verem renovadas as ·suas desventuras. A s·ua desnecessidade é uma cons.e-
quen cia da i·ndole poµco es-pectaculosa do povo brasileiro ,. do modestia de· 
c-ostum es austeros da no ssa familia, dos sentimentos religfosos da nação,. 
que, :sob es te aspecto , não · podem ser indiff_ç; rentes · á solução d'b ·problema e 
tlas tradições• que recebemos de Portugal e ainda mantidàs1 em no sisas. !els .' 

. As·~1im pensam_ o.s, nosrns mais eminentes civi'!isf,a·s, Cloviis , La1cerda 
de Almei da e outros, ·que reconhecem a inadaptabiUdade_ desse ins.tituto do 
di reito civil ao nos•so meio. ' 

_P.a·ra conc.l uir, alludiTei á face ·constitucional do projecto, que, neste· 
particular , não é táo intangível - como pretendem os reformadoF~. Não é· 
um sophi ~ma a arguição que levanto, ella merece reflexão da parte dos 
competentes e não é tão ~espre·sivel , como se afigura á filaucia dos. pre: 
goeiros do divor6o. Reconhecendo o cas.amento civil , preexistente á sua 
promulgação, a nossa lei basica ·deu, implicitamente, á indissolubilidade · õ· 
caracter de canone con·s-titucional, que c~d irn;star do J ury, não póde ser eli-
minado, po.r s.er requesito -e·s-sencial do casamento. O pernsamento do legis,. 
lador constituinte foi, segundo _ a opinião -d·e Bevilacqua, evitar o enfra-que-

\ciinento dos vínculos d·a familia, que repercutiria desastrada;~.,nte na orga· 
nização soei ai. Si é, ·como pretendem, uma restricção á li·berdade de consci--
encia , a Constituição impol-a por altos interesses s.ociaes. -Aliás, não seria. 
es;sa a unica restricção a essa liberdad·e: a mesma ·Constituição, que ·ga-: 
rante no art. .70, § 4°, cercea a. capacidade politica d.o.s religiosos, de ordens; 
mona•stkas. · 

Não 1seria, .pois, uma anomalia condemnavel, tanto mais que .t índi s-, 
solubil id ade não é ·apenas dogma de fé. 

* 

São estas, em seu ·conjuncto, as razões rnoraes, juridicas e :rnciaes ; quE:' . 
me impellem a combater o projeéto, julgando-o uma: medida dis·sol vente d.a· 
famili a 'e prejudicial á rnciedade . 

. Não obedeci, na · ·elaboração do · meu voto , a nenhum preconce.ito reli-
gioso, e si o doutrina da · indissolubilidade é a , da igreja, isso em nadà pód.e .. 
alterar a solução do ·problema social pelo legislador e pelo ·s,ociol·ogo. An-,_ 
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te.s, devó declarar que não sou catholico, embora não me peje confessar que: 
nessa religião eduquei ·o meu es.pirito e formei. o meu •caracter; sou hoj_e· 
Úin emancipado d·o ·seu dogmatismo, que procur.a solucionar ·Os problemas 
hun:ianos., não pelas .i1rnpirações da fé, mas á luz da sciencia, guiada pelo· 
esperitualismo racional. 
. .Náo sou um impenitente, inas. lambem não sou um r.eacdonario, com· 
prehendo a .evoiução, o progres·so das instituições ·humanas, .não esse p·ro~ 
gress10 ·que nivela o homem ao bruto, mas aquelle que o apprcxima de Deus 
e que lhe desC;ortina o unico destino compativel com a sua natureza d·e ·ser 
intelligente, radorial e livre. 

Certo, ª· evo.lução se fará, mas ·para prbporcionar á humanidade o seu 
idéal .d:e su·prema p.erfeição, e este s-0 logrará ser realizado quando os ho -
menos, dirigidos pelas .duas; grandes forças ~ a s abedor.ia e a virtude -.:. 
sob o impefi.o de uma. unica lei - a lei moral - garantida pela sancção 
exclusiva. da ccnscjencia, se unirem em um estreito amplexo de paz, de ·amo r· 
e de fraternidade universa.es . 

·O divorcio tstá longe de concretizar ·esse idéal na s.ociedade conj uga1·, 
elle é um recuo na evolução <la familia , na c.ivilização moral de um povo , 
cuio·s sagrados interes.s.es a monogamia indissoluvel melhor protege, o que ·. 
levou Cogliolo a affirmar que a familia não desappa recerá, através de to-· 
das as evoluções rnciaes, . como . refugio de paz e de conforto, ·que é. 

Eis ahi o meu voto c·incero e converocid·o: não acalento . a vaidade de 
haver produzido um trabalho original, que s·eria difficil em um assumpto 
com9 e·ssie, esgotado -pelos :competentes , nem embalo a pretensão de ter le·· 
vado a·o espírito . d-os obstinados a ·convicção, m as tenho a cer teza de que· 
elle exprime o sent.imento qua:: i una nime da nação, rntisfaz a consciencia 
jur.idiéa e popul·ar e s•e apoia r.a lição da experiencia e nos ensinamentos 
dos mais autorizado•s juristas ·e .rnciologos. 

Pelos termos doo meu voto , julgo desnecesrnrio C!escer á critica dos .. 
detalhes do proj ecto, em que, aliás, teria mui to que re3pig.ar: op·i'l'l.·0 'P'·eia. 
sua rejeição integral; vencido, ficará consignado .o meu pro •es ' o contra a 
adopção dessa . medida S'll'bvers.iva da'. prop ria ordem social; vencedor, terei 
prestado ao meu paiz .a. modesto serviço de lhe ·haver poupado essa triste· 
e dolororn experiencia. · 

. Antecij'lando esse voto a-o parecer do eminente Relat·or, que, dada .a ·com-
petencia e talento dest.e, deixará, estou certo, na penumbra o modes'o tra-
·balho que .submetto ao .exame da illustre ·commis•são, não tive outro intuito. 
sinão afastar a minha responsab'lidade pela ·demora na solução de um pro-
blema que inter.ess.a visoeralmente á hanquill idade da familia brasileira, 
solução que o pa.iz reclama com insis'encia e que não temos o direito. d·e· 
procrastinar. - · 

Po.r outro lado. · tenl10 legitimo interesse em torna·r conhecido do _paiz, 
a minha opinião, como seu representante, opinião que, em'b@ra desa:utori · 
zada e de nenhüm valor para eludd.ar o assumpto, deve s·er recebida com 
a bénev.olencia devída .aos que se esforçam por desempenhar o seu man-
dato , sinão com o fulgor que outros lhe pod·em emprestar, ao meno•s de ac·· 
co!'do ·c-om a·s siuggestões do seu patriotismo e da sua consciencia. · 

Relevem os meus digno•s collegas a precipit.ação , si é que a·ssim se 
pód'e qual.ificar o meu act·o, quando de ha muito se acha excedido o prazo. 
regimental, justificando-a · pelo meu desejo de · vêr afas·tada, tão depressa 
quanto poss•ivel, essa grave ameaça á estabilidade de uma im>tituição · que· 
é a bas.e da ordem mor-ai e social. 

1Sala das Commissões, 4 de Ou1ubro de 1912.~Porto Sobrinho. · 
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"O DIVORCIO FACIL E' este o texto d·o pa-recer d Sr. Depul;ado 
Has.slocher, r-elator da Commissão de Con·stituição e Justiça, sobre o pro-

jecto do :Sr. Alcindo Guanabara e outros, facilitando o dl:" 
Pw1'ece1· c7o Si·. vorcio entre nós: ("') . 
G . I-Iasslochel' "O proj ecto dos Srs. Deputad·o.s Akindo Guanabara 

~ outros tem por fim dissolver o vinculo conjugal, po-
dendo os ex-conjuges convolarem a novas nupcias, dous annos . depois de 
passada -em julgado a .sentença que houver proferido o divocio, na confor-
'midade das leis em vigor, desd.e que um delles, con'juges, o requeira. 

O proj ecto, não nos ili udamos, ·e nem isto podem pretend.er os seus il-
lus.tres signatarios, tem por fim e•stabelecer ·qu·e o vinculo conjugal pó.de ser 
dissolvido, o que impo:rta propôr uma reforma radi-cal na 1'ei que en.tre nós · 
regula o casamento. 

Muito embora o Sr. Alcindo Guanabara, nas brev·es palavrias com que 
acompanhou a apres entação do ·projoecto, dissesse que e•ste , não· .. altetav,,a, 

. súbst.a):icialrnent~, a)Hgi~l ~llão ~t:1 :-v·igor! _não ;~.~~~V:ª o :-~i•v.~.r:: io} !P~ra ,·:!LJ?-el1Jl? 
reg,ular a s1tuaÇao .delle decorrente, o fa.do ·e .que esa ~-alter,a:çao, censfa.tl;fda 
por S. :Ex ., é evidente, ·.iridis1êutivel. ' ' . 

Basta as•sigila1a.r· que a nossa legislação não comporta_ a dissolução do 
vinculo, perrnittindo sómente a separação de corpos e que o pfüjecto ad-
mitte ·essa dissolução, dependente do d.ecurso de um prazo certo, ·para se 
cornprehender a distancia que vai do que existe para o que o projecto prn-
põ·e. Quer dizer que tod:os os ex-conjuges, •separados, n_a forma da lei que 
rege o ·casamento entre nós, pode:rão convolar a .novas nupcias•., depois, de 
dous annos de sentença ·que decretou essa separação. 

Teremos o vincul-o matrimonial dis·solv0ido em casos de adul terio) de 
sevicia .grave, de injuria, de aband•ono voluntario do lar doi;nesüco e até por 
mutuo cons:entimento. 

Tudo isto subord.inado a uma questão de prazo, o decurso de dous annos. 
Quem pi1'hasse uma sentença de · s.eparação de corpo.s :s.ó teria .que ter 

paciencia por dous annos, para então vêr regulada definitivamente a sua 
situação. 

P·ara chegar a es:te resultado, uma vez que ene pariece s·er o inspirador 
do projecto, a exigenoia desse prazo não .parece justificavel . 

• Por que não um anno? Por que não dez mezes para a mulher? Por 
que não a liberdade immediata, para o homem, de' regular uma situação de-
corrente da ·sentença ·que decretou a separação de corpos? 

De mOdo que melhor teria sido que o ,prqj ecto defrontasse, desde logo, 
s.em rebuço o problema' do divorç,io, .que lanç?sse a .questão :pur.a e si,mples, 
desa'fiand·o, coraj o·sàrriente, o debate e o conseuente pronunciamento do 
Congresso Nacfonal. · · 

Tal como surge, esse projecto denuncia, desde logo, ·que teme impre8" 
~.ionar a consdencia nadonal e que precis:a, por isto, d~ uma vestimenta 
que lhe occulte, na ap.parencia, os s·eus verdaid'ekos .intuitos . '.E todos os 
rapiàos argumentos que foram produzidos, para lhe servirem de conducto, 
na apresentação a procederem, teriam cabin:iento, mesm_o que não S·e tor-
nasse a dissolução <lo vinculo conjugal subordinada a urna •questão de tempo. 

A Commi•ssào de ConstHuição e Justiça prefere, poi s., encariar o pro-
jecto. na sua ess.encia, no que entende com o vinculo conjugal , ·por elle posto 
em iogo. 

E' uma reapparição de velho thema, muito debatido já, mas de natureza 
a impres·sionar o sentimento publico sempre que resurge. 

~rave,_ graviss.imo mesmo, como os proprios autore•s do pro}ecto não 
poderao deixar de r:econohecer, -elle se impõe á mais s:eria meditação e pesa 

( •) Este pare.cer é de '19 08 e foi pub.Jica..'lo a r equerimento do Sr. Rego 
Medeiros. 
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sobre a nossa res·ponsa'bilidade collectiva, cama repro.:;entanies da nação, de 
modo absoluto. 

1E é nesse . . caracter que nos cumpre examinar esta questão, tendo bem 
presente a opinião pu-blica, que ha de acompanhar e muito interessada a 
no>S·sa orientação. 

O relator sente-se na obrigação moral de dizer que quando mesmo o 
s:::u modo de sentir individual fos-se favoravel ao principio que o projecto 
v:sa converter em lei, diante da responsabilidade de repr-esentante da nação, 
o seu dever é indagar mais do sentimento da ·collectividade q-ue represe nta, 
on qu:e obedecer .aos ·3eus im,Pulsos proprios. Nenhuma lei é legitima sj 
não fôr a expr-essão <la consoiencia publica. E esta, no cas•o qu-e tanto lhe 
affect-a, digarnol-o, d-es:de logo, é em abs-oluto contraria á tentativa contida 
no proj ecto, · · 

Uma s·erie enorme ·de motivos que a·ctuam na alma da nação faz com 
que esta se r;evolte contra- qual-quer idéa .de ataque á ind'issolubilida·d·e do 
vinculo conju.gal. . " . _ . 

Bastava .. jsto, . bastava .e'xpôr esta· sitid'à:ção·, .,cõnd.ensar este sentimento 
geral e concluir assim .pela . r·ecus.a." . formãJ'd:e apóio ao 'proj-ecto. 

E todos o-s argumentos que porventura o relator tivesse a oppor-lhes, 
de nada valeriam. · 

·Mas o rela.tor não precisa forçar sentiment·os priopri·os, no ca·so; elle 
se sente á vontade em face do problema leva.nt.ado e combate com a sua 
consiciencia inteira o proj ecto. 

Não remontaremos ao estu•do do casamento e ao ·do divorcio, através 
dos tempos, dü~pen·3ando mesmo dissertações philosophicas. 

1Defrontemós com elle cumo questão de a,ctuali<la-de, no seu ponto de 
vista actual, dentro das normas de nossa existencia collectiva. 

·Evitaremos as divagações ociosa!S, mesmo p-orque queremos firmar bem 
as nos:sas convkções., os nossos s-entimentos. para -que não p_areça que re· 
-cuamos do terr·eno pra.tic·o, em que o-s autor·es do proj ecto quizeram collo-
cal-o . 

O casamento civil existe entre nós: é ·o unico -que a lei reconhece. 
1E como tal eHe não iéoutra cousa mai-s do que a affirmação e o res-

peito da li-herdade ~f;e consciencia. ( 1) 
iA familia como· phenomeno •natural, Ofiigina-se na união dos sews e 

como ins·tituto juridico deriva · do matrimonio., q_ue é a união sanccionada 
p·ela' ·lei. (2) ' · · . · . 

] á o grande 6. Thomaz de kquino dizia: Maitdmonium, i·n quantum est 
sacrame1ntunt, statuüu.r jure divino; in . quamtwm est officmm naturae, sfü·· 
tuitur lege naturue; in _q,urantu.n es•t offi-cilum comm'J.mf.catis, ·:stakuttwr jure · 
âvl:Di. 

O casamento c.ivil não foi institui<lo entre nós sinã-o como uma neces.-
sidade da vida civil, sem offensa ao·s sentimentos. religiosos de ninguem, os 
quaes ficaram intangiveis . 

.E. como bem observa -Cimbali, a doUtrina predominante, acceita . dos 
rompiladores do codigo civil italiano, é que o casamento constitue uma gran-
de institu~ção -social que, embora na~c'ida . da vontade do marido e da mu-
lher, recebe -,da unica -e immutavel autoridad·e da lei a sua forma, as suas 
normasr e to.dos os s·e-us effeitos-. (3) 

(1) Glasson, Le 1YWriage civil et l·~ divorce . 
( 2) D' Aguano, Gen,esi e EvoZ. dei dir, 

( 3 J Cimbali N1<0Va fa~e del cUr . 
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P.ortalis na exposi'çãó de motivos do codigo Napo leão ; i·á affürmava que 
a indole em'i-nentement·e civil do matrimoni·o podia-s·e dizer entrada defJnifr 
vamente na con•sciencia universal, não pod·enqo ser mais·; ·obj ecto d.e duv·ida 
a competencfa .do Es-tado erri traçar a·s condições. de sua existencia, as nor-
mas reguladora 51 de seu organismo, em relação a todos os · effeitos delle 
de~orrentes . · 

iNunse se poderá ar;ticular, com razão, contra' el!e, que a 5ua ins tituição, 
porque rompia, apparentemente, a ind:ole religiosa· que tinha entre nós, fe-
rio a cons.aiencia prublka, •porque não pmhibio a le-i o .casamento relgJoso, 
antes mesmo do civil, no rigoroso. escrupulo . que assim revelou pela liber.-
dade · e:spirritual. ' 
· · 1E o·s ataques á adopção d·o mesmo foram mais da int0lerancia. 

O que se quiz, princi·palmente, fo i attender exactamente aos interesses. . 
civis, cuja ,d.efeza é missão do Esta.do. . 

1Nlas com isto não s·e pretendeu dar ao casamento' um earacter puro de 
contrncto, .r•eduzido a proporçõe·s minima,s, sem S·e vêr ma.is nelle ·uma insti-
tuição social. 

E dah i .a erro dos que pretendem ·que- o corol!ario necessario ·do casa-
mentei ci v•il ~ .ej a o diva.feio. 

Ob:oerva o notavel Ernest.o Giasson a esse respeito o seguinte: 
' '.Podemos nos éonvencer, remontando ás fontes das lei·s actuaes, que 

todas., em geral , as .que prohibem o .d.ivorcio, c·omo as. que o permittem com 
maior ou menor largueza, ficaram fieis ás suas origens historicas•; não le-
varam em éo·ri ta a doutnina, segundo a qual · o divorcio é consequencia ne-
cessaria d·o· ca:sarnento d vil . .Paiz·es ha em que o ·d>i'vo·rcio é perrnhtido; máo 
g'rado o caracter rdigi·oso do '- casamento e em outro~:, o legislador, introdu-
z.indo o carnmento civil, recusou est.abelecel-o. " 

Ahi es-tá como exempl·o frisante o codigo ci vil italiano . Foi uma razão· 
de adem moí·al, all iada a uma razão de ordem social, que fez o legislador 
italiano ex·cluir o divorc-io, affirmando qu·e não é razão para s·e chamar · o· 
matrimonio um contracto, só po rque repou·se sobre a vontade ou consenso 
dos eonj uges. • 

Gt~i ou-5.e elle pelo conceito do i·n'S tituto do cas amento, não ent.e·ndendo· 
s·ubordinar os fins moraes .e so-ciae·s aos preceito·s da religi ão. 

;E isto explica como jurista da ordem de um. Gabba, parrtidario do di-
vorcrio como ·cons1equenda ·do casamento civil; mais tard:e combatewo desde 
que fez abstracção · do caracter puramente jurídico do mat;·iunmlio para en-
tra r a aprecial-o como instituição -emi·nentemente soda!. 

Po'r isto, o leg.isfador, se deve ter em Jrinha de co·nta os sentimentos. 
religi oso·s do povo e a influencia que este•s exercem · so·bre elle, não é a 
~·sta unic a ·~onsideração que deve suborodinar a apreciação do assumpto ." 
· Muifo embora nada tenhamos qu-e vêr com o éaracter de sacramei:J 0 

. que se poss:a emprestar ao cas:arrieà_to. elle ha de ser serripre uma instituição" 
social e .es•ta, nesse caracter que lhe ·e proprio , reflecte o •sentimento publico 
animado pela influencia de varias factores , entre os quaes. prepondera o. 
religioso. ' . · · 

': Mas, absrtrncção feit'a do mesmo, o d·iVcircio, para ,,i;r r~pel1ído, tem 
raz;ões de orc!~m ·superior , ás quaes não se oodem oppôr sinão razões mui to 
inferiores. · -.- · · • - · · · 

O mesmo Augusto Com te, o extraordinario phi lo':soph o, em seu '. cürso· 
d·e philos·ophia positiva, as1s1ignalava que não ·era razão para se acéeitar o 
divorcio o facto d·a igreja catholica .have!-o nobremente coinbaiido .· · · · 

Não importa, por isto, ·que sepamd'.a a lgteja do Estado, separemo·s as; 
verdadé's mciraes p·or ella pregadas. 

Se o fim v.isado é o mesmo, sempr·e, o res•ultado prertend•ido, . i·dentico, 
não vem ao caso pes1quizar. si a lei irn;pira·1se em dogma r.elig io·so que faz 
dé um instituto um sacramento ou si ella tira a sua· razão de s.er de cousas 



<eom'p:Jexa•s, ethkas, moraes ou histori cas. E' o que adm.fravelmenbe demons-
tm Montesquieu ··no livro .29 do Espí rito das Leis. 

Séria absu.rdo que recusassemos a luz abençoada e o cal·or fecundante 
do sol, por no•s parecer .inacceitavel que o astro rei tives•se sido creado ao 
i·nfluxo si mples e omnipotente do fia~ da vo ntade de um Ser Suoremo. 
. . lnvo.quemos a razão humana e peçamosrlhe o conceito exacto da vida e 

<ie suas· relaç.ões. · 
E' aind a Montes.quieu quem falia: "Os se-res particulares e intelligentes 

pod·em ter leis .que ell e·s fiz eram; ma·s ell-e s têm tambem !·eis que não fi-
·que só .é ju·sto e inju'Sto -o que a9 !.e-i'S d·eterminam, é como ·que affirmar qu e 
antes de se traça.r o primeiro cüculo não exis tiam os r.aios todos iguaes ... 
A lei hasica ou primi.tiva, .que governa todos os povos dai terra, é a razãõ 
·humana ; ·e as \.ei•s políticas e civ·i·s ·de ca·da povo não ·devem ser sinão os 
casos p·arti cu lares ·em .que se applica eda razão" ( 4) . . 

•formada na co ns ci encia publica l" acion al a idéa da indi·ssol ubi!id ade 
do vi·nculo matrimonial, para nós o essencial ·é .isto mesm o, ·sem qu·e nos 
devam preoccup ar a·s causas que fo rmaram tal convicção. 

E' certo ·que a .lei que instituiu o casamento civil não prohibe que os 
crentes ratifiquem o a·cto, s·egundo as fórmulas de sua religião, que deem 
:a este a solemni.dade de seu culto, que se casem, religiosamente. em fim. 

E a lei' civil, tambem é certo . si de.:retasse casos em que e vinculo legal 
·pudes8e ser desfeito, nadi:; teria .que ver com o outro, o vi ncul o consagrado 
·pela rel.igião. 

Ser.ia uma questão relegada exc1usivamente p.ara o fô ro intimo dos 
conjuges e ·estes teriam a liberdade d·e obedecer ou ·não ás imposições de 
suas crenças. .Apparentem ente este agrumento resolve a controver·sia, mas 
de facto ·é el!e falso. · 

1E' falso porque a facu lda.de legal da dis solução do casamento fere a 
'instituição em si e é o .caracter des ta •que importa sob ret.udo . 

1A' i·nfluenc.i.a conserv ad ora d o s·entimento rel.i gi·o·so ·s.eri a opposta a 
:influenc·ia diE,solvente da permiss·ão legal. 

O espirita religioso presi.de a sociedade e o ·quer esta na conformi:lade 
·de suas influencias, as leis inspira<las ·DO respeito por elle. 

De fórma .que uma lei .que rompesse com a tradição creada ao influxo 
des=,e espírito , ir ia de facto attentar contra a ordem que nasceu •d o mesmo. 

Embora afrouxassem as . crenças, a·s instituições ·por ella creadas po-
d·eri am resistir , -como creações definitivas na conscie·ncia publ i a. 

A monogamia é outro preceito christão, mas por ·i=,so não se segue que 
desappareci.da a influe·ncia do d1ri·st.ianismo, com ell a d·i::sappareça a mono-
gamia. A mesma lgf"eja preoccupa-se com o ca·samento pela sua ·influencia 
soci al, pelos. seus. effeitos salutare5 sobre ·a f.ami lia e a sociedade, como 
bem re·corda o ·Papa Leão Xli!II, na sua enciclyca de 10 de fevereiro de 1880 
Tecapitul ando ·as doutrina•s ·dos doutores. ' 

11;: o insig.ne espirita que foi ·este chefe da Igreja ·não contestava ao Es-
t ado que •elle póct.e editar regras .de coacção, ter int.erferencia no casamento 
para lhe . ass·egurar a .e ffectividade dos fi ns . ' 

Dizia ·elle : "A Igrej a não ignora e não •desconhece qu e o sacramento 
do matrimonio, que tem tambem por fim a ·Conservação e o crescimento da 
s ociedade humaffa, tem laços e relações necessa rias com os interes=es. hu-
ma·nos. São esfas realm~nte as consequen cias do casamento, mas .que en-
tendem ·com a matena c1vü, e es,tas cousas aff.ectam de · direito ·a compe-
t enda e ·o ·campo d·os ·que estão á frente do 1Estado". . 

Mais ou meno•s fsto dis sera Pio X em carta de 19 de setembro de 1852 
:a Victor Emmanuel . 

E de·poi s , referindo-se ao divorci o, o grande chefe · da Igreja não se 

( 4) Montesqu ieu , E,spi.?'ito elas /.eis . 
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limitou a combatel-o a priori em nome de um dogma, mas justificou com 
razões mora_es a repugnancia' p-or E;emelhante instituto. . . . 

São es•tas as suas palavras: "E' em verdade apenas necessano dizer 
tudo quanto o divorcio traz como coi:sequencit:·3 _ funes_tas. Pb_r elle, os ~on
tractos de -casamento tornam-se moveis, a affeiçao reciproca e enfraquecida, 
a infidelidade é estimulada, a protecção e a educacão dos filhos é compro-
metüda, favorece a·s desuniões domesti•cas, semeia germen de di_s;c·ordia 
entre as familias, a ·dignidade -da mulher é· diminuid.a, correndo D risco de 
ser aband:onada, de·pDif, de hav·er S·1jtisfeito a•s ·paixêí.es do homem". 

Não se nrecisa sei catho!i'co para acceitar est.a's · observaç-.ões; embora 
o espiritp religi0sÕ . prep.arie,. por. assim . dizer, · o ·t·ei"Peno -onde · :devam proli-
ferar . 

Vê-se ahi a autoridade do chefe da •Igreja intervindo _a bem da mesma 
ordem social, posta ao s1erviço ·de uma instHuição, de cujas conc!ições de-
pende o funccionamento regular dessa üf.dem . 

. Para ·elle o casamento ·deve ser apreciado ·sob este ponto de vista, com 
o .qual se póde marmoniz·ar a lei civil, e ·si o espirita religioso ·tem a sua 
acção de um modo, a lei teha-ha ])Dr outro ; 

Esta, a lei, como a define Iheri-ng,. é o organismo ob}ectivo da liberdade 
humana . 

. Pela intervenção da ki o casamento ·não perde a sua feição -de institui-
ção soda! que entend·e com a moral. 

"0 matrimonio não é um simples contrncto, porque delle resultam rela-
ções juridkas p·ermanentes, ·que ·não interessam •sómente aos individuas que 
o realizam, mRs a so6ed•a.de inteira, ·pelo que não se lhe podem applicar 
todas ·as regras commu·ns aos contractos". ( 5) 

.Com o matrimonio nascem antes de tudo vinc.ulo·s aff.ectivos entre os 
qu(;) se unem, os qua.es vinculas são de .caracter moral, por tenderem ao 
melhorament·J ,d.o indivi·duo e a·o bem estar soei.ai; -com o ·casamento, depois 
vem a se consrtitúir a prole, surgem relàçõi;s varias entre progenitore·s •e 
fühos, relações ·que ~ão hem d:iversas· das ·que r-esultàm dos contractos,. 
porque nem com a vontade po.dem cindir-se, nem com o tempo prescrever-. 
A communhão ·do ·sangue é •um fa.cto biologico, subtrahido ao arbitriô do 

·individuo. A fam_ilJa depq,is originada pelo oasamento é .quem prepara o 
homem p_ara a vida ·social, e é de vital intere-sse para a sociedade que isto 
se dê do melho·r modo pa·ra correspün::le'r ao fim soe-ia!. (6) . 

Civil ou re!ig.ioso, o ·casamento não pôde per-der o seu caract•er de con-
tracto, para os .que o •querem apredar ·sómente sob este ponto d·e vista es-
treito, sujeito á regra geral dos 'Contractos, o que é ·um erro. 

. 1Em iUm como em outro, -o casàmento repousa sobre o consentimento 
livre dos contrahent-es; . 

iE app!icam"S•e a•qui muito ·bem as palavras de CimbaH: "O caracter,. 
porém, do contrncto, •no casamento, que é fórma livre emquanto depende 
da vontade dos c-ontrnhentes a sua ·constituição, não importa .qu·e o s.eu 
co·nt·eúdo, seja arbitraria não sendo passivei confundir o conceito de arbi-
trio -com o de liberdade, que é manifestação consciente da propria ne-
cessi.d·ade. º 

São livres as d·eterminações, não já as ·condições do contr~cto no s~n
t i·do de que este .possa ou não constituir-se, mas · •q.ue d'eve s-ocialm~nte co11-
$tituir"se, s·endo o mesmo destinado á conservação da especie humana. E 
constituindo-se ·não se deve sobrepôr a .condições -ou visar fins div.erso·s que· 
são da e·ssencia propria, da natureza propria das ·cousas preordenadas mas 
explicar-se ·pelo co-ntrario, ·s-ob urna fórma commum determinad:a co~·o . a 

(5) D 'Agu a'l1 o, obr·a cita da . 
(6) Idem, 
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mais adaptada, para ter valor e produzir os effeitos de .uma reera funcção 
social. " ( 7) 

"A i.déa de convenção, accresc·enta o mesmo autor, ali.ás partidafi.o .do 
divorcio, dentre d·e limites extepdonalissimos, não contradiz a de funcção, 
como a .i.déa de liberdad.e não C·ontrnd·iz a de necessidade. " 

E' um grande erro pretender1se reduzir a materia do casamento e ~o 
divorcio a uma simples questão juridica. ·Escriptor insu•speito, dos ma.is 
festeja.dos, observa a •essie res:peito que ao direito é ind.ifferente a indisso-
lubilida.de do . vinculo matrimonial, no sentido ·de •que ·a mesma deve ·ser 
rejeita.da 01u. acceita . por . con:sigriações juúdicas, por.q·u·a·nto o que ~e . deve 
levar em linha ;·c\e conta .,são as razões· de opportunid.ade, ou sociologi.cas, 
ou de moralidade publica . . (8) , 

·E estas ' me.sm·as" razõe·s .não podem ser ·esquecidas pelo jll'rista quando 
d:efronta com :assumpto tão vao,~o. 

E foi, ·entretanto, exactament·e on·de o princi·pio da diss·olução do vinculo 
encontrou mais resislencia, ·em França, contra os philosophos do seculo 
XVIII, porque os j.uristas :buscavam estar ·de· accôrdo com o espirita da 
naçií.o. 

Teine, buscando a explicação deste phenomeno no enfraquecimento dos 
costumes desse seculo, escreveu estes bellos conceitos: 

"A moral ·do.s sexos parece muito pes•ada ·para os companheirns de 
Richelieu, .de Lauzun, de Cribillon filho, para toda e•ss.a gente galante e 
libertina para a qual a irregularidade tomou-se regra. No.sso mundo leviano 
adopta sem difficuldade uma theoria que justifka os •seus habitas. Facil-
mente verá no casamento uma convenção e um preconceito, dando seu apoio 
a Súnt-Limbert, que no final ·de uma or.gia, •de cano em p1unho, propõe o 
regresso á natur·eza e aos ·Costumes do Tahiti." (.g) 

As.sim, s1e fosse passive! deslocar ·O casamento, em absoluto, do se '\ 
caracter de instituição social, os mais vitaes interess•es d:a ordem social , 
para nelle se ver uma "simples: ·questão juridka, comprimida, dentro das re-
gras que presidem a01s ·contra·ctos ·em geral, os que proclamam eS>ta doutfi.na, 
de to.do falsa, e subversiva, dever.iam iT a todas as. consequencias, fixando, 
em absoluto, a prneminencia da liberdade ipdividual, abstracção feita da 
organização ·social. . 

A logica seria determinar o amor livre, as allianças suj eit·a•s exclusiva-
mente á vontade ·das partes, previstas as condições d:e rescisão, com as 
multas, as da:usulas penaes. 

'Üu o priRcipio é vel'd·adeiro ou é falso . 
tSi é verdadeiro, ·não S·e ).he .deve recusar toda·s as consequencias que· 

delle derivam. 
O casamento a pxazo .s.eria leg.itimavel deante d·essa theoria. 'E assim 

como a lei poderia prescrever co·ndições· par.a o•s cas.os não regulados entre 
as paPtes, poderia prescrever .que a liberdade de contractar seria illimitada. 

De facto, a lei, não S·a•nc;cionando o i::oncubinato pelo principio de .que 
sào ·nullos >OS contractos, cuja caus1a é immoral, nem por isso prohibe o 
concubinato ·entre pessoa•s que se queiram unir e de·sunir livreme·nte. 

A lei não admittiria como produzindo effeitos um.a tal união, mas dei-
xafi.a á sancção da moral .es·sas ligações. 

E os que argumentam ·com a tyrannia legal, .q·ue impede a união de 
pessoas· ·que se sentem attrahida.~ uma para a outra, esquecem que no fundo 
não é a lei .que se .ergue como barreira entr.e ambos, ma•s a moral, a sancção 
da sociedade. 

Por que não affrontou ·esta .sancção, esta moral que affirmam ser 

(7) Ci·n1bali, Nov. Fc1ise. 
( 8) Cogliolü., Philosovhia elo .cl}-tr6fbto vrivado. 
( 9) Taine, Ori.[Jens ela F'ran.ç.c' 1r;onternvoranea . 
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fa lsa? Pelo temor do escandal()? !Mas, será a lei .que eliminará o escandal0-, 
modificando o preceito moral? · 

Seria exigir da lei qll'e ella sanccianasse, •s·em q.ue por isto o escandalo 
cessasse. 

1Mais vale o es·candalo em revolta co·ntra a lei, do que approvado por 
e ll a; diz.ia Legrand . ( 1 O) 

'Ü casamento civil não tirou o canacter prnp rio deste, d·e inst itui ção-" 
.social . 

Não lhe modificou a essencia, não lhe alterou o·s fins. 
A ·intervenção do Esta·do foi apenas no que toe.a á sua fó-rma e condi-

·ções, ·sob o ponto de vista jurídico. 
Qua·nto á s·ua ba·se, ao seu ·objectivo, a s·u·a• f.Lincção, ficou intangível. 
De · fórma .que, si não ~e con testa ao ca·samento· um fim social, si . não 

se lhe .recusa uma extraordi nar ia ·influencia, prep-onderante na so·c1edade, o 
que cumpre é .indagar-se na -discussão da possibilidade da ~ii;sol u.ç~o d~ 
vinculo por elle contrahido, si i·3to fortalece o·u enfraquece a mst1tu1çao, s 1 
-coopera ou ·não pam realizar os seus fins. 

".A lei civil organizou o cas·amento i;·ob um ponto de vi·sta puramente 
social; sómente razões da mesma ordem devem fazer admittir ou rejeitar 
a indissolubilidade." ( 11) 

.Os intere·ssados empenhados em ·Cada caso pa·rticular, não devem ser 
aprecia·dos, i;inão dentro do interesse soci•al. 

Embora -os infortunios singulares mereçam a5 sympathias, a or::!em 
·geral tem preferencia. 

Si •nos fos•semos deter <leante da consideração de .que t~rna mulher di -
·vorciada, por exemplo , fica impossibilitada do 9 prazeres do casamento, re-
d.uzida a um .celibato forçado e uma tal consderação deve3se influir em 
nosso animo para soccorrermos a infortuna·da, d·everiamos proclamar ab-sur-

·da a moral dos sexos·. 
·E' ella quem mantem no celibato, forçando aos milhares de mulheres 

que não ·encóntram marido e preferem viver dentro da moral a se entre-
garem aos homens que as •não acceita riam por outra fó:;na com outros 
compromi·ssos. 

Quantas mulheres não casam nunca? 
•E a situação destas será, porventura, diversa das .::·ue se separam 

~de coroo-s? Ou su.a ·3orte des interessa menos? 
'E não se argumenta ·com a situação forçada da mulher separada que 

.não tem liberdade de cas.ar, si a .opportunid·ade d.e fazei-o app arece. 
lÜ facto, a situação, é que deve pezar o estado de celibato . 
1Mas a lei não é para as eX'cepções e sim para a generalidad.e. Cogi-

·tando do casamento , a sua fu.ncção é def.en.del"o, e, desde q•ue o divorcio o 
.abalem, este será dispersivo . 

Os mais extremados. partidarios ·do ·divorcio não negam .que elle seja 
um mal, desculpando"() como ne.ce.sisario . 

Isto dizem mesmo os 0que fazem res tricções, como Cimbali, D' Aguano 
e tantos outros, que excepcionalmente admittem a dissolução do vincu lo 

·matrimonial. · 
>E não são logicos assim s·e pronunciando, porque a necessi<la<le não 

é fatalidade, contra a qual nada é possível. 
E, ·si é um mal o d.ivorcio, e está nas mãos ·do legislador evitar ess.e 

mal, por .que permitti l-o ? 
.E' como d.iz Glass·on, si encararmos as mis.erias. dos oue es tão ligados 

_por um vin culo indisso luvel, detestando-se, o .divorcio pare-ce jll'sto , mas si 

(1 O) Legram:J, Le mariage et le., >noenrs en Frciirne. 
( 11) Glasson, 1l'lnriage civil et cUvorce . 
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levarmos em ·conta o effeito ·social, a perturbação que isto lança nos lares, 
d·ev·e-se hesHar e comprehende"S•e então que um casamento provisorio tem 
todo·s os defeitos de um goverino prov.isorio. (12) 

Os defonsores do ·divordo , o·s ·que razoavelmente o defendem, sem 
chegarem ao·s extremos dos que vêem nel.le um simples contracto como 
outr-o ·qualquer, possível mesmo a contento,, affkmam que elle é nece·ssario 
para a defesa .do pro-prio vinculo cuja indissolubilidade d.izem ser ·o ideal, 
como repete Cimbali. · 

Acreditam .que elle será uma ba.r•reira para a dissolução dos costumes 
e g•a:rantirá 'ª existencia do lar. 

Abandona:do o terreno puramente especulativo, . pa•ra s.e entrar no da 
pratica, é o contrario .q.ue se verHica . 

O div.orcio, lo·nge de firmar o lar, tor•na-o ins-tav-eJ., abala a familia, 
nos seus fund'alri..ento's .. 

ILegrand ·Observa admiravelmente que a consciencia de sua srtuação 
d.efinitiva aconsdha aos cas·aes a harmonia de que depemde a sua felicida<le, 
ao pass·o que, desde que saibam que essa s.ituação pód.e ·ser modificada, 
não precisam ter empenho em restabel·ecer uma harmonia quebrada: pela 
primeira di·scordia. 

O homem ligad:o por um vinculo que <elle sabe .que na:da pó-de destruir, 
acautela-se contra to-das. as surpreza:s que possam comprometter a normali-
dad.e de seu lar, não permittirá que s·e desenvolva a ·impres·são que uma 
outra mulher l·he t·enha . causado , de·sde .que dle sinta que o unico meio 
de possuil-a é o casamento. 

•M:a•s, si elle sabe .que póde desfazer o J.aço que o prende :e .impede d·e 
cultivar essa impressão, elle deixará que ella s·e transforme. em •sentimento 
vivo e ao seu influxo irá até ás ·consequencias ultimas. 

Será ·esfa ·a acção d·O divorcio, collaborando para a separação clo<s 
co·njuges, sem respeito pelos filhos, s·em considernção para com a sociedade. 

1Elle favorecerá, é certo, tambem, os cas·amento·s, porque estes serão 
cous•a menos grave, reservando-se os· contrahentes a liberdade de desfazerem 
o laço, sempre ·que lhe·s convenha. 

Pla•nJol que .é dos moderno<s civilistas francez•es, um dos autores mais 
em voga, acha justa a o·bjecção, desde ·que o doi-vorcio seja p·ermittido 
francamente e não em ·Casos· excepciona·es . · 

'Mas esquece este es•criptor qu•e as mesmas razõ.es •que elle <l1á par:a a 
instituição do dive·rcio, .em casos especiaes, podem s•er applicadas á ge·rre--
ralida:de. 

Com effeito diz ene, que •si o f.im ·do ·casamento é estabelecer a vida 
em commum, pelo accôrdo da vontade dos conjuges, uma vez es·se accôrdo 
não sendo mais po·s•sivel, o lar torna-s.e um inferno, uma ca·usa permanente 
d'e •esca:ndafos, mal .que 11esulta das paixões e fra:quezas humanas, creando-
se assim uma situação de facto que deve interesisar o legislador. ( 14) 

"Então por que alinhar ·OS cas.o·s, para permittir -o divorcio ·s:egundo as 
causas e não segundo a. situação insupportavel en.tre o•s conjuges sempre? 

Si o fim do divorcio é soccorrer a •situação fals·a de um casal, pouco 
importa saber o motivo de onde resultou esta situação . 

Os par.frdario•s do d;ivoTcio d·evdam ter ·l ogka, d:esde .que parn .ellk.,, n 
casamento repousa sobre a liberdade individual que não deve desapparecer 
com elle . 

Os s·eus adversados, .consi.d·erando que o casamento não é um contraeto 
em ·que s·e deve cogitar •sómente da vont·ade .das partes, ma·s uma instituição 
social, com f.ins ·soci·aes, não transigem em caso algum. 

(12) Idem. 
(13) Legrand, obra citada. 
(14) P !a.niol, Droit Civil. 

'-• · _ __} 
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Acham ·que a separação de corpos .basta para regular a incompatibilidade 

entl'e .conjuges, mas o vinculo deve .sobreviver, pelo •seu alcance socia1. 
E Planiol que vê no divorcio um instituto de defesa da familia,, é o 

mesmo .que publica a 1rernenda estatística de França, a qual deixa bem 
eloquentemente prova-da a acção dissolvente d:o mesmo. 

Cita eHe ·estas cifras: houve ·eim França, em 1886, 2. 9'50 divorcias; 
em 1888, 4.708; em 1890, 5.457; em 1893, 6.184; em 1896, 7.051; em 
1902, 8.431; em 1903, 8.91•9; em 1904, 9.860! 

E ·não é tudo. Planiol diz ainda que ·em 1898 causm1 s:ensação o facto 
de em uma só audiencia serem decr·etado1s 98 divorcios, o ·que depois não 
impressionou mais, pela proporção sempre crescente, tanto que, depois, 
houve dia em que foram d'ecretados 270 ! 

IE o autor confessa .que •é isto alarmante, exc-edendo o período da época , 
revoluci:onaria ! 

Diz mesmo que as previsões optimistas do•s par.U.da:rios do div"Orcio, o·s 
quaes acreditavam que a li·quidaçãn dos casos atrazados, anteriores á lei, 
normalizaria o numero, foram trahidos e que a cifra augmenta e-scand;alosa-
mente. 

A que attribuir isto .s-inão á propria instituição do divorcio que tornou 
o casamento pura e simplesmente a união legal e tempo-raria dos s·exos? 

Ma·s o casamento deve ter '•em vista isto, facilitar esta união, legaliza•l-a? 
Não, desde ·que se ·queira ver nelle uma instituição de fins sociâes. 

1E esta :acção pernicio1sa, dissülvent·e, elle teria em nosso paiz, como 
planta exotica, que repugna aos no:ss·os sentimentos, que va·e de encontro 
ás nos•sas tradições .. 

Nem é i•sto . cous.a secundaria, indagar d·as condições do povo para 'D 
quail s·e pretende legis'lar. 

• Solon, á . pergm1ta que lhe faziam si havia dado á Athenas as melhores 
leis, .respondia que não sabia si eram as melhores, mas · que dera as que 
melhor co·nvinha ao povo atheniense . · 

Treilhard, que foi um dos notaveis collaboradores do Codigo Napoleão, 
transigiu com o divordo, em nome dos pr:incipios da revo,Jução, embora lhe 
repugnas•se ·o instituto em si, que elle dizia um mal. Mas o mesmo Treilhard, 
no admiravel dis:curso que profo:riu1 a res1peito, ass[glnalava qne ene 
trarus•igia com a época, com as co•ndiçõ.es . 

. "Deve .a questão receber uma solução differente, segundo· o genio ·e os 
costumes do.s povos . " · 

Class.on, quanto a este ponto , assim •se ex·prime: "A indiss·olubiilidade 
do casamento é · o id.ea1, tanto no çlireito, corno na re:Jigião, e toda a lei boa 
deve consagrar .este ideal ou collaborar para elle quanto em si couber. 

Mas isto importa dizer que em todos os paizes. e· em todas as épocas 
o legis!la:doT possa consagrar a dissolução do vinculo cq·njugal, violentando 
os c.a:stumes? Sem d·uvida, a natur·eza humana é a mesma por toda a parte, 
mas ais raças e os c.a:stumes dHf.er·em segundo as r:egiões. Não se concebe 
urna -nação regularmente organizada ·siem os poderes publicas a familia 
a . propriedade, o respe!to d?s contractos . Póde, porém, succeder .que, e~ 
v1r~ud:e de ~ert~s partioulandades de raça, de costumes, de trad·ições , o 
leg1sla·dor JS·eJ a as vezes forçad:o a consagrar uma derogação ao direito na-
tural . A lei de Israel não concedia aos Judeus o divorcio, por causa da 
dureza d·e seus corações? · 

Não -é outra a no•ssa dou•trina . 
Não vivemos mais ·no;s tempos ·em qu•e o legis1a:dor se julgava no direito 

de .impór doutrinas abso!-utas e ·concebidas a priori a um povo ou a uma 
sodedade que s.e pr1etendia reco1nstituir de alto a ·baixo. Reco~heceu-se o 
perigo da app!icação .Ç! e doutrinas pu; amente abstractas a naçoes já formadas. 
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As leis devem antes .de tudo res•pon<ler ás necessidades e ás ~~igencias do 
paiz que ellas regem. ( 16) 

.E isto é affirmado por quem conhece os principios. g.era·e.s da sciencia 
de legislar. 

De mod!o ·que devemos indagar si a situação do nosso povo reclama o 
div.orci.o, si e!tle se impõe como uma neces•sidade, ·que é exigida pelo senti· 
mento publko. . 

Não ha ·quem ous•e affirmar j.sto, porque ·o co•ntrario é evidentiss•imo: 
o povo brazileiro é contrario ao divorcio e não concebe a disso1ução do 
v.incuJ.o matrimonia1. 

Sente bem que a sua decretação seria a dissolução da sociedade brazi· 
leira atacada no seu fundamento, que é a organização d:a familia segundo 
os .principias prégados pelo catholicismo. 

E temos vivido e prns•p.erado nes.se regimen sem que a opinião publica 
j ámais se ergue~·se a pedir uma tal refo11ma . 

Sentem bem a nação, ,o povo, a tris>te •sorte que l·he estaria re·S·ervada 
no <lia em que o divordo foss•e lei. 

A sua não existencia sal'Va a familia, e aqui ·Conv·em recordar as pala· 
vrns de Portalis, •qiuando se discutia o Codigo Napo'leão em França: 

"Qua·nd.o os espo:S·os •sabem que não s:e P.Odem desligar, cuidarão mais 
em se agradarem, cump-rindo melhor os s·eus dev·er.es, serio mais ·exacto·s 
nas suas obrigaçõ·es mutua·s, mais incJi.nados a s·e poupa·rem e a abafarem 
as camrns de discordia, que mu.it•as vezes não se desenvo•lv.em e . chegam á 
ruptura, sómente porque se s·abe que a separação é impo·ssivel. " 

·E é isto a vida conjugal, no Brazil feita de concessões r.eciprocas, de 
uma longa e paci-ente elaboração do lar, .em que as discordias dos primeiros 
temp.os .não são a1imentad.as, exactamente poPque a dis.solução d.o· vinculo 
é impossivel. 

Quanto se pod·eria diz•eT sobre est·e assum•pto ·si não fosse o temor de 
dar a este re.Jatorio uma extensã,o que elle não comporta? 

P·oderiamos .entrar •na analyse do qu·e é. o noivado entre nfrs, em que as 
duas creaturas que se destinam á vida em commum, não abrem os corações 
um para o outro e que, a bem dizer, se vão conhec·er dep.ois de casa<los, 
começand·o, ·então, muitas vezes, por tempestades suff.ocadas na intimidade 
do !·ar, a V•erdadeira uniã-o das almas. 

1E estas tempestades que a contingenci.a da ind.issolubiJi.dade do vinculo 
, amaina, não ex>plodiriam fóra de'llé, si foss•e permiHido desfazer essa união? 

Si os ·s:egred·os da vida domestica viessem a public·o, quantos exemp:los, 
mi.!har·es de11es, póderiam ·S·er invocados contr.a o div.orcio, apontando-s·e 
familia·s venturosas e q•ue realiz·aram s·eu fim na vida, mas •que, com cer· 
teza, se teriam d·esfeito em uma hora de irritação, si ·a porta d·o divorcio 
estivesse aber.ta para isto . 

P.o<l'erá parecr d·eslocado isto, em um parecer da ordem deste, mais não 
é, porque a Commissão de .Constituição e Justiça não tem .por mi·ssão 
unica diz.er sobr·e a constitudo.nali·dade dos projectos de lei, mas tambem 
sobre a convenienda de·sbes. E, toda a. vez que lhe cumpre apreciar, s•obre 
este aspectp, .a.s pro}ectos, a primeira cousa a ter em conta é o interes·se 
geral. . 

· E' uma grande verd.ad·e a que prescreve a S!Ubordinação dos instin-ctos 
pessoaes ao ex.ercido habitua;] dos instinctos sociaes e de sujeitar ao mesmo 
tempo . as nossas paixões ás regras impostas por uma intelligencia sempre. 
mais illumínada, com o fim de identificar melhor o individuo á especie. ( 16) 

Por isto as•sigp.al.ou Q relatQr, em .começo, que, quando mesmo '.o seu 
modo individual de sentir no assu.mpto o collocasse a.o lado .dos ;partidarios 

(15) Glasson; obra citada. 
( 16) A . C a.rnte, Cou1·s de Ph. Positive. 
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do divorcio não lhe era licito desprezar o sentimento geral, indo d:e en-
contro aos 'instinctos 'Sociaes.. Não é uma cortezia propriamente · ao catholi-
cismo ,que se pretende com o conselho da _rejeição_ do pr~j ecto .. . _ 

Já dis.semos que, por te.r este -combatido a -d1sso\.uçao do vmculo, nao 
era razão ,para ·acceital-o, como nota o grande Augusto C~m1e. . . 

tA. Igreja prégou isto como ui::ia ~er,da:d·e. moral e. f?1 a ·sua mfluencia 
que serviu .para radicar na cons-c1encia publica esta. 1dea . . . 

Nem sempr:e a Igreja entendeu em absoluto o casamento como md1ssolu-
vel e nem tão po:Uco apregoou como incontestav·el que Ghristo o recommen-
dasse -como tal. 

Nos evangelistas .ha um que a:ttribue a Jesus estas expressõ·es: "Dica 
utem vobis quia quicumque dim1\se·tit uxorem suam niilsi ob. . . et al'iam 
duxerit m~chatu'r,, et qui dúmiss;.an duxerit, mreclvatur . " · ( 17) · 

1E" certo 1que Marcos e Luca•s• attribuem a Jesus este rigor: "Omnli.s qui 
dimr'sit uxorem suam. et a;Ueram duci't, nirechaltwr." (18) -

No seio da Igreja a contrnversia dur-o:u muito tempo, sendo pelo divorcio 
Santo Epiphanio, Te.rtu1iano, Astero e- co·ntra S . J eronymo, S. João Chyso,s-
tomo, Santo Agostinho. 

No conci\i.o de Arles a questão não foi r:eso1vi-d.a, estando presentes a 
elle seiscento•s bispos. Só o 'Concilio de Trento poz termo á · controversia 
e o·s juizes imparciaes dessa notavel as-semblé:a: pr.oclarnam .que ella, · a 
Igreja, consagiraJv·a aJsSim o ve'r1dla!delro o.amote:r do qJJsam.einto. 

E força é convir, desde que se conheçam as fontes. do direito, que a 
Igreja . foi um dos contribuintes de quanto ex•iste, pois é corrente que o 
direito moderno formou-se do -dir·eito romano, do direito barbara, do direito 
feudal e do direito canonico. 

Si as reJ.igiões pr.égarn fl!S doutrinas, .os preceitos., dando-lhes a forma 
de regras ·de fé, é porque por -ess·e processo mais facilmente plantam o 
que lhes parece mais convir ·á sociedade 'humana . 

-Mas que o convem .ao espirto dos tempos emancipado•s da influencia 
pre·ponderante do dogma, não· é sinão examinar a doutrina, o preceito em si. 

\Mahomet, prégando como mand:amento religios,o a abstenção da -carne 
d:e suino, .bem sabia que ,era ess.e o melhor mo.d.o de obter essia abstenção 
de um alimento . a que attribuia a propagação da lepra. 

1E 'Si fosse uma verda,de i-s·so que prégou Mahomet, ·por ter feito · um 
ponto de fé dessa abstenção, a lgrej a de·verfa .r.epel'li!·o, d)e·sde que se 
c0nvencesse d·a utihda'de della? · 
- Não é certo que a abstenção da carne iimpost·a pela Igreja como· um 

mandamento, .é na opinião- de muitos uma prescripção d-e hygiene? . 
IE a sciencia, que affirma hoje que a: alimen1ação pela .carne deve ·s·er 

restrúngida, acaso recuará de aconselhal-a, por temor de parecer submetter-
se a um ma.ndamento ct·o catholicismo? 

'Si a Igreja reconheceu que a organização da sociedade repousava sobre 
a familia ·Cons.tituida com uma 'so1ida base mornl; si tomou essa base de-
pendente do caracter ·de indis,s.olubilidade do vinculo matrimonia;! elevando 
a· união do homem ·e da mulher · acima da ligação puramente ca·rn,;l confi.an-
do,lhe uma missão civiUzadorn, e si nós, embor·a sob a influencia: de outras 
cmus.as, ·chegamos á mesma conclusão, •O que devemos• é admirar es•sa unidade 
de vi1stas em uma questão de tão vasto alçance. · 

. ·Foi a igreja 1qu~ l.evantou a mulher ·~a pos.ição inferior em .que o di-
reito romano e o d1re1to barbarn a mantinham obed·ecendo a um grande 
principio de justiça, assim . . · ' 

.E porque julguemos .poder dispensar a influencia da -lgre}a .>ia · direcção 

(17) Matheus, 'cap. 19. 
(18) Mar·cos, .ca1p . .10, vers. 11; Lucas, ca.p . 16, v ers . 18. 
(19) Di.g . L .. l, :ritu :nup. 23, 2 . 
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da sociedade moderna, deveremos re.pudiar a sua obra, si eli\.a fo:i bem· 
fazeja? . 

. El!a concebe-u realiza.r a feliddade humana pela unida-de religiosa; o 
espir11o do s·eculo pretende realizal-a pela sdencia. 

Para isto, porém, não precisamos por um mrnl entendido preconceito, 
repudiar toda uma obra .que facilitou chega·rm:os .ao estado a que chegamos. 

A igreja, no Com:füo de Trento a bem dizer, -consagrou a estupenda 
definição de casamento, dada por Modestino, tanta·s vez·es invoca.d.a: Nuptia:e 
-~unt conjzmcifio mari'!s et foem~ndl, co·nso>rfimm ommis~ vitae~ divini eit hu·m;ani 
communicatio juris. 

Si a i·greja deu o .caracter religoso ao instituto, independente disto elle 
póde defender o principio .da indis·S·O•lubilidade. 

"Certamente na inadmissibilida.de do diivorcio, diz Pa'Cifici M.azzoni, o 
legislador paotrio fez•se guiar pe!lo conceito .do instituto do casamento, e 
não ent·endeu subordinar os fins sociaes e morae·s do mesmo nos preceitos 
da religião. (·20) 

1E a pro:posito lembra .que o relatorio Vigliani a·ccent.uava que a religião 
e .(} Esta,do, neste ponto como em outrns, .attinentes á ordem moral, estão 
de .accôrdo . 

Para n6s a indi1ssolubHida.de impõe-se como um pr·eceito moral que a 
lei de-ve s•anccionar, tanto melhor si .tle accôrdo · com o sentiment o religioso 
d.a maio ria, mas não s·e detendo deante da consi.deração de que, por ser ena 
consagrada como preceito ·de um a determinad1a religi ão, attenta por isto 
contra a libe!'dade religiosa. A ·prevalecer isto; s.i a lei não estivesse 
subor.dinada 'á regra ·moral, si não a ins•pkasse a ordem soda] , a mesma 
monogamia, em ·Certos ca'SoS·, ·bem poder.ia ser -considerada uma violencia 

- á .Jiber.dade de crenças. 
iNinguem ·prég.ou ainda; como corollario nece.ssarfo . do p·r.incipio d.a 

liberd·ade d:e crenças, que possamo.s tolerar como legitima a polygamia .entre 
a·quelles que ado•ptam uma réHgi ão que· a cons·ente. 

Por que ? 
E ·que consideramos a monogamia como base da familia .e esta como 

instituição -soda·]. 
·E si temos o dil'eito de assim pensar, a.Jiás ·em des.accôrdo com o maho-

metismo, p.or .que não ha\ieimos de fazer da indi•s-solu·bilid.ade .do ,. vinculo 
· um:a d•as condiçõ·es do ca:samento? · • 

1Este não é imposto a ninguem; os contrahentes deliber-am li~re~ente, 
sa.ben:do que •entram par.a uma so-cied·ade indis·só1'wvel . · _ 

1E as inC.Jm'patibiJ.idades de genio, .as lutas dom-e-stic.as , cheganclq mesmo 
ás aggre·ssões phy·sicas, .a:s 'i nfü.deiida•des conj·ugaes são perfeitamente ._ pre-
vis1as, não podendo, em ab·soluto, 1~er exduid'as dos faotos -p·ossiveis. 

Mas, ainda ª'ssim, os· confrahentes Zii:Vreme1JJte s'e submet·tem. 
iO ll'l,ço é, portanto, contr,ahido sem' nenhuma violencia á .Jiberdade in· 

dividual '. 
O projecto, pol'ém, entende que essa mesma liberdade de oontrahil-o 

deve existir para di·s•sol-vel-o. , · 
1E abre, ·escancara as portas ·pa·ra isto. 
Dissemos que o proj ecto disfarça os seus intuitos, pretextand'o .que eHe 

vem regular uma situação preex-i-stente, porque não propõe o divordo desde 
logo, mas fal-b derivar da sepa"ração de corpos., apó.s o 1de·curso de dous 
annos. · 

Si fosse mesmo uma simples brecha · .a:berta no vinculo matr~monial, em 
'pouco tempo ella s·e alargaria, porque isto é um dedive pe1o .qual rolaria 
a familia ao primeiro imp1üso, não mais reprimil\f•el. 

(,2 O) Pacifici Ma zzoni1 Inst, <l'fr. çiv, itcil , 
(21) 
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Mas apreciemos o projecto, analysemo·l-o ·bem, com imparciaiidade, pe-
netrando nas suas intenções e prevend'o os seus result.ados. 

1EHe es•tabelece o divorcio por mutuo consentimepto, .que ne~ fl lei 
:Dranceza a,dmitte. Esta prescreve quatro causas de d1vorc10, pro·priamente 
tres como observa Plan1o1, que, comprehende as i·niurias e sevicias em uma 
só · ~ategoria, o adu1terio e a condemnação criminal. (22) 

O mutuo eossentimento s•& pôde ·determinar, na lei franceza, a se·para-
ção de corpo·s•. · 

E' certo , porém, que esta s·eparação, ao fim de tres a:nnos, pôde ser 
convertida em divorcio, ma·s não a requerimento de um dos -oonjuges, e 
sim ao arbítrio do juiz, si este considera procedente a conversão. 

E a mesma jurisprudencia franceza e>Stlá cheia de decisões em que >Se 
reousa es·sa conversão, por não parecerem suffi.cientes as causais para a 
ruptura do vinculo. {23) 

Tambem o novo Codigo do Imperio Allemão exdue o divo·rcio por 
mutuo consentimento . e a lei •suissa não o admitte, tampouco. 

10 abandono do laT não é motivo de divorcio, em França; na Suissa e 
na Allemanha, porém, o abandono só é causa de divorcio, quando malicioso . 
Tanto que as leis destes .paizes exigem a •intimaç~o do conjuge q•ue deserta 
do lar, mandando que se lhe assigne um termo para regressar, e só depois 
de decorrido este é .que cabe a acção . 

. A injuria não dá Jogar ao di·vorcio na Allemanha e nem na Suissa, ao 
pas·so ·ci:ue as condemnações penaes autorizam ó seu ped·ido e bem a·s·s.im a 
loucura, CJ:uando incuravel, causa que a lei franceza desconhece. 

Pela nossa lei, a·s causas de separação de corpos, como sabemos, sã_o 
o adulterio, o abandono volu·ntario do lar durante dous annos, as injurias 
graves, as sevicias e o mutuo cons·entimento. • 

iEm França, nota P!aniol (Q4), a largueza dad·a á fojhria grave é illi-
mitada·. São estas as ·pala•vras do emiente civi)ista: Em materia de divorcio, 
a injuria tem sentido div·erso do ·que a lei sobre imprensa attribue a esta 
eJCpressão; ella cons·titue o •que é feito por um dos conjuge•s contra o outr0, 
com violação dos seus d'ev.eres mutuas de resp·eito e affeição. A palavra 
"injuria", tendo toma,do uma laTgueza immensa , na jurisprudencia moderna, 
CJhegou-se a esta d·upla consequencia: 1 º, que ella contém toda•s as outras 
causas de divorcio; 2º, 1que e1la extingue toda limitação no numero dessas 
causas . 

-E na jurisprudencia franceza t em sido considerado injuria grave: a 
recus•a da cele bração do acto religioso, a·pós o civil; a recusa de um dos 
conjuges á consumi;iação. ·do casamento; a transmis·são da syphi'lis; q aban-
dono do lar; a res1stenc1a do marido em: receheT a mulher; recusar o ma-
rido manteT relações ·Com os pai·s d·a mulher; a tent.ativa do marido em 
s.e_duzir a ·criada de casa; impedir o marido ·q·ue a mulher despeça um 
criado que lhe faltou com a consideração; oppôr,se o marido ao .. baptisrna 
dos fi1hos do casal . 

1São decisões es t·as da Côrte de Ca•s-sacão, citadas poT PUaniul no v.o 
1ume 1º de sua obra Dir:eito Civil. á na-gina 385, · ' 

iFoi s'empre assim, ct·esde o. estabeJ.edmehto do divorcio? Não como 
assignala em sua these sobre o divorcio George Berger. ' · 

O respeito 1pelo caS1_amen,to foi ·diiminu'ido len~amen•t·e; ·os exemplos 
foram sendo cada vez mais abundantes e dahi as maiores facilidades. 

f'. sã_o )Je_m ex·pressivas as sua~ palavras: "Uma vez partido o enc.anto 
pela rnstttii:rçao do casamento, radrnando,se cada vez majs a convicção de 
que elle nao passa d'e um simples contmcto, ao mesmo tempo que a mora1 
dos sexos passou a ser cous-a de ·somenos importancia, a jurfaprudencia 

( 2 2) P laniol, D i r. Ci!VU. 
( 2 3) Dal!oz, Sup. Divorcio . 
( 24) PÍaniol, obra citada . 
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foi favorecendo a dissolução do casamento ·que ·era o effeito da dissolução 
dos costumes". 

E, de facto, · qual o crherio para o juiz se de•ter na apreciação da gra-
vidade da injuria? 

Pothier, como lembra Planiül, queria que se levasse em conta a qua1i-
d'ade das pessoas, dizendo que uma bofetad·a que póde ser injuria grave 
entre pessoas honestas, não tem 'valor •entre pessoas de baixa condição. 

Mas quem póde conceber o papel de um juiz com a éxtenção de poder 
graduar injurias segundo a condição do supposto injuriado. Esta doutrina 
da s·ens·ibilidade subjectiva, em materia a·e direito penal, tem grande valor, 
é cer1o, e é defendida com vantagem. Ma·s ena se•ria inadmis>Sive1 , por 
ini·qua, si o j.uiz, em se tratando de um caso de divorcio , pudesse distinguir 
quando a expressão "sem vergonha" atirado pelo marido á mulher puderia 
de terminar a dis-solução ao · vinculo. 

Qual o juiz que, embora assim pensasse, ·repellir.ia a m'ulher a·e um 
vendedor de peixe, considerando que na sua class·e chamar o marido á 
mu~her de sem vergo•nha não é offensa? . 

E que direito teria um juiz em affirmar que a s•ensibilidade . de . uma 
mulher não seria gravemente ferid·a com o facto do ·marido chámal-a de 
"coquette"? 

O que se daria, e·ntre nós, >Seria o mesmo que se dá em França. Depois 
de insta.Jlado o rompimento do vinculo. familiarizados com isto, iríamos 
rolando pelo declive, s·em mais · constrangimento. 

Os ·chamados casamentos "pelo mod'erno" já não vão adquirindo di-
reito de cidade? 

Tudo est·á ·em começar, .em ·abrir o exempfo e a sociedade, i·ntolerante 
em começo, vai fechando os olhos· e desculpando estas uniões illicitas 
deante de uma severa mornl publica, 

'Seria esta a consequencia do divorcio , motivad'a pela injuria grave , 
de fórma que não haveria mais injuria leve; o que haveria seria s1mpfos-
mente a necessidade de arranjar o que ·parecesse injuria, porque a tolerancia 
da sociedade facilita-ria dar-l!he o caracter grave indiS>pensavel. 

Quem ousará negar ·que a juris·prudencia transforma as leis, esticando-
as segund:o as drcumstandas? 

IE então, em se . •tratando de casamento, depois que fôr sancdonado que 
é urna situação de con,strangimento para "um pob-re homem" ficar gru·dado 
a uma mulher .que e!le a-cfüa insupport•avel, sem a li'berdade de se unir a 
uma o•utra que o tenta e que, por sua vez, a facilidade em largar, depois 
de ter satis·feito a sua animalid·ade, será um far.do incommodo? 

Que de admiravel de se formar na consdeiJ.cia dos ju~gadores a con-
vi·cção de que o divorcio é uma · faculdade concedida aos .que não po·dem mais 
viver juntos, não pod·em ou não querem? 

Quand:o são os dous que estão de accfrrdo em dissolver o laço, isto se 
fará por mutuo consentimento, sujeitos, a principio, ao de·curs·o de dous 
annos, cou•sa que bem de·pressa d·es>aiJ-pare·cerá da lei, como restrkcão in-
jus·ta, pois, si o fim desta não foi "innovar" mas regular uma "situação 
preexisrtente'', basta o accôrdo s·er homologado e •que cada um corra para 
os seus· novos amores. 

'Ü p-rojecto, não no•s illudamos, escancara mesmo os port.ões ... 
Sempre que um dos conjuges ouizer, ha ·de arranjar a injuria grave, 

sem precisar mesmo dais testemunhas fals ais , ·criados s·ubor<linados: que 
venham dizer que ouvira!T' a patroa chamar o patrão de canalha. 

E a lei destruirá o soberbo edifício •sohre o qual as·senta a so•ciedade 
brazileira e isto pa.ra regular infortu.nios privados, para soccorrer os fal!idos 
da vida matr•imonial, ·em detrimento da máio-ria, cultiv.and'o a desharmonia 
dos casaes, suppTimindo , por desneces'Sario, o empenho que hoje fazem 
para norm~)izf!rem i1 vida em commum, limando as .arestas, fazend.o-se mu-
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tuas concessões, em nome do respeito que se d.evem, na cor.Jfo.rmidade dos 
principias correntes. 

Velharias religiosas, p'reconceitos de um tlogmatismo ridiculo ! 
Amimhã, quando se· disser : honrarás pai e mãe, a .mesma razão justi-

ficará o des·prezo d.esse preceito. 
Pai e mã·e? 
Acaso os divorcista.s cuidam dis:to? O casamento é um contracto ·livre· 

mente contrahid.o para e!les e que póde ser desfeito tambem livremente. 
:E o•s filhos., os .que nasceram desse contracto, na sua vigencia? Elles 

não te·em o direito, em nome de .seu sangue, de perguntar á lei, si tambem 
elles não tlevem ser desfeitos , como um effeito da.quella causa, si não lhes 
assiste o direito de se revoltarem contra uma lei .que permitte ao seu pai 
de abandonar a pobre mã.e, muita·s vezes porque perdeu a frescura da mo· 
cidade? 

Não terão o direito de se n;:voltarem contra uma lei .que faz do casa· 
merito uma simples .questão de ligar o mach<J 1á femea, sem um fim moral 
e socia1? · 

<Dirão •que fato e fazer s·entimentalismo, deslocar a qu estão para um 
terreno alheio ás fuil·éções de uma commi's•são parlamentar'. 

Mas não fazem s·entimentalismo os que pedem o divorcio, traçando b 
quadro compungente dus seres que se odeiam, que se repeJl.em, mas que 
não s·e podem desunir para contrahirem outras uniões, para .as quaes os 
impeHem os S·eus corações? 

Não é a satisfação de seus sentimento•s ·qu·e .querem resolvida pela lei, 
que esita t.raga um remedia para as suas a1fflicções? 

Não é outra cousa e reclamam que um instituto s·ocial, sujeito á sancção 
da moral, passa a ser um instituto puramente jurid'ico, reduzido a isto, para 
a ·sua melhor commodidade . 

iivHnoria, infima minoria, quer que a ella se sacrifique o bem-estar · da 
maioria. 

São situações "preexistentes que .que·rem s·er regu.Jarizadas", dizem. 
'Mas esquecem que isto não é tão fa.cil, poPqu,e mesmo juridicamente 

surgem diHicu'J.dades sérias, para quem comprehende .que a lei não é arbitrio. 
As mulheres, que concordaram com a separação de corpos, sabendo que 

ell.a não permittia .que o ma.rido .que ·a isso as levou convolasse a s.egundas 
nupcias, não terão, acas·o, <J tlireito de protesta-r contra um effeito retro· 
act.ivo de tal extensão? 

Quantas não acceitaram o divorcio por mutuo consentimen~o, como 
um meio de ·evitar o escandalo, mas .que não concordariam .com elle si pu· 
de•ss·em prever ·que uma lei posterior viria "regular essa s.ituação"?. 

Quantas não se submetteram, pe:Jos filhos, a essa se·paração que não 
julgavam definitiva por saberem que entre ell a e o marido sepa.rado não se 
ergueria a barreira d.e uma nova esposa? 

Quantas não contempoTizaram por esse processo suave, que poupa o 
escandalo, que cava funda .a separação, acred.itando no regresso do .máo ma· 
rido •qua·ndo,_ em hora mais s.erena da vida, julgasse a si proprio e sentisse 
o remorso da injm>tiça? . . 

•Essas muU1eres, acaso , não · teem o direito de reclamar contra uma lei 
que pretende "re-gular" uma situação que ellas . a.cceH.aram porque sa·biam 
que devia ser aquella mesma? 

<Digam embora .que as leis de direito publico regem as cou sas preexios- . 
tentes, as situações 1tnteriores ;í. sua decretação, mas não ·que pod'erão mo· 
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diH~ar um estado que dependeu da vontade livre e clarn dos que o crearam, 
e f1xa,ram, <:ontand·o com a.s mesmas garantias da lei anterior. 

Quem pede, afinal, em primeiro logar, o divorcio? 
\São exactamente os que se julgam mal casados; e só depois destes 

-veem os que 11ão casaram po•r·que a institu.ição não ·s·erve, como ella é ad-
mittida .em nossa lei. E·stes s.ão O•S que icasa.riam si pu.dessem no acto 
do casamento contar com o divorciu na hypothese do arrependimento, 
que é a idéa que ·atormenta s•empre os que se ligam por .tal fórma. 

Restricto que fosse o divorcio ao caso de adulterio elle não serviria; 
o que é 1Jreciso é um mefo ·que se ad.a·pte a tod'as as circumstancias, que 

·favoreça o rompimento do laço, que dê Temedio ao arrependimento. 
Adillittido esse meio, qual a constancia que não venceria todas as re-

S·istencias? A mulher seria levada, a despeHo de .tu<lo, cançada, afinal, de 
uma vida d:e miserias, d·e humilhaçües, <le vil ipendio·s, a s.ubmetter-se, a 
entregar"se. 

iE poderia haver ao menos · nas un10es estereis, uma excepção? 
Nem, assim, 'Porque, em primeiro logar o que deve ser cons·iderado é 

o ·casamento em ·si, a sua natu·reza. Depois a desigua1da<le •dahi origi·nada 
serviria de motivo para enfraquecer a affeição pelos filhos nos casaes que 
vissem , nelles um embaTaço para se des·ligaTem. Nem se póde prever os 
crimes , mesmo, •que uma paixão violenta provocaria, pa.ra <lesapparecer o 
impecílho á .sua satisfação. 

>A Commissão de Con·stituição e ju ~tiça não desfoca o assumpto, apre-
ciando-o como faz e acredita que o seu dever, ao ·enfrentar com o proj ecto, 
é aprecial-o ·sob o seu as·pecto social. 

."O direito, na sua parte mais •visível, é uma norma da acção·; mas a 
acção humana está subordinada a muitas .noTma·s dictadas, ou pe.Ja moral, 
ou pela ·religião, ou pela esthetica, ou pela hygiene, ou por cerimonias 
sociaes, ou mesmo por outras insNtuições. 'Indagar que normas possam ser 
elevada·s em jurídicas, não é uma questão conceitua! ou p'hilosophica, mas 
que attinge o cri.terio para a sua solução com a apred ação dos factos, da 
utiUd:ad·e social, das condiçõ•es· espe·Diaes de cada povo, o que as tornam 
relativas. Cumpre indagar a base que na opinião tem a norma." (25) · 

Isto explica e justifica a razão por ·que a ·Commis·são, pelo seu relator, 
é forçada a . entrar em tão detalhada analyse. 

A Camara· não se póde esquiva·r de apreciar o projecto sob este aspecto , 
não s·endo .Jicüo a ·nenhuma convicção individual desprezaT toda a ordem 
de cous·as existentes, . indo de encontro a sentimentos ra<licados na massa 
e que presi<l•em aos seus destinos.. O effe.ito de uma tal lei nos costumes 
deve ser muito meditado. 

·Cita um moderno civilista francez as memoraveis palavras de Mailhe, 
perante a .Convenção, Jogo após a decretação ·do divorcio: "Não podeis ima-
ginar a torre·nte ct·e immoralid.ades que esta 1ei desastrada arrasta". (26) 

Trnnsplantada para o nosso paiz a permissão 1egal da dis·solução do 
. v.inculo, ella degeneraria na licençà e~candalosa acobertada pela lei, dissi-

pado as.sJm o Tespei.to pelo principio moral, a cuja sombra v·iveu até hoje 
a nos·sa sociedade. 

Creada no preceito de Chústo que dis·se dos que casam: "elles não sã.tJ 
mais dJwas e sim uma só .carne, que o homem não ·separa porq'ue Deus uniu", 
veria ferida de rnorte a sua ·base. 

( 2.5) Cogliolo, Evol. do i'/AJreito p?'iJvaclo . 
<26) Baudry Lacantinerie, Pr&ci.s de proit C'ivH, 
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Que desappateça o Christo, muito embora, ·que elle smj a deformado 
em mytho para o~ que acham importuna a •sua moral, esta sobreviverá. 

E deve sobreviver se fez feliz um povo, erguendo-se como barreira para· 
a dissolução dos costumes . 

Tambem a Deus se attribue a grande e prof1mda ord·enação que preside 
o mundo - amai-vos uns aos outros. 

E a humanidade bem sente que · é neste amor dos homens entre si e 
que faz a solidariedade nos destinos communs que está o preceito funda-
mental da vida. 

iE quando a _ idéa de Deus desapparecesse de todo, es:gotada a sua mis-
são em ·llm mund:o refeito, transformado, guiado pela scie·ncia, ainda assim 
pairaria sobre elle, continuando a presidi1-o, a mesma injuncção - amai-vos 
wns aos outros, verdade absoluta, no mundo contingente . 

A Commissão de Co nstituição e Justiça aconselha, pois , á Camará a 
rejeição do .proj ecto. 

Sala das Commissões, agosto de 1908 . 



ASSUMPTOS MILITARES 

CAiDEPINET~ DE RIE·S1ERVISTA 

O projecto n . 78, do corrente anno, apresentado á Gamara pelo Sr. 
Elysio de Araujo, tem por fim, a contar de um anno da data em que fôr o 

mesmo projecto convertid·o em lei, tornar dependentes 
Pm·ece1· da qualidade de reservistas do Exercito, para os cida-

do 81· . Mei1·a de dãos de 21 a 30 anno·s de idade: 
l' cisconceLLos a) a matricula nas escolas superiores da União ou 

por ell a reconhecidas ; 
b) a ·inv·es.tidura de empregos publicas fed'eraes; 
e) a admissão de operarias nos estabelecimentos dependentes da União; 
d) o exerdcio de funcções electivas no Districto Federal e o alis>tamento 

como eleitor; 
e) a .ob~enção de postos da Guarda Nacional. 
E' -evid'ente o fim .que coll-ima o autor do projecto : e11e pretende com 

as restl'icções creadas aos ddadãos nas diff.erentes hypotheses figuradas no 
art. 1 º, concorrer para .tornar effectiva a obrigação · do serviço mi-litar, im-
posta pelo a·rt . 86 da Constituição da <Republica a todos os cida·dãos . 

•A lei n. 1.860, de 4 de janeiro de 1908, que regula o alistamento e 
sorteio militar , já proviu, pelo modo que julgou acertado, a necessidade de 
dar completa execução ao d1ispo-sitivo constitucional e. de tornar, portan1o, 
effectiva a obrigação de serviço militar, pelo que não se justifica o propo-
sito do ·projedo de cr;ear novas penas para uma violação dessa obrigação, 
já prevista em lei com a competente sancção. Pretender fazei-o é de alguma 
sorte ·contrariar a sabia ·regra do non bis in idem. 

Por ou~ro lado ainda serio·s reparos desafia o project o em .questão sob 
o ponto de vista da 'SUa conveniencia. 

Si o serviço mil-itar obrigatorio .não merece sympath1a, nem encontra 
facil a·caeitação da parte da população da maioria dos .Estados da Repu-
blica, não será de certo com as exigencias do projecto, _restrictivas· de capa-
ci·dade e de direi tos , ·em cujo amplo goso até hoje teem estado os brazi-
leiros, que s.e cons,eguirá remover as diffkuld'ades de execução da lei do 
serviço miJi.tar obri'gatorio . 

· Ao contrario, as medidas do proj ecto virão exasp.erar os a.nimos d'a po-
pulação, augmentando as antipathi as contra o •serviço militar obrigatorio e 
aggravando as difficuldades de execução da resp ectiva 1ei . 

A isto se dev·e accrescentar que o pro j ecto acarretará mesmo effeitos 
desastrosos na parte em ·que p-rohibe a· mat·ricula nas e•scolas superiores da 
União e nas por ella reconhecidas, a investidura de empregos publicas 
federaes -e admissão de operarias nos. es tabelecimentos dependentes1 da 
União, ·aos cidadãos que não apresentarem a caderneta de reservista d-o 
Exercito. -

• "" i 

Camara 
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1Estamos em um paiz, em que a diffusão da instrucção tl·e qualquer 
ordem que seja, em vez de dHficultada, só deve ser por todos os meios 
incentivada e incrementada. 

Si i·sto é sobremodo verdadeiro em relação á instrucção primaria e á 
profis.sional, não o deixa de •ser tambem quanto á instrucção su.perior . 

Demais, que principio de ordem publica ou de elevado interesse social 
suffragaria o cerceamento da liberdad:e de. aprender, que .em. toda a sua 
extensão a Constituição garante ao cidadão ao .lado da liberdade de ensinar? 

Nem ao menos se póde com procedencia allegar que a obrigaç·ão do 
serviço militar, imposta pela mesma ·Cons•tituição ao cidadão, depende <la 
condição es.tabelecida pelo proj eoto de se não poder esse .cidadão matricular 
nas escola·s superiores da União sem apresenta.ção da .caderneta de reser-
vista do Exercito. 

A obrigatoriedad'e do ·serviço militar póde perfeitamente e deve ser posta 
em pratica sem necess,idaide de ·s.e recorrer a meios, ·como, por exemplo, 
o de se pro·hibir a matricula nas escolas superiores da União a quem não 
tiver a caderneta de reservista do Exercito. 

Convém ajnda salientar .que o meio de que se e'S.tá tratando s·eria illu-
s.ario , pois ·que por si nada adeantaria ao bom 1cumprimen.to da obriga_ção 
dlo serviço militar e só teria o prestimo de afougentar dar; esco1as superiores 
da União e das que são por ella reconhecida·s todos os cidadãps, que, pre-
tendendo adquirir a instruc·ção superior e querendo ao mesmo. tempo esqui-
var-se á obrigação do serviço mi!itaT, iriam matricular-se nos inst.itutos 
livres ou não offic.iaes de ensino 1superior. 

•A prohibição da .investidura de ·empregos publicas fed'áaes aos cidadãos 
que não forem Teservis·tas do Exercito, trará tambem pessimos re·sultados, 
que bem . ac·onselham a sua rejeição. 

Parn a investidura dos empregos publicas o que se d·eve ter em vista 
são as condições de ·capaddad·e e idoneidade para o exerci cio da·s . respectiva·s 
funcções e ninguem dirá de certo que a caderneta d'e reservista coristitue 
uma dessas condições. 

•Para os que possuírem as condições de capacid!ade e idoneidade para 
o desempenho de cargo•s pubJ.icos, poder-s•e-ha considerar a qualidade de re-
servista um titulo de preferencia para a investidura de taes ·cargo'S, nunca, 
porém, urr:a· condição sDne qua non para essa investidura, .como faz o 
pro)ecto. 

•Nes·ta ultima bypothese a exigencia seI"Vir.á apenas para afastar muita·s 
vezes dos cargos publicas ctld'adãos id·oneos, fazendo occupar taes cargos 
pelos .que se di·stinguirem unicamente pela qualidade de reiservi-stas do 
Exe;rcito. 

Mutatis mutand!is., o que se acaba de dizeT em ·relação á exigencia da 
qualidade de reservista do Exercito para a i·nvestidura dte cargos publicas 
federaes, poder-se·hia applicar á exigencia dessa mesma .qualidade para 
admissão de operarias nos estabdecimeritos dependentes da -União. 

Uma tal exigencia, ·que, ·Como nos casos jiá analysad!os, nenhuma razão 
de ser teria, poderia tambem mu:j.tas vezes ser um estoTvo ao aproveitamento 
sómente das ·habilitaçõ·es e pericia de um operaria .s.ómente por lhe faltar 
uma caderneta de reservista. 

Talvez não houvesse melhor expediente para encher os estabelecimentos 
da União de operario·s incapazes do que esse de só abrir a porta d·e faes 
estabelecimentos aos operardes que se apresentassem a pretender trabalho 
com uma cad·erneta de reservista· d'.o· Exercito. 

Não foi, de certo, pensamento da Constituição, .quando impoz aos ·brazi-
leiros a obrigação do serviço militaT, mil'ita>riziar toda·s · as sua·s as:pirações, 
todas as suas profissões e n<J fim de con.tas, todo o traba'1ho na.cional . · 

A isso, entretanto, parece tender e dar começo o proj ecto, ·cuj â appro-
va.ção s·.eria o prim~iro pa,sso para !Tiais tard'e ~eneraliza.r-s·e !l muitas outta,s 
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tnanífestações da actividade do cidadão a exigenda da .qualidade ·de reser-
vista do Exercito·. 

A semelhante tendencia se op,põem a lettra e o esp:irito da disposição 
constitucional. 

O art. 86 da Consfüuição não deixa duvida a este respeito, quando com . 
muita clareza preceitúa qu·e todo o brazileiro é obrigado ao serviço mifi!rlar 
em defesa da Patria e da Constituição, na fórma das leis federaes. 

•E' ás leis reguladoras desse serviço .que cabe tornaT effec.tiva a sua 
obrigatoriedade re·strictamente para o fim co·nstituciona•l. 

E', pois, s.ómente para defesa da · Pa1ria e da Constituição, ·que a pro-
pria Constituição impõ·e ao brazi.leiro a obrigação do serviço militar. 

Ainda, finalmente, o .projecto incide no vic.io de inconsti.tuci-onalidade 
na paTte referente ao éxercicio d:e funcções electivas federaes no Districto 
Federal e ao. alistamento como eleitor. 

·Eis em breves palavras as razões dessa inconst:i1ucionalidade: 
A Constituiçã·o em seu art. 70 dispõe que são eleitores todos os cida-

dãos brazHeiros maioTeS: d·e 21 annos, q_ue se alistarem na fórma da lei, ·e 
accrescenta no § 1 º .que não podem alistar-se ·eleitores para as eleições 
federaes ou pa·ra as d.os 1Estado.s os: mendigos, os analphabetos, as praças 
d!e pTet, exceptuados os alumnos das escolas militares d·e ensino superior, 
e os re!.igioso•s de ordens mo·nasticas, companhias, congregações ou commu-
nidades de .qualquer denominação, sujeitas a vo1o de obed:iencia, regra ou 
estatuto·, ·que imJ>orte a renuncia da liberdade individual, e - no § 2º, q_ue 
são inele'giv-eis os cidadãos. não alistaveis. 

Tem-se, pois, por um lad:o que as unicas restricções, postas pela Consti-
tuição ao direito de voto · do cidadão braziJ.ei·ro, são as constantes dos ns. 1 
a 4 do citado art. 70 e as re8'ulta·n1es da suspensão e da perda do•s d)reitos 
d·e cidadão, nos termos do art . 71 da mesma Constituição, e por outro ·qU·e, 
sendo inelegiveis os c.idadão•s .não alistav.eis, são a CD'nlforario sensu elegiveis 
os cidad.ãos .a!istaveis. 

'Sendo assim, é obvio que o ;proj ecto, tornando inali•s.tavel o cidadão 
por um motivo, ·que a Comtituição não incluiu eM!'e as res-trkções po·ffiros 
ao direito de voto, como sej.a o ·da não apresentação de caderneta de Teser-
vista do Ex·ercito, e privando de funcções electivas fed·er.aes o cidadão , que 
poT tal motivo não deixa de ser co·nistitucionalmenite alistavel, viola aberta-
mente a Constituiçã.o . 

Nem se argumente com a recentissima le:i eleitoral argentina (foy 
n . 8 .871, de 13. d!e fev·eT·eiro de 19·1:2), pois .que, essa lei considera o voto 
não um direito, ma·s um dever do cidadão, como a l·ei n. 8.129 (de enrol'a-
mien:to general) j.á o havia feito com o alistamento mili.tar, e a.inda a•ssim 
apenas manteve as dis.posições da l·ei n. 8. 130, .que fazem do alistamento 
militar a ba·se do a1istamento eleitoral, emprestando até á Z'a. libreta de enro-
lamiento a força de d'ocumento el·eitoral paT.a exercicio do suffragio. 

Não se comprehenderia me•smo que, send'o o exercicio do suffragio uma 
funcção primordial em todas as democraocias, como se lê no Manual Ele~toral 
Argen'{!ino, ·publicação official do Governo Argentino, s•e pretendesse na Re-
publica Argentina ou no Brazil, converter em lei q_ua.es.quer medidas, q_ue só 
pode.riam produzir o enfraquecimento des-sa funcção na.cional, .tão care·cedora 
de ser ·estimulad·a, maxime ·em nosso paiz, ond.e a abstenção elietoral i•á 
cornstitue um grande e funesto perigo para a. verd·ade d'o nosso regimen poli-
tico, ·cada vez mais desvirtuado ·pela .escassez e pelo retrahimento de .cida-
dfos eleitoraes. 

Assim, a disposição do projecto, exjgindo a ·qualidade de reservista ·do 
Exercito ,como condição para o cidadão ali·st-ar-se ekitor, além de atacar 
a Constituição, viria conoorrer para ainda ma•s afasta-r das urnas uma grande 
massa de cidadãos, que de" bom grado se deixariam de fazer eleito!'es, uma 
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vez .que .para se alistarem .como tae:s lhes fosse preciso fazer·em-se primeira· 
mente reservista·s do Exercito. 

iS.i alguma cousa, pois, · tem o Congres•so Nadonal a. fazer em mat•eria 
de alistamento de eleitores é .a•ntes no sentido de reagir contra a grave 
abstenção eleitoral, que .se ~ota ·em nosso paiz, e não no ·de favorecer essa 
abstenção, .que tantas appr·ehensões já vai ·causando a todos os bon•s repu-
blicanos. 

Para .que dizer mais? 
.O que acima fica expend:ido -.é suffic.iente para autorizar a Commissão 

a opinar pela rejeição do projecto n. 7·2 do corrente a,nnó. 
Sala da•s Commis:sões, 6 d·e setembro de 191·2.--Cwnha M'achad'o, Pre-

sidente;-J1foira de Vmscon•ceUo.s, Relator.-Henrique Valga.-Moniz de Car-
valho.- Carlos Maximiliano.- Mello P.mnco .- Podo Sob·rinho, de accôrdo 
com o voto do Sr. Nkanor do Nascimento. 

!Subscrevo o parecer do mrns.tre !Sr. Meira de V.asconcellos .quanto aos 
numeros a e d. 

•Effec.tivamente, em um paiz no qual o alistamento do eleitor é pura 
mercê, que o icidadão, por muito rar·o favor ao {Jhefe lhe vae fazer, exigir-

lhe ainda que mostre a cad•erneta de reservista e. o cer-
Voto do Sr. Nica- tificado do tiro é idéa que se não ·recommenda pelo 
no1• N ascünento fundo e cunho praticos. 

Tambern, quando d:e todos O·s cantos do Brazil se 
clama por facilidades á instrucção; quando aqui ouvimos, com os mais ex-
pressivos applauso'S, a palavra ardorosa do eloquente Sr , Mangabeira pro-
clamando que o nosso mais pr0emente problema, o que está a bradar por 
solução immediata, sob a pena grave de fi<oarmos na rectaguarda <las na-
ções; .quando o honrado Sr.· Miguel Calmol!l, com as suas grand'es respon-
sabilidades de ex,Minis.tro, veiu aqui austeramente proclamar a inatliav.el 
precisão d.e já, sem retardamento, corrermos ao encontro deste impecilho 
ao no·sso desenvolvimento n-0 commercio, na industria, n.a·s artes, nos jogos, 
no tiro, na na·vegação, ernfim em tudo que, na vida forte da·s· nações, se 
chama crescer; quando, assim, a imperiosa necessidade d·e facilitar e desen-
voJv.er a in•strrncção em todos os ·seus gráos é uma fremente as.piração na-
cional, querer pôr um forte ·entrave ,ã_ instrucção pôde ser idé.a gerada pe.Jas 
mais nobr.es intenções, no mais· patriotico impulso, mas não é certamente 
feliz no meio engendrado . 

Diminuiria os estud'antes sem augmentar os atiradores. 
Não collimaria os fins <lesej a.dos e irritaria a todos os que fossem tão 

injustamente ferido•s na sua razoavel ancia de se a·pparelharem para o rude 
combate d1a vida e se sentiss•em tolhidos pela violencia . de um dis·positivo 
que, em se tratando · de es1pirito tão republicano como o do Hlustre autor <l·o 
proj ecto, só se explica pela exaltação patriotica ·que as elQcellencia•s do tiro 
d·esenvolveram-lhe no espírito . 

.Já não pens·o da mesma maneira quanto á;quelles que buscam empregos 
publl.co·s: estes ·querem tirar vantagens pecuniaria•s do Estado receber sala-
rios da União. ' 

S:i querem estes proveitos, que não são essenciaes á vida · pois podem 
taes cidadãos ~anhal-a nas profis·sões in.dependentes, devem ~star aptos á 
defe~;a da. Patna antes de estarem della tirando directamente os meios de 
su,bsistencia. 

Qua•!lt.? á admissifo na Guarda . N.acio·~al, tambem julgo que lhe deve 
ser ·cond!çao a p~s·~e da caderneta, pms nao se c_omprehende, fóra da ope- . 
reta, creiar um offl.cial, •que, a qualquer momento, pod'e ser -chamado a serviço 1 

sem a prova pr.évia d.e su·a instrucção militar · ' 
Demais, 1ser official da Guarda Nadonal nã·o é oo-ndição dé vida, nào 
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d'eve dar facl-lidades ao cidadão; deve ser antes um ·cargo penoso, de res· 
ponsabilidades, do que ·uma vaidade ou uma vantagem. 

Penso, que, por isto , não havendo diminuição do cidadão çom ~sta 
exigencia e ao contra.rio havendo dupla vantagem (maior numero de cida-
dãos aparelhad'o·s para a defesa nacional e, na Guarda, mais perfeitos offi-
ciaes) cuido ,que será patrioüco 'exigir para 'ª admissão de officiaes aos 
postos da Guarda Nacional. a prov·a de habilitação anterior . 

. Com estas pequenas restri:cções, á:s ·quaes não julgo preciso dar maior 
desenvolvimento, tão evidentes me parecem, subscrevo o douto parecer do 
venerando · Sr. Relator, opinando pela approvação dos tres itens d'o pro-
j ecto b, e e e . 

Sala das Commissões, 4 de outubro de 1912.-Ni1canor do Nascimento. 
O Sr. Deputado Elysio de Araujo a·presentou á consdderação da Ga-

mara dos Deputados um projecto de lei estatuind·o que seja obrig.atoria, 
· d'ecorrido um anno da data em que for promulgada a lei, 

Pci1·ecm· do Sr. a apresentação d·a caderneta de reservistas do Exercito 
João Vei,p'Lioio aos cidadãos dos 21 aos 30 annos. de idade. 

a) para a matrkula nas escol.as superiores da União 
ou por ella reconhecid·as; 

b) para investiduras de empregos publicas federaes; 
e) para a admissão do operariado nos estabelecimentos dependentes 

da União. 
d) para funcções electivas federaes do Disüicto Federal ou alistar;se 

eleitor; 
e) para obtenção de postos da Guarda Nacional. 
1E mai's que, simultaneamente com a caderneta de reservista do Exercito, 

seja exhibida a caderneta individual d'e atirador, na qual dever'á constar que 
frequentou polygonos de tiro da União ou d'as linhas confederadas ·durante 
30 sessões. 

1Sobre o assumpto foi em primeiro lagar ouvi.da a Commissão de Consti-
tuição e Jwstiça, que divergiu em sua apreciação. 

A maioría, tendo como Relator o Sr . .Meira de Vasconcellos·, manif.es1ou-
se contrariamente ao proj ecto e 'ª minoria, repr·es-entad'a pelo Sr. Ni.canor 
do Nascimento, lhe foi favoravel, excepto quanto ás alineas a e d. 

,Por maior acatamento que Ih.e mereçam a•s opiniões do v·enerando juris-
consulto que fbi o Relator ª'ª maioria da 1Commissão de Constituição e Jus-
tiça, a Commissão de Marinha e Guerra sente o inilludivel dever de discordar 
de grande parte dellas em respeito á Constituição de 24 de fevereiro, em 
respeito á lei n. 1.860, de 4 a.e janeiro de 1908, e,, muito principalmente, 
em res.peito aO'S interesses superiores e primaciaes de defesa nacional. 

Antes de entrar ri.o estudo do merito d'o projecto, convem rememorar 
acontecimentos que, por se terem desenrolado ha ·quatro annos atrás estão 
já um pouco esquecidos. ' 

Quando se decretou a lei n. 1. 860, de 4 de janeiro. de 1908 houve, 
salvo casos excepcio·naes e que, pela pro·pria dignidade da Nação,' d·eviam 
}azer no olvido, um grande movimento. de enthus.iasmo patriotico pelo novo 
instituto que vinha preparar a defesa da Patria . 

A mocidade brazileira, s'empre generosa e incendida d'e civismo- correu 
espontanea e pressurosamente a alistar~se no voluntariado de manobras. 

Com.- vivo jubilo o Brazil presenciou os porta·dores de seus nomes mais 
queridos e os de sua·s. mais legitimas aspiraçõ-es abandonarem temporaria-
mente as occupações cujos ·aprendizados iam pro seguindo para empunhar 
a~ ll:r.mas de sold'ad_o·s da Pa~ria,. mostràndo ·em ~m _ra:s-go sublime de pa-
tnotismo que o cultivo das sc1encias e das artes nao e mcompativel com os 
sentimentos de abnegação altruistica e de devotamenito pela defesa da 
honra e da integridade nacionaes. 

1Si, algures, movimentos de antipathia ·produziram--se em relação á JeÍ 
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ele 4 ·de ·janeiro d'e 1908, foi este facto, c:rtam~nte,_ devi-~o á inexis!enda 
da instrucção civica nas es.colas de educa~ao pnmana e a conservaçao. do 
preconceito infelizmente a<lopta<l o po-r rnmtos, <l-e -que o .·sol<lado constrtue 
urna casta 'segregada da Nação, uma casta oppressora,. ty-rannica, parasitaria 
e antagoni-ca com os intere·sises coniservadores. e econornicos da Pa.tria, quando, 
de accôrdo com os rpríncipios triumphantes na grand,e revolução de ·1789, o 
soldado nada rnai·s é ·que o cidadão em armas, não para opprirnir, tyrannizar 
ou rn·pinar seus concidadãos. ou seus vis.inhos, mas para garantir os mais 
sagrados direitos de sua Patria e perrnittir que ella, .confiante na .efficaci.a 
de sua defesa contra intrornis,sões, vexames e humilhações estranhas , possa 
evoluir e progre<liT fi rme e livremente .-

A arguição mais sérira formulada contra o projécto de lei é que elle 
contraria a sabz1a reg,r'a do non bis vn idlem. 

rAs idéas carpitaes con1idas no p.roj-ecto estão incluida·s na lei n : 1. 860, 
de 4 de janeiro de 1<908, mas o proj ecto marca o prazo a pmtir· dlo qual estas 
disposições corneçaTão a produzir seu,s effeitos. 

A lei n. 1 . 860, de 4 de janeiro de 1908, não t•em sido inteir amente 
executada, já pela acceitação d e voiuntarios que se apresentam para repetir 
a praça em .guarnições differente.s, com violação do art. 67 da citada lei, por 
falta d:e emprego de um processo- de identificação, já pela·s allegaydas apertu-
ras financeiras, que fixou o effectivo <lo Exercito em um numero insuffrciente 
e não ·permitte!D a excecução de mano·bras de conjunto em todas as grandes 
ins·pecções, já por d-efeitos da propria lei de sorteio, que urge rnodific,ar. 

O.ra, desde que as alinea.s do projecto de lei, com excepção das a e d, 
sej arn realmente app1icadras, si s e não consegue, por completo, o obj ectivo 
patriotico vi·sado pela lei n. 1. 860, de 4 de janeiro de 1908, ao rnenqs pre-
12ara-se uma reserva que nos dias da angustia venh.a minorar os offrirnentos 
da alma naccional, engrnssa,ndo para os primeiro·s embates ª'S anernicas 
fileiras do nosso Exerdto. 

Estudemo.s as differentes alineas cto art. 1 º : 
a) para a matri-cula nas escolas 'Superiores da União ou por ella re-

conhecidais. 
O r egimen insti·tuido pela lei "füvaçl'avia ''. desofficializou o ensino se-

cundaria e superior, torna·nd·o-o livre. 
Não póde, portanto, o Congresso Nacional, que autorizou e estabeleceu 

as ·bases parn ess·a reforma, int,ernpesti.viarnente intrornetter·se na regula-
mentação do modo de faze.r-se a matricula nas escolas _superio.res. Quanto 
fus equipar adas,, deixaram de •sehi e ter quaesquer l•aÇO·s de <leprendencia em 
relação ao Governo Federal, de accôrdio -com a citada lei. . 

Por es tes fundamentos , opina a Cornmissão de :Marinha e Guerra pela 
não ·adopção dessa a.J inea. 

b) para investidura do's ernpTegos publicos federaes. 
rA Constituição Federal estabeleceu em seu art. 86 qu'e "todo o cida-dão 

brazileiro é o:brigado ao serviço militar em defes•a da Patria e da Consti-
tuição, na fórrna das leis federaes " e no art. 73 q·ue "os cargos publicO's 
civis e militares são acce·ssiveis a todos os brazileiros, obs.ervadas as condi-
ções de capacidade especial que .a lei estatuir ; s·endo ·porém, vedadas as 
a:ccurnul,açõe's remuneradas". . ' 

No primeiro cruso, ha um dever, uma obrigação. inilludivel · no s·eo-undo 
u_rna faculdade, urna aspiração amparada pela 1-ei. ' b ·' 

O legislador con·&tituinte :não teve a visível i<léa de o·brigar 'ª quem 
q.uer que seja a ser ernp.regado publico, mas- prescreveu patriotica e irnpe-
rativ·amente que todo o cidadã·o é ohrigado a_o serviço militar em defesa da 
Patria e d•a Con,stituição, na forma dias Ieirs foderaes. 

Já o art. 92 da lei n. 1.860, de 4 .de i·aneiro de 19.08, havia estabele-
cido, de, fórm1! embora rnai'S vaga',. esse mesmo principio. 
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Argúe-se contra 'esta alínea do projecto que ella vem impedir a éscolha 
dos competentes para o funccionaHsmo publico. 

Ora, o art. 1 º do proj·ecto ,que estamos estudando preceitua que a obri-
gatoriedade de apresentação de cadernetas de reservistas .diz respeito ao·s 
cidadãb·s de 21 a 30 annos; o art. 92 da lei de 4 de janeiro de 1'908 esta-
belece que nenhum cidadão até 30 annos. poderá obter emprego publico 
sem ·que haja cumprido as obrigações impostas pela mesma lei. Isto é, 
essa .restricção é creada para aquelles que e·stão al'istados como perten-
cen te-s á primeira linha. 

1E' muito mais natural, é muito masi justo, .que o cid'adão cumpra o seu 
dever para com a Patria, instruindo-se para sua defos,a,. antes de entrar 
para o funccionalismo publico, do que mais tarde, em tempo de paz, seja , 
quando -sorteado, compe!lido a i·nterromper poT largo p·eriodo o exercício de 
suas fu ncções em occasião menos propria,. não só para o s.erviço que lhe 
cumpre desempenhar, como para a vida do cid'adão. 

Si se dissesse que havia difficuldades para o ·cidadão cumprir esse 
sagrado dev-er logo no inicio de sua carrei-ra, ainda ,a · atguição a ·que nos 
referimos seria prôcedente; mas o•s arts.. 62 e 97 da lei n . 1 . 860, d'e 4 d·e 
j a.neiro de 1908, de uma fórrna ultra liberal .e'statuem os meios .pelos quaeB 
o cida·dão pód,e promptament·e desobrigar-se · deste imposto de patriotismo. 

tE em que se restringe a acção governamental na escolha doB .funccio-
narios p.ela º'brigação de terem os ca·ndidatos ao·s cargo'S publicas. previa-
mente prestado serviços rnilitare,s? 

iEm geral, entre 21 e 30 annos as grnndes competencias ainda não 
tiveram ensejo de manifostar-se e os candidatos a funcçõeB publicas o são 
aos cargos menos elevados ·da hierarchia do funccionalisrno, providos me-
diante concurso ou exhibição de attestados de comp·etencia 'especial . 

. Tão. numeroso·s commummente apresentam-se estes candidatos que· não 
sená a obrigação de prestar serviços militar-e,s ·que vae imped'ir o Governo 
de esco lher os mais ca.pazes . 

Por fim, convém adduzir que não existe iricompa-tibilidade alguma entre 
capaddade e patriotismo e· qu-e a grande compet·encia não exime nem póde 
eximir alguem de seus devere-s p·arn com a 1Patria. 

Por estas cons-iderações., a Commissão de Marinha e Guerra ac.onselha 
á Camara a d'opção da alínea b . 

e) para admissão do operariado no·s estabelecimentos depend'entes da 
União. 

Ais mesma,s consi.deraçÕ·es produzidas em relação á alínea b applicam-
se igualmente á e. 

Ainda cumpre accrescentar que em toqa parte onde o serviço militar 
é um dever glorios·o para todo o cid·adão os Jogares no.s. estabeledmentos 
nacionaes são· reservado:s para o·s que já estão ·qu.ites dessa divida para com 
a Patria e principalmente para os -que prns<taram servi ços de guerra. 

Um preconceito antigo, felizmente con:i:bat·ido por todos. os publicistas 
mo.derno•s, inclusive os socialistas, confunde d'eploravdmente o dever que 
tem todo cidadão de ,preparar-E·e para a defesa. da Patria, quando ella ne-
cessitar de seus serviços, com a inst ituição <lo militarismo. 

Ter cumprido o .dever de apparelhar-se para a defesa da Patria, para 
mantel-a integra, reB·peitada e livr•e é uma prova de nítida comprehensão de 
patriotismo ·e não um expoente de ter mil't'tarizado su.as aspirações. 

Um pai.z cujos' cidadãos estão aptos par,a empunhar as armas em sua 
defe&a, desenvolvendo suas forças militares no momento de acção, não é 
um paiz militarizado, mas um paiz conscio de s,eus primordiaes deveres. 

Aspirações miHtarizadas, eup·hemismo pouco comprehens·ivel , seriam 
as de um paiz em qu.e a condição para obter0se qualque·r ·cargo ou recom-
pensa fosse a de ser milita.r e não a de se ter preparado para .prestar ser-
viços militares em defesa da Pa·tria no dia em q ue ella necessitar desses 
serviço's. , 
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Assim pensando, a Commiss.ão de Mari.nha e Guerra opina pela appro-

vação da alinea e. . . . . 
d) para funcções elecl!vas federaes do D1stncto Federal ou alistar-se 

eleitor. 
·A Constituição Federal em 6eus arts. 26 e 70, s•eus. numeros e para-

grnphos, estabelece as condiçõeSI de ele,gibi1idade e de alhstamento de 
eleitopes. . . . 

A alínea d esta·belece uma restricção •que se nos afigura i.ncompat1vel 
com a let1ra e: com o e pi r.ito .da Constitui.ção. 

Entretanto , convem observar que tão elevados são os d<everes de coll.a-
borar na organiza.ção do Governo como de coop'epar pa_ra a defesa ·da Patna 
·que a Republica Argentina tom.a como base d'o alistame:nto eleitoral o 
alistamento militar. 

Nestas .condições , a Commissão d·e !Marinha e Guerra pensa que a alinea 
d não deve ser approvada. 

e) para a obtenção de ·pos.tos da Guar.da Nacional . 
A Guarda Nacional co.ns·titue ·a 3a linha do Exe1cito e, portanto, seus 

officiaes são officiaes da reserva do Exercito . 
.Não se comp·rehende, por consequencia, que sejam investidos d·e func-

ções do officialato que sejam chamados a commandar e a instruir militar-
mente os cidadãos '·em tempo .de guerra a·quelles que desconhecem o s•erviço 
mi litar. 

E' verdade .que nos sa historia registra brilhantes feitos marciaes pra-
ticados outr'ora pel a noss•a gloriosa Guarda Nacional; mas não é meno s 
verdad'e que ess•a corporação estava quasi co·nstantemente em armas no nosso 
longo paissado de lutas, ·que se estendeu até 1870. 

Desta data em deante a corporação t·em subsistido, · mas sem a menor 
realidade de organização militar. 

üs processos da guerra muito te·em evoluído e se aperfeiçoad.o e não 
póde, com exito, desempenhar funcções militares de responsabi.!idade quem 
desconhece o a b e profissional. 

A alínea e, jiá consagrada pelo paragrapho unico do art. 30 da lei 
n. 1.860, de 4 de janeiro de 1908, merece, pois, a appro-vação da Camara. 

O art. 2º do projecto é o complemento do obj ectivo visado pelo art. 1 º ; ·é 
o coroamento da instr·ucção militar para evitar que, como um espirituoso 
escriptor diss·e da França, s e d:iga de nós .que "fazemos a primeira com-
munhão para aoabar com a religião , concluimos o bacharelado par a acabar 
com ·os estud'os, nos ·casamos p.ara aca·bar com o amor e fazemos o serviço 
nas fileiras para acabar com o dever milit·a·r". 

Concluindo, julga a Commissão de 1Marinha e Guerra .que o projecto 
n . 78, de 1912, deve ser approvado, com exclusão das alíneas a e d .do 
art. 1 º . 

~al·a das qommissões, 12 ~·e dezembro de 19'12 ._:._R. Paixão, President•e. 
- ]oao Vespucio de Abreu e SDlva., 1Relato0r.-Oamilllo de Hollamda.-Augusto 
Carlos de S()l.uza e Silv·ai-Raym.undo A.rfhur.-lMar'i.o HermelS.-Augusto do 
Amaral. 

O Congresso Nacio.nal de.cre1•a: 
Art. l.º E' obrigatoria, decorrido um anno a contar da data desta lei 

a apresentação da caderneta de reservis ta do E xercito aos cidadãos de 2l 
a 30 annos de idade:· 

Projecto Eiysio a ) pa-ra a matricula nas esco.Jas superiores da União 
<7.e ,.;frwujo C') ou por ella reconhecidas; . 

b) para i_nvestiduras de empregos publico 8 federaes; 
e) para admissão do o·perana.do nos est.abelecimentos dependentes da 

União. 

(*) Projecto n. 79. 
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d) para funcções ·electivas foderaes do Districto Federal ou alistar-se 
eleitor; 

e) para obtenção de postos da Guarda Naciona.I. 
Art. 2. º Com a apres.ntação ·da cad'erneta de reservista do Exerci•to será 

exhibida igualmente a caderneta individual de atiraàor, na qual deverá 
constar que frequentou polygonos de tiro da União ou da•s linhas confede-
radas durante 30 sessõ·es. 

Art. 3.º Revogam-se as disposições em co;ntrario. 
Sala das sessões, 5 de julho de 191•2.----El;:vsio de Araujo. 

EQUIPARAÇi,1:.'0 AOS EFFECTIVOS, P'ARA OS EFFEiJT06 DA RIEFOHiMA, DOS 
OFFl-CIAiES GH,AjJ)/UA!OOS 

A requerimento do Sr. Deputado Paula Ramos, approvado pela Ca-
mara, foi esta Commissão convidada a pronunciar-se sobre o projecto nu-

mero 66 .A, deste anno, que manda equiparar aos effe-
PwPecm· do 81•. c.tivos, para os effeitos da reforma, os officia·e·s g1ra-

F'·rec7.e1•ico B01•ges duados do Exercito, Armada e classes annexas, dando 
outras providencias. 

Igualmente foi solicitada, a respeito do mesmo proj ecto, a audiencia 
da Commissão de Finanças, que pediu a preced·encia do parecer da Com-
missão de Constituição e Jus·tiça . 

1No·S termos da nossa competencia, ca.be-nos apenas dizer de direito 
sobre il aHudida proposição, deixando á respectiva Commis<>ão de Marinha 
e Guerra o que é propriamente attinente a as.sumpto e interesse militar na 

· medida proposta. ·. . . 
i0 proj ecto n. 66 A, de 19-11, foi motivado por .mensagem do Presidente 

da Republica, em virtude de ex·posição feita pelo Ministro e Secretario da 
Marinha sobre reforma•s irregulares de officiaes grad·uado.s do Corpo da Ar-
mada e classes annexas. Neste documento se diz ·que esas reformas não ob-
~ervaram a ·legislação· ·que a•s devia regufar,. s·endo, portanto, nullas de pleno 
direito. Em fa.ce de •semelhante declaração pe1o proprio poder ·que a·s de-
cretou, o ·que. parnce justo, logico e curial é ·que as mesmas sejam por acto 
do Executivo consideradas de .nenhum effeito, afim de se preencherem as 
exigencias legaes, que deixaram de •ser observadas. 

1E' competente para modificar, corrigir e annullar actos seus, que im-
portem em irregularidad·e, erro ·Ou nullid.ade, o proprio poder .que os praticou. · 
A intervenção do Congresso, na hypo.these, teria Jogar si fôra preciso, ern 
falta de outro recu!'SO e por mo•tivo de ordem. superior, dispensar alguma 
cousa ·na lei. Mas, o caso, •que deu causa ao proj ecto, é antes de obser· 
vancia da lei. 

Sanadas essas irregularidades confossadas, como de direito, isto é sup-
pri.ndo-se as condições legaes que foram omittidas, regulados ficam ~'S di-
reito·s a montepio e meio soldo correspond·entes aos po•stos e graduações 
des·ses officiaes, mesmo em relação a.os já fal!ecidos, que teem seus repre-
sentall<tes· legitimos em seus successores. . 

Parece, de facto, á Commissão que toda a·cção para regularizar a si-
tuação des·ses of.ficiaes, regularmente reformados, se encerra na competen-
cia do poder ·que decretou, fóra do•s tramites legaes, ·essas reformas assis-
tindo aos prejudicados o recurso de judicialmént·e promoverem a ann'ul!ação 
das mesmas, caso se recuse . a fazel-o o rExecutivo. Ao Co·ngresso é que não 
é justificavel revalidar actos COJlfessadamente nullo•s e ·que pod.em ser cor-
rigidos ou sanados por meios ordinarios , 
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A' vista do exposto parece á .:Commissão de Constituição e Justiça que 
a. isuppressão do ·paragrapho unico do art. 1 º do proj ecto o expurgaria de 
uma disposição exdruxula "" desnecessaria. 

1Este é o po.nto de direito a notar no projecto, sendo os outros disposi-
tivos tend·entes a supprir lacunas •sensiveis na Jegislação rela.tiva á reforma 
dos of.ficiaes do iExerdto, Armada e classes annexas, ob}ecto ·que escapa 
ás attribuições desta Commis'São. 

Sala das Gommissões, 13 de dezembro d:e 1911. - Fre'd'erico Bo.rges, 
Presidente e ·Relator .--J"orfjo Sobri11ho .-Lame1n.h1a Lins.-Amn.ibal · Fre•ire .~ 
Henrique Valga.-Oamipos CaJrtierr.-FelisbeRo Freire . 

.o· decreto n . 108 A, de 3{) de dezembro de 1889, e·staheleceu, em seu 
art . 11, ·que todo official de marinha, com 25 annos de serviço, tem direito 

á reforma, a qual não lhe poderiá ser negada, salvo o 
Pa1•ec01· caso d·e requerei-a logo depois doe nomeado pa.ra qual-

clo 81· . Som·es aos quer commissão. 
Santos O mesmo decreto creou, de accôrdo com o art. 5º, 

uma gratifkação addicional para o offi.cial que se refor-
mas~e com uma das ;d11d·es des·ignia;d.as na tabeLa cons~a1nte do r1e·f.erid10 
art . 5º sendo esta gratificação proporcional ao tempo de serviço na razão de 
uma c~rta quantia para cada auno que excedesse de 25 , · . · ·· _ 

10 art . 6º . do cita.do decreto declarava tambem qúé .. es·sa · gratificaçao 
addicional seria correspondente ao ·posto que tivesse o of.ficial ao •attingir 
a 'idade limite; e .que, caso de s.er este gradua.do ·considerar"se-hia como si 
estivesse eff.ectiv~mente promovido ao posto de .que tivera a graduação . 

·Continuando esta ultima par.te com o disposto no art. 11, a administra-
ção da Marinha sempre conc-edeu as reforma•s de officiaes graduados com 
as vantag-ens a·cima estipuladas, embora -não fossem preenchidas as exigen-
cias do oart . 5º . . 

.Dahi resulta uma situação differente da que foi estabelecid'a para a 
reforma dos officiaes do 1Exercito. Estes, qua,ndo. grad:uados, só obteem as 
v.antagens da effectividade do posto si a reforma for concedida em obedien-
cia ao art. 1 º d'o decreto n. 193 tA, de 30 de janeiro• de 1890, ou ainda si 
forem realizadas as hypotheses previstas: no art . 2º da lei n. 1. 215, de 
11 de agosto d·e 1904, que 1ornou extensivas aos officiaes graduados as 
vantagens da resolução de 19 de outubro de 1909 . 

1lleante dessa anomalia insu-bsiste.nte em face do· ·que dispõe o art . 85 
da . Constituição Federal, o Sr. .Ministro da Marinha, em longa expo•sição 
trazida ao conhecimento do Congresso Nacional com uma mensagem do . Sr . 
Presidente da Republica, propõe que se .normalize aquel.la sitúação, _por 
meio de uma lei, tomando extensivas aos officia.es do Exercito ·e da Armada 
as dispo·sições do dccr•eto n . 1. 160, de 7 de janeiro de 1904, re.forentes aos 
officiaes graduados do Corpo de Bombeiros . 

Tendo estudado convenientemente o assumpto, a Commissão de Ma-
rinha e Guerra ap~esentou á deliberação da Gamara um proj:ecto 'Sobre o 
qual a Commissfto d'e Finanças vem emittir o .seu pare·cer, no sentido de 
mostrar si o mesmo proj ecto traduz augmento de despezas. e, em tal caso 
si será conveniente a sua definitiva approvação nesta Casa. ' 

Desde logo verifica·•se a responsabilidade do Thesouro Nacional p'or·que 
o P.roj.ec1o, em seu .ultimo artigo, teve por fim melhorar as refor-:nas dos 
offic!aes ~o ~xercito e da Armada, creando .novas· vantagens pecunia1·ias, 
relat1:v_as as d1ffere?-ças d:e postos, para recompen·sar os tempos de serviços, 
que J•a foram precisamente contemplados nos fa.vores• esta·belecidos pela le-
gislação em vigor . · 

Não se pôde, corntudo,. negar que os ai:t·s . 1º e 2º do projecto apenas 
repr-oduzem um texto de lei, applicando-o por equidade aos officia·es do 
Exercito e da Armada . 
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Quanto ao paragrapho unico , salva a red'acção, sua retroactividade 
lambem se ·expUca, como medida defensiva reclamada p·elo Governo para 
regularizar a . situação dos officiaes, cu.j as reformas foram ad·quirJdas com 
vantagen:s ma10res do que as que estavam previstas ·por lei. 

Si essas reformas são irregulares, argumenta o Sr. 'Ministro da Ma-
rin·ha, ellas devem ser null as e. como consequencia , poderia dar-se a rever-
são ao s·erviço activo dos officiaes ·que pleiteassem a nul\idad:e, e cujo di-
rei.to não esteja prescripto, o que viria augmentar as difficuldades para 
reorganização de nossa Arma.da, com a anarchia estabelecida nos 'quadros 
e resultante confusão no·s .commando·s ·das differentes unidades navaes . 

1E ouand'o este resuHado não fosse positivamente ·encontrado pela má 
disposição physica e ida<le dos reclamantes, a iniciati va dos pleito·s judí-
ciarios mostra que os interessa<los procuram a reversão simp!.e·smente para 
requererem em seguida a sua reforma com rJS recursos compensadore-s que 
lhes offereoe a .nova lei dos vencimentos mili tares. 

1E' contra estas tentativas interesseira-s · qu.e o Congres-so Nacional pre-
cisa ter as suas vistas voHadas, afim de evitar a lesão do Estado, estabele-
cend'o d·e preferencia uma di-sposição que legallze as pensões recebidas pelos 
officiaes graduados de nossa Marinha e .que tenham si<lo reformados na 
fórma do art. 11 do decreto n. 108 A, de 30 de dezembro de 1889. 

AJi á1s .. como fic ou dito acima, o que se tem feito na Armad·a, a este 
•respeito 'é o processo ha muito seguid'o para a concessão das reforma•s <los 
officiaes graduados do Corpo de Bombeiros. os quaes gosam ainda, em 
virtude da equiparação contida no art. 19' da lei n. 2.290. d·e 13 de dezem-
bro de 19J.O, de todas as vantagens esta·belecidas na ref.erida 1-ei para os 
o fficiaes de terra e mar. 

Si estas razõe·s justificam a primeira part·e do projecto, o mesmo não 
se pó de dizer sobre o art. 3°, que será de nenhum effeito, visto como elle 
pretende restringir o·s caso·s d·e reformas que dão direito a determinadas 
vantagens, contrariando ex.pressas garantias d'a lei n. 29, de 8 <le janeiro 
de 1892. 

E, com effeito, si a referida lei offerece certo·s favores para os. officiaes 
que se reformarem oor força dos decretos n. 108 A, de 30 de dezembro de 
1889. e 193 A , d·e 30 de janeiro de 1890, e que na occa-sião contarem mais 
de 40 annos, de serviço, não tha razão para acceitar que taes favores sejam 
effectivos sómente para os reformad'os que reuni-rem áquelle numero de 
annos de serviço as idades constante·s das tabellas ·que acompanham os 
mesmos decretos, 'quando é oerto que ·as .garantias do art. 11 do decre to 
n. 108 A .e a5' do art. 4º <lo decreto n . 193 A tornam os interessados inde-
pendentes d·as exigencias <lo proj ecto a que se ref.ere ·o presente parecer. 

Estudada a imp_rocedencia do art. 3º, a Commissão vae mostrnr em 
que consi-ste o art . 4° do mesmo projecto. 

O ar t . 4° augmenta as vantagens qu.e até ho je teem . tido os coroneis 
ou ·canitães ·de mar e guerra .oue con.torem mais rle .40 annos <le servicos, 
os quaes serão considerado·s para os effeitos da reforma como si gra·duad'os 
fossem no posto immediato , isto é, d·e -generae.s de brigada ou de contra-
almirantes. 

Dahi · r-esulta que haverá um excesso de despeza ·sempre que se realizar 
uma refo rma entre os officia·es da referida classe . · 

.Para melhor comor·ehensão desta affirmativa, a. C orn rn is1s.ão traz o exem-
olo de um .coronel ou capitão de mar e gue·rra que con!a actua!mente 41 
annos de serviço. 

;E·ste official, qu-e vence pela nova tabel la de vencimentos militares; 
no servico activo, annualmente. 17 :400$000. quan<lo reform ado por contar 
a.ouell e tempo de servir.o de accôrdo com o disposto no art. 1º da lei n . 29, 
de 8 de janeiro de 1892 terá direito ao soldo d'e general de ·brigada e mais 
16 quotas, correspondentes a 2 º\º sobre o me~mo so.Jdo (annual) . 
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Isto quer dizer que o referido official pas·sará a vencer, ·quando refor-
mado de accôrdo com a legislação vigente, o seguinte por anno: 20 :000$000. 

:Mas. si vingar a d'isposição ·do projecto , o mesmo official passar·á a ter, 
como reformado, o soldo de generaJ d.e divis·ão e mais .as. 16 quotas de 2 % 
sobre o soldo annual. corres.pondendo cada uma dellas a· cada anno de 
serviço acresdd'o aos 25, conforme determina o ar.t. 13 da lei n. 2 .290, de 
13 de dezembro de 1910, ou seja, por anno, 24:820$000, al1ém da graduação 
no posto de 1rvaJrechal ou de a~nu'rante . , 

Com estes dado•s estatisücos, a Camara dos Srs. •Deputado·s fica per-
feitamente habilitada para poder resolver , sobre este artigo do projecto, 
como entender de justiça e corno julgar conveniente · aos interesses do paiz. 

A ·Comrnissão de Finanças, não po<lendo, .pelos rnotivo·s apontados, ser 
favo ravel a todas as disposiçõe•s do projecto, apresenta, por conclusão de 
se·u rarece·r, o seguinte substitutivo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.º Os officiaes do Exercito ·e d'a Armada ºgosam das vantagens 

contidas nos arts. 2º e 3º, do decreto n. 1. 160 de 7 de janeiro de 1904, 
a partir da data da promulgação da referida lei. 

Art. 2.0 Revogarncse as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, agos1o de 1911. -ISoares do·s Santo·s, Rel'ator. 

Na exposição feita ao Sr. Présid'ente da Republica em 28 de junho 
ultimo, e por este transmittida ao Congresso Nacional em mensagem . da 

mesma data, demonstra cabalmente o Sr . Ministro_ da 
Voto c1o 8'r. Marinha aue os officiaes graduados, tanto da Armada 

Seryfo Saboi a como do Exercito. só podem ser ·equiparados aos . effe-
ctivos para os effeitos da reforma, quando esta é con-

cedid'a. voluntaria ou compulsoriamente. de accôrdo com o art. 5º do decreto 
n. 108 A, de 30 de dezembro de 1889 (pam a Armada) . e art. 1° do de-
creto n. 193 A, ·de 30 de janeiro de 1890 (para o Exercito) , devendo a re-
forma nos demais casos ·ser regulad'a pela resol ução de 30 de outubro de 
1819. tornada extensiva a todos os offici'aes graduados pela de 4 de janeiro 
de 1824, confirmada . pelo art. 2° da lei n. 1.215, de 1'1 de agosto de · 1904. 

•Entretanto , porque o art. 11 do mesmo decreto n. 108 A, acima citado, 
tinha con.ferido o direito de reforma a todos os offiéiaes que contarem 
mais de 25 anno•s de serviços. leem sido concedi·das a officiaes graduados 
da ·Armada reformados de accôrdo com este artigo vantagens iguaes aos 
reformados em virtude do art. 5º, o que é de todo injustificavel; sendo taes 
reformas, portanto, illegaes. 

. Mas, como estas reforrnws . pedi'Clas e concedidas. de inteira boa fé, 
f'ste jam produzindo os seus .effeitos. e alguns dos officiaes por ellas bene-
fiCiados já tenrham fallecido, legando ás .sua•s familias pensõ·es de meio 
sordo e montepio correspondentes, pede o Sr. Ministro da Marinha ao Con· 
gresso a decretação de medi·das que legalizem esta ·situação e, simultanea-
mente, ·que se estendam estas vanta:gens ·a tod'os os officiaes graduaâos do 
Exercito e da Armada á S·ernelhança do aue vigora pa-ra o Corpo de Bom-
beiros em virtude do art. 2º d·a lei n. 1.160, de 7 de janeiro de 1904. 

E' de toda a equidade o que nede o Sr. Ministro da Marinha em relação 
aos officiaes graduados da Armada j.á reforma.dos, aos ·quaes uma interpre-
tação da lei n. 108 A. adnia referida, concedeu vantagens que competem 
exclusivamente aos reforrnado.s no•s termos do art . 5° da mesma lei; e, 
att.endendo-•se a que pela nova lei d·e vencimentos militares (Lei n. 2.290. de 
13 de dezembro de 19<10) ·os officiaes do Gorpo de Bombeiros se acham 
equiparados em vencimentos e outras vantagens ·aos do Exercito e da Ar-
mada, parec.e razoav·el estender-se a estes as vanatgens de que elles gosam 
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em vi!'tude do art. 2º da lei n. 1 . 160 d'e 7 de janeiro de 1904; nenhuma 
razão h'a, porém, para fazer-se retroagi~ esta concessão ao anno de 1904, o 
que occasionará grande augmento de despeza . 

Proponho, portanto, o seg·uinte substitutivo aos pro·jectos offerecidos 
pela Commissão de Marinha e GMerra e pelo Telato·r da de Finanças: 

.Art. 1.º São exten•sivas aos o.fficiaes do Exercito e da Armada as van-
tagens contidas no·s arts. 2° e 3° da lei n. 1.160, de 7 de janeiro de 1904. 

Paragrapho unico. São considera.das .legaes as reformas já concedidas . 
aos o.fficiaes graduados da Armada de- accôrdo com es•te artigo. 

Art. 2.º ·Revogam-se as d'h;pos·ições em contrario .-Sergi'o Sl:iboya. 

Voto contra o projecto da Commissão de Marinha e Guerra pelas con-
vincentes razões add:uzidas no paTecer do illustre Relator' da Commissão 

de ·Finanças; ·e, pelos seguintes motivos, voto lambem 
Voto do Sr . .contra o •substitutivo por eUe proposto. 

Rwiil li'erncindes ·A si•tuação, que se procura remediar é resultante 
d'a concessão de vantagens excessivas e illegaes na re-

forma de officiaes graduados da Armada. 
•Reconhecido o ·excesso e a illegalidade de taes vantagen•s, tanto pelo 

Sr. Ministro da Marinha na ludda exposição apresentada ao Sr. Presidente 
da Republica, como pelo digno Relator da Commissão de Finanças, um e 
outro enten·dem .que esse <lef.eito acarreta a nullidade das reformas em si 
mesmas. E .porqu.e varias dos reforma<lo·s em taes circumstancias já · falle-
ceram ".n.a bôa fé da validade d'as refo rmas", o Sr. Ministro da 1Marinha, 
para evitar o prejuízo de \'.Íuvas e herdeiros •beneficiarias, propõe que o 
Congresso Nacional, por equidade, rntifique a conces:;:ão daquellas vanta-
gens e as conceda a partir de 1904 e para os ·casos futuros, não só · aos 
o.fficiaei; da Armada, mas tambem aos do 'Exerci to uma vez que o art. 85 
da Gonstituição d:etermina .que "os officiaes <lo quadro e das elas-ses da 
Armada terão as mes mas patentes e vantagens que o·s do Exercito nos 
caT.gos de categoria C·orres·pondente" . 

.Q digno Relator inclina-se ante essa necessidade, accrescentando 'á 
razão de equidade esta outra, ·que lhe par-ece mais grave: - que alguns 
dos officia-es irregularmente reformad·os com vantagens excessivas teem 
pleiteado a nullidade das reformas, e o desfecho das demandas postas · com 
esse fundamento á Fazenda Nacional pode ser a reversão delles ao quadro 
do•s offi.ciaes activos , ond'e permanecerão anarchisando-os: e intrnduzindo 
confusão nos commandos das diversas unidadi:;s navaes, a menos que, logo 
depois da -reversão, elles novamente requeiram a reforma, mas já então 
com as maiores vanta:gens p.ecuniarias estabelecidas pela novíssima lei dos 
vencimentos militares . 

Do exposito s·e vê que o voto do Relator, como a proposta do Ministro, 
são dominados pelo receio da annullação d'as reformas em si mesmas. 

Si - reconhecido o exce•s so das vantagens concedi.das - isso não 
obstante, as reformas su-bsistiTem. é claro que a proposta não terá razão de 
ser; porque, em relação aos officiaes fallecidos, mas viuvas e herdeiros 
beneficia:rio·s não soffrerão prejuízo si, mediante . revisão da reforma, pas-
sarem a perceber quantia que, posto inferior á que Tecebem actualmente, 
com tudo é a que por direito lhes compete ; e, em relação aos officiaes que 
ainda vivem, não poderão pedir nova reforma ou perturbar os quadros da 
activa, uma. vez .que não revertam a estes qua.dros. 

'Üra. eu penso .qu.e o excessp das vantagens attribuida·s aos o fficiaes 
reformad·OS não annulla o· acto da reforma em si mesmo , e sim tão sómente 
na parte em .que se não guardaram as prescripções lega.es, i·sto é, na parte 
em que se lhes outorgaram vanta,gens indevidas. 
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As reformas e1'n si não incorrem em nu!lidaGk, p·ois que foram · requeri-
das espontaneamente por officiae•s ·que preenohiam as condições lega:es 
para a·s obter. 

Penso , ainda, que o ·defeito, res1ricto a-o ponto d'e que se trata nem 
siquer pôde originar pleitos contra a Fazenda Nacional com a mais remota 
prnbabilidade de exilo: - popque uma das condições, essenciaes das acções 
tendentes a annullar, no todo ou em parte, os actos iHegaes da autoridade 
ad'ministrativa, é que ·e.!las se bas.earn na le.são de direito individual, i•sto é, 
su·pponbam a violação de um di.reito subjectivo do autor. nos precisos termos 
do art. 13 ~ 3º da lei n ·' 221, de 20 de novembro de 1894. 

Si ha direito violado nas reforma·s em questão, certamente não é o dos 
officiae·s reformados, mas o da Fa.zenda Nacional. 

1 
1Não nos encontramos, portanto, deante de uma necessidade inemoviv·el, 

aue nos leva a canonizar os abusos commettidos na administração da Ma-
rinha por erro de intelligencia., dando-lhes a :sancção de uma .lei retroactiva 
e convertendo-os em norma obrigatoria para os caso•s futuros, com evidente 
e ·Considerave1 augmento de despeza; - tant-o mais ·auanto a retractividade 
d:a lei , segura oara beneficiar grande nuJllero dos reformados do !Exercito, 
talvez não o s.eja tanto oara. por si só, elidir ois ·J:1leito1s, aUás inocuo·s, que 
se temem dos reformados da Armada . · 

1Melhorar em massa, a partir d·e 1'904, as refo~mas dos officiaes gra-
duado·s do Exercito e da Armada. oar'l evitar a revieão de algumas, quando 
a·s vantage·ns consagradas d'a legislação vigente iá são amplamente remune-
ra.d·a•s., e js.so no momento em que. corresoondendo ao aopello do Poder 
Executivo, a Commissão de Finanças es tá •systematicamente .aconselhado a 
Camarn e recusar pensões_ relevações de ppescr.ipção para percepção de 
vencimentos ou de montepio e até aposentadoria a funccionario que con-
sumiu mais · de 50 annos no serviçu do Esta·d1o - parece-me que. sabre eer 
iniusto, determinaria inevitavel afrouxamenfo do rigor com que ·a Gommissão 
t.em apreciado as medidas -que acarr'etam augmento d·e des1Jeza e no qual 
toda vi.a . ella precisa perseverar . ' . ' 

Sala das Commissõe·s, 22 de agosto de 1912.-Raul Fernafl!des .-Anfo-
nio Carlos . 

A Commissão de Marin1lrn e Guerra é chamada a da.r parecer sobre 
duas ·emenda·s apresentadas pur occasião da 3" discus·sãú do proj ecto. 
n. 66. de J.911 . 

Uma. do Sr. Paula Ramos. que .naauelle tem no reorese-ntava com raro 
brilho o Estado de Sanl'l Gatharina. manda S1U·onr1imir o art. 4°; outra, do 
· 6r. Eduardo Socrates, então illustrnd'o representante dez 

Pai·ec<!fr Goya.z, toma extensivas a officiaes ' já reformados as 
cio 81· . Antonio vantagens concedida-s pelo mesmo artigo aos que se"' 

Nog~iei1'a viessem a reformar. 
Dos estudos . no·steriorment.e feitos oela Comi:ni·s~ .õ.o 

· de Financas sobre o proj.ecto '11. 66. de ou·e ~ autora ·a Commissão de · M·a-
rinha e Guerra, verifica"se .que o citado art. 4º trará ·não pequeno augmento 
nas ne·so,ezas militares ·e justamente naque'las que ~·e referem á rna:ti vi<la<:!e 
de officilaes. 

Nestas .condições a Commissão de Marinha e Guerra enten.de que será 
de ·bom alvitre a apnrovacão da, emenda suppresisiva do Sr. Paula Ramos 
e a rejeição da dO Sr . .Eduardo Socrates, que mais aggrava uma situação 
que a emenda Paula Ramo•s corrige. 

Entretanto, toma a deliberação de reite'rar as considerações já feitas · 
na j-ustificação do projecto; na parte concernente .aos .arts. 1 º e 2º. por-
quanto não par-ece accei tavel que o Coroo de Bombeirns, cuja officiafül'ade 
sempre teve as s•uas vantagens e regalias depen·dente·s das conferidas ao 



Exercito e Armada, se veja agora por preceito legal, para a reforma de seus 
officiaes, em situação privilegiada, por gosa'r das dispo·sições contidas nos 
arts. 1 º e 2º do projecto, até hoje não estendidos áquellas outras corpora-
ções. 

A clareza com que foi elaborado o voto do · ·sr. Raul Fernandes, na 
Commissã-o de Finança'S, convence a Commissã0 de Marinha e Guerra da 
desnecessidade do paragrapho ·unico do art. 1 º. O que é, porém, imprescin-
dível no momento é a ap•provação dos arts. lº e 2º, uma vez que se con-
:::·ervam como lei as seguintes dispo•sições do de-ereto n. 1.160 , de 7 de 
janeiro de 1904 (Corpo d·e B·ombeiros): 

. Art. 2.º Os off.íciaes graduados d;esse .corpo serão equiparados aos effe-
ct1vo•s para os effeitos e vantagens da reforma. 

Art._ 3.º Na contagem do tempo para a reforma dos offidaes e praças 
as fracçoes ex:cedentes. de ·seis mezes s.erão contadas· como um anno com-
pleto. . 

Os arts. 1º e 2º do projecto nada mais são que a reproducção dos 
acima transcriptos. 

Sala da.s Gommis·sões, 17 de 011tubro de 1912.-Radolpho Pa:ixão, Pre-
dente.- Antonio Noguev11a, Relator.- João Vespucio de Abreu e -Sílva. -
Augusto do Amaral.- Augiisto Garfos de Souza ·e Sitva.-Mario .Hermes. 

·A Commissão de Finanças, adaptando e subscrevendo as razões do 
voto do Depufado Raul Fernandes, não póde acceitar o projecto recommen-

dad'o ao voto da Camara pela Gommissão de Marinha e 
Pcii·ece.i·· ela 001n. Guerra. 

ele F ·lnanças Sala das ·Commis'Sões, 24 de •setembro de 1912.-
Ribeiro ·Junqueira, Presidente.-João Simpl1icio) Relator. 

- Riaul Fernan:des..~Pereirn Nunels.-Manoeil Borba.-Caefano de Albuquer-
que, com o substitutivo do Sr. Soares dos Santos.- Galeão Ca•rvalhal.-
Felix Plk:·heco•.-'Â.ntonfo Carfos.-Homero Ba'tp:/:ista. 

EMENDAS A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Ao art. 4° accrescente-se : 
§. Fica extensiva aos coroneJ•s e capitães de mar e g4.erra reformados 

posteriormente á lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910, a disposição 
contida no pres.ente artigo. 

:Sala das s.essõe•s, 18 de novembro de · 19111.-Eduardo So'Crates. 

Art. 4. º Supprima-se: 
Sala das sessões, 18 de novembro de 1911.-Paula Ramos. 

PROJECTO N. 66 A, DÉ 19·11 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Os officiaes graduados. do .Exerci to, Armada, e classes annexas 

são equiparados aos effectivos para os effeitos da reforma . 
1Paragrapho unico. rEsta dispo·sjção é extensiva aos officiaes gradua·dos 

das referidas corporações armadas que foram reformados irregularmente 
antes da lei n. 1. 160, de 7 de janeiro de 1904, ou durante a sua. vige.ncia. 

Art . 2.º No calculo do tempo para refo_rma, voluntaria ou compuls.oria , 
dos officiaes e. praÇas de· pret do Exercito, Armada e classes annexas, as 
frncçõe·s excedimtes de seis meze-s serão coJJtadas como uma anno' completo . 

Art. 3. 0 As disoosições do a,rt. 1 º e narrugrapho unico da lei n. 29, de 
8 de janeiro d.e 1892, se referem aos offi.ciaes que foram ou forem refor-
mados compulsoria ou voluntariamente. · 

Art. 4.º O official general gra<lua·do do Exerci-to e Armada e classes 
annexas não prejudica , para os effeitos da reforma, ·os da respectiva es·cala 
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que contarem mais de 40 annos de s~rviços, os .quaes, para esse effeito, , 
serão considerados êômo si graduado1s fossem no posto immediato. 

Art. S.º Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala · das Commissões, 31 de julho de 1911 .-BezerrU Fontene:ize, Pre-

sid<::;nte.-Ramois CaJLo:áo .- João Veispuciv dJe Abreu e S1i8va.-Antonio No-
gllelra.-Araujo Pinhefro .-Francisco Bresisane.-Rodollpho Paixão. · 

AVM Ç~JO M 1 LI T A:R 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.º ·E' considerado d.e utilidade publica o Aero.Clu'b Brazileiro, 

ficando o Governo Federal, por força de lei, obrigado a exercer rnbre esta 
·P ·i·o;iecto (\~) associação as. fiscalizações d eterminadas em seus . esta: 
·na.iJhaei Pi tutos e mais aquellas decorrentes ·e necessanas a 

- execução da pr.es·etÍte lei. 
nhe'iro Art . 2.º Fica o Governo autorizado a ·crear, mediante 

accordo com o Aero-Club Brazileiro. junto a elle. uma escüla-officiila aero-
technica, sob a denominação de Escola Nacional de Aeros,taç·ão. 

~ 1.º Para constituir .o primeiro grupo docente d·e·ssa .escola, .que. obri-
gatoriamente. terá um aerodromo e uma offkina-escola de motores de ex-
plosão, o Governo contractará, pelo tempo necess.ario, technieos francez.es, 
civis e militares, acompanha·dos de . engenheiros nacionae•s civis e militares 
e officiaes de ·curso de terra e mar. oue. s.em onus par.a os cofres pubUcos, 
hajam. previamente , solicitado ·e obtido do \Governo. licença oara tal fim . 

~ 2. 0 Depois de concurso e de accôrdo com a classificação obtida, esses 
auxiliares serão providos como Professores nas re•spectivas maierias, qu.e 
hajam acompanhado, gozando das vantagens concedi-d'a·s ao regulamento 
organizado pelo Governo ad referendum do Congresso Na.dona!. 

Art. 3.º A Escola Nacional de Aerostação . cujo ·· ensino f.erá o mais 
prntico ·oossivel. 'terá na ormanização, qu.e o Governo lhe haja de dar, ad 

· referendllm do Cong,resso, o seu progr;;unma, o'bi;igatoriamente, dividido em 
em ·quatro curs·os, ass.im especificados: 

a) curso g.eral de aero'5'tação; . , 
.b) curso especi al de balões dirigi.v.eis ;· 
e) ·curso es.pecí.al de aeroplanos; 
d) curso es•pecial de motores d·e expias.ão. 
§ l.º Aos alumnos . uma vez terininado,s o·s respecti vos cursos, serão 

conferi.dos o titulo ·e carta d'e : 
a) official aeronauta, quando approvados no curso geral e nos tres 

esp·eciaes; , 
b) piloto aeronauta, 011ando approyados no cur-rn geral e 11111 do·s e-s-

peciaes , de balões .dirigi veis ou de aeroplano; 
e) meca.nico,aeronauta . . quando a]lprovados. no curso geral e no espe-

cial d'e motores de explosão ;1 
d) mecanico-motorista, .quando ' a·pprovado no curso especial de motores 

de expfosão. 
§ 2.º O .P·es·soal discente da Escola Nadonal de Aerostação será for-

mado: · - · - · 
a) pelos officiaes e praças do Exercito e d.a Marinha. (lUe. d·e ~ ccôrdo 

com o regulamento, tenham sido designad'os ou . hajam obtido, ·do Governo 
a necessaria licença; · · ' 

( *) Projecto n ., 5'8 0 ~. 
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b) pelos officiaes e praças da Guarda Nacional, que, · de accôrdo· com 
o r-egulamento, hajam obtid.o a necessaria licença; -' 

e) Pelos civi·s, maiores de 17 annos., .que hajam satis.feito ás exigencias 
reguJ.amentares para a admissão. 

Art. 4.º Os titulo·s e cartas conferidas ·pela Escola Nadonal de Aeros-
tação produzirão, .quanto as obrigações., direitos e vantagens., todos o•s effeitos 
concedidos por lei ·ás cadernetas de reservistas. 

Art. 5.º Serão equiparados á E·scola Na:cional de Aerostação aquell.as 
e E·s,cola-s Aviatorias, .que no paiz se v.enham a fundar, uma vez que a sua 
organização . e os seus programmas <le ensino, approvados pelo Governo, 
soffram por parte de fis·cal deste, por ella custeado a vigilencia de sua 
integra ex•ecução. . ' 

Art. 6.º Fica o Gov-erno autorizado a crear, dentre <lo effectivo das 
forças de mar e terra, um Batalhão Aerostateiro para o exercito e uma 
companhia d·e Aviadoms para a marinha e a fazer a·cqui·sição d·e Frota 
Aerea composta de tres dirigiveis e doze aeroplanos, destinados ao exer-
cito e cinco hy·droplanos destinados á marinha, utilisados, como parcellas 
para o total dessas· a-oquisições , os cr·editcis ~vota:dos para fins identicos. nos 
orçamentos das pastas d'a Guerra e da Marinha; bem como a adquirir para 
o exercito .e para a marinha, respe·ctivamente uma bateria <le canhões contra 
machi·nas bellicas aereas. · · · · · 

§ 1 .. º Para a acquisição de todo esse material fica o Governo autori-
zado a abrir os nece·ss.arios credito•s para a organização de um concurso de 
aviação belli·ca, oue se deverá ·effectuar no mais curto prazo de tempo, após 
a promulgação da presente lei. 

Art . 7.º Ficam institui dos os seguintes premio·s e subvenções: 
a) Premio de 25 contos e mais a subvenção annual de 10 contos, ·para 

as sodedades aeronauta·s que j'á existam ou venham a exis.tir no paiz, quan-
do oo·ssuam, pelo menos, dous dirigiveis ou aero'j)lanos e ac:ceitem as con-
dições de fiscalisação por parte do Governo e de cessão completa de todo 
o ·8eu material, sem indemniz.ação, ·em tempo de guerra ou em cas•o de sua: 
dissolução. 

b) Premio <le 200 contos ao inventor nadonal ou estrangeiro domidlia-
do no paiz, de aeroplano ou dirigivel -cujas vantagens pratica·s. demonstra-
das por occasião do s m.e·et'ings aviatorios· na.cionaes, excedam ás dos similares 
estrangeiros, uma vez .que a construcção do apparelho, exceptuado o motor, 
haja ·sido toda feita com ma·terial nacional. 

e) . 1Premio de 300 contos ao inventor de um aeroplano com perfeita 
es tabilidade aerea ou de apparelho que aos aeroplanos proporcionem e·ssa 
esta:bilidad·e; · 

d) Premio· de 200 contos ao inv.entor nacional ou estrangeiro . bem 
como de 50 contos ao cons-tructor de um motor · a alcool ·com .applicação 
aeronauta e automobilis.tica, cujas condições de segurança, pe•so , consumo 
e forca não sejam inferiore-s aos exisbentes e cu·j o preço seja igual ou menor 
aos dos actuaes motores <lestinado•s a tal fim; 

e) Premio de 25 contos ao avia·dor nadonal que consiga igualar ou 
bater os recordis mundiaes, officjalmente estabelecidos, em viagem effe-

ctuada entre a ca•oital da Republica e um ponto qualquer da fronteira, por 
elle previamente designa·do. 

•Ar.t. 9.º Fica o Gov-erno autorizado a mandar proceder ao-s estudo·s 
necessarios ·para a i'nstituição annual de · um "Meeting internacional de avia-
cão ", em suDcessivas localidades qa Republica, de cuja realização ficará 
encarregado o. Aero'Club Brazileiro. 

Sala das s.essõeos, em de novembro de rnt2. - R-Ojphael Pinheiro.~ 
Maria Hermreis.-Florriano i:k Bril/:o.- Nicamor Na!Scime-nto.-P:e!linto Sampaio 
- UbaT!do de Assis.-foaquim Per.eira Tefaeira.-Figueüre'llo Rocha.-Ma·noel 
Reis.-fosé Lobo.-Souza Birito.-4VIauricio de Laceird.a.- M'oreira da Ro•cha. 
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~Mavignler.-Farria Souto .-Ca,rlos Leitão.- Augulsto do Amarai.-Aure'lio. 
Amorim.- Augirsto Montelro.- Olctawio Rocha.- A. Monteiro de Souz'a . 
Raul Oardo.so.:___Sal/)es Fi'lho.- JuUo Leite.- Paulo de: Melto .-=--Antonio No-
gueira.- Olegario Pinto.-fleury Cur'ado.-Victor de Britto .-Dionis'io Cer-
qu~ira.-Reigo Medeiros .-Osorio.- José Tolen~irno·.-S. Ltjal.- ]. Ouriques. 
- Pires· de Carvralho.- Beze-rril FonfoneDle. - Domingos Malscalrenhas. -
Erasmo de Macedo.-Pere~r'a Bra!ffe,.---'CoslJxi Roidrig.u eJs.- A,ugusto Leopoldo. 
- José Rabello.- Octavio Mangabeira.- Torqudo Morefra.-'-Rau1l Alves.-,-
-P'edro M:arian:i.- De'raldo Di111s.- Eusebio · de Andrade.__:M . Cam'hoim.-
-Brorros LinJs.-Borges dJa Fon!s'e"ca.-D'ias de Barros.-Lwciano Pereira. -
Netto Campeillo.-Estev-am MarwNno.- 1Balthazar Pe,reira.-Correia Defrei-
tas.-Freire de CanilaEho.~Rk:i:u[ Veiga.~ Joraquim Pi!res.--Costa Ribeiro.-
Firmo Braga.-João Lo'Pes .-Thomaz Cacalcanof.e .-Virgflio Brigido-- Moniz 
Sod'f'é. 

F'IX.AÇi.ÃiO 'DAS FOiRÇAS DE TlEiRiRA 

A Commi,fsão de Marinha e Guerra v~m, para º 'S effeitos do n. 17 do 
art. 34 da Constituição Federal, apresentar á Camara dos Deputados sua 

opinião sobre a proposta de fixação das forças de terra 
PcweceP elo S1· . para o exerdci.o de 19:13, proposta esta dirigida ao 
João Vesviwio Congres.so Nacional pelo Sr. Presidente da Republica. 

!Estudou-a compenetrada do inter.es·s.e de oue se re-
veste, · pois não é ocioso accentuar sua elevada importancia relativamente á 
manutenção da ordem intern a, á defesa da integrida,de e da honra nacionaes 
e á a·ssecuração do ·respeito•a que faz jú s o Brazil, no concerto mundial . 

Ainda em nossos dias o pres.tigio e o valor d.e um Estado repousam não 
só nos fa.ctores de ordem social , mas, e. muito principalmente, na força em 
que se puder e·steiar para a conquista do re·s.peito e da consideração dos 
outros paizes. 

rConsta a pro·posta gov.ern-amental da determinação do effectivo dos of-
fid.aes, do numero das praças de oret, da chanlfl!da de reservistas para as 
manobr~·s e da admis·s·ão de aprendizes artifices nas fabricas ·e nos arsenaes. 

EFFECTJVO DE OFFJCJAES 

A determinação das elasses e quadros ç!e offici'aes apresenta um cara-
ter de constancia nos limites de sua ·proporcão com o numero maximo de 
praças constituintes· do effectivo organico do pé de paz ; isto é, com o 
effectivo completo para o Exerdto mo:bilizado 'pa·ssar ·ás operações d,e 
guerra. 

A lei n. 1. 860, de 4 de i aneiro dé 1908. creou estas classes de quadros , 
de accôrdo com esse ob jectivo e com o dispo•sHivo do n . 18 do citado 
art. 34 da Carta de 24 de fevereiro. 

Circumstancias especiaes po.ç!em entretanto aconselh~r modificacõe·:s pro-
visorias na movimentação desses quadros e d'ahi ·provém a nece·ssidade de 
na lei annua da fixação de forças, estabeJ.ecer·'Se tambi;m .o quan:tum .de qu~ 
devem compor-se as classes e quadros da· officialidade. 

rComparando-<Fe a porcentagem de ;nossa officialidade combat.ente, em 
relação ao eff.ectivo em praças d'e pret, ·com as dos outros uaize·.:;,_ cujo 
adeantamento na arte da guerra · pód.e ·ser tomado ·Como paradigma , verifica-
se que ella é das mais modestas. 

Com effeito. o •exeDcito a!lemão para um effe.ctivo orçamentaria de 
.515. 321 praças ·d-e pret tem o tambem orçamentaria de 25. 722 officiaes, 0 
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que dá ·a percentagem de 4, 1 % ; em França para um e ffectivo de 555. 670 
praças tem-se o de 28. 609 officiaes ou a percent!lgem de 5, 1 % ~ na Austria-
H ungria para 290.631 so.ldados existem em pé de paz 22.895 officiaes ·ou 
7,8 % ; no exercito italiano para o effectivo organico de 232 . 421 praças cor-
respondem cerca de 12. 000 ·officia.es •ou 5,1 % ; as forças de terra inglezas, 
em tempo de paz, constam <le 255. 000 praças e 10 . 000 officiaes ou 3,9 % ; 
nos Estados Unidos da America do Norte, sendo o exercito constituJdo de 
77. 412 praças e 4. 366 officiaes, a percentagem é de 5,6 'lo ; na Belgica com-
põe-se o exercito de 42.800 sold·ados e 3 .400 officiaes o·u 7,8 % ; na Re-
publica Argentina para 19 . 533 praças ·existem 1 . 681 offidaes ou 8 % ; em-
fim no Brazil a proposta go vernamental fixa as forças d e terra em 31.825 
soldados e 2. 197 ·officiaes combatentes, o .que dá uma percentagem de 6,8 %. 

·Convém, entretanto, consider·ar que as percentagens brazileira e ar-
gentina ai_Jlparecem rel ativamente e1evadas, porque são tomadas entre duas 
partes uma f.i xa e outra vaTiavel , se ndo a vafi.avel computada qµ·asi no mi-
nimo. 

De fact·o, o ·quadro do·s offici aes é o me~mo , qu·er par-a o eff.ectivo or-
çamentario das praças, quer para os effectivos minimo, médio e maximo de 
que trata a lettra f do ·art. 120 da lei n. 1.860, de 4 de jane:ro de 1908. 

E nem por outra fórma se ·póde proceder, tendo em vista que a officia-
lidade necessita produzir um esforço continuo para o desenvolvimento de 
suas ap,tidões physicas, para o .desdobramento de seus Tecur-sos jntellectuaes 
e moraes e esse esforço ·SÓ - é compativel com um preparo soli·do e com o 
acompanhament·o dos constantes aperfeiçoamentos que o p.rogresso das sci-
enci·as e das industrias traz á arte bellica. 

O bom pTeparo da bffici•alidade é a mais segura garantia da efficien-
cia da força armada, pois delle dependem a instrucção .e o adestramento dos 
cidadã·os •que passam pelas fileiras do exercito adestrando-se par.a a defeza 
da P.atria, na emergenci §l angustiosa da lucta armada. 

Ora, sendo assim, si tomarmos a proporção entre a ·nossa officia.Udade 
combatente e · o effectivo maximo das praças, isto é, o effectivo a attingir 
no cas·o de mobilização e que .não póde ser ultrap-assado sem prejudicar o 
comman<l·o e a administração, effectivo que se el eva a 75. 000 homens, te-
remos a quota de 2,9 o/o , quota a me nos elevada que se encontra em todos 
os exercitos. 

PRAÇAS 

Ao rei.atarmos ·O p·rójecto de lei fi xa·ndo as forças de terra para 1912, 
ti vemos ensejo de affi rmar, basea·dos em algari smos irr·efutaveis, que . o 
nosso exercito era o mais fraco, quer na razão entre o seu effectivo e a 
·massa da pop1.1laçã·o, .qu·er no numero de soldados constituintes de cad.a 
companhia, esquadrão ou bateria e mais que para organizai-o com o effectivo 
mínimo previs to pela lei n . 1.860, de 4 de janeiro de 1908 era indispensa-
vel o numero de 31 . 825 praças. 

O serviço da d e fes<t d a Patria eiúge_ sacrificios cada vez maiores, quer 
em numero de cidadãos ·aptos para esse nobre e patriotico mister, quer em 
r·ecui"sos financeiros. 

Seria impo·ssivel as potencias modernas manterem sob as armas todo 
o pessoal· necessario á sua defesa. _ . . . 

Dabi a creação e regulamentaçao das reservas su1e1t.as a P:enodos de 
ins trucção que as apparelhem para, no . caso de necessidad·e, virem formar 
a ma•ss.a dos ·defensores da honra ·e da integridade d•a Patria. 

Mas para conseguir se .esse desideratum torna-se. indispensaveJ manter 
constante mente em tempo de paz, . um nucleo for_te, rnstru1do e tao nume-
ros•o quanto p~ssivel, em . relação á ·organização do trabalho e a os r.ecursos 
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financeiTos do Estado, em torno do qu.al reunem-se as reservas para for~ar 
a grande mole dos combatentes nos luctuosos transes da guerr.a. 

Assim to<l·os os paizes teem, na paz, seus . effectivos o-rganicos e seus 
effectivos or.:;.amentarios. 

O eff.eç_tivo organico é o de pé de paz mobilizado, completo, com todos 
os seus cl<aros preenchidos e .que, como observa von Schol1endorf é cha-
mado a pugn.ar as pr:imeiras batalhas . · ' 

O -effectivo orçamentaria é o numero de praças prefixado de accôrdo 
com ·os recur·sos fi.rnmceiros de que ·pôde dispôr a •nação, sem sacrificaT os 
outros ramos do serviço publico. 

A questão financeira impondo ce-rtos limites ás despezas milita-res, de-
terminando um certo abaixamento na cifra dos soldados, forçoso é .adaptar 
o numero que não produza a d-esorganização dos serviços -e a inefficaci·a da 
força armada. . 

A muitos. pôde parecer uma incoherericia fixar-se em lei a quantid·ade 
de praças de que se deve compôr o Exerci to em determinado exercicio e o 
orçamento para esse mesmo exerci-cio só consignaT verba para um menor 
numero de praças. 

A in coherencia é apenas apparente. 
A disposi ção orçamentaria prescreve que não se gaste h1ais do que 

o necessario- para manteT .:onstantemente em arm as um determinado nume. 
ro de homens . . 

Isto, po-~ém, ·não significa que o modo de distribuição dos soldados , que 
durante c~da <l ha do anno es tejam nas fri ei ras, seja aquelle para que se con-
cedeu a ve rba. 

Interpretando a conS!ignação da despeza por essa fónna to·rnar-se-hia 
fatalmente inefficaz a nossa acção bel'Iica. , 

() qu e se impõe é, dentro da dotação orçamentaria, o·rganizar 9 maior 
numero .de unid ades compl·etas que fôr possi·ve!, para instruil-a•s, exercitai-as 
e tornai as efficientes p.ar::t a emergencia da luta, ·deixando as outras uni-
dades esboçadas par'il em melho·r oppo·rtunidade completa-1-as. " 

Já ao relatar a lei de forças vigente, a Commissão de Marinha e Gue_r-
ra preconizou est·as -idéas, ·dando como_ exemplo o systema usad·o na Ital1a 
e consistente na adopção de dous effectivos, o de verão e o de inverno . . 

PodercSe-hia ter, em determinados mezes do anno, em ·armas o effoctivo 
de 31.825 ·praças e nos restantes o effectivo indi·spensavel ·á_ execução dos 
serviços commu-ns, de modo ·que em média não se ultrapassasse o effectivo 
orçamentaria . 

A •Repu·blica Argentina ·adaptou um outro proce~so provisorio até que 
suas finanças - permitt.am-lhe desenvolver por completo o p_lano de sua reor-
ganização militar . 

A sua infantaria compõe-se de 20 regimentos, mas não sendo possível 
dotar-sie ess.es regimentos com quatro batalhões cada Úm, tomou-se b alvitre 
de provi·soí·iamente formar•s·e d.ez regimentos - os pares ·_ com um só 
batalh_ão e outros dez - os impa·res - com ·dous. 

Entre nós poder-s-e-hia ·s.emelhantemente organizar em cada um · do·s 
nossos quinz.e regimentos dous batalhões ·comp!.eto·s, aptos ·para receberem 
uma instrucção continua e ·desenvolvida e adquirirem plena efficiencia, dei-
xand'o os terceiros como depo·sitos para paulatina e opportunamente irem 
s.endo constituídos·. · 

Ainda conviria talvez. deixar em esboço a form ação de certas unidades 
cuja existencia não revestisse do ·caracter de urgencia. 

Uma outra .questão concernente ao eff.ectivo das 'j)raças. é a relativa ao 
seu recrutam ento . 

A Constituição Federal, . no § 4º do art. 87, preoeitúa que o Exercito e 
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a Armada compôr-s·e-hão pelo voluntariado sem premio e na falta d.este pelo 
sorteio ·previamente organizado. 

A lei n. 1. 860, de 4 de janeiro de 1908, organizou o sorteio militar. 
E' mais do .que necess0ario dar-se ex.ecução a esta lei. 
De ha muito o voluntariado ·não •Satisfaz as necessidades do /Exercito , 

nem a segurança interna da Nação. 
O saudo·so .Marechal Mallet, .quando ·Ministro da Gu.erra, mostrava em 

seus relatorios .qual a qualidade do pe·ssoal •que se apresentava voluntafia-
mente para verifi.car praça no Exercito. , 

ISi é certo que procuram as fileiras da força armada alguns elementos 
bons, .aproveitaveis, em condições de se lhes confiar a defesa da honra da 
Pat·ria, é certo tambem .que um grande numero de descla·rn ifi·cados, incurso·s 
em reiteradas punições policiaes, que não se adaptam a qualquer outro ge-
nero de trabalho, vem procurar abrigo na caserna. 

1D'ahi .es·ses reiterados e ·doloro·s·os incidentes ·que envergonham as 
forças armadas e pelos quaes ellas não podem ser re.sponsaveis, d'ahi um 
pretendido a·ntagonismo entre a·s forças armadas · e a população. 

Quando o Exercito nada mais fôr que um conj uncto de cidadãos quf 
passando pelas fileiras vem preparar-se paar a -defesa da Patria, quando 
o serviço militar fôr um tfi.buto •que paga todo ·cidadão , um tributo de pa· 
triotismo, um tri'buto natural e gloriorn e não um meio de vida, não teremos 
mais a famentar o.s fa.cto·s que nos contristam a alma e a po•pulação amará 
o soldado, por.que o soldado nada mais será que o cidadão em armas. 

1Estamos convencido·s de .que a administração militar, conscia das respon-
sabiJi.dades .que tem para com o paiz, resolverá o problema mi litar de accôrdo 
com os meios concedidos . pelo Congr.esso e de modo que satisfaça a con-
fiança dos s.eus ·concidadãos. 

RESERVAS 
f 

O processo de recrutamento para preenohe·r os claro•s do Exercito, 
além dos defeitos que lhe acabamos de apontar, não só deixa de satisfazer 
as necessidades d•as forças de terra,' como tem o grave inconveni ente de não 
formar a·s reservas para o dia em que fôr indispensavel elevar-se os quadros 
ao estado completo. · 

E' natural que .a lei organizadora do •sorteio militar actualmente em 
vigor tenha defeitos .que a applkação da reforma do Exercito fez surgir. 

<Mas a organização do serviço ·militar obrig.atorio, em todos os paizes, 
foi sendo modificada de accôrdo com as nece•ss.idades oriundas de sua 
execução, a!Jé adaptar··se bem aos fins visados . 

!Não fôra dar a· este parecer um desenvolvimento demasiado longo, facil 
seria demonstrar es.te a·s.s·erto fazendo o es tudo .da l.egislação relativa a 
semelhante ques tão nas principaes · potencias militares . 

ISi examinarmo.s os recursos bellicos, em pe·ssoal, que adquirimos a.pós 
a lei de 4 de janeiro de 1908, verificaremos que muito pouco temos pro-
gredido . 

Serenado o enthusiasmo inicial surgicjo com a promulgação da lei, nem 
conscriptos for.am incorporados á·s forças de terra, nem mais voluntarias de 
manobras appare.ceram. 

Desde que se affirmava a certeza de que a lei não era applicada, nin-
guem mais procurava prestar serviços .militares da fórma ma i·s facil , suave 
e conveniente a seus int.eresses individuaes. 

1E 0 .que constitue hoje em dia as no.s:sas reservas_? Os res.ervistas que 
fizer.am um J>eriodo de manobras e as s~oc1edade·s de trro . 

·Pouco, muito pouco para as 11ecess~d:daes de nossa d~fesa. 
Melindrosa é certamente e·sta .questao e por esse motivo nos abstemos 

~e alinhar numeros que provem o que affirmamos. · · 
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Já na . lei que fixa as forças de terra para o presente anno, em seu 
art. 3°, está o Governo autorizado a convocar para os períodos de mano-
bras., nos Estados e no nistricto Federal, até eO .000- re·S•ervistas. 

!Na proposta governamental para o exercício vindouro, com a mesma 
numeração, existe identico arti-go. 

· Executada a lei do sorteio para o preenchimento dos claros do Ex.ercito 
e a·proveitada esta autorização, não no total, mas mesmo ·em uma parc_ellá 
conveniente, iremo·s formando as reservas ·para qµe pod.eremo·s .confian.te-
mente apoellar no dia em que o Brazil preci:::ia.r que seus cidadãos corram 
ás armas. 

A previsão patriotica impõe, aos res·ponsavei·s · p.elos destinos da Pafria, 
o dever de evitarem as desastrosas, surpresas .que ao luto e ás humilhações 
conjugam irreparaveh; prejuízos materiaes ·e moraes, que abrem na alma 
nacional feridas profundas que D·S secu.los são impotentes para fazer cica-
trizar. 

APRENDIZES ARTIFICES 

Pede o Governo no art. 4º de sua proposta autorização para a::lmittir 
nos arisenaes e fabricas até 200 aprendiz,es artifi.ce•s, de accôrdo com as con-
dições e obrigações ·consignadas no Regulamento das Companhias de Apren-
dizes Mi li tares. 

Sobre esite a•s:sumpto a Commissão de Marinha e Guerra reaffirma o 
que asseverou ao relator o proj ecto que foi convertido na lei d.e fixação de 
forças , . em vigencia. 

A admissão de aprendizes artific.es nos arsenaes e fabricas é de grande 
vantagem para e·s:::.e:s es~abeleciI)lentos, ,não só por-que serve de nucleo á 
formação de o·perarios .capazes para a execução dos trabalhos que aos 
mesmos esta·beledmentos compete exe·cutar, como pela economia que produz 
para os ·cofres pu'blicos, com o trabalho barato. 

Ainda mai s.: delles sahem os operarias para os corpos do Exercito e 
essa admi.s·são nos ar·s•enaes e fabrica constitue um arrimo para meninos 
pobres, filhos de viuvas de praÇa•s, que não pornam ter coHocação em õutros 
estabelecimentos de ensino .. 

Longos annos de existencia tiveram as companhias de artífices, rnmpre 
com resultados os mais satis·factorios e s.i, na remod:elação elos· arsenaes, 
desacertos foram commettidos, a sua suppressão foi um dos m,ais sensiveis. 

CONCLUSÃO 

A Commis·são de Marinha e Guerra acceita a proposta do Governo apre-
sentando-lhe duas indi·s•pnsaveis modificações: uma relativa ao § l ", e outra 
ao § 3º, ambos do art. lº. 

Após. a lei n. 1.860, de 4 de janeiro de 1908, .que reorganizou o Exer-
cito Nacional e fixou o quad-ro dos respectivos offidaes, foi prom1,1lgada 
o de n. 2.232, d·e 6 de janeiro de 1910, que modificou o Corpo de Saude. 

Si mantive•ssemos o mencionado §. 1 º do art. 1 º da proposta governa-
mental, como· está redigid·o, revogariamos a ultima das' citada·s leis, p'ara 
o decurw do anno vindouro , desorganizando o serviço de saude, s.em van-
tagens reaes e S·em que haja jwstificação para essa medida de caracter 
provisorio. . 

A·ssim, para . evítar esse inconveniente, propõe a Commissão de Marinha 
e Guerra que :;:.e accrescen}:'e ao ref·erido § 1 º do art. 1 º, in fine: - e pela 
n. 2 . 232, de 6 de janeiro de ·1910. 
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!Estando pendente•s de estudo <la Gamara as emendas . do Senado aõ 

prooj-ecto _-que dá nova o-ri-entação ao ensino militar, projecto que será con-
_vertido ein lei no decorrer do presente anno, pensa a Commissão de · Marinha 
e Guerra que s·erá mais conveniente dar . ao § 3° do citado art. 1 º ·a re-
dacção s-eguints: 

§ 3.º Dos alumnos das Es-cola.s Militares. 
Mesmo que por qualquer impedimento não fosse approvado o al!udido 

· proj ecto, a r-edacção proposta imp·unha-se, pois que, es te anno , terminam o 
curso de Es·col.a de Guerra muito·s alumnos, os quaes para- conquistar a cate· 
goria de aspirantes terão que se matricular na Bscola de Ap.plicação de 
lnfa.ntaria e ·Cavallaria no proximo anno e assim existirão não só alumnos 
da Escola de Guerra ·como da de Applicação d·e Infantaria e Cavallaria. 

Julgando ter conv·enientemente e·sclarecido á Camara sobre este im-
portante arnumpto , a Commissão de ·Marinha e Guerra lhe submette á con-
si•deração o seguinte proj·ecto: ( *) . 

Art. 1. 0 As forças de terra, para o exercicio de 1913, constarão: 
§ l. º Dos officiaes das differentes <:lasses e quadro.s cr.eados pela lei 

n. 1.860, de 4 de janeiro d·e 1908 e pela n. 2.232, de 6 de janeiro de 1910; 
§ 2.º Dos as.pirantes a o.fficial; 
§ 3. 0 Dos alumnos das, &colas Militares; 
§ 4.0 De 31.825 praças, comprehe11den<lo ne·ste numero 199 1°' sar-

gentos amanuenses, destina<las 300 ás companhias regionaes· do Acre, Purús 
e Juruá ·e distri·buidas as restantes pelas diver.s-as unidades do Exercito, de 
accôrdo -com os respectivo·s quadros d.e effectivo minimo, podendo esse effe· 
ctivo ser ele.vado ao maximo, no·s-. carns ·de mobílização. _ . 

·Art. 2. º As praças destinadas ás companhias regionaes .serão obtid~s 
pelo ·voluntariado nas !, II, l'IJ e IV regiões ele ins.pecção permanente, de 
preferencia a quaes·quer outras, e as demais pela fórma expressa no art. 87 
da . Co.nstituição Federal, sen<lo os contingentes ·que o·s fü:tados e o Districto 
Federal devem fornecer prnporcionaes ás respectivas representações na 

- Gamara dos Deputados, no Congrerno Nacional. 
1Paragrapho unico, No caiso de haver em qualquer Esta-do maior nu-

mero de voluntarias ·que o contigente pedido, proceder-se-ha como <letermin.a 
o art. 187 do regulamento que baixou com o decreto n. 6. 947, de 8 de 
maio de 1908. 

·Art. 3.º Na vigencia de•sta lei fica o Governo auto-rizado a convocar 
para _os, periodos de mano.bras, nos. Estados e no Districto Federal, até 
20. 000 r:eservistas de primeira linha. 

§ l.º Os reservista•s ·convocados gosarão dos favores concedidos aos 
sorteados pelo art. 55 da citada lei n. 1. 860, sendo.,Jhes fornecido, p9r 
emprestimo e para as manobras., o nece•ssario fardamento. • 

§ 2.º Findas essas manobras, receberão em dinheiro, de uma .só vez, 
além da impo-r-tancia d·os roei.os de_ transporte, tantas meiaos et·ap.as quantos 
forem os dias de viagem <S sm alim entação á custa do Estado. 

ArL 4.º Fie.a t.ambem o Governo autorizado · a admittir nos arsenaes e 
fabricas até 200 ·aprendizes artifices, de a·ccô·rdo com as condições e obri-
gações consignadas no regularnen1-o das cornpa·nhias de .aprendizes militares. 

Sala das Gommis•sões, 4 <le }unh-0 .d·e 1912. - R. Paixão, Presidente. 
· -- João Vespucio de Abreu e S'ilva, -Relator· - ]o'.sé Augusto do Amaral 

Maria Hermes da Fonseca. - Anto•n:io .Nogueira. 

(*) Projecto n . 14. 
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MENSAGEM A QUE.. SE REFERE O PARECER SUPRA 

Srs. · Membros do Congresso Naciona.1 - Em cump~imento ao preceit.o 
. ccill~tnucional, _a·presemo-vos a seguinte 

.PROPOSTA 

· Art. P As forças de terra para o exercicio de 19'13 constarão: 
- ·· ·§ 1. 0 Dos officiaes d~s ditferentes classes e quadro.s creados pela lei 
n. 1': 8'60, 'de 4 de J aneir·o de J 908. 

§ 2.° Dos aspirantes a official. 
~ 3.0 Dos alumnos da 'Escola de Guerra. 
~ 4.'' De 31.825 praças, comprehendidos nesse numero . 199 primeiros 

sargentos amanuenses, de•s;tinadas 300 ás companhias regionaes do Acre, 
Purús ·e Jumá e clistr,buidas as restantes pelas diversas unidades do Exer-
:ci to, .de accõrdo com os res·pectiv'Ü'S qua.dros de effec1ivo minimo, podendo 
:esse. effectivo ser elevado ao maximo em ·caso de mobilizações. · 

Art. 2.º As praças d·estinadas ás companhias regi.on.aes serão obtidas 
pelo volurúariado nas I, Jil, NI e ÍV Regiões ·de Inspecção permane·nte de 

. preferenda a quaesquer outras; e as demais pela fórma expr·essa no Mt. 87 
eia Cons.titui ção, .2.endo os contingentes que o.s Es tados e o Dislricto Federal 

:_c\ev·em fômecer proporcionaes ás respectivas representações na Camara dos 
Deputados- ·do . Congresso Nado-na!. 

Para.grapho uni-ço. No caso de haver em qualquer Estado· maior -numi::-
r_o_ de. vo.luntarios que o c·Jntingente pedido, proceder-s·e·-ha como det-ermíha 
e,- art. - 187. do reguiamento que baixul! com o decreto n. 6. 947, de 8 de Mai·o 
d'e 1908. ' ... ' ! 

.Art. 3.0 Na vig.encia desta lei fica o Governo autorizado a convocar 
. para- os· periodos de manobras nos Es1tados e no Di:stricto· Federal até 20. 00'0 
reservistas de prirrieira linha. 

§ l. º Os reservistas convocados gozarão , do.s favores co'ncedidos aos 
sr.lfteados pelo art. 55 da ·citada lei n. 1. 860, se-ndo-lh-es fornecido por em-
prestimo e para as manobras o nece-ssari-o fardamento. . 

§ -2.º Findas essas manobras, receberão .em d'nhefr8, de uma só vez, 
além da importancia dos meios d·e transporte, tantas meia:s eta•pas quanto~ 
forem os dias de vi.agem sem alimentação á custa do Eis.t-ad.o. 

Art. 4.º .fica tambem o Governo autorizado a admittir nos arsenaes ·e 
. fa·bricas até 200 a·prendize·s artifices', de ac:cô-fd.o c·om as condições, ·e obrig.a-

ções coJ11s,igna-das no regulamento das companhias de aprendizes militare.s. · 
- Rio de Janeiro, 11 de Maio. de 1912. '-- Herm-es R. da Fonf.Seca. 

f' . _, ..... ; --.ri ' '.. !,,.,,, --:. .-. ·~; ·:;Ú:j' Ji :· .,, 

A proposição ela Camara dos Deputad·os n. 11 , do corrente anno, fixando 
as forças de terra para 8 exercício de 1913, está formulada com inteira 

· Pa1'ecei· (''') cio 
observancia das leis e regulàmentos decretado.s sob~e 
a organização do Exercito Nacional. 

O seu art. l.º mantem os .·officiaes das differentes 
cla's<Ses e qüsid:ro:s e providencia rnbre os ai}umpos 

·das ·es·colas militares e o ef.fectivé> das· praças de pret, estabelecendo o mi-
, nimo estipulado pelo Departamento ·da Gue-rra , para que possam sei- co!l-

êervados os serviçüs cr.eados e tenham eús1tencia perIT'.anente tódas a3 uni-
dades componentes do mesmo Exercito. 

81• . Felitppe 
Schmidt 
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O art. 2º regula . o recrutamento dessas praças pela fórma expressa nâ 
C5Jn:stituição., cnmtm.ado o dispositivo de seu art. 87, a proposito· d-os · con-
tingentes que o.s Estados ·cjevem fornecer, com o que p·rescreve o § 4º dG 
n-1·esmo ·artigo, relativamente ao voluntariado. 

Por ultimo os arts. 3º e 4º consignam duas autorizações ·que já figu-
ram .na lei vigente de fixação de forças, pelas quaeSi se habilite· o Governo 
a convocar pàra o periocj.o das manobra~, no Districto Federá! e rios Estâ·· 
ôos, até 20. 000 reservistas e a admitti.r no.s arsenaes .e fabricas até· 200 
aprendizes artífices, de a•ccôrdo com as condições e obrigações cons·ignadas 
iio regulamento das compaphiçis de aprendizes militares : . · · · 

Em conjuncto a . proposição abra1nge e cm1s1igna todas a•s, medidas s·obr.e 
que lhes ·cumpre prover e está em condições de ser acceita pelo Senado. . ' 

Examinada, P.•irém, com seus de1talhes, a Commissão de Marinha i; 
.Guerra. pensa que se faz mister uma modificação no § 3º do art 1 º, qué 
contfiI:)lla pa·ra se obter, de futuro, o nece-ssario equi.Ji.brio en1re o n·ume·ró 
~e alumnos .das escolas militares, annualmente habilitados com o grâo de 
a!';pirantes a official, ·e os das vagas que occorrerem em cada anno, no pri '. 
meir9 ·posto das . ,umas. - · ·-

Com a redacr;ao dada ao paragrapho, sem uma delimitação ·ás matricu~~ 
daquellas escolas, j ámai·s se poderá., consegu·ir es:se equillbdo, qu·e se i-nÍ ~ 
põe, aliás, tanto sob ··o ponto de· vista economico, fazendb desappitrec_e-r. d.os. 
o:·çamentos da guerra uma verba, não pequena, despendida sem vantagens 
pDra o serviço mi.Jitar, como- tambem, e este é o pónto capital, com o ale.-
van'ado i·ntuito de não deter, até o ponto de destru.ir por completo , - a . as pi·: 
ração . o· futuro de tantos moço:s que por natural -inclinação e louv.avel . patrio-
tismo se . de,dicam á carreira das armas. - · · · 

O erro que ba muito se vem praticando de dar . excessiva expansao · â 
matricula nas escolas que preparam ao officíalato produzia ·essa massa de 
nspirantes, qu·e vivem pelas repartições e -corpo.s militares, aguardando, ·;;om' 
descrença e d·escontentes, a tardia. promoçào, que só alcançam após longa 
tspera, com a idade em que os · seus collegas de anteriores gerações esco1a-
res já haviam gaigado o 2" e 3º po·stos da hierarchia militar e quando j:'i 
se vão approxirn:rndo daquella em 'que, oompulsoriamente, a lei dispens3 
qs seus serviços. 

Faz-se mister um paradeiro a situação tão anormal. 
Já em 1907 o Congresso se occupou do assumpto, tradu,zindo· este "pen.-

samento no art. J 38 da lei n. 1. 860, de 4 de Janeiro de 1908, quando aa' 
tor:izou o fechamento das Escolas Militares, até que des.apparecessem . ºª-
segundos tenentes excedentes. · - . 

.. A medida ·em radical e normalizaria a ·situação, se perdurasse atê o 
desapparecimento dos o.fficiaes desse .quadro, que, de facto, se ex.tinguirá. 
em fins do anno vind.ouro, si continuar a su:a diminuição obede·cendo á me: 
d:a de 54 claros annuaes , verificada para o tric. :rnio ·de 1909 a 1911, prir; , 
quanto era de 120 o seu effectivo no dia 3·1 de Dezembro ultimo . . 

Nesse _mesm1i triennio a média de aspirantes annualmente promovido.> 
para todas as armas foi de 60. 

Adaptada essa média para o triennio de 1912 a 1914, póde-se conchur 
que no fim tambem de 1913 o numero dessas praças, que era de '.389 . em 
31 de Dezembro uassado ficará reduzido a 269, o bastante para ahmentar 
o quadro de o.f·fic;aes do' primeiro posto, até q_uasi o. fim de 1916, attendellc 
do a que de 1913 em diante, pelo desapparec1mento dos segundos· tenentes. 
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excedentes, o total das vagas desse posto, nas armas de infantaria e cavai-
laria, passará a ser preencnido exclusivamente por aspirantes: 

Era por consequencia em 1913 que se deveria reabrir a Escola de 
Guerra, regualndo-se ·o numero de matricul._as pelo de vagas no primeiro 
posto occorridas no anno anterior. 

Assim, as novas turmas . de aspirantes recomeçariam em W16 e · ver-
se-hia de então cm diante restabeleci.da a necessaria cofrespondencia nu-
rherica dessas turma& com o quadro de segundo;s. tenentes. 

Mas não foi lsto o que se fez. 
A Escola de Guerra foi reaberta no anno finc!o e tem presentemente 

164 alumnos no 1" !J.nno e 43 no 2º, isto é, tem, em via de habilitação aó 
gráo de aspirantes, alumnos em numero que póde alimentar o .quadPo de 
>egundos tenentes até fins d·e 1917 ou talvez meados de 1918. 

Não sendo, porém, necessarios, . segundo a organização vigente d-0 en-
sino militar, mai·s de •tres annos de curso para o alumno adquirir a quali-
dade de aspirnnte, ou mais de tres e meio, si fôr convertido em lei o novo 
plano de organização, qµe pende da deíiberação do Congresso, entende a 
Commissào de lVlafi.nna e Guerra que é d·e extrema urgencia, desde que se 
não u.eva ;fechar ,por mais algum tempo a Esc.ola de Guerra, ou a que lhe 
fôr succedanea, llmitar as ma·triculas no !•" anno, fixando desde Já o seu 
numero em um maxuno razoavei, e é, por isso, ae parecer que o :Senado 
approve a proposição, accre~{;entand•o ao §. dº a·o an: 1 º as seguintes pa-
lavras: · _ "' t 

"Não ·excedendo de 50 o numero de matriculas no 1 º anno, inclui dos 
e>s repe1entes." l 

Sala da.s Commissões, 10 de Setembro de 1912. - Pires Ferreira, Pre· 
sidente. - Fe'lippe Sclvmiid;, relatoT. - Gabriel Salgado. - A. lndio do 
Brasil. 

flXiAÇW DA FORÇA NAVAL 

A proposta je fixação da força naval para o anno de 1913, á que s_e 
refere a mensagem çle Maio ultimo, é cópia fiel da lei ora ·em vigor. 

Nas considernções que acompanharam o projecto votado em 1911 , fica-
ram dis1cutidas as diversas medid.as ·então S•olicitadas pelo Governo·, e ago-

Pa'Y'ecm· do S1· • 
Antonio No -

ra reproduzidas na proposta, que é obj ecto deste pa,-
recer. 

Fazia época, quando ellas foram ·escriptas, o re-g'l{efra Jatorio do honrado almirante, Sr. Marques de Leão, 
titular ·da pasta da Marinha, que, ·:em linguagem precisa, com indicações 
de factos, mostrav.a ao paiz a situaçào em que se encontrav.am .as cousas 
do departamento que supe'rintendia, postas em alto relevo pelos· deplora-
veis episodios de Novembro de 1910. 

Urgiam providencias para a salvação do material, que tão caro nos· 
custara; era imprescindível achar 11ma formula para o alistamento de pes-
soal ' idoneo nas fileiras da mar.uja; fazia'se mister despertar na offiCiall· 
d·ade o go:s1to pela carreira, levantai-a do abatimento a que naturalmente 
fôra conduzida ·pela dolorosa surprez.a da revolta, incufrr nova seiva, em-
fim, · no organismo todo da eorpnração gravemente combalido· por males 
s•1·cces·sivos, exigindo um tratamento especifico e radical. · 
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. O Congresso· viu que realmente a defesa nacional, por mar, precisava 
dos seus cuidados e, honra ·lhe seja. nada. negou do que foi pedido e lem-
brado . pti.ra a organização· da 1Marinha de Guerra, aguardando confiante 
a execução do programma, delineado com firmeza, no ·relatorio acima a!-
1.udido. · · : · - ' "· F !;!"! 

Pela ·lei n. 2.370, de 4 de Janeiro de 1911, deu amplas autorizações 
para a remodelaçíio de todos os s·erviços, o.ue modificado·s haviam si{!'.J 
cous annos antes, facultando que por uma melhor divisão d·e trabalho de-

. finida'S as responsabilid.a.des de cada um, des·centralizada a administr~ção, 
se cuidasse seria.11ente das necessidades da esquadra, z·elado fosse o patri-
t::1'onio que a tanto sacfificio adquirimos. 

Na lei de fixação de forças para este exercício providenciou-se sobre 
o sorteio apontado como o meio melhor, :seguro e effrcaz de preencher os 
claros, en!ão exi~tentes, uma vez que era indispensavel fugir á acceita-
c;i'ío d·e vo.Juntarios inido neos e as escolas não apresentavam ainda contin-
genfe numerico sufficiente para o serviço da Armada. 

1E, finalmente, para que a Marinha adquirisse novos habitas de . tra-
balho, para .que o serviço no mar se fizesse nos moldes usádos nas poten-
cfas navaes mais respeitadas, para que a mocidad·e aprendesse as !içõe~ 
da experiencia, foi o Governo autorizado a "contractar no extrangeiro o·f-
fidaes idoneos para a instru.cção e adestramento dos · no·ss·os o.fficiaes e 
praças e . para instrucção m:is demai·s serv'iços technicos da Marinha de 
Guerra" . 

• Mais , era impossível conceder. E si não conseguissemo·s ob jectivar os 
nossos desejo•s, é que a boa vontade do Ministro, cuja administração se ini-
ciava. encontrou barreiras intrans·poniveis a lhe tolherem os passos. 

A despeito da urgencia na decretação das medidas, só em 30 de No-
Yembro do anno pas.sado, 11 mezes depois da lei de autorização , foram 
organizados os serviços nava.es, ·e esse trabalho de tão demorad·o estudo 
já necessita de ser revisto. 

O sorteio nãri teve ainda regulamentação. A missão extrangeira pas-
so u de moda, ou pelo menos espera ainda opportunidade para a realiza-
ção do contracto. . 

De tudo em summa, que se p·lanejou ·em 1911 a beneficio de nossa Ar-
mada só a remoJelação dos· diversos departamentos formando o Almiran• 
tado Brasileiro foi reaHizada, e :e.sta me:::ma está co-ndemnada a ·desap-
rareeer. 

Agora mesmo , o Sr. Presidente da Republica, que tem _dado consecuti-
vas demonstracões de pro·fundo interesse pela sorte da MaTinha de Guerra. 
veiu oedir ao Congresso Nacional autorização oa:ra rever o trabalho feito. . 

1E' um nunca acabar de autorizações e reformas, que , antes de serem 
praticadas, são subs.tituidas por outr.as á feição do· plano traçado pela 
orientação de cada Ministro, que traz para a pasta um programma seu , re· 
Sitltado de sua obs·ervação ou de seu estudo. 

Si ao menos a discordancia fosse em pontos secundarias, ficando de 
pé, immutavel, a organização basica· do·s serviços, mal não haveria em sa-
tisfazer os desejos de cada administrador. . 

In felizmente são poucos os pontos de c,ontacto entre o programma oo 
Ministro que sahe e o do Ministro que entra. 
. Os. regulamento·s, que facilmente pod_ei;n s~r comouls.ados, apresentam 
disso exemplo, que convém citar, . para ed1·f1caçao d_a Camara. 

Em 1sg.2., foi necessario org.a·nizar a Secretaria da Marinha, pondo-a 



- 248 -

de accôrdo com a:; exigencias que o novo regimen creara. e ficoú assim 
constituido o seu pessoal: um director geral, tres directores ·de secçfio, 
çinco prime'ros offici aes, . quatro ·.segundo·s, quatrO ·amanuenses,' .além de 
outros emprega•dos da portaria. Até ·1906, durante 14 annos , prestou essa 
repartiÇão os mais a·ssignalados serviços, ·em proseguimento dos que vinha 
prestando na Monarchia, como um orgão tradicional de informações e es-
tudo d:os papeis que subiam a despacho do Ministro . 
. · .Nes.sa data, .~ ·mustre Sr. Almirante A1'exandrino d.e Alencar, pondo 
em pratica idéa sua, . transformou a Secretaria em meia directoria de e:.C-
pediente, com o seguinte pess-bal: um director, ·dous prime;ros officiaes, 
um segundo , quatro aux·iliares e Outros da portaria, e declarou addidos os 
excedentes . . 

Pela organizapão ultima do Almirantado Brasileiro, resurgiu a Secre .. 
taria de Estado, já agora, porém, com um pessoal, que d'.ffidlmente terá 
encontrado meio de dividir entre si o trabalho que era effectuado pela di--
rectoria de expediente. 
· Em um caso, 17 funccionarios de escripta; em outro , oito; no ultim0 : 

42 ! Onde o -criterio da reforma? Si · o serviço exige 42 empregados, como 
fazet-o- com oito ? Si oito são sufficientes, como occupar 42 ? -~ 
: A conclusão, que se tira, al-i'ás verdadeira, é que a melhor organização 
foi a que marcava 17 funccio.narios para a Secretaria. E' um razoavel meio 
termo. 

Não é este um caso isolado. A 1Esco1a Naval foi organizada em 1907. 
em 1910 e em 1911. Dous regulamentos em uma mesma administração ! 

E o Congresso que se furta a legislar p8Ta ·O todo, decretando uma or-
ganização comoleta, producto de · meditado estudo e proveitosa ·discussão, 
não . tem duvida em faze·l-o para casos particulares, dispensando· exigen-
cias regulamentares em proveito desta ou daquel!a turma de estudantes, 
deste ·OU daqueUe funccionario, que abrem precedentes para os que se ihe 
seguem, em igualdade de c'.rcumstancias . · 

, E' preci~o mudar de rumo. O proprio Poder Executivo se·nte que me-
lh~r ~erá o Congresso usar das attribuições que . privativamente, lhe com-
petem, votando as leis sobre organização da 'Armada e decreta.ndo as que 
forem necessar:as ao exercido dos poderes. ·SÓ assim haverá fixidez na le· 
gislação e desapparecerão os regulamentos que, -ás vezes, exorbit am d.as au-
toriizações legisla1tivals, e que se vão <11ccedendo quasi sem ·intervall•is 
qpreciaveis. 

A actual administração tomou como base principal de seu programnu 
a executar a. educação profissbnal e moral do marinheiro. 

As escolas de · aprendizes vão dando excellentes fructos. e si o Corígres-
so autorizar, coino se faz mistér, a construcção de edificios apropriados 
a taes estabelecimentos nos Estados em :que o numero de matriculandos é 
maior, auxiliará ~ resolver o problema vital da Marinha, que é o alista-
mento de pesso.al idoneo. 

A execução da 1ei do sorteio continua a ser indefinidamente procras-
tinada. Não nos anima o exemplo das outras Republicas, . do Continente. 
Ha como que o pc.vor d-e tentar o cumprimento da disposição :constitucfona.l. 

E, embora não de·sesperernos de vel-a um dia o·bedecid'a, convém cr<ear 
a nossa melhor fonte de pessoal de multiplas attenções, de modo a dirigir 
para ella uma corrente -continua de menores, que aprendam com os conheci-
mentos da a_r.te do marinheiro o cult0 do dever e da Patria, e·m uma idadi: 
em que essas idéas facilmente se gravam. · ' 

A passagem desses aprendizes por uma escola de grumetes, já em 
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construcção, a sua cons.ervaçã.o em navio.s sól por elles tripolados , a sua 
perfeita separação, emfim, do voluntariado, cujo contacto póde pervertei-os 
por maiores qüe sei aro os cuidados, todas essas providenc'as irarão incon-
testavelmente o resultado pratico qe obter-se gente, e gente capaz, technica 
e moralmente .considerada. O voluntariado mesmo embora minguado peh 
selecção que, em boa hora, a identificação authropometrica e dactyloscopica 
tem produzido, sen1pre poderá apresentar a.Jgum contingente. 

E para a urgencia do momento, em que as f.iJ.eiras estão desfalcadas 
pela eliminação em ma·s·sa, após o·s factos de Novembro e Dezembro de 
1910, a lei de forca permitte o contracto de marinheiros e fogui.stas, mediJa 
que deve ser mantida emquanto as es·colas não preenchernm os claros aber-
tos. 

A situação das nossas fronfoirns , quer do norte, quer do sul, comi-
nua a exigir o serviço ·regional. 

Já em 1906, o relator apresentava á consideração da Camara um pro-
i ecto completo sobre alistamento de praças, seu aquartelamento, .constru-
cção de officinas e outr·os serviços necessarios ·á flotilha do Amazonas. 

Não conseguiu vel-o nem mesmo discutido, e inutil lhe pareceu qua~
cuer esforço para isso, porquanto em uma época de extraordinarias re-
formas não mereceria, certamente, attenção essa de que não cogitara o Pu .. 
der Executivo em suas mensagens. 

O facto é que os navios de ambas as flotilhas ·continuam de•s.providos 
de gente; persiste o inconveniente de co·nstantes regressos de officiaes e 
praças atacados de impaludismo; a canhoneira ou o aviso que preci sa de. re-
paro ainda vai de Manáos ao Pará pela impossibilidde de fazel;o naquella 
cidade, onde já houve officina apropriada. 

E quando se torna urgente sub:T o Amazonas algum desses vasos ele 
guerra para a manutenção da ·ordem na interior do Estado, ou nos departa-
mentos federaes, soffremos a decepção de vel-o partir, para o cumpr:men-
to d a missão, rebocado por nav•io mercantê. 
, 1hs despezas .que tal imprevidencia acarreta chegavam ·sobejamente para 

a construcção de um quartel , destinado a officiaes e praças, ·e de uma offi-
cina ·para reparo dos n·avios. 

Sentindo . a necessidade' de prover a semelhantes melho;'amentois , 11 
Commissão deixa entretan+_o de consígnal-os aaui, porque, corno füco.u dit.-,, 
fazem parte de um projecto especial que convém sei: exhumado do esqueci-
mento e ampliado para comprehender a flotilha de Matto Grosso. A falt;;, 
d·e aooarelhamento desta acarretou ainda ha pouco grandes despezas com 
a mobilização de navios do Rio ao Paraguay , e que nos deve servir de 
iíção. 

Vem de muitos anno•s passados a camoanha em pró! da cofistrucrão 
de um arsenal. fóra da bahia do Rio de Janeiro, em oonto estrategicamen<·e . 
'escolhido com as condicões precisas a um porto milita:r, que seja a nossa 
rrimP;ra base de oneracões. 

Causas diversas de differentes origens, teem difficulta dn a realiz'lci'í.0 
r1Psta 1nedida. renut;da nnr toc\oo rnn10 a ma's uro-ente ne ri11antas 8ejam 
lembr>ldas para a definitiva e efficiente organização da .Marinha. 

Os embaraç0s, por'ém, tend·em a . desapparecer. Os Poderes Executi-ln 
e Legislativo estão d.e perfeita harmonia e accordes para levar a termo 
esse indeclínavel serviço .á defesa nacional. 

Aos reiterados pedidos do actual Goyerno, já res·pondeu a ·Camar», 
votando 0 proj ecto de autorização para a construcção· do arsena 1 e porro 
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militar, onde fôr julgado conveniente, me·diante bases que permittem a 
despeza sem grave perturbação orçamentaria. 

O Sena·do, de cujo estudo depende o referido projecto, não lhe negarã 
cêrtamente a sua approvaÇão; e todos esperam que ainda no correr deste 
exerci cio sei a ceiebrado o contracto ·para a obra, que maior beneficio tra-
rá á corporação da Armada. 

São os sinceros votos da Commlssão de Marinha e Guerra para q1.ie 
adoptem agora os Poderes Publicos um plano definitivo e meditado , a bem 
dos vita'es interesses da Armada. encaminhando esta c0m decisão e boa von-
t~de para uma nova era de prosperidade, que não parece difficil de ser 
attingida. -· 

São bons os el·ement.os que . escapam ao naufragio dil's rev.oltas e ex-
cellentes os que vão surgindo das escolas, cheios de animação e de fé: 
preciso é aproveitai-os e incentival-os por meio de· exercicio•st ·constantes, 
onde, a par de intelligente e bem entendida disciplina, obtenham marinhei· 
ros e officiaes a instruccfo indi·spensavel nos different'es serviços na.vaes, 
adquiram o amor da profissão, tomem-se de inter.esse e zelos peJas cous.a·s 
da classe, orgulhos•os, como outr'ora, da farda que Barroso e Saldanha 
tanto nobilita.ram. 

A proposta do Poder Executivo , já foi dito, mant1ém a lei ora em 
vigor . 

. . Conti-núa, pois, a au torização para o contracto de officiaes extrangei-
ros·; ficam de pé as bases para o sorteio. Uma e outra cousa são meios 
deixados ao criterio e sabedoria do Executivo ·para utilizai-os quando en· 
render melhor, ainda no exercício futuro. 

E com estas considerações. a ·Commissão de Marinha e Guerra apreseTJ-
ta á deliberação da Gama-ra o seguinte proj ecto: ( '~) 
\"r~~'ã,. ,..,,;,. -"?.W.iX=•'l'#.iffe'::t ~.--~!, ~ ·--~', .tT ~5r;#':~ ·- .. .,_ .•.. ,.1r;'J!"~1,.-:\ :: - ·· ;.;_J_.: 1:-;: - i'' 

O Congresso Nacional d·ecreta: 
Art. !.º A forca nav.a.J para o exercício de 1913 constará: 
§ 1º, dos officiaes do Corpo da Armada e classes annexas constante.s 

dos respectivos quadrns; 
§ 2º, de 50, no maximo, as·nirantes .a guardas-marinhas e 30 alumn lS 

do curso ;de ma·ch!nistas d·a Escola Nava1; 
§ 3º, de 4.000 praças do Corno de Marinheiros Nacionaes , incfüsive 

118 nara a Comoanhia Fluvial de 1Matto Grosso;· 
~ 4º, de 2. 000 marinheiros contractad'os; 
~ 5°, de 1 . 500 foguistas contractados; 
~ 6°, de 5. 000 . aprendizes mar; nliei ros; 
~ 7°, de 600 nracas do Batalhão Naval. 
Art.· 2.º Fica. o . Governo a.utorizado · a contractar no extrangeiro offi-

ciays idoneos para a ins:trucção e adestramento dos officiaes e praças da 
Armada e para ins.trucção nos demai•s serviços technicos da Ma-rin'ha de· 
Guerra. 

Art. ... 3.º Em tempo de guerra, a Força Naval compor-se-ha do· pésso:tl 
que fôr necessario. 

Art. 4.º O temoo de serviço dos marinheiro;s oro cedentes das es·colas 
de aprendiz,es ser·á de seis annos. a contar da data do a•ssentamento de pra- · 
ça no Corpo de Marinheiros Nacionaes. 

Art. 5.º O tempo de s·erviço de vo.Juntarios será de tres ·annos. 
Art. 6.º Os claros que se abrirem no pessoal da Armada se-rão preen-

(*) Projecto n, 24, 
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chidos pelo voluntariado sem premio, por pessoal da Escola Naval e Apren· 
dizes Marinheiros e, na insuffi.c!encia deste, pelo pessoal contractado ClU 
mediante sorteio, de accôrdo com a lei n. 1 . 860, de 4 de Janeiro de 1908, 
e mais disposições dos a-rts. 7º, 8° e 9º. , 

Art. 7.° Cada Esta-do da Republica concorrera com um ·contingente de 
sorteados correospondente e prooor.cional ao total dos alistados nos dHfec 
rentes municípios que o constituírem, sendo o numero d·e sorteados que de· 
vem constituir cada contingente prefixado 30 dias ant.es do sorteio · pelo 
J\linisterfo da Marinha, segundo as necessi·d.ades da Armada. 

Paragrapho unico. Para cumprimento das <lisposiçõe~ anteriores o Mi· 
r:;stro da Marinha fará, em tempo O·pportuno , ao da Guerra .as -communi· 
cações necessaria;s, da-nido,&e a todo:s e~.\ses acfos pub<lfoidad·e pe-lia im-
prensa. 

Art. 8.0 .A. inr.ornnracãn dn" sorteado" á Armada realizar->'e-ha desd~ 
que tenham sid'o decididos . finPlmente os recursos legaes tentados pelo" in-
teressados, ou estejam e~.g o.t a:dos os prazos em que taes re·cursos pode:r. 
ser interpostos. 

Art. 9. º To·rlP"; as vantaP-ens. reirnlias e mais dis·poskõe" do decreto 
le:gislat'vo. 'n. 1 .860, de· 4 de ,Tanetl ro de 1908. oue não contmriam " le1t'."il 
"' o pensamento desta lei serã.o ~ -pp!icados POS sor'eados para a Armada, 
bem como <J disposto no art. 95 da r·eferida lei. 

Art. 10. Os voluntarias perceberão a gratifkacão diaria <le 125 ·réis 
e as praças •que, findo o ·seu tempo de s.efviço, continuarem nais fileiras, 
com ou .sem engajamento. terão a gratificação de 250 réis dia rios. 

Art. 11. As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes ·e do Batalhão 
Naval que comol·~tarem tres· annos de serviço com ·exemplar comportamen:o 
terão uma gratificação igual á metade do soldo simples dá claisse respecti-
va, sem prejuízo <las demais gratificações a que tiverem direito. 

Art. 12. As praças do Corpo de Marinh.eiros Nacionaes e do Batalhá.o 
Naval que s·e engajarem terão direito em cada engajamento· ao valor em 
dinheiro dais peças de far·damento gratuitamente distribui dias por occasião · 
d·e _verificarem a primeira praca 

Art. 13. As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes auorovad~ .. > 
nos cursos de es:pedalidade·s .e as .que exercerem os cargos definid'os no 
decreto n. 7 .399, de 14 d·e Maio de 1909, terão direito ás gratificações e~
reciaes est.abe1ecidas nas tabellas a:nnexa·s ao mencionado decreto, além 
dos demais vencimentos que lhes co"moetirem. 

Art. 14. Nenhum indiv.i·duo poderá, na vigencia desta lei, ser admitti-
do ao serviço d'a Marinha · de Guerra sem que apresente documentos com· 
probatorios de boa conducta .. 

Art. 15. Revogam·s·e a•s disposições em contrario . 
Sala das Commissões ," 13 de Junho de 1912. - R. Paixão, Presidente. 

Camillo dJe HoLlanc/Jai--Antonio Noguelra, Relator .- Raymundo A'11thur. 
Souza e Silva, com restrkções quanto aos §§ 4º e 7° do art. 1.º - João 
Vespucio· de Abren e Silva, com restrckções quanto a um dos conSideranda. 
- Josié de Barros Albuqlierque Lins. - Alfr~do A',lves de Carvalho. 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA. 

Srs. Membros do Congresso Naci.onal - Tenho a honra de submetter 
á vossa apreciação as seguintes bases par.a a Lei de Fixação da Força Na-
val para o exercício de 19·13: · 

Art. l.º A força naval para o exercício de 1913 . co-nstará: 
~ 1 º, dos officiaes do Corpo da Armaid•a e dasses annexas constante3 

<los respectivos quadros: 
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§ 2º, de 50, no maximo, aspirantes a guardas-marinha e 30 alumnos 
do curso de machinistas da Escola NaV'al; 

§ 3º, de 4.000 praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes, inclusive 
118 para a companhia fluvial de Matto Grnsso: 

§ 4º, de 2.000 marinheiros contracrados; 
·§ 5º.; de J. 500 foguistas contractados: 
1§ 6º, de 5 . 000 aprendizes marinheiros: 
;§ 7°, de 600 praças do Batalhão Naval. 
Art. 2.º Fica o Governo auto-riz·ado a contractar no extrangeiro offl-

ciaes i-doneos para. instrncção e d.e·E·tramento dos officiàes ·e praças da 
Armada e para a instrucção nos demais serv!ços technicos da Marinha de 
Guúra. . 

Art. 3.º 'Em tempo de guerra a força naval compor-se-ha de pessoal 
:rne fôr necessario .. 

Art. 4.º ü tempo de serviço dos marinheiros procedentes das escola,s 
de aprendizes será d·e .seis annos a .contar da data do assentamento de pra-
ça no Corpo de M.ar.inheiros Nacionaes . 

Art. 5.º O tempo de serviço rde vo.luntarios será de tres annos. 
1Art. 6 .º Os claros que soe abrirem no pessoal da Armada •s·erão preen-

cbido.s pelo voluntariado sem nremio, por r.essoal da Escola Naval e Apren-
dize•s Marinheiros e, na insufficiencia deste, pelo pessóal contractado ou me-
dfanre s•o•rteio, de ac•cô rdo :com a .!•ei n. 1. 860, de 4 de Janeiro de 1908 e 
mais dispo·sições d0s arts. 7º, 8º e 9º. 

Art. 7.º Cada Estado da RepubJ.ca concorrerá com um contingente de 
sorteados, correspondente e proporcional ao total d'os aU.Aados no s. diffe-
rentes municípios que o constituírem, sendo o numero de sorteados que de-
vem constitiur cada contingente prefixado 30 dias ant.es do sorteio pelo 
Ministerio· da Marinha, segundo as necessidades da Armada. 

Paragrapho unico. Para cumprimento das dis·posições anteriores o Mi-
nistro da Marinhct fará em tempo opportuno ao da Guerra, as communi-
c·ações neces.sarias, dando-se a todos estes actQIS publicidlade pela im-
prensa. 

Art . 8.º A incorporação dos s.o.rteado•s á Armada realiz-ar-se-ha desde 
que tenham .sido decididos finalmente -os recur~os Jegaes tentados pelo·s 
\nteres•sado•s-, ou .estejam esgotados os prazos em .que ta.es recursos podem 
'ier interpostos. ' 

A:rt. 9.0 Todas il!S vantagens, regalias e mais dispos.ições do d'ecreto 
legislativo n. 1 . 860, de 4 de Janeiro de 1908, que não contrariam a lifttra 
e o pensamento desta lei, s•erão applicadas aos sorteados para a Armada, 
bem -como o disposto no art. 95 da referida lei. 

Art. 10. Os voluntarias . perceberão a gratificação . diaria de 125 réis, 
e a·s praças _que findo o seu tempo d-e serviço, continuarem nas fileiriis, 
como o seu engajamento. te rão a gratificação de 250 réis diarios. 
. Art. 11. As praças do Corpo de •Marinheiros Nacionaes e do Batalhão 
Naval , que completarem tres annos de s•erviço com exemplar c-omport:i: 
menta, terão uma gratifi.cação igual á metade do soldo simples da class~ 
respectiva, sem prejuizo da·s demais gratificações a que tiverem direito·; 

1Art. 12. A:s praças do Cor·po de Marinheiros Nácionaes e do Batalhão 
Naval, que se ·eng'ajarem, terão d.ireito em ·cada engajamento ao valor em 
<:linheiro das peça.s de fardamento gratuitamente distribuídas por occasi ã1J 
de verificarem a rrimeira praça. . 

Art. 13. As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes, apurovadas 
nos CUf'SOS de especialidades e as que exercerem os cargo,s d'efinido·s 
no decreto n. 7 .399. de 14 de Maio de 1909, terão direito ás gratificações . 
esta.belecidas nas tabellas anriexas ao mencionado d·ecreto, além dos demai•s 
c~ncimentos que íhes competirem. 
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Art. 14. Nenhum indivi·duo poderá, na vigencia 'desta lei, ser admittido 
FIO serviço da Marinha de Guerra, sem que apresente documentos compro-
batorios de boa conducta. 

Art. 15. Revogam-se as dispos '.ções em contrario. 
Rio de Janeiro 23 de Mai·o de 1912 91º da Independencia e 24º da Re-

•ublica. Hermes R. da Fonseca. ' 

O exame do p.rojecto da Camara dos Deputados, que fixa a Força Na-
val para o exercido de 1913, mostra"'ilos que as necessidades d·a Marinh.a 

nelle previstas continuam a ser as ·mesmas. O projecto 
Parecm' (*) reproduz, textua'.mente, a mensagem do Poder Executivo, 

do 81'. l?ulio elo consi•gnando, ao mesmo tempo, disposi tivos identicos aos 
Bnisil ·da lei ora em vigor. Nessas condições, não fossem os 

pontos que se nos afiguram desa.ceardes com o preceito constitucional rela. 
tiva á acquisição do pessoal para a guaTnição dos nossos vasos d·e guerra, 
nada ou quasi nada julgaríamos mister accrescentar ás considerações addu-
zidas pelo nosso ·honrado collega d.a Camara, a respeito dos momentosos 
problemas de cuja solução depende a definitiva reorganização da Armada. 
De taes pontos, aliás, ainda no anno passad o, tivemos ensejo de tratar em 
longo pa·recer, .explanando o assumpto e emittindo francamente as nossas 
opiniões sobr·e a ma teria de tão especial v·aloT . 

E' forçoso reconhecer que a Marinha vem atravessando ha longos annos 
uma crise cujas consecrnencias precis.am ser atalhad·as quanto antes, com 
patriotismo e energia. De facto, si não concentrarmos esforços nesse sen-
tido, facilitand·o a obtenção de pessoal disciplinado, idoneo e sufficiente á 
guarnição das nossas unidades, promovend·o sabiamente o rejuvenescimento 
do quadro de officiaes, creando um perfeito se·rviço de instrucção technico-
profissional ci:ue adextre os inferiores, si não curarmos, emfim, de pôr em 
pratica as medidas de intu itiva utilidade aconselhadas pela experiencia das. 
marinhas mais adiantadas; a crise a que nos referimos, ganhando terreno 
na descrença dos mais a·paixonados pela carreira, chegará, talvez, a pre-
nunciar a desorganiz·ação da Marinha. 

De accôrdo com o proj ·e·cto que .analysamos, o preenchimento dos cla-
ros nos corpos navaes ·eff.ecwa.r -se-ha de conformidade com a lei n. 1.860, 
de 4 de janeiro de 190B, evidentemente incompJ.eta e defeituosa, nos seus 
a·rts ._ 7º , 8º ·e 9°: Coherentes com as ponderações expressas a tal respeito 
em nosso carecer anterior, .cumpre.nos o dever de insist ir na affrrmação de 
que essa lei e os citados aTtigos não só se no!1 apresentam como incapazes 
de dotar a Marinha ·de esco·l1hid'O pessoal para seus multiplos mist.e·res, como 
aind·a se 1afastam do art. 87 § 4º, in fine, da Constituição Fe-tJ..eral, que es-
ta tue textualmente: 

"Corw0:rrein para o pe:isoa.! da Armada a Escola Naval , as de apren-
dizes mmUnheiros e a marinlM -mercante mediante sorteio." 

O dispositivo da nos·sa lei baska é, como se vê, insophismavel e cate-
goric-o. Determina claramente que o sorteio p-ara o preenchimento dos cla-
ros na Arma:da se .rea:Jize entre o pessoal da marinha mercante, sempre que, 
para completarem o eff.ecti\'O do Corpo. de MaTinheiros Nacionaes, não bas-
tem os c·ontingentes fornecidos pelas escoJ.as de aprendizes. 

Assim se pronunciando sobre a materia que tão visceralmente interessa 
a <lefesa do nosso oaiz, o . legislador constituinte teve evident.emente em 
mira a·proveitar aptidões já expe.rimentad_as, augmentando dest'arte as con-
dições d·e rap.ida adaptaç&o dos sorteados ás exigencias da marinha de guerra. 

P·a·rece-nos, poT co.nseguinte, que, ao envez <la lei de 1908, preconizada 

("~) Parecer n. 435. 

Seuado 
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pelo rirojecto, melhor nos fôra preferir a de 9 d·e dezembro de 1897 co.nve-
nientemente mod'ificada, de accôrdo com 'ªs necessi.da<les do momedto po.Ji-
tico. Essa ultima lei, uma vez apropriada, r·esolveria, a· nos•so ver, perfeita-
mente o prob'lema, sem as lacunas e defeitos de que s·e recente ·a de 4 de 
janeiro de 1908. Os elementos poT aquella fórma trazidbs ao Corpo de Ma-
rinheirns seriam, de certo, muito mais éffidentes, deixando de importar uma 
brusca e sempre prejudicial solução de continuidade a sua passagem da an-
terior para a nova prnfissão . 

üe resto , em todos os paizes seriamente preoccupados com o preparo 
daquelles a quem se acha confiada sua defesa naval, a ma:rinha mercante 
sempre foi um naturnl viveiro para a guarnição da frot·a de .combate. Nem 
de outro modo se justificaria o principio geralmente seguido de constituir 
a marinha mercante ver·dadeira reserva de guerra. 

Si quizermos, em momento . <lifficil, dotar a nossa Armada de pessoal 
idoneo, habilitado ·pa:ra sua cons·ervação, familiarizado com a vida do mar 
e apto a defender a integridade nacional, .devemos, •antes de tudo, cercar de 
solkitos cuidad0>s 'ª conservação e o desenvolvimento da marinha mercante. 

Sem que, assim procedendo, a tornemos uma classe privilegiada, deve-
mos mesmo· alimentar, fortalecer, mercê de equitativos favores,· a sua exis-
tencia, vii;ando impulsionai-a salbiamente, facilitando-lhe a prosperidade, fa_ 
zendo-a ficar mais accessivel ás classes laboriosas- do nosso. extenso litto.ral. 

E' fodubitavel .que ·chegaremos assim a cr.ear a cellula mater do orga-
nismo da nos·sa maruja de guerra, ganhando a certeza da mais adequada 
composição do effectivo dos ma·r:inheiros e, com ella, a segurança de ele-
mentos realmente uteis, fortes e capazes de, bem disciplinados, ·Serv.irem ao.s 
elevad·os intuitos de noss.o patriotismo. 

Aos artigos ·que vimos de ·ana.lysar e sobre os quaes não nos este•nde. 
·remos mais porque, em nosso alludido pareoer do anno passado, os estudá-
mos minuciosamente e a lição dos factos nos mostra a ·inteirn proaedencia 
de tudo quanto alli deixámos dito , seguem-se os arts. 10, 11 e 12, creando 
vanta·gens es.peci·aes para os voluntarias e praças que, findo o Tespectivo 
tempo de serviço, se ·engajarem. Essas vantage11s traduzem-se em gratifica-
ções, variave,is , segundo o prazo do engajamento. 

Ainda ness.e po·nto, cr·emos que o proj ecto se afasta do pensamento do 
J'.egislador constituinte, que condemnou o voluntariado com premio. 

D.isp·o·sições simi.Jares figuraram, de longa data, na lei de forças de terra, 
mas, por incompatíveis com as 'leis ·posteriorment.e decretadas a respeito, já 
dalli desappareceram. Nad·a indica, ·portanto, . que, · velad.as, embora, em 
transparentes sophismas, devamos reeditai-as. 

No entanto, a situação, sob todos os p·ontos de vista .. d.elicada, em que, 
infelizmente, se encontra a Marinha Nacional, nos leva, ainda desta feita, ~ 
transigir, co.nformando.nos com a- continuação da vigencia de taes artigos, 
consignados novamente no projecto de fixação das forças d'e mar. 

Si foss•emos, de golpe, ·eliminal-os, deixari·amos o Executivo desappare-
lhado para consegui·r o pessoal ao menos necessario. á conservação da.s nos-
sas custosas unidades de guerra e na imp·ossibilidade de guarnecei-as de 
modo a serem aP'roveitadas na pratica dos . exercidos tão indispensaveis á 
educação, disciplina e ad·extramento do marinheiro moderno. 

As escolas de aprendizes marinheiros ultimamente reorganizadas e para 
as gua-es, com .razão, se voltar:am todas as nos.sas vistas, s~o ainda mais 
uma desillusão que uma segura esperança de que, ·em prox1mo futl:lro, se 
prestem satisfatoriamente ao preenchimento periodico dos. claros do Corpo 
d·e MaTinheiros Nacionaes. 

Effectivament·e, á simples leitura do ultimo relatorio da Marinha, no 
capitulo referente áquelles estabelecimentos de -e nsino, se verifica a exacti-



dão do juizo acima emitüdo, com a sinceridade que - nos cumpre ter tratando 
de um problema vital para a <efficaz defos-a da Nação. -

Essa leitura, por mais optimista que- seja o ponto de observação em que 
nos colloquemos, não nos pe.rmitte duvidas, nos conduz ao -quasi completo 
desengano . E' flagrant e que, com os_ processos actu·almente segui-dos para 
attrahir a matricula de menores, não chegaremos a contar 5. 000 aprendizes 
nas 20 escolas ora em funccionamento. 

Ness-es estabelecimentos, em 31 de dezembro de 1911, havia 979 matri-
culados; durante o exerci cio desse mesmo anno, foram remettidas para o 
-Corpo de Marinheiros 400 pra-:;as, das quaes, segundo consta, grande nume-
ro ainda s:em o desenvolvimento p1hysico e preparo profissio-nal indi-spensa-
·veis ao arduo serviço de marinhei-ro. 

Em algumas es.colas, o movimento da matricula é, na verdad-e, desani-
mador; como ex-empl1os, mencionaremos a do Maranhão, -onde apenas se 
alistaram em 1911 19 menores ; a de Alagôas, com 13; _as de Santa Catha-
rina e Paraná, cada uma sómente com dous e a de Matto Gross.o, com um! 

Esse nume-ro de novos -ali-statl-os, em 19 11 , não nos consente fazer ani-
mad-oras previsões - vale po-r um aviso salutar de que outro rumo ·d·eve ser 
dado aos nossos esforços em tal sentido, pois, a despeito da operosid·ade, de -
dicação e competencia dos dignos commandantes das escolas de aprendizes, 
os resultados c-olhidos são, até hoje, relativamente ao objectivo visado, quasi 
nullos. 

Por outro lado, no Corpo de Marinheiros existe apenas 50 % do effecti-
vo .que o projecto designa e que se torna imp·f'escindivel ao constante labor 
de -bordo. Resta, por· ultim0 , o recurso do pessoal contractad-o, do qual ul-
timamente tem -lançado mão, forçado pel-as circumstancias, o departamento 
naval - mas ess•e recurso, não nos illudamos , não póde .ser considerado em 
boa doutrina, siri ão como um remedi o extremo e perigoso para a disci-plina. 
Entre os motivos que nos induzem a assim pensar, citaremos, s.01bretud-o, a 
impos-sibilid·ade pratica de conhecermos no pess-oal contractad o as qualida-
des exigidas no marinheiro e, o que é peor, a de saber o meio social d·e que 
o mesmo proveio, apeza-r de haver anteriormente professado a carreira ma-
rítima. Esses e outros pontos são de capital importancia, po•is delles depen-
de a confi.ança que as guarnições devem inspira-r, a -discip'lina que, a todo o 
transe, convém manter-se intacta. 

Por todas estas considerações, qu-e reputamos es·senciaes na .composi-
ção d·os el1ementos a serem escol hidos para a formação de uma · boa -e homo-
genea maruja militar e na effi-cienci a do pod-er naval que, com tantos sacri-
fioios para o herario publico, fizemo s construir, somo s, .resalvando mais uma 
vez -a conveniencia inadiavel de uma .1-ei que regul-e per feitamente a ma teria, 
levados a concordar aind·a com o proj ecto da Camara, aconselhando ao Se-
nado a sua approvação. 

Rio, 28 de novembro de 1912. - Pires Ferreira, Presidente. - A. Indio 
do Braz::l. - Felippe Schmidt. -- Lauro Sodré, pelas conclusões. ---'--- Gabriel 
Salgado. 

P·RIOMOÇôE-S NA AR:MAiDA 

A necessidade de dotar a Armada com um procesrn de promoção aos 
diver-sos postos de modo a assegurar de um lado o aproveitamento d"os 

officiae•s que se distingl!irem por E.tias ap tidões technicas, 
profiss ionaes e moraes e de outro, a proporcionar ao 
1Executivo um pro•cesso rigoros·o, uniforme e imparcia) 
na apreciação do confronto dessas aptidões, eliminando 

_ Projecto 
So'ttZa e SiLva 

o arbítrio occasional e conduzindo automaticamente a uma s:elecção que 

Camara 



resulta unicamente dó .confronto de todas as circumstanda's ·que acompa: 
nham a ·carreira do official, leva-me a· apr.esentar á deliberação da Gamara 
d.os Deputados e ao estudo de suas illustrni:las Commissões um proj ecto 
regulando as promoções na Armada. 
. Neste proj ecto tomei como principio capital, base de todas as regras, 
que o obj ecto de toda promoção é prover os diversos postos. dos diversos 
quadros com •pessoal idoneo e comp.etente, apto para o desempenho cabal da•s 
funcçõe·s com que o -Estado o.investe. 

1Ella não constitue um premio por s.erviços prestados, ma•s significa· uma 
neçessidade .que tem o Estado de preencher taes postos com individuo·s ca-
pazes· de prestar os serviços a elles. inherentes; individuo•s por elle, Estado , 
mantidos e educados pade·ntemente na funccção profissional para determi-
nados fins e que elle promove na e·scala dos s.erviços requeridos, á medida 
dos claros que se ahrem e á proporção que sua capa'Cidade vae sendo reve-
Iada e que sua eX!periencia se vae" exercitando. 

·E', portanto, no inter•esse do Estado e não no interes·se do indJviduó 
que reside, ou deve residir, o ·crilerio de toda promoção; ella não é deter-
mina·da pela necessidade de recompensar o official pelos serviços prestados 
que elle tenha, mas úm pela vantagem que tem o Estado de aproveitar 
os s.erviços que j•á pre·stou e sua aptidão nelles. revelada e por isso que 
elle, offkial,, é ·rnpaz de continu-ar a presital-os na escala , a·scendente de 
s.ua importancia, o promove, investindo-o de uma maior importancia e auto-
ridade e confiando-lhe encargos de maior r·espo·nsafolidade, de preferencia 
a outros, rriai·s antigos embora, mas notadamente menos capazes. 

1Logicamente, o direito de livre escolha, por parte do Estado, na pro-
moção não pó.de >•er limitado; . eJl.e não pó de ser restringido nem tolhido, 
porque todas as promoções, mesmo das praças de pret, estão intima e 
fundamentalmente •subordina.das ao inter,ess.e do Es,tado, .que della5 depende 
para manter a efficiencia ·de S·Ua segurança, tanto externa como interna. 

E essa consideração pó.de influir na promoção d.e modo tão absoluto, 
sem vicio nem offens.a á justiça, até preferir, ;para decidir na escolha e 
justificai-a, a avaliação dos serviço·s que o official póde ou pod•erá prestar, 
de futuro, aos1 serviços, por valiosos que ·s.ejam, ' que outros offiéiaes já 
tenham prestado. . · . 

·Em · rigor, toda promoção devia ser feit a.exdu·sivamente por escolha cfe-
terminada pelo merecimento do official, isto éJ devia S·er feita por mere-
cimento. 

Executado com rigorosa imparcialidade e inteira justiça,' o s.ystema de 
promoção por merecimento, eX'clusivamente, crearia, incontestavelmente, um 
beneficio e salutar e.s.timulo e concorreria mais do .que tudo púa a forma~ 
ção de bons quadros. Mas para isso seria necernario, entre nós., sujeital-o 
a um proces.s•o de selecção, que tornasse impossiveis. os abusos e injustiças; 
es·se processo, confes::.o que não me jul.go capaz de encontrai-o ou creal-o, 
nem o encontrei ainda a.ppl icado em qual·quer marinha. Actualmente, em 
todas as marinhas, as promoções por merecimento . exchrnJvo dão logar a 
abu·sos e injustiças, •que só não prejudicam irremediavelmente a effici-encia 
moral ·e technica do·s quadros porque outros elementos, de grande valor 
peculiares a·o meio social , economico e político, co·ntdbuem para attênuar'. 
lhes o mal, seja directa, seja indirectamente. · 

Entre nós, porém, penso que taes a•bus.os e injustiças fossem prov·e-
c·: . . : nientes de defeituosa ou má avaliação •d© merito d·o officia1, fos.sem gerados. 

pela ind·evida intervençfo de influencia•s pessoaes, politicas affe.ctiva:s ou 
outras, seriam fundamente prej·uditiaes á moral dos quadros 'e mui funestos 
ao es·pirito profirnional, al'ém de visivelmente perigo,s•os para •sl!'a efficiencia. 

Tambem a promoção por antiguidade .exclusivamente oaus.a a: -meu ver 
um mal tão grand1e, si .não maior, como a promoção exclusi~amente po; 
merecimento. 
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:Penso que ella é um verdadeiro absurdo. 
Não comprehendo que se po·ssa con.sid.erar um official como devendo 

ser promovido, como tendo dire~to á promoção,, pelo facto, unicamente, de 
· ter- chegacLo ao numero um da escala. Não comprehendo como se possa dis-

nensa:r de outros r·equisHos, que não es'Se, accidentàl, para promovei-o a 
nova,s funcções, para as quaes . elle não está talvez ·apto. A consideração 
capital para a promoção não póde deixar de ser a aptidão do individuo e é 
essa condição impo,s1a _pelo interesse do Estado; ora, o o fficial ;p·óde chega·r 
ao numero um da escala; e, nãõ obstante, póde não ter a capacidade. exigida 
para o exercicici da funcção correspqndente ao posto superior ou pócLe ter 
menor capacida·de, reconheci.damente, do que outro official mais moderno 
do que elle e cuja promoção traria maior vantagem ao E·stado. 

·· iA. promoção por antiguidade exclus.ivamente, si não for regulada por 
um systema de s•elecção - indirecta que permitta privar da p.romoção os 
officiaes notadarriente incapazes, ou que dê ao Estado a faculdade de 
afastai-os do serviç•o activo , eliminando-os do•s quadros ordinarios., será um 
process·o ass.entado na mais perigosa e condemnavel imprevidencia, tendo 
por lei o acaso e por norma a incuria, onde o Es.tado foge ao dever de 
zelar p·or sua segurança, aba·ndona o direito elementar de es·colher os seus 
funccionarios e attenta contra os s.eus proprios· interess.es, porque se expõe 
a confiar funcções da maior relevancia a individu·os. ina·ptos, que elle promo-
veu •sem indagar de sua ca.pacidade ou fecha.ndo os olhos á· sua incapacidade 
ou a sua inaptidão. Ora, o inter.e.ssé e a segurança do Estado não podem 
estar á mercê de um acci-dente occasional, como sej à collocação de um ·offi-
cial no to·po da escala, e elle dev~ ter o Mreito de não prnmover es.se official 
si. as·sim for d.e seu interes.se, isto é, si es.se o fficial não dispõe de elementos 
comprovadores de merecimento ou si é reconhecidame•nte inapto ou incapaz. 
Estar collocado no numero um da escala não significa que o official mereça 
a promoção, e reconhecer-lhe ou crear-lhe direito á promoção, unicamente 

· por essa circumstancia, estabelecendo uma mesma vantagem, tanto para o 
official trabalhador, competente e disciplinado., como para aquelle ·que o não 
·seja, equivaleria a confundir a inercia com .o .movimento, a incuria oom ·o 
zelo, adoptando mn pro·cesso de promoção absurdo , porque n.elle o principio 
de s.elecção se acharia substituído pelo acaso, e pernicioso porque annullaria 
o estimulo com a garantia que dava de que a p!'omoção se faria a foNi."ori1 
independente da condiçã:o de ser merecida. · 

O sy•stema mais radical de promoção seria, parece-me, aquelle em que 
á pr-omoção •fos.se feita conforme a idade do official, tendo o Estado o direito 
de não promover e de reformar compulsoriamente aquelles officiaes que, ten-
do attingido a idade em que devessem ser promovidos, não preenchessem da-
das condições e não dispuzessem de dados requis-itos, exigido·s umas• e outros 
para a promoção, e de reformar, compulsoriamente, além da.quelles, o nu-
mero · d·e officiaes que fosse necessario para abrir o numero de vagaJs exigi-
das para eff.ectuar as promoçõe~ .. Ess·~ s.ystema, si applicado com sa·bedoria 
e judicioo criterio, teria a grande va·ntagem de permittir a organização dos 
quadl'.os unicamente oom o pessoal physica e technicamente apto, a•ssegu-
rando automaticamente o seu rejuvenes.cimento, e de crear uma benefica 
emulação para o desempenho de todas a8 commissões, estim.ulando ª's prefo-
rencias para as missões arduas ·e reforçando a di•sciplina. 

Afligura-se-me, porém, que tal systema, comquanto perfeitamente con-
stitucional e c0rnpativel com os. mais rigidos· principio·s republicarios, assume 
·uma feição extremamente perigosa, oriunda da difficuldade, si não impossi-
_bilidade, de effectuar uma judiciosa ·selecção na triagem dos officiaes que 
não deves•sem s•er promovid.os ou que deve~ ·S'em ser reformados compul-soria-
mente, visto como não dis.pomos de um ()r.gão administrativo dotado da facul-
dade d'e a executar com as. imprescindiveis. garantias legaes. 

A des.ignação dos officiaes' qu•e não deve•ssem ser promovidos não offe-
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receria difficuldade insuperavel, pois ella poderia resultar. automaticamente 
do não preenchimento de um certo numero de cond•ições preestabelecidas, 
como já existem na a.e tu ai lei; mas a applicação do systenia na parte rela-
tiva á reforma compul•soria do numero de officiaes• que foss.e necessario 
afastar do serviç·o activo pam abrir as vagas onde tivessem de ser promo-
vidos os officiaes que atti.ngissem as idades determina.d•as exigiria que o 
Pod•er Executivo fosse investido com a prerogativa de impôr essa reforma 

. aos officia·es que entende•ss1e, restando ainda regular o modo por que s.eriam 
designados os officiaes a reformar compulsoriamente. E, mesmo realizadas 
essas co-ndições1, pen•so que da applicação desse systema resultariam gràves 
in·co·nvenientes, provenientes das condições do noss•o meio e da. nossa índole. 

O nos•so actual siystema de promoçõ·es. até o posto de capitão de mar e 
guerra é uma combinação do prooesso de promoção por antiguidade exdusi-
vament-e e do processo de ·promoção por merecimento exclusivamente, sendo 
applicados alternadame·nte ás vagas. que occor11em, segundo. uma pr·oporção 
variavel co·nforme o posito; do · po•sto de cóntra almirante em deante, o 
systema de promoção é ·Unicamente o da •promoção por escolha livre do Poder 
Executivo. Nessas condiçõ.es o no-sso actual systema de ·promoções participa 
de todo•s osi inconvenientes daquelles dous systemas. combinados e não tem 
as vantagens .que elles a.presentam isoladamente. ·Ene é incohernnte porque 
estabelece a condição de merecimento par:a uma vaga, e, na vaga s.eguinte, 
pr-omove o of.fi.cial por antiguidadre, sem ·cogitar do seu merito ou demerito; 
é illogico por1que deixa de promover por mere.cimento um official a1íé que 
elle attinja o numero um da escala, e q•uando e!le chega a essa collocação, 
onde elle tem gara·ntida a sua promoção por antiguidade, promove-o por 
merecimento; e é incoherente e íllogico ao mesmo tempo, porqu•e promove 
ás •vez.es por antiguidade um official que foi repetidamente pro·po·sto á ·pro-
moção por mer-ecimento; e é absurdo quando estabelece a grnduação no 
pos.to superior d-o official que atti.nge ao numero da escala e deixa de pro-
movei-o, assim reconhecendo e negando ao mesmo tempo sua aptidão para o 
exercício do pos~o •superior. 

Como garnntia contra os abusos e injustiças, a que elle assegura é 
illusoria, porque o Poder Executivo tem o direito d.e promover por mereci-

• mento o official que entender, . mesmo ·que não esteja na lista que o Almi-
rantad'o é incumbi·do de organizar, e o crit·eri·o ' na apreciação do merecimento 
do official é instavel e irregular, vi·sto .como officiaes1 já induidos por di-
·versas vezes na proposta de promoção por merecimento apresentada pelo 
Almirantado teem deixado de ser induidos em •propostas seguintes, não 
obs:tante. o ·seu merecimento ·ter sido accr-escid·o no intervallo e não ter elle 
sido obj ecto de nota que o . desabone. · 

Em vista d·e todas estas razões ex·po·stas. p•recedentemente, e tendo em 
consi·cieração a.s condições peculiare•s a nos'sa Marinha e ao meio e lagares 
onde eila ex•erce a s.tta activid:xde, adoptei para ieste proj ecto de lei de pro-
moções um systema ·o•nde a promoção nã.o é feita nem por antiguidade exclu-
sivamente, nem por merecimento exclusivamente, mas p·or s•elecção, obtida 
automaticamente pela combinação d·o merito ou demerito do official com 
siua antigui.dade, tanto de po·sto como de tempo d•e serviço. · 

·O merito e o demerito do official sã·o revelados durante toda carreira 
pela natureza, importancia, duração da·s com.missões des.empenhadas, cir-
cumstancia, tempo e 1-ogar em que foram desempenhada·s, pelas recompensas, 

. elogios e pu•nições ou cond.emnações de que foi elle objecto, pelos actos de 
valor extracirdinario por elle praticados, serviços prestado·s e ·erros commet-
tidos. 

Como element·o comprovador do merito ou do demerito do official man-
tive as informações dos chefes e commadantes sob cujas ordens ·se rve elle, 
j1á proposta:s nos anteriores · projectos ·que me· foram dados a · estudo. 

Até actualmente não dis-pomos de um processo que permitta ao Poder 



Executiv·o avaliar de tim modo seguro, imparcial e JJiliforme, do merito ·.e do 
d'emerito do official, e isso concorreria para viciar a •selecção para as pro, 
moções por merecimento, dando. ao arbitrio de momento JJma parte demas\a.-
do ampla, que nenhuma restricção lünitava . 

. P.ara Dbviar a is1s.o e assegurar um processo rapido e rigorosamente 
uniforme para a avaliação do merito e demerito do·s officiaes, estabeleci um 
systema de coefficientes. numericos , positivos e negativos, attribuidos ás 
divers:as commis·sões, com valores variando de ac.côrdo com a natureia, con-
dição, circumstancia, tempo e Jogar da commi·ssão e aos actos e factos da .car-
reira do of.ficial. A somma algebrica desses coefficientes exprimirá so·b uma 
fórma condensada o·s serviços prestado·s •pelo official e aos quaes as informa-
ções .dos .chefes e commandantes darão maior ou menor relevo, conforme. o 
modo por que se conduziu· o official. 

·Dei a e·sta expr.essã.o numerica a denominação de "coeffiêiente de 
merico". 

Na avaliação do merecimento do official, a antiguidade, quer de tempo 
de posto, quer de tempo de serviço, é. um elemento que não póde ser qespre-
zado, porque ella repreé•enta experiencia prnfis•sional, e, como tal, devido á 
pratica habitual da funcção profissional, contrihue innegavelmente para au-
gmentar a aptidão technica e exercitar a ca•pacidade do official , sob a con-
dição de ter sido proveitosa a.o Estado, pelo·s serviços prestad·os, ao offici'al 
pelos ensinamento·s colhidos •e não olvidad•os, e de ter sid.o ad.quirida sem 
prejuizo da validez para o serviço, , 

Não podendo e nã.o devendo cons1ituir, por si •só, um direito á promo-
ção, a antiguidade deve, entreta·nto , encarada tão sómente como experiencia 
pr_ofis'Sional, ser levada em conta na apuração d10 maior ou menor merito 
do .official e no exame das · vantagens que resultam para o Es.tado com a 
Soua promoção, de onde, da co·nveniencia de promovei-o, d.evend·o, por isso, 
em igualdade de condições, decidir da prefere·ncia na selecção . · 

Attri'bui , portanto, tambem á antigui·ddae, tanto de· post.o como de ser-
viço, •coefficientes numericos• prio•prios, ·que, sommados, exprimirão o ·que 
chamei "coefficiente d.e ·antiguidade". 

Temos assim dous coeffidentes1 numericos; ·O d emerito, indicando o 
merecimento do official adquirido no desempenho das varias commiss.ões e 
no tirocinio profissional, e o de antiguidade, indi·cand.o o s.eu tempo de 
posto .e o seu tempo de serviço. · 

A somma des·ses dous coefficientes representará automaticamente todo 
o momento de s:ua carreira, o merito e a experiencia do official, proporci·o-
nando um meio de comparação rigorosamente exacto· .entre os offi.ciaes d•o 
mesmo posto, e indicando a maior ou menor capacidade e aptidão que elle 
rev.eloo em cómparação com os demais. Por isso, <lei a es•sa ex.pressão 
numerica, que repres<enta a synthe·se . da carreira do official, a denominaçã.o 
de "coeffi.ciente de promoção". 

1E' pela comparação, isto é, pelo confronto entre os coeffidentes de 
p!'omoçã.o .que .a•s promoções ·serão effectuad.as. Fica desta fórma eliminado o · 
arbitrio na selecção; vis.to como é esta feita mediante um termo de compara-
ção determinado e commum, que não é ·nem póde ser crea,do ad hoc, porque 
sua formação s:e operou durante toda a carreira do offici<il e a todo o m·o-· 
mento, indepe.ndente da intervenção premeditada de elementos interess.eiros 
e da influencia dos julgamento·s parciaes ou suspeito.s .. 

•P ara a triagem dos concurrentes ás• promoções, .estabeleci um qua·dro 
d·enominadü '«quadro de promoções.", onde ficrnrão incluidos os 'officiaes que 
estiverem n:o ca•so de ser promovido·s. 

tA. inclusão nes-se qua·dro é feita medi.ante propo&tf\s dos chefes e com-
inandan.tes sob cujas. ordens servem o·s officiaes ou por proposta do proprio 
official, tend·o o Sr. Ministro da Marinha o direito de desig·Iiar -officiªes·. para · 
a i•nclusão no quadro. 
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As propostas ou designações, cujo limite se acha ~fixado ~egtindo ã 

hierarchia do :- proponentes e effectivos dos,·.qua.dros, serao exammadas , po.r 
uma commissão <lita de promoções, e, verificado que os propostos ou des1:. 
gnados satisfazem as condições estipuladas., a inclusão no quadrn se far:a. 
mediante a classificação do·s officiaes segundo o valor do respectivo coeffi-
cie·nte de promoção. . 

Os quadros. d·e promoção são o·rganiza·dos prop·orcionalmente aos• di-
versos quadros .<los differentes corpos d·a Armada e terão vigencia pelt> pe-
ríodo <le seis mezes, estando discrimin1fdas e fixada·s as datas, tanto para os 
quadros como p<ira .a·s propostas. 

As promoções serão feita s·.na data das vagas que occonerem, alternada-. · 
mente, até o po·s-to de capitão de mar e guerra, inclusive, , por es·colha de 
entre o·s . officiaes incluídos no quadro de promoções e poT ord~m de sua 
classificação •no dito quadro, e ;:ómente poT escolha a partir do posto de 
contra-almirante, es·tando previstos o·s casos ein que o numero de vagas · 
for maior ou meno-r do que o numero de .Qffici'aes incluido•s no quadro. 

_ A,, condições exigidas ·para promoção nos diversos .po·stos foram am-
pliados·. no senti-do d·e se exigir uma média neces,saria de efficiencia profis-
sional, sendo fixado um limite na collo·cação do official na escala, propor-
cional ao effectivo e caTacter do quadro, ' e discriminados certos cl! rns e:n . 
qúe a promoção não poderá ter legar. Mantive como uma das condiçõe·s 
para a promoção. a maioria de informações favoraveis ·dos ohe:f\es e com-
mandantes por estar convencido de que essa dispo s.ição muito: concorrerá 
para. manter a disciplin:;i é estreitar CJ.s laços de mutua' S·olidariedade entre 
comma·ndantes e commandados, as·s.egurando o exacto cumprimento do 
dever, quer de uns, quer de outros. · 

•Parn os officiaes do quadro extraordinario, cuja promoção é actual-
mente feita por antiguidade, em parellelo com as corres,pondentes do quadro 
ordi·nario, e·stabdeci que sua promoção seria feita s.egundó o numero de 
.annos do tempo de serviço por me parecer ess·a a fórmá mais razoavel e 
não haver nenhuma razão, s.eja de logica, seja de conveniencia, para que 
ella contiimass'e a ser feita daquella fórma, vis,to como nã'o se 'podem com 
j•u.stiça applicar as mesmas regras .nem as me·smas disposições para promo-
ções no quadro ordinario e no quadro extraordinafi.o, isto é para officiaes 
que es.tão no serviço activo e para o·s que. delle estão afastados. 
dispensavrel prnponderancia na ··selecção, procurnndo uma fórmu·la que désse . 

1São estes os fundamento•s do ·projiecto que aprese'Ilto ao criterioso juiz.o 
•a Camna. · .· 

Ao elaborai-o, ins,pirei-me, principalmente, na considernção . do interesse . 
d.o · i;:sta·d~ e na necessidade de dar ao trnbalho e ao valor umq ' justa e in-
ao merecimento um rel evo immediato e o fizesse assumir uma feição de- : 
terminada e concreta, de modo a facultar a rnpida e ·exacta avaliação do 
que · mais se distinguirem por suas qualida,des, profissionaes. V • 

merito, do valor e da ·capacidade dos officiaes e a garantir o aproveitamento 
p~lo Estado dos offidaes capazes e aptos d·e preferencia ao•s .que o não · 
sejam, assegurando a. poss.ibi!idade de um mais rap ido acce%o para aquelles · 

;Camara .dos Deputa-dos, 29 de maio de 1912.-Augusto Carlos · de Souza 
e S'itva. 

P.ROJIDGTO' DrE LEI R EGU,LANIDO AS PROMOÇôES N·A ARMADA ( *) 

Art. l.º As promoções ·nos quadros ord.inarios do ·Cor.po da Armada, 
Corpo de engenhei-ros navaes, Corpo de Sau-de, Corpo de engenheiros ma-

( * l Proj ecto n. 11. 



chinista-s · •navaes e Corpo de oeomrriissarios serão effectuadas de accôrclq 
com a·s seguintes regras: 

CAPITULO 1 

Da promoção 

Art. 2.º -Entende-se por promoção o a-ccesrn ao posto immediatamente 
supe"rior. 

Art. 3.º O access·o será gradual e succ·essivo desde o primeiro -posto até 
o mai·s elevad·o, conforme as· de'E-ignações constnates dos respectivos quadros. 

Art. 4. 0 A promoção tem por objecto: _ 
a) Assegura-r a formação do's quadros com _pessoal idoneo e competente 

para as diversas funcções e cargos, conforme_ o intereE~·e do Estado. 
b) Regular o accessó dos officia•es na res·pectiva escala hiera-rchica 

segundo sua-s aptidões profi ssionaes .e militares, --capacidade, serviço•s pres~ 
ta-dos e -experiencia, expres·sa por sua antigui-da<le. 

Art. 5. 0 Para a promoção do official se levar'á em conta: 
a) T"Odo e qualquer serv-iço por elle prestado .ao Estãdo no exercicio 

profissio·nal, to·do-s os acto s de sua carreira que revelem qualidade•s profis-
sionaes, militares e moraes. 

b) Todo e ualquer acto de sua carreira que revele falta ou insufficien· 
eia dre qualidades prnfissionaes, militares ou moraes; . 

e) A antiguidade de tempo de serviço e a antiguidade de posto. 
Art. 6. º Esses eleme-ntos serão avalia<lo·s segundo um sy·s.tema de coef-

ficiente& numerico•s, positivos e negativos, denominadoE.: "Coeffici-entes In-
dicadores" - que ' serão attribuidos: . . . . ... 

a) A's diversas commissões., cargos e funcções _p'fofis·sionaes; ás in: 
forma ções, elogios, punições· e -condemnações; ao•s trabalhos, _estudos e actos 
de notorio valor. · · 

b) Ao t•empo de serviço e ao tempo 'de posto. 
Art. 7.º A somma alge·brica dos coef.ficientes indicadores correspondente 

ás :diversas commissões, cargos e funcçõe·3 ·profissionaes e actos correlativos 
mencionados na lettra (a) do art. 6º, formará o "coefficiente d•e merito". 

Art. 8.º A somma dos coefficientes indicadores correspondentes ao 
tempo de serviço e ao tempo de . posto formará _o "co-effiicent•e . de an-tigui-
da~e". · 

Art. 9. º A somma do coefficiente de merito e do coefficiente de anti-
guidade formará uma expressão numerica representando uma s.ynthese <la 
carreira do official, onde o seu merecimento se acha combinado com a sua 
antiguid-a-de, á qual s·e· denominará: ''-codficiente de promoção". 

· Art. 10. Toda promoção será feita mediante o -confronto dos coeffici-· 
entes de promoçãO doG officiaes que a ella concorrerem, constituindo elles 
o termo de comparação ne·ceS!saria pa•ra a comparação e .avaliação · das 
condições de ido·neidade, -competencia e experiencia profissionaes-, exigidas 
pelo interess.e d·o •Estado. 

CAPITULO li 

Da formação dos coefficiJen.fe'S 

Art . 11. O coefficiente de promoção será formado pela somma d_o 
coefficiente de merito e do coefficiente de antig-uidade. 

Art. 12. O coeffici·ente de .merito se·rá forma.do pela som ma alge-brica 
dos coefficientes• i.ndicadores mencionados no art. 7° . 

A-rt. 13. O coefficien_te de . a·11tigui4ade 9e~á form:;ido . con_forme. q .dis-
pos-to no art ,, 8º. · · -
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; ·Art. 14 . ~s coe!ficiente•s indica4ores destinados á formação do cueffi-

c1ente ~e mento serao· os cor_res·pondentes ás· diversas commiséões, actos 
correlativos e facto•s da carreira do official, attribuidos segundo a ta-
bella (A). 

TABELLA (A) :-- COMMISSÕES, CARGOS E FU NCÇÕES 

Commissão A 

Chefe do Bstado Maior da Armada, cornmandante em chef.e, 20 pontos . 
.. ' 

- - ·' _i. 
Commissão B 

Chefe do estado maior do commando em chefe sub chefe do Estado 
Maior da ~rrnada, commandante de fo.rça nava.!, .insp~ctor d~ arsenal de 1" 
clas~e, diTecto'.f de. e5'._cola naval, chefe da casa milita.r, inspector de inspe-
ctona, chefe de m1ssao ou de commissão t·echnica, profissional militar, di-
plomatica e admi.nistrativa, director de, hospital de 1 ª classe, 18 po~tos. 

CommiJssão C 

·Commando .de na<Vio, ·Corpo de marinha, esco.la, estabelecimentos, vice-
iflspector d•o· arsenal ·ou inspectoTia, vice -director d e e.scola naval, vice-director 
d•e hospital d_e 1 ª classe, commandante <le defesa naval, commandante de 
forta1eza ou de presidio, chefe de secção do Estado Mà.ior da Armada, di-
rector de arsenal de 1" class·e, dkector de hospital d·e 2ª classe, inspector de 
arsen~ l de 2ª classe, chefe de secção, d.e directoria, dir-ectores de di_rectorias 
de navegação, director de repartição, chefe do gabinete do ministro da Ma-
rinha, sub-o_hefe· .da casa militar, chefe do estado maior de força naval, addi-
do naval, chefe de machinas., saudie, fazenda, de força naval, 16 pontos. 

Commi:ssão D 

Immediato de navtü, corpo de marinha, escola, estabe'ecimento, vice-
dircctor de estabeJ.ecimento, chefe -de tnachinas de navio, official de gabinete 
do m:n:stro ·da Ma-rinha, o.fficial da e-as.a milita-r, assistente, aju,dante de· ar-
senal de 1 ª classe, ajudante de directoria de arsena1 d.e l ª .classe, chefe de 
clinica medica ou cirurgica de hospital de l8 classe, vice-director de hospital 
de 2ª class.e, vice-inspector de arse nal de . 2ª classe, ni.embro de missão rni-
lita'f, technica, profissional, diplomatica e administrativa, 14 . pontos. 

Commi s_são E 

Chefe de incumbencia, instructor ou professor, ajudante de corpo , de 
escola ou -de arsenal de 2ª c'. asse, estatlo maior do ministro da Marinha, 2º 
machinita 1° medico, 1 º commis·sa.rio, chefes de secçã·o da Superintendencia 
de Nave"'ação aju·dante -de di-rectoria de arsenal de 1" classe, encarregados 
de serviÇo ou' de material em •hospital de 1 ª classe, pharmaceutico de navio, 
12 pontos. 

Commissão F 

Estado maior de força naval, auxi.\i.ar de incumbenda, 11 pontos. 
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-C,o'mmissão G 

Officia!, machinista, commi.ssario, 2º. medico d·e navio, repartição ·ou 
estalbelecimento, auxiliares de clinica, coadj_uvantes de pharmacia, phatmá' 
ceuticos dos hospitaes e laborn.torios, alumno de curso ou escola profis·si·ciha1, 
1 o pontos. ' 

§ 1. º Os coeffidentes destas commissõ·:=s serão accrescidos: 
De 5 %, quando em navio prompto ou aeronave ou dfrigivel prompto. 
§ 2.º Os coefficíentes das commissões quando em emba·rque em navio 

prompto das diversas categorias, aeroplanos e aeronaves, seTão a·ccrescidos 
(sobre os accresddos do § 1º): · 

De 5 o/o, ·quando em viagem ou exercício. 
De 10 %, quando em viagem ou exere:~cio em submersivd. 
De 15 %, .quando em viagem ou exercício em aeroplano . ou aeronave. 
§ 3.º Os coefficientes das commissões serão diminui·dos sobre os da 

tabella A: 
D.e 5 %, quando em .embarque em navios ou aeroplanos ou aeronaves 

na reserva, desarmados ou em construcção. 
§ 4.º Os coefficientes das commi.ssões, s•eja em terra, seja em embarque, 

quer em navio ou aeronave ou aero·plano prompto ou na reserva ou desar-
mado .ou em construcção, serão accresddos so·bre aquelles .que lhes corres. 
ponderem de accôrdo com os §§ 1º, 2º e 3º: . 

De 5 %, nas flotilhas do Amazonas e de Matto Grosso . 
De 10 %, no Acre ou em serviço de campanha . 

. De 100 o/o, em operações de guerra. 

A d.las wrreti:Dfivos e factos da carre;ira do official 

§ 5.º A's informações a que se refere o art. 6º serão attribuidos os se-
guintes coefficientes indicador.es : 

Boa Medioçre Má 

Informação do chefe do Estado Maior . . .. : .. 
Informação do commandante de força naval,, 

inspectoT bu chefe ou director de. esco 1a 
naval de estabelecimento, ·inspectoria, 
arsen~l ou hospital de .1 ª classe, chefe d·e 

14 o menos 15 

rriissãô àu commissão . . . . . ......... . 10 o . menos 10 
Informação do comrnandante .de navio, c~r?o, 
· escola dir·ector ou chefe de repart1çao, 

direct~ri.a ou secção . . . . . ... . . .. ... . · . 5 o menos 5 

§ 6.º Aos elogios pessoaes e nominativos ·publicad.os em ordem do dia do 
Estado ·Maior da Armada, serão attribuidos os segumtes coefficientes indi-
cadores·: 

Elogio do Presidente da Republica . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · '. · · · · · · 
Elogio do ministro da Marinha . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Elogio do chefe do Estado Maior da Arma·da · · · · · · · · .. · • · · · · · · · ·· · 
Elogio do commandante em chefe . . · · · · · · · · · · · · · · ' · · · .. · · · 

· Pontos 

- 20 is 
10 
10 
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'~: § 7. 0 A's pumçoes, sentenças ou condemnações 

guintes coefficientes indicadores: 
serão attribuid<Js os se-

1l ,i;}1l' '. IJ 1 
· Reprehensões nominaes em ·ordem do dia: 
j~~ ff~.; ~i ~.J.'·.:Í ~ .i--. ' ,! -

Pontos 

Do Presidente da Republica, menos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Do ministro da Marinha, menos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
bo . chéfe -do Estado Maior da Armada, menos ... . . .... · .. ... . .. : . l O 
Do commantlante em chefe, menos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Pri.sões: 

Pontos 

Simpl·es, por dia; menos . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
'Rigorosa; por aia, menos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

.Sentenças ou condemnações: 

Pontos 

Por mez ou fracção d€ mez de éumprimento de pena, menos. . . . . . . 30 

§ 8.° A prisão p·reventiva não dará Togar á attriobuição de coeffi'Ciente 
indicad·or da prisão, salvo quando convertida em tempo do cumprimento da 
pena. . . . . . .. . . . _ . . 

§ 9.° A's notas de ápprovação. do curso supel'Íor de Marinha e das es-
colas profissionaes serão attribuidos os seguintes coefficientes indicadores: 

Pontos 

Approvação distincta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Approvação plena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 · 
Approvação simples . . . . . . ....... ... .. . . ............... . : . : ., ro 

§ 10. A' .apresentação de fovento·s. livros ou tra-balhos ju.Jgatlos de utili-
dade ou de interesse profissional s-erá attribuido o seguinte coefficiente in-
dicadoT: 30 ponto.s . 

. § 11. Aos actos extraordinaPios praticados pe.lo o.ffii::ial serão attribuidos 
os seguintes coefficientes: 

.. Pontos 

a) Actos ' de valor extraordinario ou d.e -extrema br-avura executados 
·com. risco d.a propria vida afim de manter a discip·lina, defen-
·der o seu navio , estabelecimento ou posto, salvar o pessoal ou 
material e ·evitar damnos ou prejuízos ao Esta·do............ 50 

Si desses actos resultar a queda do off.icial nas mãos do inimigo. . l 00 
Si desses actos resultar ferim entos no offici.al. . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Si o offi_cial , além de feridO', cahir pris-io0neiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

§ 12: Actos de ·extrema habilidade e de extrema · compeiencia profis.sÍo: 
na1 que tenham noto·riamente resultados evidentes.· é ·i_mmediatas . vantagens 
par.a <J Estado, po·ntos ....... . .. . . . . ............ . ... : . . . . . . . ... 30 
Si delles resultarem Jesã-0 ou ferimento no official, pontos .. .. . ·: . . 50 
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§ 13 · A' posse da meda.lha militar serão attribuidos os seguintes coeffi-
cientes indicado·res : 

De bronze . . . . . 
De prata ... . 
O.e ouro . 

~ . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. ... ................ . .. · .. . ...... . ..... . .... . . 

. ... . ............. . ......... . .. . ........ .. . . ... 

Pontos 

20 
30 
40 

§ 14 . Aos result·a·dos de maúma efficiencia demonstmdos nos exercícios 
de '.iro. <le arti!IJ.ari.i: e de torpedo e nos d.e movimentação das machi·nas serão 

. attr1bu1dos os s-egmntes coefficientes indicadores: 
a) No navio que obtiver o primeiro Jogar nos exerc1c10s de tiro ao alvo 

co111 artilharia ou com torpedo executados durante o anno: 

~~ f ~~r;~~~~n.t~ : : : . '. : . : : : : : : '. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Ao chefe ·de ,jncumbencia . . . . . . . .. ... · . .. .. .. ... . ....... . .... . 
Ao commandante de torre ou secção de artilharia ou de torpedos .. . 
Ao auxiliar de incumbencia .. . ......... .. . . ...... . ... . . . .. . ... . 
Aos officiaes ou machinistas da torre ou s•ecção de artilha1ü ou de 

torpedo . .. .. . . ..................... . ................. . 

Pontos 

25 
20 
20 
15 
15 

10 

b) no nav'.o cuj:as machinas ·motoras funccionarem .com o maior · rendi-
mento, menor consumo e mai'°·r effkiencia· durante o ianno: 

Ao commandante . . . . . . .......... . ... . . .... . . . . .. . . . .. . . . . . 
· Ao immediato . . . . . .......... . ..... ." ... . . . . . . . .. . ..... . .... . 
Ao ·Chefe de machi·nas . . . . . . .... . .. . . ... . .... .. ... .. ... ... . 
Aos m•achini•stas . . . . . . .. . ........ . . . .. . . ..... . . . . ... ... . .... _ 

e) ·em todos os navios: 

Ao comman<lante da tor·re ou secção d·e a·rtilhaTia ·OU tubos de tor-
pedos que Hv·er a me'lhor porcentagem .de acertos· ao ialvo nos 

Pontos 

25 
20 
20 
20 

Pontos 

·exeTcióos feito·s pelo navio durante o a:nno..... . .. . ... .. ... 15 -
Ao med!.co <l·o navio cujo estado noso1og'.co revelar a menor porcen-

tagem de molestias durante o an·no ... . ... . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

ArL 15 . Os coefficient.es i•ndicadores desfrnados á formação de .cqeffi-
cientes de antiguidade serão correspondente-s ao tempo de serviço e ao tem-
po d.e posto segundo o seguinte modo:. · · 

a) o coeffici·ente ind·.cad.or d·o tempo· de serviço s.erá dado pela .somma 
de mez ou fracção d·e . mez do tempo de serviço a contar da data da prnça, 
desco:nt~dos os period·O·s de Jj.c.ença para t.ratamento de saude do qu.e exce· 
àerem a um anno não i•nterrompido , salvo tratando-se de lesões ou ferimen-



tos provenientes .de ·c·ombates ou die,sastres em acto de seTViç·o; 2) ·O tempo 
p·as.sado ·em s·erv.iço extranho .á :Marinha, excepto o de serviço·s P'resta~o.s em 
outr·os mi:nis.terios eni. comm '.,ssões de cfüacter profissional e no exerc1c1-0 de 
mandato .Jegis!ativo; 

b) o co·efficiente indicador de antiguidade de posto :;:.erá dado pela 
somma do ,numero de mezes do tempo de posto, descontados os mesmos 
periodos e tempos como para o coefficiente i·ndica.dor do tempo de serviço, 
sommado ao complemento do numero occupado pelo official na e:;:.cala. 

§ 1.º Não s'e considerará interrompida a licença quando entre a termina-
ç.ão de uma e a conces·são de outra medear menos de 60 ~ias• . _ 

§ 2. º O tempo de posto s·e contará desde a data da ultima promoçao. 
Art. 16. Os officiaes em procesrn no fôro commum ou militar, os au-

sentes, S·e a'bsoJvidos OU justificadas, CO·ntarã·o, durante O tempo qué durar 
o processo ou a ausencia devidamente jm.tificada, o coefficiente indkador 
da comrnissão em que se achavam ao .iniciar-se o proces·so ou a ausencia; 
se co·ndemnados ou não justificadO"s, nada contarão durante esse tempo .. 

§ 1.º Si durante o período do pmcesso em que forem absolvidos ou da 
ausencia que ju·stificarem lhes tiver tocado a promoção ·na conformidade 
desta lei , serão Jogo promovidoos com a data da vaga ·que lhes corresponder, 
e a·ggregados ao quadro até haver vaga. . 

§ 2. 0 Os' officiaes prisioneiros de guerra, se tiverem cahido em poder 
do inimigo praticando actos do•s classifrcados nas let.tras a) e b) do § 11 
do art. 14, ·contarão, emquanto preso-s · ou em pro·cesso, o coefficiente da 
commissão em .que ~e achavam, respeitadas as. alterações do tempo, Jogar, 
circumstancia·s e condições que occarrerem no seu navio ou es tabelecimento 
após o acto do aprisionamento. · 

Art. 17. iQ officia1 no cargo de ministro da Marinha contará o coeffi-
ciente indicador de commandante· em shefo, s.eja qual fôr a suá patente. 

Art. 18. O offi.cial no exerci cio de mandato legislativo federal contará 
o coefficiente de missão technica em terra. 

Art. 19. Os coefficie•ntes indicadores das funcções ou commissões ou 
cargos serão lançados. mensalmente na cader'neta dos officiaes· e nos livro& 
de a·ssentamentos do navio , estabelecimento ou repartição; os demais coeffi-

. cientes indicadores des·tinados á formação de caefficientes de merito, s.el-o-
hão· igualmente por accasião da i·nformação, acto' ou facto aos quaes cor-
responderem. 

§ 1.º Para o lançamento dos coefficientes indicadores haverá na•s cader-
netas, e nos livros de assentamento uma columna especial encimada pelo 
distico: ~ Coeffidentes indicadores - e subdividida em duas columnas, 
sendo urna destinada ao lançamento do acto ou facto á .que corresponde o 
coefficiente indicador e outra no coefficiente indicador corresponden\e que 
será lançada immediatamente em face. ' . 

Art. 20. Para o fim de tran.scripcão nos regio:,tros e livrns de assenta-
mentos res•pectivos, serão enviados ás repartições· respectivas correspon-
dentes, trimenrnlmente, em começo de abril, janeiro, j·ulho e outubro, cópias 
das notas lançadas durante o trimestre nas· cademetas dos officiaes rela-
tivás ao·s coeffiCientes indicadores e actos a que corresponderem. 

§ !.º Essas cónias s·erão rubricadas pela·s duas primeiras autoridades 
· do navi·o, estabelecimento ou repartição e pelo cornmissario quando o 
~nham. · 

§ 2. 0 As cóuia, relativas ao ·cornmandante do navio fazendo parte de 
força naval e aos officiae·s do estado:nrnior serão além disso ru'bricadas pelo 
comrnand'ante da força naval ou pelo chefe do estado-màior, quando exista. 

§ 3. 0 As cópias relativas ao s officiaes genéraes serão rubricadas pelo 
corrimandante da esquadra ou commandante em chefe, e na falta destes 
·pelo ·chef.e do EstadoiMaior da Armada ,; 
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CAPITULO Ili 

Das inf o.rma.ções 

Art. 21. As informações são destinadas a proporcionar ás altas autori-
dades da Armada, de fqrma regular e continua, o exacto conhecimento da 
conducta e da aptidão dq·s diversos officiaes de todos os posto.s, segundo as 
opiniões formuladas pe.Jos chefes sob cujas ordens servem, sobre o modo 
pelo qual desemp.enham suas funcções· e cargo·s, ·e ao mesmo tempo, a 
assegurar aos chefes e commandantes o exercício normal de uma fiscaliza-
ção constante, sobre os actos de seus subordinados, como exigem o interesse 
fa disciplina e a efficiepcia do material. · 

.Art. 22. Compete dflr as. informações: _ . 
a) Ao chefe. do Estado-Maior da Armada, ao m1c10 de cada semestre 

do anno, ao ministro da Marinha, sobre os commandantes de força naval 
. que não o forem em chefe, do·s navios soltos, dos corpos de ma6nha, com-
mandantes, directores• ou çhefes de estabelecimento o.u rerartições sob si.ta 
autoridade e officiaes de s·eu e.stado maior; 

b) aos comman.dantes em ohefe, ao inicio de cada trimestre do anno, ao 
ministro da Marinha, so'bi;-e os commandantes de força naval , navios soltos, 
es.tabelecjmentos . so·b seu commando e officiaes de seu estado-maior; 

e) aos· inspectores, o•u dire'ctores, ou chefes, ou commandantes, das 
repartições, estabelecimentos üll' secçõ·es sob a de·pendencia do ministro da 
Marinha, ao inicio de cada trimestre de anno, ao ministro da Marinha, sobre 
os officiaes sob suas ordem.s; . 

d) aos commandantes de força naval, ao inicio de cada trimestre d·e 
anno; ao chefe do EstadqiMaior da Armada, sobre os commandantes d.;-s 
navios e estabelecimentos sob suas ordens e officiaes de seu estado-maior; 
ao commandante em chefe, quando incorporados em esquadra, os comman-
dantes de força naval remetterfo duplicata•s das informações enviadas ao 
chefe do EstadoiMaior da Armada; · 

e) aos commandantes de navio~, quer soltos, quer pertencentes á forç~ 
naval, corpos de marinha, esta!belecimentos, fortalezas, directores, in·si::e1 
ctor~s ou chefes de re·partições, ·esfabelecimentos. ou secções na d·epem:lehl:ia 
do chefe do Estado~Maior da Armada ao inicio de cada trimestre do anno, 
ao chefe do Esta·do~Maior da Armada, so·bre os officiaes sob suas ordeps; 
ao commandante de força navál, quando a e!la .incorporad·os, os comman-
dantes de navios, os estabe.Jecimentos remetterão duplicatas 'das informações 
enviadas ao chefe do 'E'stado1Maior <la Armada. 

Art. 23. Quando. a a4toridade fôr · s•ubstituida, .dará as informações que 
que lhe competirem, no momento d·e deixar a commissão. . 

§ 1. º Quando um official deixar a commis·s ão- antes da d:;ita em. que . •seµ 
chefe ou commandante ·dev-e informar sobre elle, a informação ser'á dadfl 
pelo chefe ou càmmandante- a quem competir, immediatamente ao deixa;r 
o official a commissão . . 

§ 2.~ Quando se terminar uma cómmissão, o commandante em chef.e, 
·ou de forçá naval, .ou de na vi.o, _ou de mi1ssão que a tiver desempenhado 
dará no prazo de tres dias, a contar da . terminação, as. informações que lhe 
competirem; os commandantes sob as odens de um commandante em chefe 
ou de força naval darão, por essa oocasião, as informações que lhes com-
petirem, no prazo de 48 horas, a contar da terminação da commi·ssão. 

Art. 24. Nenhum official poderá ser elogiado ou louvado. reprehendido 
ou punido ou _processado em consequencia do de[empenho da commissão, 
antes de recebidas pelas autoridades competentes as .informações que lhes 
disserem respeito, dadas por quem de direito. · · 
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§ 1.º As informações serão redigidas uniformemente no ·seguinte de 
fórma impressa, : 

Lado do texto · 

Modelo para as informações. 

Informação ; 
·Anno .. .. .. . . 

Official.,. (posto , nome, funcção , navio). 
'Lagar e data ...... . ... . 

Ao Sr. . . . . . (autoridade a quem é dirigida) . 

!frimestre (ou fim de com-
missão ou semestre). 

Ca·be-me informa_r-vos que a conducta proHssiónal do (.posto , nome, 
funcção) que se acha servindo (indicar onde) . . . . tem sido. : . . . (um dos 
seguintes qualificativos .... boa .... medio·cre .... má .... )'. No exercicio 
de seu ca·rgo este official tem prestado. . . ("enumerar os serviços ex•ce•pcio-

,naes 0U ct·e relevancia que porventura existam) e (ou) desempenhado as 
·seguintes commi·ssões: (enumerar as commissões desempertha·das ) . . 

Assignado (nome, posto, funcção) . 

Lado do V·ers·o 

fo formação; 

Navio . . . . . (ou esta•belecimento,. repartição, etc.) . 
Official. . . . . . . . . . (·posto, nome , funcção) 

Trimestre (ou semestre ou fim de commissão) . 
Anilo ...... . 
Art. 25. Ao informaT 'Sobr.e os officiaes sob suas ordens , os chefes, com-

mandantes, directores, ins•pectores e supe·rintendentes •se inspirarão ·na o·b-
servação ·cuidadosa e imparcia·l de sua .aptidão prof'.ssional , qualidades d·e 
mando, ·Compet.encia technica, zelo e assiduid-ad·e no serviço, co•nducta mifüar 

· e civil e capacidade physic·a . · . · 
Art. 26. Após receberem o "visto'" da autoridade a quem forem dirigi-

das, a•s informações serão 11emettidas .á inspectoria 011 supe.rintendencirr da 
ºcl'asse ou corpo a que pertencer o official, e a:Ji ficarão . .a.roehivadais e cata-
· logadas segundo um systema adequado á sfra prompta aprésentação qua.nrdo 
necess·aria. 

PaTagr•apho unice . As informações serão de·struidàs ·d·ous annos depo:s ,. 
·a contar .da data em que foram prestadas. · · · · 
. . Art. 27. As informações serão lançadas, no momento de serem •envi·aidas, 
na columna do historlco d·a caderneta ·dos offkiaes e transcripta,s por cópia 
nos livros a.e ª"sentamentos de bordo ou d os estabelecimentos e nos li;vros das 
repaTtições competentes. · . . . 

Art. 28. O ooefficiente que correspond·er á informação será rançado na 
respectiva .columna da caderneta . do off1ci al e tmnscripto na -r·espectiva co-
lumna dos livros de assentamentos do nayio ou estabeJ.ecime·nto ·e da i.nspe-
ctoria 1 • · 

Art. 29. Conside-ram-se favoraveis as informações com o qualificativo 
- boa. 

Art. 30. Nenhum officia1 püderá reclamar contra a infor,mação doe que 
fô-r objecto; poderá, porém , requerer conselho de investigação quando a jul-

_gar calumniosa ou injust·a ou omi•ss•a, seguindo-se os tramites ' ·previstos· para 
esses casos no Codi~_o Pena.\ .da Armada ·e énp Regul'ament9 .Pr9cessuat 
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CAPITULO IV 

Das cond!i,ções para a promoção 

Art. 31 . Nenhum official dos quadros ordinario.s do ·Corpo· d·a Armada, 
excluidos os engenheiros navaes, e das c!as•ses annexas poderá ser promo-
vido sem .teT preenchido as s•eguintes co·ndições: 

§ 1. º As vaga•s do posto de 1 º tenente só poderão s•er ·preenchi.das · .pdos 
s·egundos tenentes que tenham satisfeito as seguintes condições: 

a) Ter dous annos de embarque .effectivo em navfo prompto e ·ses.senta 
·dias em viagem ou · exerci cio . · 

b) Ter maioria de informações favoraveis. 
e) Estar co!Jocad·o· na esca'la acima de nove decimos do resp.ectiv·o quadro. 
§ 2.º As vagas do posto ·a.e capitão-tenent.e ·só poderão ser preench'.das 

pelos primeiros tenentes que tenham satisfei•to ·as seguintes· condições: 
a) Te·r tr.es annos de po•sto, ·send·o dous de embarque •effectivo e sessén-

ta dias de v'.agem ou de ex·ercicio. 
b) T·er o· ·curso· de uma das escolas p•rofissionàes, excepto os officiaes 

das cla•sses annex•as. 
e) Ter mai-oria de informações favoraveis. 
d) Estar colloeado na esca.I.a acima d·e nove d•ecimos do res·pectivo quadro. 
§ 3.º As V?:gas d•e capitão de corveta só poderão ser p·reenchidas pe!os 

capitães-tenentes que tenham ~atisfeito as segu'.ntes co·ndiçõ·es: 
a) Ter seios annos d·e posto, sendo dous de emba·rque effectívo, do·s quaes 

seis mezes em flotilha. e se~senta dias de viagem ou de exercicio. · 
b) Ter •ap.provação do Curso Superior de Marinha, excepto os offidaes 

das classes ann,exas. · 
e) Ter maioria de informações favoraveis. 
d) Estar col!ocado na escala -acima de sete decimos do respectivo quadro. 
§ 4.'' As vagas de capitão de fragata só poderão ·ser preenchidas pelos 

·capitães de corveta que tenham ·saüsfeito as seguintes condições: 
a) Ter 'ires annos de posto, sendo um de · embarque e ses.senta dias d'e 

viag.em ou de ex·ercido . 
. b) Ter maior'.a a·e informações favoraveis. 
e) Estar .collocado na escah acima de dous terços do respec.frvo quadro. 
§ 5. 0 As vagas ·de capitã-o de mar e guerra só poderã:o ser preenchida<i 

pelos capitães de fragata que tenham satisfeito· as seguintes condições: 
a) Ter d·ous annos de posto, sendo um ·d·e embarque effectívo, ·e ses·s•en-

ta dias de viagem ou de exercidos. 
b) Ter maior:a de informações favoraveis. 
e) Estar collocado na escaia acima de d·ous terços do respectivo quadro. 
§ 6. 0 As vagas de contra-almirante só poderão ser preench'.das pelos ca-

pitães de mar e guerra que tenham sati sfeito as seguintes condições: · ·· 
a) Ter um anno de posto, sendo sei.s mezes de. embarque effectivo, e 

trinta di•as de viagem ou de exerdcio. 
b) Ter maior'a de informações favoraveis. . 
e) ·Estar co'l!cicado na ·escala acima da metade do respectivo quadro . . 
§ 7.º As vaga•s de vice-almkante só poderão ser p•reench'.dms pelo\' · c·on-

tr~'ai.mirantes que tenham sa1isfeito as seguintes condições: . . 
a) Ter um anno de . posto, s·endo tr~s. mez·es de command·o d·e força na-

val e trinta dias de viagem ou de exerc1c10 . 
' b) Ter maior·.a de informações favoraveis. . . . , 

§ 8.º A vaga de contraealrnirante medico só ·poderá ser preent11ida pelos 
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capitães de mar e guerra medico·s que t.enham sat '.sfeito as seguintes condi· 
ções: 

a) Ter dous annos de posto. 
b) Ter maior:a de informações favoraveis. . 
§ 9.º A vaga de capitão de fragata pharmaceutico sp po:lerá ser preenchi-

da pe'.os capitães de corveta pharmaceutic9·s que tenham satisfeito as •se-
guintes condições: . 

a) Ter tres annos de posto. 

Projecto n. 11. 

b) Ter maior·a de informações favoraveis. 
§ 10 . A vaga de capitão .de mar ·e guerra engenheiro ma·chinista nàval 

só ·poderá ser p·r.eenchid.a p•elos oapHães .de fragata engenhe'.ros m àchinistas 
na·v.aes qu·e tenham •s atisfeito as seguintes co·ndições: 

· a) Ter ·tres annàs de posto, sendo dous de ·embarque eff.ectivo com ses-
senta di·as de ·viag.em ou de exercicio. 

' b) Ter maior:a de iriformações favoraveis. 
~ 11. A vaga de cauitão de mar e guerra commisrnrio só poderá s•er pre-

enchid·a pelos capitães de fra gata ·coTnm'.·ssat'os que tenham satisfeito as se-
guintes condições: . . . . 

a) Ter tres annos de posto; sendo um .de ·embarque effectivo. 
· b) Ter maior·.a de informações favoraveis. 

Art. 32 . Na verificação da collocação do official na escal a respectiva a 
fracção será lev·ada a favo.r do official. 

Art. 33. Não ·poderão ser pro.movido·s: 

a) Os offici.ªes que durante ·d.ous annos con.secut'vo$ não tenham des-
empenhado comm'ssão ou commi•ssões de duração total de · 6eis. mezes. ex-
oeptuados · os que ·estiverem em com missão 'profissional em outrns .miniist·e-
rios ·ou no exercido de mandato legislativo. · 

b) Os àfficiaes que durante cinco annos cons.ecutiv·o•s não tenham des· 
empenhado commi·ssão. de embarque por um peúodo total de seis mez.es, sen-
do 30 d ias de viagem ou eYercicio, exceptuados os . g:ue e-stiverem em c nin-
m:,.são profiss'o·nal ·em .out ros ministerios ou no eiçercicio ·de mandato · legis-
lativo. 

e) Os officiaes · em -p·rocesso no · fôro mi'lita:r ou civil, ·aÍé promulgação 
da ,-.entença. 

d) Os offidaes qu·e ·estiv.erem na reserva. 
e) Os ·offkia·es que estiverem cumprindo sentença. 
f) Os officiaes pris'oneiros d·e guerra. 
/!) Os of.fidaes am:entes irr-egu.Jarmente . 
Art. 34. Nenhum offi.cial do · quadro ür:linar.io do Corpo de Eng•enhei-

ros Navaes poderá ser promovi·do sem ter preenchido as seguintes conçliçõeis: 
§ 1. 0 As vaga:s de ·capitão de· corveta engenheiro naval só poderão ser 

preench'.das pelos .caoitães-.tenentes ·engenhe'ros navaes que tenham ·satisfei-
to as s.eguintes condições: 

e·) Ter dous anno·s de post·o, sendo dous em servi.ço de · arsenal de 2ª or--
. dem. 

b) Tet maioria d.e in formacõe:s favoraveis. 
e) Fstar collocado na esca.Ja acima de dous tercos do respectivo quadro . 
~ 2.º As vagas de capi tão de fragata engenheiro naval . ·só po·:lfrão ·ser 

preenchidas ·pelos ·çapitães de ·corveta ·engenheiros · nava•es que tenham ·S·a-
tisfeito as seguintes cond:ções: 
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a) ter tres annos de posto, ·sendo um d·e s·erviço em arsenal_ de 2' ordem. 
b) Ter maiori•a ·de i·nfo.rmações favoravei·s. . 
§ 3.º As vagas de ·capitão de mar e gu·erra engenheiro naval só poderão 

ser preenchidas pelos capitãe6; de fragat.a engen.heiros nava•e's que tenham 
s.atisf.eito .as seguintes .condiçõe1s: 

a) Ter dous annos de po'Sto, s.end-o um como di-re·ctor de a-rsenal de se·-
5unda or:dem. 

b) Ter maio.ri.a d·e infor.maçõe1s favoraveis. 
e) Esfar collo-cado na .esca!la acima d·ous terços d·o respectivo oargo. 
§ 4.º .A vaga de contr.a1alm:ra.nte eng.enhe'ro naval só poderá ser preen-

chida pelos capitães de mar e guerra que tenham p-reenchido as seguintes 
;:ondições: 

a) Ter um anno de po·sto. 
b) Ter maio-ri•a de informações favoravei.s . 
§ 5. 0 Nã:o pod·erão ser prnmovidos o•s engenheiros navaes que estiverem 

nos casos previstos no a.rt. 33, ex·ceptuada a condição de embarque. 

CAPITULO V 

Do modo de effectuar a promoção 

Art . 35. As p-romoções "seTão feitoas pa!'a preenchimento das vagas que 
occoner·em nGs ·diversos quadr.os or.dinar·.os da Marinha, com obj ecto indicado 
na 'lettra a) do .art. 4º, por confronto dos coefficientes de pro.moção dos offi-
ciaes .que, tendo satisfeito a·s co·ndi-çõ-es •exigidas no capitulo 4º e não se achan-
do nos casos do •a'ft . 33, forem pr-Opost-os á promoção por seus chefes ou 
comma,nâ!mtes ou que a eHa se ·PTOpuzerem el!es pr·oprios. 

§ l. º As .propo·stas das promoçõ•es serão feita.s: 
a) Pelo chefe do Estado Maior da Armada. 
b) Pelo·s commandantes em chefe, .c-ommandantes de força naval, corpo, 

navi·o, fort.a1ez.a ou estabelecimento ou supe·rint.end·entes, :nspectores ou di-
~ecto.res de sup•erintendencia ou de .inspectoria ou de estabe'lecimentos ou re-
partição. · 

e) Fel o proprio offkial int-eEessad.o. 
Art. 36. A·s propo•o~as de promoção serão ·regula·das do seguinte m.od·b: 
§ l. º O chefé do Es1ado MafoT da Armada poderá propôr semes.tralmente 

á promoçã:o em e.ada .posto dous · offici.aes generaes, dous off.ciaes_ s upeTiores 
e dous officiaes. sub.alternos do corpo da ATIDada e um offici.a•l ·sup•erior· e 
dous offici.ae•s subalternos do Corpo de Engenheiros · Navaes e das classes 
annexas. 

· § 2 .. º O commandante em chefe poderá pro pôr semes.t-r.almente, á pro-
moção em cad.a p·o·~to, dou·s o.ffidaes g•enernes, d·ous offi.ciaes supe·riores e 
dous officiae.s subalternos do Corpo da Armada e um off:cial si.tperi-or e <l·ous 
officiaes subalternos do .Corpo de Engenheiros Navaes e das c '. .ass·es anne·· 
xas, d·entre os que estiveTem >sob suas ordens. 

§ 3. 0
· Os commandantes d.e força ·naval podei:ão prnpôr semestralmente. 

â promocã:o em cada posto, dous offici.aes ·SUperio·res e dous officia•es suba\, 
t·ernos cio -Co.rpo de En genheiros Navaes e das d-as ses ·annex·a•s, d·entre os 
q4' !'!'Stiv.erem sob ·suas .ordens. _ . 

§ 4,º Os .superintend.entes, ins·pectores, directores ou chefes de superin-
tendenc.'as tl.e estabel•edmentos, inspe.ctoria ou repar1-ição poderfo prnpôr se, · 
mes•tr.alme~te á pr'Omoção , .em cada ·posto, um official superi·or e um official 
subalterno d·entre os que e·stiverem· ·sob •suas ordens. 

§ 5.º 'os commandant.es de navio, fb.rta leza,-oorpo , esco·a ou .est.abe'leci-
mento .Pd.erão propôr semestrnlmente. á promoção um official supefi.or· e · um 
official subalteTno, den1re · os que estiverem sob suas ord·ens . 



§ 37. As proposias ·serão feitas em j,~r~ula impres·s.a com os seguintes 
dizeres: 

No text·o : 

Anno .......... . . Prnpo,st.a de promóção Semestre .. ... 

Logar e data ....... . ........... . . . . ............ ... .. .................. _-

O (po·sto, nome, funcção) .. .... . ........... . .. ·. propõe a promoção ao 

posto de .... . ... ...... .... . ... do (posto, nome) . . .. . .... · ........ ... . que, 

se acha servind·o (ou que se-rviu durante o trimestre) neste (i'ndkar on_-

de) .... ... . .............. . .... . 

Nome do official proposto .. ......... .. . .......... . .. ... . _ .. ........ . . . • , 
Pos•to do o fficial proposto .............. ... .. . ............. ... ... .. ... . 
Numero na escala do officia1 proposto ......... . . ..... .. , ...... .... .... . 
T·empo de -serviço do officia:l proposto ....... . .......................... . 
Tempo de posto do official proposto .......... .. .. . ... .. . ... .. . .. . .. . ... . 
Idade do offi.c:al proposto .... .. ..... ... .. . .. . .. . ..... .. ....... .. ...... . 
(Assignado) (pos·to, nome, funcção) 

No v.erso: 

Proposta de promoção 

Ao Sr .... .... . ....... ... ..... (posto, nome, funcção da autoridade 
sob cujas ·opdens immedi,atas S•e acha o proponente) . 

· De. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (poS<to e funcção do proponente) . 

Art. 38. As ·pr"üpostas serão acompanhadas da copia d.e a·ssentarri.entos 
correspondentes ao semestre corrente. 

Art. 39 .. As propos1as. serão -encaminhadas qO chefe do Estado Maior da 
Armada, que 'ªs reimetterá ao Mi'.ni:st.!'o -da Marinha que as -fará remetter á re· 
pairtiçã:o correspond·ente á class-e ou co-rpo do's officiaes propo·stos. 

§ 1. º As ·pepartiçõés respectivas remetterão as propostas com to:da a br.e-. 
vidade · ã Comm·.s·são •d.e Promoções da Armada, acompanhadacs éla cópia de as-
s·entamerntos completa dos offi.ciaces ·pro·pos:tos. 

1Art. 40. As propostas só poderão 'ser feHas de 1 de abril a 15 de maio 
e de 1 de outubro a 15 de novembro; s·erão remetüdas pelais rep-artições res-
pectivas .á Gommi·ssão de Promoçõ.es até 31 de maí·o_ ·e a:té 30 de novembro. 

Art. 41 : A Commissão de Promoções da Armadà será -composta de cin-
co membros, sendo dous -offi-ciaes generaes . e. tres offlciaes super:or.es do 
Corpo da Armada, nomeados ·pelo Ministro ·da Marinha a 31 de maio e a 30 
de6 novembro .e "firnccionará até 1·5 de junho e 15 de dezembro, ·s-endo he.ssa 
data disso-lvida . . . 

§ !.º Nenhum offici•a! poderá s•ervir c0mo membro da Commissfío· de 
Promoções da Armada · es•tando .prnpo-sto á promoção. . . 
· § 2." Ne.nhum offieial posJ.,erã serv·.r duas vezes conse_-cutivas como mem-
bro da Gommissão d.e Promoções da. ArmaJda. . . . 

§ 3.0 Presidirá os trabalhos da Commis,são de Promoções da Armada o· 
ojfiçiàl mais anti.go. . · 

Art. · 42.' A Commissão d'e Promoçõ.es da Armada \'Xaminará as propostà·s_ · 



e · mais documentos .relativos, rejeitando aquelles que não estiver:em de ac' 
côrdo com as regras ·e condições .ex:gidas ne·sta lei, e ver.ificar.á o coefficien-
te de promoção dos ü'ffidaes prop0<stos, ürga·nizando um quadro que se de-
nominará - Quadro de Promoçõ•es,- onde esses officiaes s•erão dassifrmdos 
por ord.em numerica na razão do màior valor do coeffidente de promoçfo. 

Art. 43. A verif.icaç'ã·o do coefficiente de promoção se effectuará proce-
dendo;se á s·omma do éoeff:ciente de merito e do coefficiente de antiguidade,. 
conforme o determinado no art. 11, correspondente a.o posto em qúe se acha 
o. offidal. 

§ 1.º A verificação dos coefficientes ·de merito e de antiguidade será f.ei-
!tt conforme determinam os arts. 12 e 13 . 

§ 2.º Para a pro.moção de cap<itão-tenente a ca·pitão de co-rv•etii serão 
ajuntados ao coeffiüente de promoção correspondente ao posto em qu1e se 
acha O offk'al OS •Coeffici•entes de promoção correspondentes á§ promoções 
an~erfores ;· e P,ara ·a promoção de capitão de mar e guerra a contra-almirante ·, 
serão ajuntados O•S coefficien•tes de promoção correspondentes ao · po·sto e1p _ 
que se acha o •official, os coefficientes de -promoção correspond·entes á pro- · 
moção a capitão de ·corv·e'.a e ·aos posto·<?- ·intermediario·s. : · 

Art. 44. ·O Mini-stro da Marinha ·poderá des'gnar -semestralmente, para 
se11ern intC'luidos nos quadros de promoção pa·ra a promoção . em .cada posto,, 
dous officiaes generaes, dous officiaes su·petior-es e dous offkia·es ·sub:alter-
nos do Corpo de Engenheiros Nava·es e das Class.es Annexa•s. · " 

§ 1.º Os ·officiaes d·esignados pe'o Min'-stro da Marinha para 1entrar nos 
quadro•s •de promoção entrarão em das·sificação com os demais offidaes pro- , 
pos1ros, só sendo incluídos no ·quadro de accôrdo. com o valor d·o r·es-pectivo : 
coeffidente de promoção. · 

§ 2.º A !'epartição -respectiva remetterá á Commissão de Promoções as 
cóp".·!l!s de as·~entamento.s dos o-fficiaes ·que forem desi.gn~dos para inc1usão 

· Il'Q·s quadros d-e promçição pelo ·Mini.stro da Marinha, complet.adas até o dia · 
da ·remessa, ·e bem .assírri os dadüs relativos ao.s officiaes, conforme a indi-
cação contida no mod~lo d.a proposta de promoção. 

Art. 45. O coefficiente de promoção dos officiaes que forem propostos 
á promoção por seus chefes ou commandantes ou que forem designado·s á 
promoção pelo 1Ministro da Marinha será accrescido de 10' pontos. 

Ar.t. 46. Os quadros de promoção terão vigencia· durante o período de 
seis mezes, de 1 de janeiro a 30 de junho e ·de 1 de julho a 31" de dez.embro, 
e toda·s as vagas ·que se derem durante a vigencia de um quadro de promo-
ções só. serão preenchidas pelos officiaes nelle inclui dos. 

Parng.rapho unico. Os quadros de promoção Sflrã0 publicados no Diario 
Of}iciaJ.. . 

Art. 47. Si durante a vigencia de um quádro de promoções houver· 
menos vagas do que o numer.o de officiaes nelle 1 inclui dos, os · offidaes que, 
nelle estando incluídos, não tiverem sido promovidos ao terminar sua vi-

. gencia e continuarem · a satisfaz.er as condições exigidas para a promoção, 
serão cons·idera.dos e acc.eitos ·corno novamente · propostos e entrarão de novo 
em cla•ssifkaçã.o ·com os officiaes que forem propostos e accehos parn a orga- · 
nização ,do qua·dro seguinte, •sendo-lhes levado em conta o augmento ou dimi- · 
nliição que · tiverem tido no r·espectivo coefficiente de· promoção. 

Art. 48. :Si durante a vigencia de um quadro de promoções houver 
mais vagas do ·que o numero de officiaes nelle incluídos., o quadro de pro-
moçõe3 seguinte sera augmentado,_ no p-osto · correspondente; do numero · 
dessas vagas, que serão preenchidas assim que o quadro de promoção · fôr 
publicado. 

A.ri'. 49. O numero de offkiaes que devem ~er incluídos nos quadros 
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de ptÓmoções corre-s-pondentes aos diversos postos dos corpos ·ou classes da 
Armada será proporcional_ ao effectivo dos diversos quadros, a saber: 

Para o Corpo -da Armada 

Quadros: 

,Ófficiaes subalternos. ,, . , . , , . . . . , .... . ......... . ....... . 
Capitãe·s de cor,veta. . . .... . . . ........ .. . . . .. .. .... . ... . ... . 
Capitães de fragata. . .. .... .. . ........ . . . , .... ... . .. ..... . . 
Ca·pitães de mar e guerra ................. , . .. ... , ......... . 
Co_ntra-almirantes. . _ ........ ._ . ... . ......... : . ..... ..... . 

Para o Cor.po de Engenheiros Na.vae•s 

Officiaes subalternos .. . . . .. . ..... , ......... , ... , .. ... ... . . 
·C>!j)pi-tães de corve1a, ................. . ..... .. ....... . .. . ... . 
Capitães de fragata .. ... , ... . ....... .. . , ............ . ...... . 
Capitães de mar e guerra .. . ... .. . ...... .. ... .. . .. .. . .. . .. . . 
'. 

Para e Corpo de Engenheiros Ma:chinistas 

Segundo·s tenentes. . ....... . ... . ....... , ... , . .. .... ._ . ... . , .. 
Primeiros tenentes . . . . . ..... ... .. ........ .. . ... ... .. .. . . .. . 
Capitães tenentes: , .. . .. , ... .... .... , ... , .. . . . , .. . ... .. . . . . 
Ca-pitães de corve1a .. .... ... . . . . . .. .. . ........ , ... . . .. .... . 
Capitães de · fragata., .... . .. ... ... _. ................. . ....... . 

Paira o Corpo de Sau.rf,e 

Officiaes subalternos .. , .. .. .. ............. .... . ... . . ...... , . 
Ca-pitães de corveta ..... ....... . ...... ... , . .......... . . ... . 
Capitães de fragata . . ..... ... .... . . . . . ....... ....... .. ..... . 
Capitães de mar e guerra .......... , . . .. . ..... . ..... . . . . , .. . 

Para o Cor,po de Commissarios 

Segundos tenentes. . . .. . .. . . .. .. . ... .. ..... ...... . . . ..... .. . 
Capitães tenentes. . . . ........ ... ...... .. .... . ........ : . .. . . 
Capitães de ·corveta ......... .... .......................... . 
Capitães de .fragata . , . . _. ...... . ........ . ... .. ... ._ . . ........ _. 

'5 % 
10 % 
25 % 
50 % 
75 % 

2'5 % 
50 % 
75 % 

1·00 % 

10 % 
20 % 
25 .% 
50 % 

100 % 

25 % 
25 !J~ -
75 % 

100 % 

20 % 
25 % 
50 % 

100 % 
Paragra-piho unico. A fracção, quando haja, sePâ em favor do quadro 

de ·promo.çõ·es. · 
· Art. 50. Todas as vagas 1que se derem durante a vigencia de um -quadro 

de ·promoçõ·e-s, com ex<:epção -do posto de ·almirante só -serão preenchidas 
pelos offidaes nelle in1cluidos<. ' _ 

Art. 51 . As promoções no Corpo da Armada, no Corpo de •Engenheiros 
Navaes e no ·Corpo de Saude, até o posto de capitã-o de mar e -guerra in-
clusive, serão feitas alternadamente, metade por esc-olha dentre o·s offi-ciaes 
incluidos no -quadro -de promoções e metade por ordem nume-rica de sua 
collocação no dito quadro. · · 

'Paragrapho unico . As promoções no Corpo ·de Engenheiros- Machinistas 
Navaes e no Corpo de Ccimmis:soai'ios, at·é o ·posto de capitão de fragata, in-
clusive serão feitas alternadamente, metade por es·colha dentre os officiaes 
incluid~s no quadro de promoçfü~s, e metade por ordem numerica ele . sua 
collocação. no dito qtil\.dro. 



- 275- -

'Art. 52. As promoções no Corpo da Armada, aos postos de contra-al-
mirante e vice-a·lmirante-; no Corpo de IEngenheiro·s Navaes e no Corpo de 
Saude, ·ao po.sto de contra-almirante; e nos Corpos de .Engenheiros 'Ma·chi-
nistas Navaes e de Commissario·s; ao posto de capitão de mar e guerra, a 
pmmoção ao posto d.e ·capitão de fragata pharmaceuüco, serão feitas unica-
mente por e•sco.\ba dentre os officiaes incluídos no •quadro de promoções. 

Art. S-3. A promoção ao posto de almirante :será feita sómente em 
tempo d•e guerra, por es·colha entre os vice-almirantes, independentes de 
condições• e coef.ficientes de promoção. 

Art. 54. Todas as ·promoções serão feitas logo em ·seguida ás vagas 
que occorrerem, e tanto estas, como as que forem feitas mais tardiamente 
por motivo de força maior, começarão a contar antiguidade desde a -data em 
que tiver occorrido a vaga corres·pondente. 

Paragrapho unico. Todas as vagas e todas as promoções serão publi-
cadas no Dicirio Official , immediatamente. 

Art. 5.S. Ficam extinctas .as graduações no posto immediatamente su-
perior. 

Art. 56. Nenhum o.ffkial poderá ser promovido . sem estar incluído no 
quadro ·de promoções em vigencia, salvo em tempo de guerra. 

1Art. '57. O official que se julgar le·sado em seus direitos por não ter 
sido incluído no quadro de promoções, ou por não ter sido promovido estando 
nelle incluido, poderá representar, me·diante autorização prévia · do chefe do 
Estado;Maior da Armada, ao Ministro da Marinha e, com autorização deste, 
empregar os meios de direito para a obtenção de justiça . 

. P•aragrapho unico. Não poderá ser negada ao official a licença para 
representar sobre promoção àu reclamar j udiciariamente. · 

Art. 58. No ças-o de ser julgada procedente e justa a representação do 
off.icial, será elle incluído no .qua-dro de promoções correspondente ao pe-
ríodo em que l·he cabia ser incluído. . 

Art. 59. Cas.o a inclu•são no quadro de promoções der ao offkial· o 
direito de .ser ell e promovido, será ·elle imrnediatame-nte promovido com a 
data· da vaga .que devera ter preenchido, ficando aggregado ao quadro até 
lia ver vaga. · · · 

Art. 60. As representações ou reclamações sobre promoção poderão 
ser feitas até o prazo de um anno para os officiaes que se acharem fóra do 
paiz ou nos E·stad.os do Amazonas e Matto Grosso e no Territof'io do Acre, 
e de seis mezes ·para os que se acharem na Capital Federal e nos demais 
Estados da Re·oublica. 

Art. 61. Êm tempo de guerra o Governo póde ·promover, independente-
mente da.s co·ndições exigidas no capitulo 4º e das demai·s regras estabele-
cidas nesta lei, os of.ficiaes cuja promoção for pro·posta pelo •commandante 
em chefe ou pelos commandantes de forças navaes solta·s e de navios soltos 
e de fortalezas· ou estabeJ.ecimentos que estíverem em operações de gu€rra 
so·b . .suas ordens., á me·dida da•s vagas que se forem dando. 

Art. 62. :Para o preenchimento das vagas que se derem em tempo de 
guerra terão preferencia absoluta so·bre todos os demais os officiaes que 
forem prop·o•stos. pelas autoridades mencionadas no art.. 61. 

§ l.º Si o· numero de vagas em tempo de guerra for maior do que o 
numero -dé officiaes propo·stos pelas autoridad·es mencionadas no art. 61, 
as vagas restantes :serão todas preenchidas por e·scolha do Governo, de-
vendo, porém, ter ·preferencia os offk:iaes que ti"verem satisfeito as condi-
ções do capitulo 4º, si e•stiv.erem em igualdade das demais condições. · 

Art. §3. Nfo .será limitado nem o numero dos officiaes que as autoridades 
·menciOnad·as no art . 61 pod-em pro pôr nem as épo·cas ou períodos das pro-
postas; essas autoridades só poderão , por.éi1:1, P.mpôr os officiaes quer do 
quadro ordinario, quer do _q_uadro extraordinano, que~ estan~o sob suas 
ordens ou nas forças ou navios sob suas or~ens, tenham praticado: 
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a) acto·s de exti ema bravura notoria e . publicamente reconhecidos _e 
comprovados em documentos ou partes officiaes de combates ou de O·peraçao 
d·e ·guerra; . • . . 

b serviços de guerra de extrema relevanc1a; notona _e. pubhcamente re-
conhecidos e comprovados em documentos ou partes off1ciaes de combates 
ou op·erações de guerra. . . . · . 

Art. 64. No•s casos ·de morte do of.f1c1al, sei a em ;tempo de paz, sei a 
em tempo de guerra nos casos das lettrais a e b do art. 63 e no·s casos 
de catastrophe ou d'e deS'astre em acto d·e serviç_o,_ a promoção póde te_r 
Jogar após a morte, i·ndependente de todas a•s cond1çoes e regras estabeleci-
das para os demais casos. 

CAPITULO VI 

Da promoção dos offfoiae·s no quadlro extrao;rd'i!rtari.o 

Art. 65. O official que passar para o quadro extraordinario irá occupar 
o Jogar na · escala immediatamente abaixo do official que no momento de 
sua pa·ssagem para aquelle quadro lhe ante·ceder immediatamente em anti-
guidade de posto. 

·Art. 66. Os effectivos dos diversos postos do quadro extraordinario 
não serão limitados. 

Art. 67. A promoção dos officiaes no quadro extraordi·nario será feita 
de accôrdo com o t•empo de serviço, contado desde a data da praça, a saber: 

A capitão-tenente, ao completar 12 a·nnos de serviço; 
A capitão de corveta, ao completar 22 annos· de serviço; 
A ca·pitão de fragata, ao completar 30 .annos de serviço; 
•A capitão de mar e guerra, ao completar 36 annos .d·e serviço. 
Art. 68. No quadro extraordinario não serã feitas promoções aos 

po·stos de officiaes· ,generaes. · . 
:Art. 69. Na contagem ·do t·empo de serviço ·dos officiaes do quadro 

extraordinario, serão desco·ntados os periodos previstos na lettra a do art. 15. 
Art. 70. Nenhum official do ·quadro extraordinario poderá ser promo-

vido sem preencher as seguintes condições: 
a) possuir a medal•ha militar; 
b) •estar no exerci cio· do cargo ou funcção profissional na Marinha ou 

em outro ministerio, exceptua;dos os que ex·ercerem mandato legislativo 
federal . 

. Para:grapho unico. Não se considera e•star fóra do exercicio o official 
no goso de licença para tratamento de s·aud·e, por periodo i.nferior a um anno. 

Art. 71. Não poderã·o ser promovidos os officiaes do .quadro extra-
o·rdinario: 

a) que estiverem jubilados ou aposentados; 
b) que estiverem em processo no fôro militar ou civel; 
e) .que ·estiverem ausentes sem causa justificada· 
d) .que estiverem prisioneiros de guerra; ' 
e) que estiverem cumpri·ndo sentença . 

. _ Art. 72: _A V•erificação do tempo ~e s~rviço ·e das condições de promo-
çao . d;9s off1ciaes do quadro extraordmano se11á feita pe.Ja respectiva re-
p.art1çao. · 

Art. 73. Trjmens·almente, a 1 de ba•ril e a 1 <le janeiro a 1 de juJ.ho 
e a 1 de outubro, será pu'blicada a lista do·s officiaes do qu~dro extrao!'di-
nar:o que devem ser promovidos no trimestre entrante. · · 

.Art ._ 74. Aos officiaes do quadro _ extr-ao-rdinario que tomarem parte 
em s-erv·1ço de campanha ou _em operaçoes <le. guena serão applicadas as 
mesma·s :regras para a promoçao como es.tabelec1do para os demais officiaes, 
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na conformidade do s arts. 61, 62 e 63, e bem assim aos que s·e acharem 
nos casos do a·rt. 64. 

A rt. 75. Si algum official do quadro extraordinario praticar alguns dos 
actos previstos nas· lettras a e b do § 11 <lo art. 14, o tempo <le s~rviço 
computado para a promoção será accresci·do de 25 o/o . 

CAPITU Li0 VII 

Di'siposi"ções gera.eis 

Art. 76. Será nu11a e de nenhum effeito toda a promoção feita ·com . 
vio.Jação das ·regras, condições e dis.posições consolantes d·esta lei. 

Art. 77. Afim de · assegurar a equitativa e conveniente distribuição das 
diversas commis·sõe·s, .as repartições· respectivas organizarão semestra lmente 
a escala de embarques, commissões e serviço de flot ilha, para os quaes serão 
nomeados durante o semestre entrante os offici~es que ainda a·s não tiverem 
preenchido. com indicação do tempo da commissão. 

§ !.º Es·sa e·scala será approvada pe.Jo Ministro da MaTinha e publicada 
no D Paria O'f!ficial a 2 de janeiro e a 2 de julho. 

§ 2.° Os officiaes ·.que se julgarem lesados .na confe-cção <la escala de 
commissões e . embarque poderão reclamar, antes, porém, de serem desi.gna-
dos para qualquer commis•são. 

§ 3.º O prazo para as commi·ssões que não envolverem condição para 
a promoção não poderá exceder a dous annos . 

Art. 78 . A base para a preferencia para as commis•sões de embarque, 
exceptuadas as de command'o, será a an ti gui<lade de po·st'O. 

iArt . 79. Nenhum officia.t poderá permanecer em commissão de em-
barque ou em flotilha por prazo maior do que o exigido pelas co·ndições de 
promüção e S•erá logo suhstituido quando o c-ompletar por" outro que não 
tiv·er ainda preenchido a•quella condição. 

§ l .°· Si um mez apó-s tem compl etado o prazo da commissão o offic ial 
nella não tiver 1sido substituido de facto •por outro para ella nomeado, a 
autoridade sob cujas ordens elle se·rvfr fal-o-ha regressar immediatamente 
ao Rio de Janeiro , .quando a commissão fôr e m f!otil'ha. 

§ 2.º O tempo de permanencia em qualquer ·commiss·ão .que exceder 
ao exigido pelas condições de promoção ou ao marcado na tabella para a 
escala de commis1sões não dará direito ás porcentagens correspondentes á 
na tureza, caracter, oir-cumstancia e Jo.gar da commissão , rn lvo em tempo 
de guerra. 

§ 3.° Si todos o·s .officiaes já tiverem preenchido o praz·o de embarque 
em navio prompto ou de flotil:ha, o re ferido prazo pod'erá seT exerci-do, 
nunca .. porém, além de um anno para as flotilhas e dous annos pa·ra 01s 
demais.. · 

Art. 80 . Nenhum official subalterno poderá ser empregado em com-
missão em terra sem haver preenchido metade do tempo ·de embarque, in-
clusive metade do tenipo de viagem ou de exercicio . 

§ l .° O ·serviço de minas submarinms e d·e aeronaves ou de aeroplanos 
é considerado como de embanque, mesmo que seja prestado em terra. 

§ 2.º Os offi ciaes destacados para commissão no . mar ou em terra con-
tarão o c·oefficiente ind·icador d'a commis1s ão para a qual forem destacados. 

Art. 81. Os offi ciaes· com licença de favor ou em férias contarão o 
coefficiente indicador d·a commissão em que se acharem como si estivessem 
em serviço, nao ex•cedendo a um mez. 

Art. 82. O numero de matriculas nas escolas ·p rof i s~ionae·s e no Curso 
Superior de Marinha será , ainnualmente , na proporção necessaria para ·que 
os offkiaes possam preencher essa cond·ição dentro do intersticio do posto. 

§ l .° Nos· tre·s primeiros annos, a contar da promul·gação desta lei, a 
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condição de curso das escola-s profissiona.es poder•á ser substituiaa por um 
exame da especialida·de prestado na respectiva esc-ola pelos offidaes que 
tenham •servido pelo menos seis mezes como e·ncarregados de incumbencia 
da respectiva especialidade . 

. § 2.0 Para os capitães-tenentes que tenham mai·s de dnco annos de 
posto, o Curso Superior de Marinha poderá, no•s do·us primeiros annos,_ a 
contar da promulgação desta lei, s er substituído por um exame das matenas 
prestado na Escola Naval perante mesas organizadas pelo Ministerio da 
Marinha. 

Art. 83_ Afim d·e prever a attribuiçã·o dos coefficientes i·ndicadores 
·respectivos, serão effectuados annualm.ente, em época designada pelo Mi-
nistro da Marinha, exercícios geraes de tiro ao ·alvo de .artilharia e de tor-
pedos e de movimentação geral das machinas de todos· os navios q.ue esti-
verem em condição de servir, inclusive os de fes.erva . . 

·§ 1.0 Taes exerdcios serão denominados "prova:s de efficiencia" e serão 
executados por todos· os navios, seja isoladamente, seja em commum, .em 
uma mesma época, dentro d:o prazo de um mez, em c·ondições de pé de 
guerra, obedecendo a · regras e a in.strucções previamente estabelecidas de 
accôr·do com a classe, typo e categoria dos navios, dos armamentos e das 
machinas. - · 

§ 2.0 A execução e os resultados das provas de efficiencia serão fisca-
lizados e verificados por uma commissão de aJibitros nomeados pelo Minis-
tro da Marinha, composta de dous offi·ciaes superi·ores ·e dous subalternos, 
do Corpo da Armada e de dous engenheirns macbini·stas, sob a presidencia 
de um official general, a qual apresentará a lista de classificação dos navios, 
segundo os resultados apurad·o.s. . 

§ 3. 0 Os officia·es que fizerem parte da commissão de arbitras não 
poderão fazer wirte da ·cornrnissão de promoções. 

Art. 84. Os actos· men<Cio·nados nas lettra.s a e b do § 11 do art. 14 
.e ·nas lettras a e b do art. 63 serão devida1mente comprova'dos por uma 
·commi·ssão de inquerito, nomea.da: 

a) pe.Jo chefe do Estado Maior da ·Armada, quando .se tra.tar d,e com-
inanda·ntes de ·força naval .que não o sejam em chefe ou estejam i·ndepen-
dentes, comrnandantes de navios soltos ou de fortalezas ou estabelecimentos, 
inclusive os que e•stiverem sob a dependencia dire-cta do Ministro da Ma-
rinha ou de outras autoridades, exoe·pto <los commandantes em chefe; 

b) pelo com.mandante em c'hefe, quando se trtaar de commandantes 
de força ·naval, navio ou estabelecimento sob suas ordens; · 

.e) a commiss.ão será compo·sta de tr·es· membros mais antigos do que 
o official autor do acto sujeito a inquerito; 

d) a commis.são de inqueri-to será dispensada sêrnpre que o acto tiver 
sido pratic·ado sob as vistas ou s·ob as ordens directas . -ou immed.iatas do 
chefe do Estado Maior da Armada ou do commandante em chefe estand·o 

·estes presentes no Jogar ·da acção. · ' 
·Art. 8'5. ·Para a attribuição dos coefficientes indicrndores a -que se 

refere o § 10 do art. 14, o•s inventais, livros ou trabalhos apresentados pelos 
officiaes serão examinados por uma cornmis.são de tres officiaes dos· quaes 
um offi.cial general, nomeado pelo Ministro da Marinha. ' 

1Paragrapho unico . Quando se tratar de assumpto de especialid.ade um 
dos membros .da comnfrssão, pelo menos, deverá ser um engenheiro nav~l da 
dita especialidade. 

Art. 86. Tanto o parecer da commissão de inqueri to a que se refere 
o art. 84, como o parecer da commis.são technica referida no art . 85 ·serão 
publicados em ordem do dia e no Diario Official. ' 

Art . 87. Todo official poderá requerer a co·nstituição de uma comrnis-
s-ão de inqueri to ou de uma commis.são tec1111ica para os fin•s ·dos arts. 84 
e 85, o que não lhe poderá ser negado. 
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Art. 88 . A data :cte inicio de - Tempo de .Cu erra - e a de sua ter r.P.1· 
nação será indicada em ordem do dia do chefe d0 Esta:do Maior da Armada, 
·e as datas d.e 'iniéio e da terminação das :___ Operações de Guerra - serão 
indicadas em ordem do dia pelo ,commandante em chefe das força:s nava·es 
em O·perações, o qual indicará na mesma occasião a zona ou zonas abra·n· 
gidas pelas o•perações . 

ArL 89. Entende-se pelas express0es': 
Official subalterno - Os que se acham nos postos de 2" tenente, 1:" 

tenente e ca·pitão·tenente; 
Official superio·r - Os que se acham nos postos de ca.pitão de corveta, 

capitão de fragata e capitão de mar e guerra; 
-Offioial ge.neral - Os que se acham nos .postos de c0ntra·almirnnte, 

vice-almirante e almirante ; 
Tempo de guerra - O período de tempo em hostilidade contra o 

inimigo; . . . 
Serviço de campanha ~ O prestado duran:te o tempo de guerra na zona 

ou nas zonas a alcance da acção do •inimigo; 
Operações de guerra - As operações effectuadas em contacto estra· 

tegico ou tactico com o inimigo. 

Navio "ª reiser;vai 

O navio que não se achar equi.pado, guarnecido e prompto, em condições 
de serviço normal, ou .que estando eqll'ipado , guarnecido e prompto de 
pessoal, estiver em concer.to que o impossibilite de serviço normal por 
prazo maior ii!e 60 dias. · 

Tein'[Jo de vfa.gem 

O tempo passado em navegação de porto a porto , e para os . machini·stas, 
o passado com mais de u1m terço , inclus•ive, das caldeiras funcciona!ld 0, 
-quando . no porto . 

Tempo · IÍ!e exercicio 

O .tempo passado em ·exerc1c10 com as machinas mo toras em movimento, 
ou em cond.ições de pé de guerra . 

Art . 90. Os aeronaves ou aeroplanos serão considerado·s na reserva 
quando desguarnecidos do pessoal riecessario e quando , estando guarneci· 
dos, se acharem d·esm0ntados em condições de não podererÍl ser utiliza•dos 
no prazo de 8 dias; em viagem, quando em traj ecto aereo; em exercício, 
quando em ex•periencia•s ou mano•br.as de treinamento ou instrucção . 

§ l. º A fracção de dia de viagem ou de exercício se~á contada como dia, 
tanto para os na.v•ios , cbi:no para os aero.pfanos ou aer.onaves. 

§ 2. º Co.nsidera·se como de flotilha o s·erviço prestado nos ri-os e affl11· 
entes e nos res·pectivo•s Estados onde .eidstam flot ilhas fluviaes, mesmo que 
os navios e estabelecimentos, onde é prestado o s-erviço, ·não façam parte 
da flotilha fluvial. 

Dispoisiçõeis transitoria,s 

A11t. 91 . A applicação das regras contidas, nesta lei começará a ser 
feita no semestre seguinte áquelle em qu-e fôr promulgada, devendo no inic-io 
do . semestre .que se seguir a ·esse, ser publicado o primeiro dos qua-dros ·.de 
promoção . 

tArt. 92. A a~tribuição dos coeffici-entes indicadore·s correspondentes 
ao perio·do anteri.or á promulgação desta le i, ser·á limitada ás commissõe.s, 
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ás approvaçõe·s nas es·colas profi ssionaes, á medalha militar, ao tempo 
de serviço e ao de posto. 

Art. 93. Decorrido o prazo de seis mezes, a contar da data da promul-
gação desta lei, não poderão mais ser feitas reclamações sobre promoções 
feitas anteriormente á . sua p-romu!gação. 

Art. 94. Ficam revogadas as disposições em contra-rio . 
Gamara dos Deputados, 29 de maio de 1912.-Aiigusto Carl().s de Souza 

e Siiva. 

RIBMOIDELAÇÃD DA JIJDMIN·ISTiRAÇl'JO DA MARINHA 

-A mensagem do Poder Executivo de 29 de maio proximo passado soli-
cita do Congresso Nacional renovação da autorização conferida pelo de-

creto legislativo de 4 de janeiro de 1911, sob o n. 2.370, 
Pa,receP elo 81·. para remodelar a admini,..fração da Marinha, creando ou 

801,1,zci e Silva supprimindo as repartições que a necessidade dessa 
reforma dictar, revendo os regulamentos existentes, 

porém sem augmento total do orçamento. 
A expo'sição que acompanha a mensagem esboça uma ligeira critica das 

reformas fe.itas na adminqstração naval em 1907 e em 1911. A de 1907, subor-
dinando a direcção de to.dos os- serviços a insp•ectorias directamente depen-
dentes do ministro, dava a este uma autoridade, no entender do relator, 
demasiado ampla, pois .que centralizava . em su:is mãos todas as decisões, 
embora de importancia minima,- levando;o , pela tendencia natural, peculiar 
ao uso do poder e ao habito de mando. a confundir a acção de ordenar com 
a de executar, a dispensar-fe da collaboração ·e coop·e-ração dos orgãos au-
xiliares e -interme.çlia·rios, que eram a·ssim annullados ou a·bsorvidos, não 
exi<stindo um orgão technko-militar a cuia teC'hnica o ministro pudesse e 
deve!'i;;e re:correr para a boa solução e racional encaminhamento dos as-
sumptos da pasta. . 

A de 1911 restringiu a ampla e illimitada auto-ridade do ministro _crean-
do um "Almirantado", forma·clo pelos .offi.ciaes generaes chef.es do quatro 
grandes ramos em que ficou dividida a admi11i·stração naval e por dous mem-
bros _ civis, chefes da Directo·ria da Co·ntabilidade, a quem compete superin·-
tender a administração naval, sob a direcção e subordinação immediata do 
ministro; isto é, estabeleceu o collaboração permanente dos chefe.s -dos quatro 
grandes departamento·s da administração com o ministro e entre si, deu a 
esta collaboração a cooperação que lhe ié. indispenrnveL do agente .economico 
o chefe da contabilidade - e assegíuou-lhe o espirita de continuidade ou de 
unidade administrativa com a inclusão dq agent-e administrativo por excellen-
cia - o director da :Secretaria. -

INão o·bstante esse estreito e permanente convivia que assim . ficou 
gerndo entre todos os elementos da administracão superior, conforme parece 
ter sido o intuito do legislador, seja por motivo de má interpretação dos 
textos regulamentares, sej"a ·por defeituosa ou incompleta adaptação dos in-
dividu-os ao es·pirito da lei , seja pela ausencia de regulamentos 'ubsidiario-s 
ou complementares, seja emfim por um dfeito mecanico de inercia op·pondo 
á ·acção das novas fórmulas de administração a resi·stencia dos · habitas ad-
quiridos em muitos annos de rotina, é um facto que essa convernencia na 
administracão, de onde <levia advir sua unidade e sua estabilid~de. ·não 
logrou attingir o objectivo visado. Diz a exposição ·que essa fórma ··de 
direccão superior, que visoü a descentralização dando aos chefes dos ·quatro 
grandes departamentos a "faculdade de decidirem, sem a interferencia mi-
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nisterial, pontos de somenos importancia ", libertou o ministro da tarefa 
burocratfra cammum;, dam1do.J/!he folga; para o eXJame dos pro•blemias cordiaes 
(o grypho é d"O relator), mas que ''trouxe o grande inconveniente de isolar 
o min.Ãstro dos or~ãois de ilnformações". 

B·asta essa çleclaração para revelar um vicio na applicação do systema; 
ella constitue uma prova de ·que a·s leis, ·por melhores .que sejam, nada 
valem pelas fórmulas com ·que são enunciadas quando s·ua. execução não 
mantém .um a estreita e intima correlação com o espírito que as ditou . 

E é justamente pela aus.encia dessa necessaria 'Correlação que a 'Creação 
dos almirantados de 1907 e de 19 11 deu um resultado c"Ontraproducente, 
pois, no dizer da exposição, o processo admini-strativo tornou-se mais di la-
torio, •porque no Almirantado de 1907, constituído por 15 officiaes •g.eneraes, 
.numero esse realmente excessivo e injustificavel, "os -debates, algun·s es-
tereis~ . procrasti.na vam o curso regular dos negocios · publicos ", e n o de 1911 , 
reduzido o Almirantado a quatro membros (além de dou·s civis), "o accumulo 
de funcções attrihuidas a tão poucos vogaes a.inda mais· aggravou o mal 
dilatorio". 

-Esse accumulo de f.uncções é proveniente, na opinião do relator , ·de má 
interpretação dada á funcção d·o Alr,nirantado, .e da ausencia dos regul amentos 
nos quaes deviam estar bem discriminadas e delimitadas as funcções de 
cada ·um dos departame"ntos e repartições, e dos respectivos serventuarios . 

A ex·posição .co.ndemna a organização dos Almirantados de J.907 e de 
1911 e a descentralização e:stabelecida pela reforma de 1911, entendendo 
que "a remodelação não consultou na arena praüca o interesse ·publico". 

O relator não está de accôrdo com esse conceito , embora reconheça que 
uma das feições prej udiciaes des.sa remodelação é o facto, realmente deplo-
ravel, della immobilizar em serviÇos burocraticos um grande numero de 
j·ovens officiae-s dos primeiros postos, ·que em qualquer outra marinha nunca 
seriam .distrahidos da vida activa do serviço no mar ou nas forças promptas 
ou escola·s, para d.esempenharem f.uncções mais proprias para officiaes re-
formados e mesmo para emprega d"Os civis. 

Accresce ainda ·que na.quella remodelação o·s serviços technicos foram 
totalmente esquecid·O·S ou incompletamente attendid·os, o que é inadmissível, 
attcndendo a que a Marinha é hoje o mai·or campo de applicação tec.hnica, 
scientifica e indu·strial, onde a constante e, por vezes, vertiginosa evolução 
do prngress-o se exerce .de modo mais intenso e radical. . 

A exposição, não -obstante declarar ·que "a unificação carrega o titular 
da pasta de absorvente e exhaustiva tarefa", prefere-a ao systema de des-
centralização •que re·parte e delimita a autonomia dos differentes orgão·:s e 
agentes da administração, porque elle "em compensação proporciona a pre-
ciosa virtude de pol'o (ao ministro) ao corrente dos factos, de qualquer 
emergencia subitanea, afim de adoptar rapida e opportuna providencia" . 

!Entende o relator ·que, posta a questão ·nestes termos, maior é a vãn· 
ta•ge·m de avaliar o ministro .de •::;.ervi ~os .e preoccupaç~es de ordem s ~cu :id_a
ria e de pequena monta, cuia soluçao esta na capacidade e na attribuiçao 
.dos agentes imme.diatos. ou subalternos, do ·que a desvantagem, aliás toda 
pessoal, ou melhor, toda de amo: propri"o ou de melindr~ .pessoal , de não 
ser uma rapid·a e opportuna providencia adaptada pelo mimstro em pe·;;soa , 
quando . o pó-de e deve ser sempre e em todos os casos pela autoridade a 
quem incumbe imm~diatament~ pro.videnc.iar, isso sem _prej? izo da commu-
nicação e approvaçao do m1.!11stro. De resto_ outra nao pode ser a regra 
raGional em to.da a·dministraçao onde as funcçoe·:s, os deveres e as responsa-
.bilidade5 de cada agente estiverem •betn estabfilecidas e bem discriminadas , 
de accôrdo com o principio da divisão do trnbalho; e justamente a violação 
dessa regra e o esquecimento desse pri.ncipio é que tem provocado o in-
succes·~ o <le todas ·as administrações da :Marinha, gerando a àbsorpção pelo 
;ninistro de todas as funcções · e serviços, annullando · a collaboração e ' a 
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c-ooperação de todos os outros elementos administrativos, extinguindo todo 
o esp-irito de ·iniciativa e de te·solução, erigindo o proce·sso dilatorio como 
r1orma lorrente do serviço, retardando· o.u irri pedindo providencias de caracte.t 
11rgente, inadiavel ou indispensavel , convertendo em lettra morta os regula-
mentos e disposições, imposs-ibilitando toda continuidade na. administração e, 
por fim, implantando no animo de todos essa diathese moral e intellectual 
_:_ o medo das responsabilidades. 

T~ndendo ao fim da cen~rahzação ·a:lmin;strativa e vlisando reunir n-0 
poder pessoal do ministro todas -as faculdades quer militares, .quer eco-
nomicas, quer technica·s, a exposição propõe a reconstituição do systema. de 
ins·pectorias de 1907,. ·para "·com ellas restaurar .as emanci paç.ões hierar-
chicas", e a transformação do Almirantado em uma "c.orpor.ação meramente 
apuradora da antiguidade e do merecimento dos ~erviços dos officiaes, para 
a promoção e reforma, medalhas, reserva, reversão, licença e demissão, po-
dendo, por excepção, ser ouvida sobr·e prngrammas de technica militar 
naval". 

Em resumo·: o objectivo da nova remo<lelação proposta é reforçar a 
autoridade pessoal do ministro, tornando seu arbitrio independente de quaes-
quer. res•tricções e sua acção quer administrativa; . quer economica , q.uer 
technica, quer militar, independente da opinião, da colla•boração e da coo.pe-
ração de _.quae·squer outros orgãos da administração, mesmo consultivos ;. e 
retirar do Almirantado. as funcções administrativas e. exec·utivas com que 
elle se acha investido. 

julga o relator que um assumpto de . tanta relevancia, do qual depende a 
segurança das instituições em tempo de paz e a integridade nacional em 
caso de. •guerra, .qua l seja o proces•sb adaptado para tornar efficiente a util i-
zação ·da marinha mediante um systema de administração conveniente, não 
póde ser resolvido lig·eiramente, sem um estudo cuidadoso, ·baseado no .con-
fronto .das administrações navaes estrangeiras e na consi·deração das condi.· 
ções especiaes do nosso meio, da nossa fórma de governo e das confrngencias 
poli tico-geographicas da nossa def.eza. naval, e sem um exame "consciencioso 
do caracter e da na tureza dos quaes se acha revestida a administração de 
uma marinha moderna. 

; 

.A direcção de uma marinha moderna é uma tarefa essencialmente e 
por excellencia technica. Não quer isto dizer qÚe o titular da pasta . d~va 
por força ser üm technico, mas ·impõe, como condição de successo, .que a 
direcção su_perio_r . emane de ym. nucleo, on~e o espirita profis sional, de par 
com a acçao m1lttar e a sc1encia da techmca , se allie,. se harmonise e se 
confunda com a orientação da politica e com as restricções da economia. 

O .que é uma organização naval? - E' um systerria no qual uma arma 
- a esquadra e seus accessorios - tem de ser manejada por -um braço a 
ad-ministraç.ão e os quadros do pessoal, segu.ndo as inspirações . de cerebro 
- a direcç~o superior, e é. do funccionamento autonomo de cada um desses 
elementos, dentrn da orbita de sua competencia, que resulta a efficiencia 
d'a ·marinha. . 

.Cada um delles deve ser por tal fórma constituido e ter suas attribui-
ções de tal modo determinadas, que cada ordem ou indicação emanada da 
.direcção superior corresponda ·em acerto e -opportunidade á imp<Jsição ou 
contingencia .qu·e a determinou e se traduza, ind·ependente das distancias em · 
_movimento e acção proficuos . e do maximo de intensi-dade, transmittindo á 
arma - a esquadra - através ~o braço - a administração , - a energia 
_da v.ontade governamental e rea!Izando-a em actos de execuçào, promptos. 
comp1etos e acertados. · 

A dir.ecção de uma. marinha está na depend encia immediata ·da oriema-
_9ão politica ·e economica do paiz. ·e n.ão póde deixar .de ficar inteiramente 
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'sulfordinada a esta, pois é uma consequencia della;. mas, para que essa 
direcção· se exerça de modo a realizar ·no campo da execução aquillo que é. 
'indicado ou exigido pela orientação politica e economica do paiz, e realizai-o· 
·de modo cabal e ao abrigo de dolorosas surprezas e humilhantes insuccessos, 
faz-se mister ·que o ·agente dessa orientação, que é o ministro, se utilize 

•constante e permanentemente da colla·boração e da cooperação dos elementos 
·miUtares technicos e administrativos, que por seus conhecimentos profissio-
naes e por sua especialização , ·são os unicos capazes de conhecer da na-
·tureza, da fórma e da extensão das medidas necessa·rias para que a politica 
·naval satisfaça e preencha plenaménte os intuitos da orientação politico-
.economica do ·Governo. · 

'Dahi . a constituição da direcção superior de todas as marinhas em um 
mgão politico - o ministro - e um orgão militar-administrativo-technico -
·:o Almirantado, na forglaterra; os Ajudantes, nos :Estados Unidos; o Conse-
lho Superior, na França; o Gabinete do Imperador, na Allemanha; o Conse-
lho do lmperio, na Russia; a acção ·de todos elles é secundada e ampliada 
pelos Estados Maiores, pelas Secções Technicas, pelos Departamentos dó' 
Guerra e pelas Commissões Permanentes . · 

·.Em todas essas marin:has a direcção superior é exercida não pelo mi· 
nistro unicamente ou sómente, ao seu arbitrio excl-usivo oti illimitado , mas 
pela acção combinada do ministro com todos esses elementos acima citados, 

~ e nenhum ministro. mesmo tomaria a responsabilidade de decidir assumptos 
·<le gravidade ou importancia sem recorrer ás luzes e conselhos daquel!es 
.auxiliares, nem ordenaria ·quaesquer medi·da·s de natureza technka sem pré-
·viamente com elles concertar s.ua resolução. 

E' tão complexa e variada por seus aspectos technicos e militares a 
•direcção de uma rnarinha, e é tão consideravel a responsabilidade envolvida 
·em certas decisões, das quaes depende no momento ou vae depender de 
futuro a s.egurança interna e externa da nação, ·que é hoje impossivel a 
·um homem, embora profissional, seja elle dotado de excepcionaes quali-
.dades intellectuaes e de ineg.ualavel resistencia physica, pretender por si só. 
por sua unica iniciativa e por sua unica vontade, desempenhar a funcção de 

·minis tro sem repartir sua autoridade com outros orgãos de direcç'ão superior 
-e sem sujeitar seus actos ·e projectos ao estudo e ao exame dos chefes que 
se acham á testa dos grandes serviços .. 

!Essa circumstancia, aliás ; em nada dimim1e a autoridade administrativa 
do ministro nem prejudica sua posição hierarchica, porque todos os actos, 
quando expressos em ordens, ou dimanam directamente do min.is tro ou teem 
·o •seu consenso , e longe de enfraq.uecerem o prestigio e a acção ·da adminis-
·tração, antes os fortal ecem porque se apresentam ao espirita de to dos sem 
o caracter pessoal ou arbitraria, mas co,mo o resultado de uma decisão 
oriunda da consideração dos verdadeiros 'interes•ses do Estado e após um 

·exame feito por competentes responsaveis. 
O orgão principal da direcção superior é e será sempre o ministro, ·que 

é o arbitro do que convém ou não convém faz·er dentre o •que lhe. é indicaélo, 
·aconselhado ou proposto , porque é .elle o representante .e o depositaria da 
orientação política e ecunomica governamental , á qual estão sujeitos e sut-
ordinados. todos os negocios 'do E stado. 1E' a eHe que ·cumpre pôr a admi-

Ttistração da Marinha de accôrdo com a orientação po!itica do Governo , e 
presidir a distri•buição da economia do modo que se lhe afigura mais .con-
veniente para o·bedecer a essa orientação , dentro das indicações suggeridas 

·pela technica. 
Ma•s o ministro da Marin:ha tem _que resolver, decidir, autorizar ou or-

denar medidas. de caracter militar ou technico, correspondentes á realização 
da politica da qual é ell e o agente e depositaria ; e tão complexas e variadas 
.são essas medidas, sua extensão é tão consideravel e tal é a somma de 
.conhecimentos e·speciaes que ellas exigem, .que mesmo num profissional 
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_nunca __ será passive! encontrar reunidos todos os requisitos que o habilitem 
a assumir por si só a <lirecção superior çla Marinha. 

'Dahi a necessidade -de completar a constituição da direcção superior 
collocando ao lado do ministro um outro orgão -permanente, ·com aptidões 
militares, technicas .e administrativas, .que com el!e collabore e coopere 
constante. e inseparavelmente no esrudo, preparo e organização das medidas 
necessarias para a consecução -do obj ectivo visado pela p_olitica, o qual é 
_;ndicado pelo ministro, min_istrando a este .as informações, indicaçõe·s e 
consel hos de -que este .necessita para inteirar-se do modo como póde e como· 
deve ser ·executa<lo o que .el!e ordena e conhecer do .que el!e póde e deve· 
ordenar com •successo e sem desastre o·u p-rejuizo. 

Esse orgão complementar da -direcção sup erior, a cuja existencia j·á se 
referiu o Relator anteriormente ao tratar do mecanismo da direcção superior-
das diversas marinhas, não é mais do que um elemento auxiliar -da acçã(} 
ào ministro, seja .qual fôr a sua denominação, si almirantado, •si conselho· 
superior, si gabinete, si estado-maior . 

O Almirantado Britannico é o typo por excellencia -desse systema de· 
direcção; nelle a autoridade e responsabilidade . do primeiro Lo!'d (que é o 
ministro) é incontrastavel; o•s demais Lords, inclusive o primeiro Lord naval -
(que corresponde ao chefe de Esta-do1Maior -da Armada, isto é , o comman--
dante em -chefe), são meros executores, na orbita de suas attribuições, ·das 
medidas dei::idida>S a.u ordenadas pelo primeiro Lord, após deliberação com-
pulsaria em commum, muito embora sejam as ordens expedidas não em 
nome do p·rimeiro Lord, mas do Board do Almirantado. 

Todas a·s· marinhas, tomando o exemplo da administração naval britan-
nica, adaptaram variames d-o Almirantado Britannico adaptadas á fórma de-
r;overno, á tradição e á índole dos respectivos paize·s, de modo a constituir 
a direcção superior -com todos os elementos, -politico , .militar, adminisfrativo 
e technico, que são indi>Spensaveis para tornai-a efficiente, -de modo a asse--
gurar uma intima .e forçada col!abvração de todos elles na execução ou 
realização da politica naval des·ejada pela nação . 

E a necessidade dessa -colla•boração se evidencia cada vez mais de· 
fórma tão imperiosa, i·sto é, a necessidade de dar ao orgão politico-economico-
da direcção superior (o ministro) o auxilio directo e compulsorio da technica, 
q.ue a França aca·ba de reorganizar o •Estado-IMaior General da Marinha,. 
creando ·dois -departamentos, o -de director de -Marinha e o de <lirector do 
Material. O <Chile acaba igualmente de crear um Almirantado. 

'Ü melhor exemplo nos vem, porém , dos Estados Unidos da America do-
Norte. Os americanos, cuja marinha tem -dado provas de uma excellente 
organização, ·sendo a-q:uella onde os problemas de material e da instrucção 
do pessoal tem recebido mais sati.sfatoria solução, não obstante todos os seus 
ultimos ministros terem sido civi·s_, verificando a insufficiencia technica e 
administrativa do mnistro para dirigir por si só a Marinha, deram ao ministro-ª co.Jlaboração imme-diata e inseparavel, compulsaria, de quatro ajudantes <le· 
minis·tro - af.des - .que com elle 'dirigem e administram a Marinha, minis-
trando-lhe conselhos e informações e sup·erintendendo os serviços principaes 
e:n que se acha di_vid ida a admni-stração. São ell es: o -Aid for Ope-rations,. 
a1d for Material, J\1d for ln·spect1on, e Ai-d for Personnel. 

São -elles os verdadeiros conselheiros do ministro, conforme foi decla· 
rado na exposição que justificou sua creação, seus auxiliares directos esco-
l~ido·s _ent~e os o~ficiaes géneraes e superiores, e todo o serviço da ' adrrti-
mstraçao .e ·encamrnhado e executa,do por elles de accôr-do com as ordens e-
resoluções do ministro, o .qual por sua vez nada resolve nem ordena sem 
ppéviamente o.uvil-os e c om elles concertar . 

(Esta reforma, que está em vigor ha mais d-e Ires annos tem ·dado excel-
lente resultado e foi proposta e planejada pelo proprio ministro -da Marinha,. 
o Sr. M~yer, .que a apresentou dizendo que era ·o resultado -de uma amalgama 
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do que elle tinha encontrado de mel:hor nas ma~inhas ingleza, franceza, 
allemã e japoneza . .. . 

E note-se que o titulo dos . chefes dos quatro grandes dep~rtamentos 
não . recebeu. a denominação de director ou in spector ou superintendente, 
como era natural; r~cebeu a denominação de ·Aid, - ajudante, ·- para que 
ficass·e bem clara e bem patente a intenção . do legislador e o obj ecto da 
reforma isto ·é, .que ·aquelles funccionarios , aqueles chefe.;; de serviços, 
eram an'tes de tudo e principalmente, .destinados a constituir o orgão auxiliar 
da direcção superior, sob a fórma de conselheiros e collaboradores do orgã(} 
politico - o ministro. 

A par desse orgão permanente da admini stração superior, mantem a 
m::. linha ameri·cana um naval general Board . .que é como um conselho supe-

.. rior na marinha franceza, que com o Naval War CoHege e o Office of 
Naval Intelligence _..:__ correspondentes a secções de estado maior general de 
outras marinhas e a secções do Almirantado Britannico, effectuam a ·prepa-
ra<; ão militar e technica para a guerra. 

,Eis ahi, em seu espírito e em ·sua· fó rma , o mecanismo da direcção 
s1.1p erior que a experiencia e a pratica teem feito successivamente . adap tar 
por todas as principaes marinha.s, mercê do qual conseguem ellas manter 
::;,ta efficiencia com o maximo de economia, pondo·•se em harmonia com a 
(;;:ienta•ção política que regula sua utilização e decide ·do seu emprego e 
co.\l ocando-s.e ao abr igo do s exageros, dos desvios e dos erros oriundos da 
i::;x,;essiva ou ahsoluta preponderancia pessoal dos ministros ou do sectarism(} 
das es·colas. 

A actual fórma adaptada p·ara a direcção superior da nos:oa Marinha 
pela remodelação de 1911 é uma consequencia da evolução que nella se tem 
operado constantemente desde os primeiros dia·s da Republica. 

De todas as remodelações pos.tas em pratica, ella .é a que mais se ap-
proxima dos .system a·s em us o nas marinhas bem o•rga nizadas; pela divisão 
em quatro departamentos principaes e pelas attribuiÇôes do Almirantado· 
existe uma verdadeira correlação entre ella e os systemas americano e inglez. 

Julga o relator .que ell a, isto é, a actual instituição do Almirantado, 
constituído pelos chefes dos quatro grandes depa·rtamentos em que ficou 
dividida a administração, póde e deve Eervir de ponto de partida para uma 
organização mais sati sfatoria , mediante convenientes .instrucções nos regula-
mentos, como . no funccionamento do systerna, que co nvém tornar mais ex-
pedito ; mas considera qualquer modificação fund amental no caracter 
constitutivo e na natureza admi nistrati va do Almiranta.do como um verfadeiro 
recuo na evolução para um regimen ha muito necessario para a ·boa direcção 
d:i Marinha, e para o .qual tendem todas as marinhas: o regímen da divisão 
do trabalho e da repartição das responsabilidades. . 

Converter o actual Almirantado em uma simple·s commissão de estatis-
tica ou de ,revisão hi storica, será privar a direcção superior de orgão militar 
technico-a.dministrativo do qual ella não póde presci nd ir; ser-á concentrar 
na mão de um só funccion ario um poder discricionario para resolver com o 
unico auxilio de sua . a·:itidão pessoal o·s problemas complexos e variados da 
adm;nistr-ação naval, será entrega,r na mão -de um só homem a ta refa ingente 
e formidavel de organizar e preparar a defesa marítima da Nação, despre-
zando cons,c1entemente o concuréo dus elementos mirtares e technicos, que 
só elles poderão to rnai-a efficfon>e e victoriosa e dos elementos a adminis-
trativos iincumbi·dos de promoverem sua real izaçào. 

A volta ao systema das inspectorias da remode1ação de 1907 seria 
igualmente um recúo, ·com a aggravante de que o systema creado pela refe-
rida remodelação ficaria mutilado com o desapparedmento do Almirantado 
que ella instituiu. 
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E' conveniente comtu<lo, uma remodelação _ na constituição do·s diversos 
departamentos cre;dos pela reforma· de 1911, no sentid.o de impedir a im-
mobilização de offi.ciaes dos primeiros postos em serviços burocraticos e de 
tornar mais simples e rapido o serviço corrente. Taipbem é necessario dar 

·uma parte mais ampla ao elemento technico de cujo concurso, absoluta-
mente indispensavel, a .reforma não cogitou sufficientemente. 

Uma das consequencias da volta ao systema de inspectorfas de ·1907, 
seria a annu!lação do Esta<lo·Maior da Armada. 

O clepartamento do iEstaclo1Maior da Armada, é em todas as marinhas, 
o orgão mais importante de toda a administração_. E' a elle que inc~mbe ·a 
tarefa da preparação final e consequente execuçao de todas ·as medidas de 
ordem militar; é nelle que se accumula toda a energia que vae transformar 
em movimento a concepção da direcção superior; ·é por seu intermedio que 
se realiza em acção a vontade governamental; elle é como o braço que im- -
pelle a arma - a esquadra -, dirigindo-a so_bre o ponto fraco elo inimigo 
ou concentrando-a sohre o ponto a defender. Sua tarefa na paz é ainda 
mais penosa que na pmpria guerra, porque· é ao EstadoiMaior da Armada 
que incumbe a previsão do imprevisto pel'a arregimentação ·de todos o•s re-
cursos e de todos os elementos., abstractos e concretos, que possam servir 
ao ataque ou rea.lizar a defe-sa . 

Tal departamento, de tão magna e primordial importancia, fôra de todo 
annullado pela reforma de 1907, onde suas funcções frearam abusivamente 
desviadas para outras repartições e pnincipalmente para o Ministro em 
pessoa . 

Actua '.mente, pela 'feforma de 1911. o Esta:io-Maior general recebeu 
um desenvolvimento perfeitamente de accôrdo com o fim a que está desti-
nado , e ficou do-t~do de uma organização_ que pôde soffrer com vantagem o 
confronto ·com a que existe nas boas marinhas . 

.Q relator pensa que o departamento do Estado-Maior deve ser exce-
ptuado da autorização para nova remodelação e que as modificações que a 
p.ratica aconselhar em sua actual organização ·5ejam objecto - de projecto 
especial, em separado, ad .referendum do Congresso, exceptuadas. as que visa-
Tem sua ampliação para os fins do estudo e preparação para a guerra e a 
reshtuição da autoridade judicial .ao chefe do Estado-Mai.o.r genera·, _ 

A remodelação do actual sys.tema de a:iministração da Marinha é con-
veniente, a titulo de revisão complementar. 

To.do esforço deve tender a consolidar um systema cujo mecanismo 
·bus•que a simplicidade, onde a acção constitucio.nal do Mini·stro fique asse-
gura-da sem prejuízo da collaboração directa e compulsaria dos chefes dos 
grandes departamentos ·que· estão á testa d os serviço·s da esquadra prompta 
e suas deoendencias, do material, <lo pessoal e da technica, onde a autori-
da.de d~ .Estado-maior da Armada seja ampla, dentro d·a orientação traçada 
pelo Minrstro, em tudo o ·que se referir á preparação e execução das me-
didas de car.acter militar. . 

Pensa· o· relator que o actual systema pôde servir de excellente base 
para attingir a uma fórma de administração naval correspondendo ao obj e-
ctivo acima indicado, basta nte dficiente e satisfactoria para collocar o _paiz 
ao abrigo de incidentes desagradaveis como os motins dos dreadnoughts e do 
Batalhão ~aval .oriundos. de deficiencias na administração, e par.a cohibir os 
abu·sos e 1mped1r anarch1a e a desordem dos quaes dão testemunho o arbi-
traria emprego das verba·s .nos aprovisionamentos, as encommendas e modi-
fi~ações de navios sem audien~i~ º1'.. sciencia dos orgãos technicos responsa-
ve1~ os cont.ractos ·sem espec1f1caç?es de. obJ ecto contractad·o; as espe-ci fi-
caçoes orgamza.ctas anonymamente a revelia dos engenheiros navaes. a mu-
.dança de lY'pos e systemas 'de armamento ·por deliberação peEsoal · do Mi-
nistro , a encommenda de diques para navios que nelles não podem ser sus-
penso-s, as obras e construcções irregula.rmente ordenadas. a inco.mpleta 

, 
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e frouxa fiscalização na execução dos· ajustes, ·emfim todos os males e in-
convenientes ·que derivam de a·rbitrio illimitado e da exclusiva autoridade 
pessoal do administrador, ainda o mai'S bem intencionado e mais cheio de 
virtudes moraes . 

.Esse tem sido o ohjectivo vizado pelas successivas r.eformas por que 
tem passado a administração da Marinha . O systema de inspec·to.rias auto-
nomas inaugurado em 1907 foi o passo mais resoluto para romper com os · 
velhos moldes .de rotina e simplificar a marcha dos serviços, separando a 
parte administrativa <la militar ·propriamente dita. Não foi, porém, mais do 
que um passo, uma tentativa para a Jransição que o novo material vinha 
impôr ao velho processo de administração . !Seu resultado foi incompleto, 
por.que os regulamentos era m constantemente . viol"ados. ' .• 
- A remodelação de 1910, ·que se seguiu, veio cbnti.nuar o sal4~ar !)1ov:i-

mento de impulsão, acabando ·por encontrar, em principio, a formula de 
administração rnais consentanea com as necessidades de uma marinha mo-
derna e com as condiçõe'S impostas pelo mod·erno material. Foi ella uma 
ver.dadeira co.nquista effe·ctuada por nós no terreno de administração, que 
nos deu a solução tão ardentemente tlesej ada pela Marinha de possuirmos 
um apparelho naval semelhante ao adoptado pelas experimentadas marinhas 
européas e pe.la marinha americana. . 

Não obstante •seus exageros e demasias, especi-almente no que respeita 
ao effectivo do pessoal de algumas repartições e algumas omissões na 
constituição do Almirantado e do 'Estado1Maior da Armada, ella aintla mais 
nos approximou da fórma definitiva e póde, mediante uma criteriosa. revisão, 
que a não altere nem na es·.sencia nem na fórmula schomatica, converter-se 
em um ·systema perfeitamente adaptado ás nosras condições politico-militares-
econorriicas. 

Em todas as organizações ou instituições, vai uma grande differença da 
lei es·cripta á lei ·que é applicada ou executada . Se a applicação ou execução 
da lei não é feita na conformidade e na obediencia do que ella pre·screve de 
facto, mediante regulamentos redigidos sob a inteira füspiração do espirito 
que a dictou, não póde o insuccesso ser attriquido á propria lei, mas aos que 
a interpretam e a appJicam. 

Essa anomalia tem si do, ncr entender do relator, · uma d.as causa·s de fra-
casso das melhores reformas realizadas na administração naval. 

Desde algum . temp o, notadamente durante a gerencia da pasta da Ma-
rinha por officiaes generaes \la Armada, a maior par te do·s regulamentos 
e muitas das instrucções para o serviço não teem sido cumpridos, nem na 
lettra, nem no espírito, nem mesmo ·parcialmente, e ministros tem havido 
que foram elles ·mesmos 0·3 primeiros a não cumprirem ou a violarem os 
regulamentos por elles mesmos baixa·dos, e a não baixarem os regulamentos 
necessarios para a execução das leis por ,el!es promulgada·3. 

•E' um caso de tlesidia, de má vo.ntade, .. le incompetencia? O relator 
pensa sinceramen.te que não. Ao contrario. Ess a norma abusiva que se 
tem co_nstituido em regra geral, provocando a mais completa anarchia na 
direcçã·o da Mar:nha, ' em '"ido justamente inspiorada pel-o desejo de fazer 
boa administração, no entend·er dos res•ponsaveis por ella, os quaes, con-
fiantes em sua aptidão, saltam frequentemente por cima de !.eis e de .regula-
mentos, ·su:bst:ituind-0,lhe.s a seu arbitrio e a su·a VO'ntade, sempre que leis e 
regulamentos constituem um obstaculo ou um empecilho á execução das 
medidas que julgam necessarias ou sempre .que el!as contrariam a tendencia 
para absorpção e para a centra1ização. 

1E' e"Sse o mal que corróe a administração naval e sua causa é o facto 
dos ministros serem oHiciaes generaes da Armada. 
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•Por um effeito muito· natural de continuid·ade de habitos e de tradição 
hierarchica, o Ministro da Marinha, .que é almirante, entra · para a pasta 
com a convicção de .que vae exercer não uma delegação politico-économic;a 
do Poder •Executivo em uma fupcção de administração "publica, su'bordinada 
a leis e ·disposições emanadas do Poder Legi·slativo,_ mas um verdadeiro 
tommando militar em chefe, onde a obe'dieµcia i.ncondicional dos adm L'1is-
trados s.ubstitue ·para tod os os offeitos a iniciativa e a autonomia dos che:es 
de serviço e •serve de excusa á irresponsabilidade e á inacção. 

Uma disposição não •se . cumpre ? Uma lei é violada ? Um 
navio ou uma divis ão estão mal ap'parelhados? Uma preterição vem ferir 
um direito adquirido? Commette-se um erro technico na escolha de um 
typo de navio? Fai·se um contrncto irregular ou lesivo_? Abonam-se ve.!lci-
mento·s illegaes ? Negam-se vencimentos ou va.ntagen;;; legaes? Gera-se a 
indiscipUna .nas guar.nições? Ge.rceiaose ou anmilla;se a autoridade do·s 
grandes .orgãos da administração! · 

1E' por ordem do almiranfe m}ni stro, diz-se, e tanto basta para que 
ninguem ouse rec lamar. 

A segurança de saber .que se preGume, a -confiança em sua experier.cia 
' profissional fecham o espirito e o entendimento do ministro .que é almirante, 
ás ponderações e conselhos, por vezes acertados, dos outros almirantes e 
demais profissionaes , muitas vezes especialistas c9mpetentes, nos quaes elle 
deveria e poderia encontrar excellentes collaborad ores e auxiliares naturaes . 
.Especialmente, a ingerencia do Poder Legisla.tivo nos assumptos da pasta 
da Marinha tem o poder de ir rjtar. os almirant.es ministros, e is•so explica 
a p.rova1da reluctancia que elles manifestam em sujeitar os actos de sua 
administração ao exame e á i.niciativa do Congresso, da qual dão testemunho 
os con·staiites e successivos pedidos de autorizações amplas para remodela-
ções e reformas , á revel.ia do voto do Congresso, com evidente inversão da 
doutrina constitucional do regímen. . 

.Essa verdadeira normalidade se explica tão ·sómente pela conl'ic ~ ão em 
que estão os ministros almirantes de que elle·3, em virtude de sua qualidade 
profissio.nal, estão muito mais no caso de legisl_ar a·certadamente so·bre as-
sumptos navaes do que 0·3 mais bem apparelhados civis, cuja collaboração 
nesses assumptos ~e lhes afigura antes pernicio·sos' do ar e util. Facto es.se, 
aliás, de todo inveridico, do qu.al a exi·stencia de parlamentzres co.mo L'a· 
nessan, Lockroy, Charles Bos, Delcassié, Ma·c-Kenna, Balfour, Dilkes, Selborn, 
Br~ssey, ·1:-au_rindo Pitta, J esuino. C~ar::loso, _Homero Baptista, Azeredo, G!y-
ceno e o ms1gne propugnado.r do programma navql de 1907 'o senador Pi-
nheiro .Machado , dão uma farta e exuberante contraprova. ' · 

. Quando o ministro da Marinha é um almirante, o principio fundamental 
que regula toda a administração naval ré o ·da infalibilidade ministerial por-
que a propria condição hierarchica do mi.n_istro, como profissional, i~hibe, 
como se •comprehende, que elle consinta a nao considerar como impertinentes 
a critica, a OJ?Ínião e a collaboração dos outros profissionaes que não tenham 
1ogrado antenormente enco.ntrar o caminho de s ua condescendencia. O amor 
Proprio ._ profissional, o melindre hierarchico, a · propria natural vaidade do 
cargo encerra o ministro que ré almirante déntro de uma verdadeira torre 
de marfim, sendo ·que só terú direito de cidade aquillo ·que se arholda ao 
d~gma ministerial, de o~de é banida toda idéa, por melhor ·que seja, que 
.nao tenha o parto de Mmerva, e onde os clamores dos thuriferarios suffo-
cam . o éco . das timid~s reivindicações suggeridas pela consideração de in- . 

. teres·se nac10nal. Dah1, o· afastamento systematico e irreductivel de toda a 
collaboração extra nha ao pequeno sequito ministerial, o desprezo a·bsoluto 
·pelas impo.rt·a~t~s e ~nsubstitutiveis . f~mcçõe:s do Almirantado, relegado para 
o rol das mutJhdades ( ! ) , o amesqmnhamento pertinaz do Estado-maior da 
Ari:ri·ada, o de·3~aso ostens!vo d~s corpos technico·s e o ponto de vista es-
treito e mesqu rn ho da onentaçao de um grupo; substituindo a toda uma 



\ 

\ 289 

1egislação consagr.ada por quasi um• seculo de experiencia, a to<la uma 
technica ·haurida no - estudo e na observação dos outros po·vos mais - adian-
fados, a todo um SY'stema cuja força e ·cuja efficiencia repousam justamente 
no concurso de. todos, na convergertcia de todos os esforços e de todas as ·. 
:a·ptidões para um mesmo objectivo - a boa . administração. . 

,Por outra fórma não se explica a tendencia centralizadora e absorvente 
.dos ministros almirantes, levando-os a ·concentrar·em ·em suas mãos toda a 
autonomia, toda a iniciativa e toda a responsabilidade, substituindÕ~sé' a 
todos os outros orgãos da administração , antepondo sua .vontade á lei e á 
1ogica, fazendo do nosso organismo nava•! um macrocephalo, onde todos o•s 
·orgãos, á excepção da ca·beça monstruosa, estão atacados de uma pa.ralysia 
cque já é chronica. 

tQ habito do mando, ·corrnborado pe.!o da obediencia que lhe corresponde, 
·estabele-cido desde muito no tirocinio prnfissional, a•s relações de amizade, 
camaradagem e inimizad·e para com os demais almirantes, que um ministro 
.almirante leva a pasta, fazem com que em todo o ap.parelho administrativo 
uma submissão e uma o·bediencia, todas mais apparente•s que reaes, se· 
.substituam, commodamente, por condescendencia, a to•da inidativa e suffo-
.. quem todo sentimento de critica official, de reacção legal contra os excessos 
do poder, contra os errns te~h.nicos, contra o sectarismo das escolas, contra 
as fantasias do ministro, fazendo degenerar em mailedicencia aquillo que 
devera constar <le documentos officiaes emanados das autoridades comi;e-

.tentes. 
O nosso apparelho de administração naval t.em ·sido constituído, e agora 

mais do que nunca, pela reforma d·e 1911, por um systema no qual um 
ministro deve crdminlstra:r a Marinha com a collaboração directa e incessante 
·de certos e determinados o'rgãos, que são: 

ü Almirantado, para as questões 1de so•lução difficil, organização de 
·programmas, interp.retação de leis, apuração de direitos e assumptos geraes. 

0 ·Corpo de Engenheiros Navaes, para os assumptos da technica e da 
'tactiea naval, comervação, preparação e -producção de material . 

O Esta<lo-iMaior da Armada, para o cornmando e direcção . da força 
prompta, disciplina, educação . militar e profissional, justiça, organização de 
:planos de mobilisação, estatística, estudos especiaes. 

A Superintendencia de Portos e Costas, para o estudo da co·sta, pharóes, 
·segurança da navegação em geral, regimen, policia e defesa dos portos. 

A Superintendencia do Material (ultimamente crea-da), para a acqui~i
rção, co.nstrucção, fiscalização e efficiencia do material. 

Tendo a colla·boração e o auxilio permanentes desses diverso·s orgãos de 
direcção · superior, a funcção do ministro é ·a de um a.dministrador que dirige 
ioda a marc·ha do serviço por intermedio dos orgãos competentes, estabele-
cendo a necessaria correlação entre elles e fazendo re·speüar sua autonomia 
e sua iniciativa. O mi.nisti:o admJinistrel ãirigindo a acção dos outros orgãos; 
esses executam. Mas dentre elles um ha que assume uma f1fücção capital e, 
·emprego immediato da força; e•sse é o Estado-Maior da Armada. E ' o orgão 
de commando. Temos assim uma ·differenciação immediata entre a funcção 
.d.o ministro e a do chefe do ·Estado-Maior da Armada. Um admiJnistra e 
dirige; o outro comm1an1da. !Está ahi a doutrina mater . da administração na-
val - - a separação das funcções · administrativas das militares. 

Mas infelizmente não é ,i·sso que se dá quando os ministros são almi-
Tantes. Um ministro almirante não se restringe a administrar a Marinha e 
dirigil-a; . elle .quer cond:emmal-a. IE passa a ·commandal-a de facto, ailnullan-
do des-de logo a funcção de ·chefe de Estado-!Maior da Armada. Um exemplo: 

·um ministro da Marinha não é uma autoridade militar nem uma autoridatle 
prnfissional; e.ne não póde exercer ·o commando 'de uma força naval só pelo 
facto de ser ministro, nem · póde o Presidente da Republica delegar-lhe 
funcções de commando. Pois bem, quando o .presidente Campos Salles foi 
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em visita ao Rio da Prata, assumiu o . comman?o da di~isão o .ministro da<. 
Marinha de então, o saudoso e honrado alm1ra~t~ .Pmto da Luz. Esse 
facto foi um monstruoso absurdo, porque . a pos1çao de command-ante_ .de· 
.à·ivisão nàval collocava o ministro sob as ordens do ch:efe d~ Estado-Maior· 
da Armada, ·que era seu ·subordi_nado, confori;ne prescrevia a lei, ou collocava 
a divisão de seu commando fora do quadro das forças regulares da Ar-
mada. Outro exemplo: quando o honrado .alr:iirante Ale:ic~ndrino de. Al_encar· 
comparecia á bordo da esquadra para ass1stn os exerc1c10.s, assumia igual--
mente o seu commando, ·creando o disparate de haver dous ·commandantes em_ 
.:hefe simultaneamente para a mesma es.quadra, o ministro q·ue o era por-· 
que a·ssim se improvisava de moiu proprio, illegalmente, setn lei ou d.ecreto• 
que o autorizasse a esse abuso de poder, e o chefe de Bstado•Ma1or da. 
Armada, por elle mesmo ministro , .erigido , por disposição legal, em comman-· 
dante em chefe permanente. 

O abuso assim revelado mate.rialmente nesses simples episodios, se· 
. estende e propaga a toda a administr~ção naval, onde os m~nistros deixa.ndo 
de ser admi.nistradores, se arrogam, 11legalmente, a-s func çoes, prerogal!vas; 
e ·privilegias de commandantes em chefe , substituindo os avisos e portarias 
regulares por ordens em memoranda, ou mesmo verbaes, .dadas directa-
mente a unidades su·balternas, á revelia dos legítimos chefes ou comman-
dantes em cuja dependencia ellas .se acham. Nem de outro modo pó de ser,. 
quando o ministro é um Almirante, porque está bem de accôrdo com o· 
coração e o e·.>pirito do homem o exercicio de uma autoridade para o .quar 
nos sentimos aptos, para o qual desejamo·s p.ro·var que somos aptos, e cujo 
exercício nada se o·ppõe de consistente a não ser pequenas disposi ções de lei 
inoffensivas; e só um ministro ·civil, igno-rante de todos os segredos dat 
nautica e temeroso da•s responsabilidades incorridas, e consciente aliás da. 
natureza de suas funcções, ·se resignaria á renuncia do pennacho de com-· 
mando, dada a impossibili·dade de exercei-o. 

Os ministros Almirantes têm •sido inconscientemente os principaes f<t-
ctores da balburdia, d·a anarchia, da desorientação ·que vem desde algtíin 
tempo caracterizando a administração da Marin.J-a e tornando- estereis os 
melhores e•sforços por elles mesmos tentados para tornai-a effici.ente . Nã o 
·que o seu desejo n'io fosse 'º fazer boa ou e•navel o.u que lhe-s fall' a:sse· 
capacidade para isso; mas porque sua ·condição de prnfissional faz.ia com 
que elles perdessem de vista o caracter exclusivamente adminis trativo do· 
cargo, além de outras cous•as politico-psychologicas. 

Um almirante as·cend·e á pa·sta da Marinha; com elle sóbe á suprema: 
direcção um pequeno grupo de officiaes de sua confiança. . 

;Forma-se um Gabi.nete onde o sectarismo technico, affectivo e adminis-· 
trativo ª 'ssume os fóros de tloutrina. Des•de esse momento todos o•s outros: 
orgão•s ·da administração ficam annu1lados. · 

Inaugura-se uma nova dictadura ministerial. O Estad.o-1Maior da Ar-
mada, de primeira e mais imJ?ortante das repartições navaes, que é, perde· 
seu carac~er e sua f.orça co.n~1gnados no ·papel e passa a ser ·3implesmente 
~ma secçao de SJa~mete, CUJOS recados por v~zes sancciona -depois de ter 
tido .Jogar. a ex;emçao; por que? Po-rque o ministro, send.o um Almira.nte,. 
talvez mais antigo do que o chefe do Bstado1Maior conhe·ce tambem como· 
eHe do seu officio, sabe melhor do que elle o que 'convém faz.er póde tão 
bem como elle assumir a responsabilida·de do que ordena na ~erteza de· 
acertar com maior prnba·bilidade, entende inutil ·perder tempo. com consultas: 
e -delongas para a execução de uma medida que elle, se.rido profissional ,. 
sabe tambem como deve ser ordenada e como pó-de e deve ser executada. 
O chefe do Bstado-<Maior é simplesmente deposto de suas funcções de 
com1!1andante em chefe, as quaes passam a ser exercidas pelo mini·strCJi·· A!m1rnnte . · 
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O Corpo de Engenheiros Navaes, que 'é o o·rgã_o technico por excellencia,. 
sem cuja opinião e sem cujo assentimento .não póde e não deve ser pregado 
um simples prego -em toda a Marinha, é logo substituido pela technica do 
Gabinete, •o•nde funcc-ionam extra officiosamente um .ou dous engenheiros 
da confiança cJ.o grupo detentor do poder •e d.a ·scienci.a do momento, e ,. 
então, desde _o rnhlistro até ao mais mod·esto d·os ajudante,!l, todos: •se im-· 
provisam em constructores nav.aes., em es.tm•tegistas, em engenheiros1 civis, 
em economos, e com grande ga1Ud'.o da a.dminis1tração, .surgem os 'program-· 
mas navaes, -o•s p.lanos de na vi.os, os ;\)lroj·e·ctos de . edHicio1s, juiga-se o valor 
'Ios navios p.ro·postos», discutem ;se as especificações e de·cidem-se a•s encom-
mendas1 de navios e as mudanças de •armamento., ·em grnnde ·se.gredo, com:. 
grande surpreza das autoridade3 ás quaes todas es.sas multiplas tarefas 
competiam. 

1P·or que? Porque o minis.tro sendo um ailmirante, ·o seu amor proprio" 
profi~sional não admitte que outros pr.ofis,sionaes como eVie 'p•oss-am ter idéas 
mais acertadas do que elle em •questões d•a tecihnica naval, nem encontrar· 
soluções mais acertadas e mais •convenientes para · o brilho de sua admi-
ni·s.tração e para -o interesse d·o ·Esta·do. 

\Porque quando um a.lmirante entra para a pasta da ·Marinha, j•á elle-
Ieva uma grossa bagagem de idéas e de proj ecto-s com ois quaes se iden-· 
tifkou d·uTante toda a Gua carrei,ra, já tem sua opinião, .certa ou erradà, 

_sobre quaes os ·navios que ente:nde d-eve a Marinha p.os1suir, já leva su11s 
prefer.encias sobre tfpos, .modelo•3 e specimens .. de material, p1arecendo-lbe 
poi•s, com to.da a razão, absolutamente inutil appellar para a sc.iencia e ex-· 
periencia alheia qua·ndo elle tem a sua propria .e a dos auxHiares chegad-os. 
á s•ua ·p1oss•oa, e nâ·o querendo além: disrn arriscar-se a e3barrar com obje-
cções que diffkuhariam ou impediriam a·quiHo que elle reputa como sendo 
o bom, o c·erto, o conveniente p:ara a .Mflri'nba. De certo um ministro civir 
não agiTi:a do me .. smo modo_ 

, Não tendo amor propfi.o profissional nem tendo conhecimento·s apro-· 
fundados da tecbnica , ·elle, quaesquer que fossem su.as preferencias, não-
desdeniha.ria do. auxmo dos que :deves·s!em legalmente com elle collaborar e, 
'iO >Contrario, a elles rec·orrer·ia levado pelo natural de·sejo de acertar e, ãinda. 
mais, péla necessidade de dar ao·s 1seus act'.Js o ap.o-io e a sancção d-o.s com-
petentes. 

A funcção superior e decisiva d·o Almirantado , de .estudo e res·olução dos; 
grand·es pr-oblernas nav:a·es, •que 'não são nem p-odern S!fü o fructo de urna 
administração ·trans itori a.- e ·passageira, como :s.eriá •sempre a dos ministros 
da Marfoha em u:m regímen repul;Jlica·no, enc·ontra 'º 1rnaior o·bsfaculo -na·. 
coexistencia com o regímen ·dos ministros almirantes, porque esses .têm · uma 
invenoivel relutancia ·em sujeitaT s·ua. acção ao exame do Almirantado, em 
attenid-ér -ou mesmo so!kitaT os Geus co·nselhos, em adootar suas decisões 
e ainda menos em •com eUe partilhar a tarefa da admini stração e a gloria. 
das grandes .soluções .. 

Um almirante que é ministro considernr-s.e-ha sempre diminuído em 
sua autoridade !profissional e hierarchica .se -tiver de submetter sua•s idéas 
e· projectos á consi.deraçã.o do Almirantado e su1jehar :se á sua critica, dis-
cussão e talvez rejeição por parte dos demais almirantes, especialmente se 
levarmo·s em conta o facto de que nerµ sempre estes obedecem aos dieta.· 
mes de uma ·completa imparcialidade. 

E' muito natural, pois, que os :ministros almkantes co nsiderem o· Almi-
rantado tal como elle devei s·er .. e como o é na presente organização, como· 
um obstacul·o e 1_1m empe·cilho á •sua acção administr~tiva, e iss•o e2'plic:a 
o papel intei.ra-mente nullo que o Almfrantado tem tl~o na evoluçao da. 
Marinha durante as gestões dos ministro•s almiranrc;s. · 

Compçehende-se por isso que .a exposição de m~tiv.o~ do actua\ minis.tr.o· 
da Marinha p·wponha a r·etirada com\--;leta das attr1bu1çoes com que foi º' 
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Alrni·r.ántado ·investido pela reforma de 19 t'F e à S·Uil transformação de uma 
simples commís.sãó cte ·apuração do hi·storic(l ,referente ao·s officiaes; . rnas 
ainda mais c e comprehende que o Congre·ss-0· mão acceite ess·e p.onto ·de 
visrta que vvem sacrificar á convei:iienciil: pes<S·oa.J de um casei_ i::aTiücular, 
c9mo seja a existencia transi to·ri·a · de ' um· mini•sfro almirante, o ·ponto .ca-
pital da verdad_eira doutri[Ja ·_de _ admini·stq1.çAo· n~:v.a_l ; mutilando · um systema 
qu'E: ·já ·est_á _beni· proximo de sua fórma definitiva ; •piela amputação de um 
orgão qu·e está desti'nado a _permittit .!eis "ém ·quem · mais · conf.i:liva. ·Nem 
o sentimento de c!_aGSe deve i:epellir o já bim tal'di·o adv·en;to dos rnJnistro.s 
civis. 

Não; . a reformà que a admrimis1ração naval necesrsita não é esta. O 
que é preciso é romper com a praxe que ha vinte anno.s vem destruindo 
_a _M·arinha; . o que é preciso é .uJll ministi:o .civil. Essa é a reforma mater, 
sem a qual nenhuma das outras dará .resultado. 

! . !.· •• • ••••• • ••• • • ' · •• ( • ••• • •• ..• · ~ \ •••••• , . • •••••••••••••••• 

A praxe d.os ministrns almirantes foi inaugu.rada pelo lmpe·rio com ·o 
minis.terio Lada·rio. Medida destinad·a .a ·concilia·r a boa :vontade d.a Armada 
em torno do throno que se enfraquecia., seu .resultado foi 'Con.tra·producerite. 
A es·colha do almirante Lfld·ari·o . teve por effeito imrnediato · d·esgos•ta•r \viío-
fundamente dous chefes de prestigio - Wandenkolk e Mello·. Pouco ·de-
pois, .a conducta mes·quinha do rninis·tro .La·da.rio· p.ara com o commandante 
Mdlo no Ea.rrc~o, em Valparaizo, -offendeu •cruelmente o sentimento da 
cla·~·se, tornando-o ant:p ~ thic·o e reuni1ndo em torno de Mel-lo as melhores 
sympathias. 

Ao proclamar-se a RepubEca, Ladario, ,apezar de .almirante, apeza'r de 
.sua conducta altamente cavalheiresca e1 nobre, a•pez·a.r de ter cahido ba-
leado , não teve um só cal}larada a seu lad·o, e viu-se trahido e abando-
·nado po·r aquelie's em quem mai:s confiava: Nem o sentimento de classe 
nem o respei·to hierarchico puder.ani. manter sua auto-ridade; a Marinha 
a•bandonou-o em, massa para acclamar seu riv·al - Wandenkolk. 

Foi aquelle um dos erros dct ultimo governo· da Manar.chia: a ascenção 
de um almi.rante á pasta da Marinha, longe de conter .a Armada dentro· 'da 
fidelid·ade ao throno, a'nda mai·s delle a divorciou, porque v.ei u acirrar 
rivalidades, provocar re taliações e suscitar a ind·.o::;ciplina entre -os prn-
·prios chefes. · 

A Monarchia havia. pens·ado em Saldanha da ,Gama para m~nistro , e 
:podia ter i.gualmente chamado Mello ou Wandenkolk, apeZ'ar de Saldanha 
da Gama e Melkl serem apenas capitães de mar e guer-ra; isso porém não 
-modific.ava. S·t•a.sive•lmente o resultado, visto que a p·ref.erencia de um im-
porta'Va no .sacrifício .dos demais, com offen<(l ao- ·Seu melindre e ao Geu 

::amor proprio. 
O que a Mo·narchia devia ter feito era collocar um da1quelles :chefes · 

·como chefe do EstadoiMaior de um ministrn civil; e., si Sal<la.n:ha fosse 
o escolhido para aque1le cargo, é .bem prov.avel que o terceiro ,reinado ti-
-vesse sido prodamado. 

rA Republica segui·u ininterr•uoptamente a 1praxe legada. pe!.a Mona;rchi·a, 
entregando a pasta da Marinha aos almirantes. · Isso se justificava nos 
:primeiros di,as do regímen porque não se .trata1va prop.riament.e <le adJmi-
nistrar a ·Marinha, ma•s de commandal-a, e rmais -ou rri.enos dictatorialmente; 
não eram propriamente mi•n.i.stros que a Marinha .tinha; eram -verdradeiros · 
caudilhos' collocad!'ls á sua· testa · em virtude- do · prestigio poolitico de que 
gozavam e da força que repre·senta.v·am. De·sse syNema, .ao ·qual .a Repu-
ô lica não poude fugir .em razão das p'roprias contingencias de momento, 
res.ultou a revolta de setembro." · · · 

Feita a· ·paz, ·foi ainda um ministrn almirante que recebeu q· encargo 
de recolher os destroços da Marinha e com elks · organiza·r a resistencia 
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-ás ve!J.ei~ades e 'Perigos de uma reacção incom;frtuciona1 contra . .a no•va 
. :ordem.; nao-,.er.a a.inda de administrar que s·e 'C'lli•dav-a, ,ma·;:; de ter a Armada 

na mão de um comman:lo militar supremo-. 
. !Depois, a praxe .foi ·con_tinuada ate hoje, sem que houvesse para ~ j'usti

f'!Cal-a _ne~ -os mesmo~. :motivos, nem as mesmas razões, nem as mesmws 
convemencrns . nem a mesma necessidade. Mas continuou, e com os me·s-
·mos inconvenientes. - · 

A ~-epubli-ca chamando alrn;•rante ,pa-ra a Jpaista da Ma.rinha, quiz pô.r 
·e:n prat!·ca ? !em.ma -:- a Marinha. para o·s almirantes · - es•perando desta 
forma hsoni ear o sentimento de clasF•~, conciil:iar-lhe a boa vontade asse-
gurar a realiz,ar de suas aspirações dando-lhe um interprete !egiotim~ · e in-
suspeito, manter a disciplina, esta0belecer a <:-ordialidade .na•s regiões do man-
do, garantidhe uma acertada orientação technica e pôl-a ao abrigo da influ-
·enda deleteria da politica; mas o resultado tem ·s·ido totalmente . contrario 
.ao objectivo. 

O.s minis1ros almira.ntes, não deram - a :Marinha para os almirantes 
- mas a Marinha para uqi almi•rante - o que é minis:tro, porque é unica-
mente a sua vontade que impera contra a de. to-dos os -outros almirantes, 
m·ui0tas vezes com s·acrificfo da 1propria administração e prejuízo para a 
effi-c;enci-a da Armada . vontade es•sa que impera a ital ponto de não terem 
_po-dido os· almirantes indicar ou escolher •os• oNiciaes de s'lla confiança para 
com.mandar os navios sob su.a•s ordens, •como se f.azi.I!. nà Monarchia , e nem 
mesmo 9s seu•:; proprios secreta.rioo-s e ajudante5 de ordens, acce'. tando 
.aquelles• que o m1n·is1ro lhes sugge.ria ou impunha. 

!Não deram ~ a Marinha pa·ra os •almirantes - porque o almirante que 
·é ministro administra e -co-mmanda ao mesmo tempo, isolado do.s demais 
alm'rantes, que ignoram totalmente -o·s proj ectos e idéa.s ·da administração, 
não são sobre ellas -cons'l!.ltados ou ouvidos, nem gozam da mais• simtples 
in;ciativa ou da mais inoffensi·va autonomia. mesmo nas funcções que oc-
~upam, muito embora ellas e•stej am discriminadas e .lhes sejam garantidas 
.em leis e regulamentos . que não .são cumpridos. 

IExpHca-se isso , e o consequente fracasso da insti:tuiÇão do Almirantado, 
nas gestões dos mi1nis•tros almirantes, poTque ha isempre um na.tural con-
strangimento da parte do minis tro em desvendar os• seus .proje•ctos e su-
j eital-o·s. á critica e conselhos dos dema·i·s almirantes , todos mais• ou menos 
na espectativa de ascen:!erem por sua vez á suprema gestão, ass-im com!l 
existe uma certa reserva por parte dos vogaes do Almirantado em crif!car 
Jivre e .s>inceramente as medidas prnpostas ou ordenada·s pelo ministro, seu 
comuanheiro de classe, motivada pel0 ·natural re-ce'.o de meli.ndrar seu amor 
pro-prio p-rofissi•onal ou .susceptibilizar seus sentimentos de camarada, cousa 
de 4ue elles mesmo:s querem estar ao abrigo quando, po·rventura, sejam 
·'Por sua vez ministros. . 

A i:rrax·e -dos miniE-tros almirantes, longe d-e satisfazer ao·3 se•ntlme·ntos 
de clas'se e conciliar-lhe a boa vollltade, lhes é nooeiva e prejudidal, porque 
a escolha de um almirante para ministro , sendo um a preferericia ex-cepcio-
nal, susc'ta desgostos· e• .e-rêa rivalidade ent·re todos os que se presumem 
dever ter t·ido a preferencia, a qual s:e estende .e pro-paga. aos seus res-pe-
·ctiv·os amigos, gerando· um ambiente d -e mal-estar, com sacrifid~ da "or-
·dialidade e da s-incer·ida-de nas r.egiões do mando; e desiPerta a ma von.tade 
p·ara com o Governo, a proposito de . quasi todos o·s f\'C~·os d.a administ'fação, 
JJO-rque esses· actos nãq teem um caracter de gene.ral~dade, que. os repre~ 
s1~nte como um producto <lo accôrd_o .e da collabo·raçao da Man11;ha , mas 
uni.camente o caracter <le acto•s exclus.ivamente pessoaes, promov~dos por 
um pequeno grupo e d.entro da class·e, e aos_ quaes, ~mbora mui'.as vezes 
}njuSJtame·nt~, o descon.tentamento &era.! ~l!nbue motlvo_s mesq_umho·S· _de 
rnteresse pnvad·o, como aconteceu amda _u:t1n_ian;ent~ p·o1 º?casia·o_ do pio- · 
jecto 33 deste anno. Entretanto ,. si esse pro] ecto tivesse · s-1do oriundo do 
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Almirantado é muito provavel que a medida visada t·iv.esse S·ido aeceita sem 
o prejuizo· ,que lhe emprestou o c·arnater pes•soal com que foi apresentada. 

A realização das as1pirações da Marinha e sua acertada orientação te-
·chnica tão P'ouco não sáo ·assegiuradas pela !p!I'axe dos ministr.os ialmir.antes, 
porque o minisüo almirante administrando e commandando a Ma·rinha •por 
si só e com o seu propr.io grupo, isolado .na sua technica •e ·na sua orien-
tação profissional, com admittir a [nterforencia do Almirantado e dos de-
mais ·orgãos adrriini.strativos, centralizando e a·bsorvendo todo.s o•s serv.iço.s e 
todas as capaci,dades1 na formula de que _:_ a. Marinha é o · ministro -
represen<ta as as·pirações .da Marinha, ma·s un'.·caimenfe as de um pequeno 
grupo da Marinha, nem 'é o depositario infal'liv.el da verdade na or.ien1ação· 
technica, mas unicamente o representante de uma orientação t.echnica i,n-
teiramente privada e pessoal, que po.r acaso pó.de ·s·er a verdadeira e con-
veniente. · 

Porque a Marinha não póde ser ·um homem, não pód·e ser o ministro 
unicamen.te; ella é e tem de ·ser o Almirantado que é uma synthese da 
experi'enda de tod·o.sr, tem de ser o ·corpo technico que é a synthe•se da 
sciencia de to·dos, tem de ser o EstadolMai·or da Armada, que é a synthese 
da força .. em acção, tem de ·s~r chefe.s dos grandes serviços .principaes que 
são a synthese da prnpria vida administrat·Lva. 

Onde, •porém . a praxe do~ ministros almüant·es tem exercido e exer·ce 
a· mais nociva e pernic'osa iniHuencfa é justamente no que respei.ta. á disci-
plina e ao afastamenito da Marinha da polhka, embora pareça. um verda-· 
dei·ro paradoxo. 

A manutençãci da disciplina é ·s1ériamente comp-romettida. pela presença · 
de um alm!rante na pasta da .Marinha , porque os laÇo·s de camara.dagem , 
de amiza.de e, ás vezes, o s•entimento de inimizade, qlle· eHe nutre em re-
laçào .aos demais almirantes, após um longo convívio profirni•onal, tolhem 
sua acção na repr,essão d.os abu•sos, na ex·igencia ao cum~irimento de suas· 
ordens, no rigor da ,execução ·da.s· lei.s e regulamentos·, no cumprimento de· 
disposições• e insit-fucções para o ·serviço, na boa -chs·tribuição de justiça aos 
ópprimidos ou perseguidos, na manutençã-o da autoridade em geral, arras-· 
tand-o-o a c-onde.scend.encias involunta•rias qi.;.e mu·ito ·prejudicam o anda· 
menta do serv•iço, a execução dos exercicfos e manobra·s, a reaHza.ção de· 

·medidas acertadas e necessarias qu.e muita·~ veze:s deixam de ser orde-· 
nadas . afim de .não. suscept•ibilizar ou não p-rejudi.ca.r um companheiro, a. 
injustiças e •p reterições na escolha das commi•s,sõe.s e nas• promoções, con-· 
de.scend·en.cias muito naturaes e explicavels nas relações entre camaradas: 
unidos .em um Jo.ng·o tirocínio profüssiona;J e · em v•i·!"tude das quaes· um 
grande numero de damo-rosas abu·so·s, de condemnaveis irregularidades e de· 
perigos.as quebrns ·de di~dplina tem ficado ·sem a nece~'3-aria r·epressão . 

Es·sa condes.cendencia que emana do alto se propaga a todo o orga-· 
nismo naval, trad uzind-o-se na pratica pelos humilhantes mallogrns de com-
missões, pelo fracas;so dos. mais bem organizado.s exercici<0s, pelo .irromper 
dos . fr.equentes e successivos• ·motins, dos quaes os de novembro ·e dezem-· 
bro de 1910 não .foram mais do •que a reproducçã·o em maio.r escal a, ·prece--
did·os .como estavam dos occorridos; varias vezes a bordo do Tam•andaré, 
do Floriano .e de 01utros navfos, pelo insuccesso, da's reforma.s·, provocando· 
os jus.tos .clamores e o · espanto da -op.inião e J.evando a todos .a .convicção· 
de que não te.mos uma marinha e de que tod·o.s o·S\ recursos ne!lla empre~ 
gados o .são em pu·ra perda. Com um ministro civil e·ssa condescendencia 
que mata a discipHna, e que é um effoi.to de uma causa residindo •na con-· 
dição de off.iic·ial general q1ue tem o ministro almfoante, não existirá, por-
que o ministro civi l entrará para a pasta icom uma grande i.ndependen·cia 
moral e affectiva em rel•ação aos seus subordinado·s, -de todo extranho a 
suas ·paixões, odi·os e preferencia,s, não tendo motivos· para antepôr a.s ra-.. 
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:zões de sentimentos que não exi-stem ao que é do interesse nacional e da 
propria .Marinha . 

Essa condes,cendencia do·s ministros almirante.s, ,que var-ia conforme a 
}lessoa que del·la é objecto, chega até ao pont·o não unicamente de dispensar 
.da.s .sancções legaes ou das justas punições os ·que della·s se tornam pas-
siveis, maSi mesmo :ao cumulo de transformar em succ·e•sso e insuccesso 
de certas ·commissões, d.ispensa;ndo os oinquer·it.os e os conselhos de inves-
iigação ·para a ,apuração de -responsabilida·des em fóco , encapando com elo-
g;os pomposos a esterilidade de pseudo.s serviço•s relevantes louvando ,fei-
·tos imaginarias como se t·ivessem de ·facto occorroido, e p~emlando acto.s 
-que devidamente a'Purad·os seriam pas1siveis de .p•unição ou de censura. 

Não é, pois, de extrnnhar ·que o espirito que anima a Marinha Na-
·oio·nal seja esse que s.e caracteriza pela ausencia do estimulo e de ini-
ciativa, de indi fferença absoluta e de profundo septicismo em tudo .que lhe 
diz respeito , e que faz com que as leis e dispo·si.ções promulgadas com o 
:intuito ·de promover o aperfoiçoamento profiss.iomal da classe sejam sempre 
acolhidas com o invariaver commentario: ."Não· •se cumpre; fica só no 
papel - com que se manifesta a incredulidade da joven oH idalidade, e 
que justifica o profundo descredito em .que cahiram os elogios ,e louvores 
.dis·pensados pelas aita.s aut.oridades. 

Como preservativo contra a influencia desorganizadora da· poliü ca , a 
praxe dos ministros almirantes é tudo· quanto póde haver de mais contra-
·producen\e, ·por.que a es·colha do ministr·o exercendo uma prefer·enda· dentro 
da propria cfas·se, traduz a influencia de uma corrente "pofüica1 vencedora . 
-que se manifesta dentro della; dividindo a of•f.i.cialidade em pequenos gru.pos 
.ou facções, arregimentados em torno· d.os chefes maiis em evidencia: e mais 
.Po:pulares, e todos elle3 esforçando-se á porfia para que a es·coliha recai a 
no candidato das .suas sympathias ou de sua confiança. 

E'' de facto a insti!lação permanente do veneno· da politica dentro da 
.Marinha, fazendo da pasta da Marinha um posto -co·biça.do pelos chefes. de 
·valor, accendendo a ambição mais natural naquelle.s que a.lmej am ligar .o 
.seu nome a um periodo da administração e anceiam por uma oppo rtunidade 
1Jara. r·ealizarem aquillo que o seu cri.teria .profiss:ional lhes suggere come> 
-s endo util e ne_ce.ssario á grandeza e ao ·progre·s•so de sua. classe, e que elles 
não têm esperança de sequer poder propôr e muito menos fazer aC'ceita·r ~e 
-outro almirante que não· elles fôr o minis.iro . 

. Tanto basta pa.ra explicar a.s ri•valldades: perigosas· que a Republit:?. 
·tem .supportado entre chefes; de gr•ande valor na Armada,\ corno •as que 
•existiram eatre Wandenkolk, Mello e Sa'ldanh.a, e a noto·ria resi·stenc.ia pas-
:siva que . Os almirantes ministros encontram da parte dos seus pri.ncipaes 
auxiliares na alta administração, os cho.ques de amor proprio, os attrictos 
tla competencia ou concurreilcia profissional , a deficiencia na execução das 

· mdens ·o que tudo os leva a cada vez mais tenderem para a centralização 
-e par; a •absorpç.ão, tendenci.a que s·e . explka pela desconfiança . r.eciproca, 
pela duvida no desinteresse, pelo sentimento de uma certa ho.sühdade la-
.tente, tendenda impos.ta pela necessidade de def.ende·r o· po:sto occupado 
contra asi .ambições •sobre elle. co1ncentrada•s. 

Sabido que um almirante mini.s.tro s•Ó pôde ser substituído por outro , 
as coteries se formam em torno dos nomes do dia, e bus·cando ·esteios 
.soJid.os no campo da po1iticagem, extravasam s•ua acüvidade para fóra da 
Armada. para •se incorporarem ao .se.quito dosi procer~s .d~ pol·i_Hc~ , ~e~do
brando-se em manifes·tações collect1vas, altamente pre1ud1ciaes a d!.sc1plma , 
.e tirando á Marinha o seu caracter de força. ao serviço da Na.ção para 
convertei-a em uma serie de grupos rna•is• ou me-no·s ligados a os politicmi 
de .jnfluenci-a. Não foss:e a pos•sibilidade dos a1mirantes as·cenderem a mi-

o 
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nistros e a Marinha se desinteressaria inte.iramente da politica , concentrandc> 
todo o seu esforço e toda ·sua act'vi·dade nos misteres prnfissionae.s. 

Enunciando esse·s factos que são o fructo do seu estudo e de sua 
observação na hJs.toria d.a Mar.inha r·epwblica•na, de .sua experiencia colhi·da 
no ambiente do ga-bi.nete de dous mi!1J.is.tro.s .consecuüvo,s; junto aos quaes. 
serviu, e da troca <le confidencias. intimas com grnndes chefes da .Armada 
que o têm honrad.o ·com sua .amiz.ade e com s1ua conf.iança, o- relator mani·· 
fe~·ta·s.e <le.sass•o·inbradamente,. s·em exagero.s, obse.rva.ndo uma necessa·r.ia 
reserva .na concretização de certos factos, inspira<lo pela mais inteira sin· 
ceridad·e e anima<lo- pelo desejo de ser util á ·s:ua cla.sse e cumprir o -seu 
dever de representante da Nação , apontand·o á Republlica um mal ·que 
corróe um a de suas forças vivas, um dos esteio·s· de ·suas instituições, para 
que ella 1.he dê ·em t empo o remedia adequa·do par-a salvar a Marinha. da. 
ruinac que a ameaça. 

Não é de reformas .contin uas· e incessantes que a Marinha precisa. O 
que é necessario para cessar o desgoverno- que desde .alguns annos a vem 
destruindo; o que é inecesrnrio para impedi·r es·sa. d·errocada que os mi-
nistrns que sobem ai:·pli.cam a tu·d·o quanto fez o minis·tro que sahe; o que 
é necessario par.a manter a indi·spens·avel u·nidade .e ·continuidad·e na admi-
nistração., impos•S·ivel de conseguir-se com o prurido de reformas e de rnodi· 
ficações com que cada ministro novo destróe todo o trabalho do que o pre-
cedeu, a.nte-s me·smo que o·s· resU'ltados ·po·s:sam p·ro·duzir-se; o que é neces-
sario para man ter a discipftima, assegurar o· respei to á lei, garantir a teo 
chnica, dar movimento e acção a todos os orgãos a.dminis.trativós, resolver 
os prementes p.roblemas actuaes, preservar da pol iti•ca e, dar em.fim , a Ma-
ri.nha para os almira.ntes , é romper com a ·pernã·ciosa praxe dos ministros 
almirantes e confiar a p.asta da Marinha a um ministro civil. 

!Essa é a reforma da.s reformas, a base, a •condiçã.o, o preço, o se-
gredo da vida, da · puj a•nça , da força, da efficiencia da Marinha do futuro. 

:Saldanha, da Gama, quando os s.eus amigos lhe ma•nifos·~avam o desej a. 
de o ver ministro da ·Marinha, r·e·Sp·ondia invariavelmente: "Não, ministro 
nunca; chefe de Bstad.o-1.Nl·afor sim. Es.se é o .meu desejo, porque .a verda-· 
deira aspiração de um almirante é de se tornar o chefe do Estad o-1Maior, 
que é a funcção• mais· importante d.a Armada; o m inistro deve ser um civil' 
para fücar com a papelada e deixarr que o chefe do Es.ta-do{l\llaior commande, 
em.quanto e.lle administra . " 

•A pr.ati.ca tem revelado o quanto de sabedoria eincerravam essas: palavras .. 
ü adv·ento do·s ministros civ!.s •á p·ast.a da Marinha valeria por si s6 

pela melhor das reforma.s da administraç~o.. E' um erro suppôr-se que a. 
pasta da •Marinha não possa ser mús vantajosamente confiada a um cívil 
do que a um profissiona.l. Jus.tamente na ausencia ·da condição pr.ofissionar 
reside a vantagem do ·civil sobre o almirante, por.que é a technka pro·fi.ssio-· 
na! que tem o almirante e sua posição es·pecial em rela.ção aos demais que· 
faz com que elle pres:cindar d·os conselhos· e coadjuvação d·os s-eu.s co:lla·· 
borador·es naturaes., como O· chefe do 1Est.ado1Maior d.a Armada e D Almi· 
ran tado, os engenheiros navaes e os chefes dos gr.an-des serviços. e os an-
nulle, inconscientement e, aicabaindo por absorvei-os• com a centralização de· 
toda a acção em s·ua•s proprias mão·s:. E es·s·e ·é! O· grande mal da adminis-
tração . · 

A vantagem de um mi1ni·stro civil ·está justa:m.enrte em que,.. não tendo· 
elte melindres profissfona·es nem amor proprio lüernrchico militar, não ju'!· 
gará um descredito ou· um desp-restigio acceitar a collaboração· dos profis·· 
sionaes competente·s, dos orgãos technkos regularmente :con·stituidos , do· 
Almirantado ; recorr.er aos seus conselhos, exam inar, estudar e discutir suas 
proposta.s e i.ndicaçõe·S; não s·endo mili tar não prorcurará .elle invadir a·s. 
a ttribuições do chefe do Es.ta<lo;Maior da Armada, .ao qual deixará toda 
a autonomia ·que lhe confere a lei. Elle ·não pretenderá commandar a Ar-
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maida, mas s.fanplesmente administrai-a, e a adminis1trará não por s·i só, 
fiado no seu unico criterio, mas -c·om o concurso do Almirantado ·que lhe· 
'será . sempre indispernavel, e de todos• os orgãos . da . administração'. 

O minis:tro civil terá o Almirantado para os assumptos correnites da.. 
administração e para. o eNudo ·em commum dos grandes .problemas; terá. 
o chefe do Es.tado4Maior da Armada para os as•sumptos• militare·s e para a 
manutenção da discip•l•iJ!la,; terá o chefe da ·contabi'lidade para os assum-
ptos economico·s.; terá o Corpo· de Engenheiros Navaes para os; assumptos 
technicos•; ,terá o director d·a secretaria para a marcha admini·s•trativa.; e 
terá o seu chefe e officiaes de gabinete para o encaminhamento e ligação 
da~ relações com todo·s os O·rgão·s administrativos; e todos esses orgãos, 
agmdo sob a sua impulsáo e •sob a sua direcção s1uper.ior, funccionarão em 
toda a sua plenitude, s·em que nenhuma consideração pessoal por parte ·do 
nünistrn possa con'correr .para tolher sua inicia.tiva a suffocar o ·seu pensa-· 
menta-, pois que nem um nem outro trazem of.fensa ou melindre profissio-
nal para o mini·s1tro. · 

Ao contr.ario, civil, o:•erá o proprio ministro a instigar todos os. orgãos 
admil,J.:Gtra\ivos á exercerem ·suas funcções de modo o mais amplo e mais 
compl•eto, para que elle possa utilizar-se do maximo de trabalho util ·em 
beneficio de sua a·dministração. 
, •Civil, o mJnistro não relutará em exigir de todo·s o •cumprimento inte-

gral da,s d·is.posições reg.uiamenta'res e em .promover repressão· qua11do fôr-
predso , por.que nenhum sentimento profissiona'l, nenhuma res·tricção hierar-
chica, nenhuma cons'.deração· pessoal poderá antepôr-se em seu espirita ao 
interes•se do Estado, do qual dle é a guar.da e a garantia, e ao proprio 

_interesse de sua gestão. 
Civil, o minis.tro não tomará pess.oa:lmente a res:ponsabilidade de me-

clidas de ordem militar ou technica, sem audiencia. e a colla•boração do·S 
competentes para isso regu1ar e legalmente designados. · 

Sendo civi.l o ministro, a Marinha pa·ssará a ser verdadeiramente admi--
nis.trada pela Marinha, isto• é, pelos chefes responsa veis . . pela Marinha que 
são os almirantes, e não .por um só homem, donde resultaria que a·s soluçõe•s 
para os ·di·ve.rsos problemas seriam extremes de ex•cessos e. 'de todo impes-
soaes, re.presentando o fructo do concurso de to·do·s ·os res·ponsaveis e a 
opinião média .da clas•se e não. a imposição de uma .só vontade, que a in--
dispensavel unidade rta. orientação nava1 .e a náo meno.s; 1indis0pens·ave! conti-
nuidade-de esforços para um d·ado objectivo, ser '. a assegurada de par com 
a evolução teclmica, através varias gestões de differentes m'nistros, mode-
lados pelo ac.côrdo entre a transformação continua do material e as condi-
çõe·s da poli.frca, da qual o min'.stro s.e•ria o ~egitimo representante. 

A pasta da Marinha, como ·as dos o·utros ministerios, não pôde deixar · 
de estar su·bordinad.a á orientação da, política naciona.J, tanto no ponto de 
,,;sta internacional ·como em reJ.ação á política i·nterna, e por esse motivo o 
ministro da Marinha, .para po·der secundar efficazmente o Pres•idente da 
Republica, tem de subordinar sua administração á orientação do s.eu Go- -
verno; é preciso. para isso, .que elle entre para a pasta ·como um delegado 
dessa politi•ca cujo executor é o Presidente da Republica e que seja de.Jla 
ri representante ·e o deposita:rio coHoca•do á testa do departamento que ex-
prime a · po1itica, naval da ReipubHca, . . : . , 

Só um dvil, com po·sição elevada na polrtica geral do parz, podera sa· 
tl:o:•fazer plenamente essa condição; e admit.ti~ que um _almirante a pud~·~se-
satisfazer seria, o rh1aio·r incitamento ao _desvro da Marrnha para a polrtrca 
activa do·s part·idos, com todas as suas . temerosas, consequencias. 

A escofüa de um aninis.tro civil evitaria o .desgosto que sempre a:compa-
nha urna preferenc;a dentre as classes e poria um cobro ás rivalidades de 
amor prnprio. O .minist:o civil, nã.o_ ?endo_ um co•ncu_rrente nem um co~pe-
tidor no ·campo da technwa, suppnmma mmto ·dos attrrctos e aplanarra muitas 



.das difficuldades que tan to têm co·ncorrido para, esterilizar os melhoTes es.-
forços das gestões de alm irantes. 

O preenchimen to da .pas.ta da Marinha por ci vis nunca cons•tituiu uma 
diffrculdade para as grandes · administrações navaes. · 

!Essa no.rma teµi sido tradicional na marinha inglez,a, na marinha arne-
Ti.cana, •na ma.rinha franceza e em outras de menor importancia. Os mi-
nistros são habitualmente escolhidos en:tTe os po·liticos ·com s11.1ffi.ciente oTien-
tação economica e administrativa, notadarnente entre os parlamentares espe-

·ci alizados nas questões financeiras., militares ou diplomaticas. · 
Sendo como é a funcção de ministro toda ella de direcção siuperior sub-

ordinada á .politica fi.nanceira e internacional do paiz e á s ·Condições de su a 
,politi.ca interna, julga o Rel·a.tor, c om to<la a since.ri dade, que no .seio da s 
.duas Casas do Congresso se encont-rariam s.em difficul·dad:e homens cuja 
capacidade. já revelada na finança e na administração, é uma garantia de 
.que ser.iam excellenres ministroEJ da Marinha. 

'Ü advento de um ministro da Marinha civil é a reforma ma.is benefica 
-com .que se poderia dota.r a adrninist-ração naval; infelizmente elle não está 
na faculdade do Poder Legi s-la tivo, e o Rela.t-or , a ella a llu<lindo·, . . não· faz 
-mais do que indicar uma medi-da que ju'J.ga necessaria para a restauração 
-d o nosso appa.relho naval, lançando um appello ao patrio·ti smo dos depo·si-
.tarios da confiança da Republica para qu.e ella E•ej a opportunarnente posta 
.coraj.osamen.te em pratica . E ella, urge - porque é preciso sa'l'var a Ma-
.r_inha da temerosa s·ituação a que chegou. 

Estas considerações que -precederam e os. argumentos em que assentam 
eram necessarias para qu.e o Relator chega·s·se á::o• conclusões do parecer 
que vai ter a honra de su·bmetter ao juizo d a honrad a Commiss•ão, de modo 

:.a .dar-lhe o fundam ento de uma doutrina elevada e impessoal e -0 a.licerce de 
um estudo consciencios.o. 

A; mensagem soliCita a renovação da auto·rização conferida pelo decreto 
de 4 d e Ja·neiro de 1911 , sob o n. 2.370, para rem odelar a administração da 
.Mari•nha, .creando ou supprimindo as repartições• que a rrecessi<lade dessa 
reforma dictar, revendo os regulamentos existentes, porém sem o augmento 

:to tal do orçamento. 
Julg a o Relator: 
Que ·O Almirantado, tal como está cons.tituido em s·ua essenda, com-

pos to pel•os quatro chefes dos grandes serviços da Ma.rinha, que . são: o 
.chefe do !Es·tad o·\Maio,r da Armada, o superintendente d o Material , o super-
intenden te do Pessoal e o superintendente de Portos e Costas , constitue um a 
garantia, contr.a a centralização exces.siva da admiiü'~1tr a ção e assegura a 
u nidad e e continuida1c!.e administrativa e technica; 

Que ta'l d.eve ser .conservado em sua essencia e espir i·to, po·dendo, entre- / 
·ta•nto o seu regulamento s·er modif:.cado d.e modo a accelera.r a marcha do 
serviço e facultar ao minist.ro a pro.mpta s.c iencia dos factos que forem 

·OC'correndo; 
Que a actual divísão da admin.i·s1ra.ção naval em qu atro grandes depar-

·ta mento s• principaes realizou a formula mais conveniente para a divisão e 
,encaminhamento do serviço e assegurou sa,tisfact·oriamente sua fiscali zação 
e que por isso deve ser conservada, podendo e devendo mesmo ser revistos 
·sua organizaÇão pa·rticular e seu.s. regulamento.s , de modo a .reduzir o 1pes" . 
soai e imp edir que nel!as sejam empregados o.fficiaes sem tempo de ·em-

·ba1rque; • 
Que a actual organização do Estado1Maior da Armad a é exceHen.te, e 

·que não deve por i•sso ser alterada., salvo pa.ra ampJia,ção de uma secção 
d.e educação na val , a cargo de ins·pector.es d e educação naval, do tiro ao 
alvo· e de guerra- naval , e uma oEscol•a de E'õ1tado1Maior para o· estudo da 

:guerra; 



Que a Secretaria de MaJi.nha tem ple.thora de pessoa,!, e que por !ss·ô 
póde ser reo.rganizada; , 

Que deve ser cr_eada uma secção ~eclinica no Corpo de Eng.enheiros 
Navaes, composta de officiaes do dito corp'o ,e de offieiaes da Armada e 
das classes annexas, para o exame e estudo das .questões technicas, visto 
rias ·e pareceres sobre ·compras e encommehd:;1.1s de material. 

1Nesta'S condições o Rela,tor apresenta á consid.eração da honrada Corn-
missão o seguinte proje·cto de lei ; 

). __ _ _ 
O Congres1so Nacional res·olve : 
Art. 1. º fica o Governo autorizado a remode11a•r a ,ac,tual .a·drninistração 

da Marinha 1sem prejuízo da .cons,fituição do Almira.ntado, do Estado~Mai·O·r 
da Armada ·e da Divisão da Administração Naval! nos .quatro departamentos 
exis,tentes, podendo crear uma s.ecção technica,, uma .secção de educação 
naval e uma Escola d& Estado;Maior, além de outras repartições .que forem 
necessarias, e supprimir as repar\.ições desne·cessarias e rever os. regula-
mentos existentes, sem o augi:nento total do orçamento . 

§, 1. º As. attrihuições do Almirantado :e do Eosüudo-Maior da Armada não 
poderão ser restringida,s. 

§ 2. º A secção tee<hnica será annexa ao Corp·o de Engenheir.o:s Navâes 
e S•e ,compo:rá de engenheiro·S 1navaes1, de officiaes do, Cor,po da Arma.da e das 
classes annexas, competindo-lhe estudar a.s questões. techní•cas do material, 
effoctuar as vistorias do material e informar sobre compras e encommen-
das . de material. 

§ 3. º A secÇão de educação naval ·será annexa ao Eositado-\Maior da Ar-
mada e 'exercerá a :fisca1ização e a direcção da educação profissional, por 
intermedio do inspe·ctor do tiro ao alvo, de um inspector de educação .naval 
e .de um inspector de .guerra, naval, ~ seus respectivo·s auxi'liares. 

§ 4cº A ,Escola de Estado-Maior destinar-se-ha ao ensino dos pro"Dessos 
de guerra naval aos commanda,ntes de navios e :funccionará na dependencia 
do Estado~Maior da Armada. 

:Art. 2. º Ficam revogadas. as disposiçõcts em c·ontrario. 1 
Sala das Commiss·ões, 1 ct~ agosto de 1912. - August'o Carlo'.s de 

Souza e Si!lv'a, Relaror . 

DIS:PE.f\JS'A .OE EMBARQUIE PARA PHOMOÇÃO 

O Poder Ex.ecutivo baixou aos 20 1de março d·o corrente anno O• de-
cr.eto n. 9. 446, dis,pensando, tiempo.ra;ri.amen.te, o .tem'po de embarque para 
a promo.ção dos óffidaes do Corpo da Armada e Classes Annexas aos 

Pa1·ecm· do 81 •. po·stos immediá'tame·nte 5u.periores, até que o Con-
Antoni0> Noguei1•a gresso Nacional resolva sobre o assumpto. 

1Em mensagem de 6 de julho, o S.r. P:r.eisidente da Republica s.u'bmetteu 
á c-onsideração do Poder Legiislaüvo o ;rderido decreto,. em cujos consi-
de.randa veem ·argwmentados os mutiiv·os de sua ·expedição, •e s1ohre o qual 
a Commissão .de Ma:rinha e Guerra pas:sa, a emittir o seu parece:r. 

1Entende o Governo que é do seu diever .preencher as ya.gas que se de.rem 
no1s differen.tes qUiadros da Arma.da, Jogo que d·ellas tenha conhecimento; 
que o requi.sito do tempo de em bar.que," nas1 drnums1ta11cia,s 1especiaes ·em que 
s.e encontra actualmente a Marinha · de Guerir:a, está a prejudicar o cumpri-
mento da·queHe dever; que a falta daquelle requisito não .corre por conta 
dos officíaes, sinão do proprio Govemo, 1que nãd dis.põe dos meios indispen-
sav·eis para propo-rdonar a todos :o ,ensej ó de observar as exigerucias legaies 
para o a.oces1so; que, finalmente , já tem haV'ido dispens.a de ·tal requjsito 
em casos de promroções po.r a·ctos. d1e braivura pu de promoções nas CJ.ass•es 
A.nneJ;)as. 

Camara 
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·'.Es tá, poTtilnto, o Cong.r.e·sso diante de um p.rohlerna, que interessa 
ftli:idamente á o·rganização d a n:ossa, defesa nava.). Deve reso1'Vel-o tendo em 
conta náo só o .prejuízo .que soffra ou v·enha a soffrer es'te ou aquelle offi-
cial c;,omo tambem, tomándo .em consideração·, mais do ·qu:e qualquer outra , 
a ,conveni·encia • . do s.erviço da esquadra. 

'5i é verd·ade que uma lei determina que o Poder Executivo preencha 
as vagas que occonerem nos . d1fJerentes quadros da Armada, verda·de é 
tam'bem que outra lei estabelece as condições de que s·e •devem Tevest '. r os 
officia.es parai o a·cc.ess•o a ess.as mesmas vagas.. 

Não sáo lei;; antagonicas, mas leis .que se completam. A vaga aberta em 
um posto qualquer da escala deve ser logo preenchida, .ma·s p.or quem tenha 
os requis.itos qu·e a \.e'i a.;iteriormente J10uver exigid·o. 

· .l-ortanto, náo foge o Pode·r Executivo ao cumprimento de dtver algum, 
deixando· vaga aberta em qualqueü p0osto , por nã·o h·aver no quadro imme-
{hato ·officiai que a possa preencher. -

Gompr·ehend.e-se a diffkulda.de para a boa marcha do s•erviço, si fos-
s.em sirnu11tanea5 muitas !l'eformas -ou baixas por fal.\ecimento. Ne·sta hypo-
these a retirada de varios officiaes, de um mesmo posto , poderia i·nfluir na 
organiza.ção .da es•quadra. 

Attendendo, porém~ a qu.e nem mesmo . a lei., hoje c·onhecida por P:üeS 
Ferreira , a despe.to das vantagens of.ferecidas aos velhos officiaes, comE-
guiu retirai-os, em numero maior, da actividade, que lhes ·é forçosamente 
penosa, não será de esperar que ou'tras circumstartcias venham tão cedo a 
is to conv'idal-os'.. 

E si, com :a retirada de algu·ns, qua•3i que ao mesmo tempo ·quand.o de-
creta1da a lei, não fi.oou vaga poü preertcher, p.orqua.nto havia o,fficiaes 1com 
todo·s, os requisitos em todo·s os posto.s, .cJ..e hoje .em diante mais facilmente 
se pod.erá dar execuçã·o á sabia disposiiçã,o .lega1 do tempo de embarque. 

O Governo, no ·des.empenho do dever d.e respeitar o direito do o.fficia'l, 
mas z-eland·o tambem peia imprE'3cindivel ne·cessidarde de obriga! \J a s·atis-
fazer as -condiçõe•3 technicas •e p•rofissionaes ind·ispenS<avei•3 ao cum\)irimento 
da funcçã·o, que lhe é inherente, cabe, nos limi·tes de ·srua acção, dividir aos 
comínissões de embarque, de modo ·que venham a des·empenhal-a•s tod.os, por 
un;ia Tacional es.cala de .antig1üdade. E felizmente é ·es1se, ao que· se s·abe, 
um d·o•s mafores empenhos da administração actual. 

:Ha, de facto, no momento, diffi.culda'de por parte do Go·ver!l'o em dar 
ao.s offri.cia·es superiore·s das Classesi ,.Annexas, .d os quadrns de Gommissa-
rios, 111e1dioos: e pharmace.u.tico·s., o ens.ej•o do· µreenchimento da. cond·ição 
de embarqu·e, clausula exi-gida para a promoção. 

A inexi.stencia de divisões ·organizadas, o:nd.e ,pos·sam taes oflf.idaes, exe.r-
c'er os ca-rgos ·de chefes de •serviço·, a.carreta para elles ·uma situa·ção, a que 
são leva'dos independentemente de sua V·ontade. • 

De mais, não pare•ce ·inli_Jlrescindivel q ue ·ás Classes Annexas, excluído 
o quadro de ma·chinistas, s1e exija determinad·o terrnpo ide em.b'ar.que nos 
po•3t·os su:periüres, po•rquanto os serviço•s ides·ses offi<Ciaes poderão s-er me- . 
lhormente pres.tados e~ outrars c.ommiSISÕes de terra. , _ 

Aos -offkiaes da Armada, sim, .de·vie ser conid'içã.o indispe:nsavel para o 
acce.sso o tempo de embarque nos navios de guerr.a. Disp·ensal·o•s, s·eria tir-ar 
á Co.rporação o factor maás impoTtante d.e est'irrnulo .e eX:perit\ncia. 

'Ü o.fficial, •Cheio dle :fé, zeloso da sua carreira, não teria vantagem, 
vendo concorrer á i: ·romoção .o collega, que passara o temp•o em co·inmissões 
d·e ter·ra , emquanto e1'l'e se mantivera no exercido de funcções ,mais p·e-
nosas no mar. , 

1E, ;embora o Go.ve;rno confe.ss.e que con1e por sua oo:nta 'ª fa.\ta de em-
barque a·os ·officiaes, nas drcums•ta•ncias actuaes da Mari·nhfl, é de crer que 
tambem a estes se deva l·evar uma parte nã,o ,pequ.ena da culpa, rque a admi-
ni.stra.ção procu.ra tomar toda para ·S'Í. 
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Un:a vez que a le·i es.tobel·ece, como condição sine aua non, para a 
promoc.ª? a clausula do embarque, nãio dev.erá adni.ini'strador algum exigir 
do off1c11al a p,resta·ção dos ::eus 1serviços em -commissões1 de terra., 1sem 
aue haja satislf.e'ito a referida JCfaus:ufa legal. E a .ponderaçfo rio official, 
futurameinte pr.ejudicado. mos•trnrá a.o- Governo a necessidade d.e ,desobri-
gal-o de ,qualque•r outra investidura, a:ntes ide cumprir a mais rac'ional das 
•suas obrigações: o servico a bordo. 

Nem .se diga que nos mais .aJt.os pos1tos es.se s•erviço .po.ss.a s.e,r dispen-
s·ado, por já haver o offi.cia! d;ado :prova.s comlp.1letas de sua ç1roficiencia, 
c·omo milita·r, nos nostos anteri.ores. O Pmbarcrue. ist o é. a nerm '1ne11.cia a 
borid·o durnnte determina.do tempo. em cada posto ,d·a escala. não sig.nifica a 
necessidade do official demo·ns:trar q·ue .conhece as cousas de sua profissão . 
Si .esse estagio mais Jdent.ifica o olfficia'l com a:si cous.as do mar, outro motiv·o 
se al~;re•s1enta q•ue o t·orn:i. imprescindível, nrincir•almente nos postos mais 
elevados : a conviven ci.a ·com n oess·oal, ·offi d nlid·ade e guarni cão,. oue se 
acostumarão a conhecer o almirante ·de aJillanhã , a.queNe aue os ·CO·nduzirá, 
nela exn eriencia adauiTida. á victoria cer.ta, si a fata!ir\a.CÍ·e :nos ·empenhar 
em aua:Jauer luta, a qu.e não pos.s-amos dig-na·ment·e ,fugir. 

A admini•stração .nava'!. coinhecerndo, c·omo conhece, e•sta verdaid·e irnco·n-
testavel, providernciará certament.e para que cess•em o.s motivos da faJ.ta de 
embarque nos altos postos. crean dn . como · F; intencão sua ·cre1'1r, r 1s forças 
navaes, onde s.e prepa,rem para 10 almirantad·o os aatuaes capitã·es de mar e 
guerr.a, pü°sto em qu.e ma·i;s ·se 8,ccentua a di ffi,cuMad,e, que a Mensagem 
estende a tod.os ,os postos dó quad,ro da Armada. 

Nesta cinsera convi.ccão. e :i.ttend·endo finalmente a nue ns factos de 
1910 trouxeram par.a a Maünha um periodo d.e desorganização, que pôde 
jústificar o es,q·uecimenfo da exigencia fog8l do embarque. p-01r parte do Go-
verno P dos prrbri•o '.~ officiae~. e ·convencid1a d"' nue ·nel'l bo a vonta.d"' do 
Poder Publlk-o s·~rá 111inora qo tanto ·oua.nto po•s •:o i ve~ .o miai ora anontado , .cl 
Commksão de JV!ari11•ha e Guerra, disposta ta1wbe111 a .e;;: ti•irlar dentro err; 
breve uma nova lei d.e prnmo çõe.s, .onde se provid·encie .de modo mais com-
nativel .com as c'i.r.c11msta1n.cias actiua.es sobre o temipo de .embar1queJ submett0 
ã consideracfo da ·Camara o segui1nte projecto. 

O Congres1so Nacional decreta : 
J»"t. 1.º 1Fica .di:;-nenrnd1a até .'lj ele ·dE'7PTT'bro elo r,orren te arnno a clau-

sula de ,embarque Dara a n'fomoção ,r10s officires da A1rma;da e clRss•es an-
nex:as. a oue ,:;-e refer.e ·O· .decreto n. 460 B, de 31 .de 011tubro .de 1891. 

Sala ida~ Cnmrnic~iíef. 21 .clp innho de H112 - Rnd:olnhn Paixão. P re-
sidente . - Antionio Nogli;eira , Relator. ~João V:esiv1ucio de Abreu e Si;va. 
- Povm.nndn Artf111r: - Sou.ia e S'D!va. - J\!Iarío Hermes da Fonsecp. -
CamEf!Co ãJe Holfla111da. 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O P·AREGER SUPRA 

1Srs . memlbros do Congress,o Nadr1nal . - No i.ntuito .de ·evit.a:r aue as 
vaeas O·CCorri',da.s nos corpoq da Armada d.eixa,s sem de ser pree11,cihidas nor 
falta d·e officiaes. com a clausula de t empo de .embarque, reso1:veu o· Go: 
v·e rn0 exnedir o d,erreto n. 9.J46. d·e zn de marco 11Jt.im-o . s1us·oenr1enrlo tem-
porariamente esta c'laUsula , ,abé ,que o ·Congre s!SO Na•cional providenda.s•se a 
respeito. _ , 

Ho·i'" "·r>:Dl o m.e cumpre, venho ~,ubme tter n as.su m Pto, sobre .q.ue versa 
0 ref.erid·o decret·o, a vosrn .es'clarecido juizo, .afim de que o resolvaes como 
fôr pi o.is conveniente ao serviC'.o r ·ublkn. . 

R;n de JanPiro. 6 rl e ;,,p.,,., de 1912, 91 º da Ind ependenc1a e 24º da 
Republica. - HermJes R. da Fo nseca. 

FIM DO 2" E ULTIMO VOLUME 
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