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Norte-americano de nascimento.
mas mineiro de coração. o Prof. David
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É PhD em Ciência Política, pela
University of Florida. e tem curso de especialização em métodos de pesquisa
pela University of Michigan. Desde
1972, é professor Adjunto no Departamento de Ciências Sociais da Univer-
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APRESENTAÇÃO

Com a série de publicações ''Perfis Parlamentares" tenciona a
Câmara dos Deputac;Jos reavivar, no cenário brasileiro, com fundamento
na ação parlamentar de alguns de seus mais ilustres membros, o que
tem sido, ao longo de mais de 150 anos, a contribuição do Poder
Legislativo, acentuadamente a desta Casa do Congresso Nacional,
na vida política, social e econômica do País.
Reunindo discursos selecionados de figuras que nesta Casa
se tenham destacado por serviços prestados ao País e ao Poder Legislativo, por sua participação e influência no esclarecimento e solução
de problemas nacionais, ou ainda por outros aspectos que hajam
distinguido esses representantes do povo brasileiro como personalidades
excepcionais de nossa História e de nossa cultura, os "Perfis Parlamentares" irão por certo fazer com que as novas gerações se apercebam
melhor do papel que, como instituição, cabe ao Legislativo desempenhar.
O ponto de referência será principalmente o da personalidadtJ
parlamentar, ou seja o do legislador. Ao lado da dimensão pessoal,
a dimensão histórica, nesta necessariamente refletida aquela, como
é o caso de vultos da estatura de um José de Alencar, de um Bernardo
Pereira de Vasconcelos; ou de um Silveira Martins, ao lado de um
Marquês do Paraná, de um Zacarias de Góes, de um Otávio Mangabeira;
ou, ainda, de um Conselheiro Saraiva, de um Santiago Dantas, de
um Francisco Campos, para citar apenas alguns destaques. Em dado
momento de nossa História esses e outros patrícios foram o Poder
Legislativo, representaram-no tão condignamente quanto é posslvel
fazê-lo.

Esse repensar da inteligência e da cultura brasileiras do ponto
de vista _do Legislativo sem dúvida haverá de interessar a pesquisadores,
a estudiosos de nossas instituições, aos meios universitários. Ao lado
do valor intrínseco dos discursos selecionados, a informação para
muitos porventura inédita. Como é o caso de José de Alencar o
polltico, aspirante a uma cadeira de Senador do Império e a que' não

chegou, por dificuldades de relacionamento com D. Pedro 11; a persistência de Bernardo Pereria de Vasconcelos, em luta com uma saúde
precária, mas assim mesmo -ou por isso mesmo -sarcástico, terrível
em suas intervenções parlamentares; a constituição do chamado
"Jardim de Infância" em torno de João Pinheiro, e do qual fez parte
Carlos Peixoto, outro deputado que integrará esta série de Perfis.
A seleção dos discursos e os estudos introdutórios que acompanham cada volume foram confiados a parlamentares, a escritores,
a cientistas políticos e a professores universitários. Essas introduções
pretendem estabelecer uma ponte entre as figuras dos parlamentares
cujos textos foram escolhidos e as novas gerações interessadas em
conhecer o Poder Legislativo.
Assim - é o que esperamos -, a Câmara dos Deputados estará
cumprindo relevante função cultural, ao mesmo tempo em que divulga
a contribuição que, como instituição, tem dado para o estudo e a
solução de problemas de interesse para a Nação inteira, no passado
como em nossos dias.

MARCO MACIEL

Presidente da Câmara dos Deputados

INTRODUÇÃO

CONSIDERAÇOES PRELIMINARES

A política, durante a República Velha, tem sido freqüentemente
conceituada como a de "café com leite", numa alusão à "Polltica dos
Governadores" dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, que exerceram
um certo domínio da máquina poíltico-administrativa, após o acerto
do Pacto de Ouro Fino, entre Campos Sales e Silviano Brandão, em
1902.

Diversos pesquisadores têm focalizado a divisão dos estados
republicanos nos do centro e da periferia, ou seja, os que participaram
mais dos arranjos do poder federal e os benef1Cios decorrentes e os
estados 'da periferia geográfica e/ou econômica, que ficaram numa
situação de dependência, tutelados e até freqüentemente sofreram
intervenções pelo poder central. (1)
Além de uma alternação da Presidência da República, entre
ex-governadores mineiros e paulistas, estes estados do centro também
dominavam o Poder Executivo, i.e., os ministérios. Uma compilação
do número de anos em que postos ministeriais foram ocupados demonstra a predominância de Minas Gerais, Bahia e São Paulo, com totais
de 13, 10 e 9 anos, respectivamente, durante a primeira metade da
República; e do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, com
18, 16 e 12 anos respectivamente, durante a segunda metade. As
cifras para os Ministérios mais importantes (Fazenda, Viação e Justiça)
revelaram a mesma tendência. (2)
E o Poder Legislativo, mais especificamente a Câmara dos
Deputados? Quais estados tiveram maior destaque na liderança e na
condução política da Casa? Uma rápida consulta aos Anais da Câmara
dos Deputados revela que ao longo de 40 anos, de 1891 a 1930, a
Presidência da Câmara foi ocupada por mineiros, durante 19 anos quase metade do perlodo republicano, dominação esta muito além
dos outros estados: São Paulo, Bahia, Pernambuco e Ceará, com sete,
sete, seis e um ano, resp.;ctivamente.
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Esta dominação mineira se deu antes de 1920 e foi ininterrupta,
durante o período de 1907 a 1920, ao longo dos governos de Afonso
Pena, Hermes da Fonseca, Wenceslau Brás e Epitácio Pessoa. Os presidentes mineiros foram: Sabino Barrroso, Astolpho Dutra, Carlos Vaz
de Mello, Carlos Peixoto Filho, João Mata Machado e Bueno Brandão,
com mandatos de sete, quatro, quatro, dois, um e um anos, respectivamente.
Embora o mandato de Carlos Peixoto Filho tenha sido um dos
mais curtos, marcou época na política republicana: iniciou o período
ininterrupto da dominação mineira, a partir de 1907; marcou a consolidação dos mineiros no poder federal, no governo Afonso Pena, como
Lfder do "Jardim da Infância':· e terminou em 1909, vftima dos
acirrados debates divisionários em torno da candidatura militarista
de Hermes da Fonseca.
Tanto a vida como a carreira polftica de Carlos Peixoto Filho
foram .meteóricas e precoces: matriculou-se na Escola de Direito em
São Paulo aos 14 anos, onde se bacharelou em 1889 com 18 anos;
eleito deputado estadual em 1902 e federal, no ano seguinte; escolhido
Presidente da Câmara em 1907, aos 36 anos incompletos, para cair no
ostracismo, dois anos mais tarde; volta pelo caminho árduo e vagaroso
dos mais competentes pareceres técnicos, para galgar a Presidência
da toda-poderosa Comissão de Finanças, em 1916; e morre no ano
seguinte, aos 46 anos, acometido de tuberculose.
Às vezes, as pessoas precoces seguem carreiras meteóricas de
uma maneira que parece predestinada. Começam tudo muito jovens,
com uma seqüência de realizações brilhantes, justamente porque
vão morrer tão cedo. A história está repleta de exemplos como João
Pinheiro, Olavo Bilac, Chopin, Stephen Foster e muitos outros deste
gênero.
Nesta compilação, tentar-se-á traçar a vida e a atuação polftica
de Carlos Peixoto Filho, inserido na conjuntura política mineira e
nacional; descrever detalhadamente a sua atuação parlamentar entre
1903 e 1917; e comentar seus discursos mais importantes, selecionados
para este volume.
18

Finalmente, o organizador agradece as sugestões e os comentários
da bibliotecária Edyr Resende Fleischer e do Professor Fernando
Correia Dias, que em muito ajudaram a aperfeiçoar este trabalho.
Brasf/ía, dezembro de 1977

(1)- Antônio Otávio Cintra, "A Política Tradicional Brasileira: Uma interpretação das Relações entre o Centro e a Periferia", Cadernos do DCP, n? 1
(1974), 61-71; Maria do Carmo Campeio de Souza, "O Processo PolíticoPartidário na Primeira República", em Carlos G. Mota (org.), Brasil em
Perspectiva. 2a. Ed. (São Paulo: DIFEL, 1974), 186; e John D. Wirth,
Minas Gerais in the Brazilian Federat:ion (Stanford: Stanford University
Press. 1977).
{2)- Joseph L. Love, O Regionalismo Gaúcho e as Origens da Revolução de
1930 (São Paulo: Ed. Perspectiva), 1"30.
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ORIGENS

De progênie ilustre, filho e neto de parlamentares do Império,
descendente pelo lado materno de nobre família da Vila do Prlncipe,
atualmente a cidade do Serro, Carlos Peixoto de Melo Filho nasceu
em primeiro de junho de 1871, na cidade de Ubá, na Zona da Mata,
Estado de Minas Gerais. (1)
Seu avô paterno, Francisco Peixoto de Melo, foi eleito deputado
provincial pelo partido conservador, em 1860. Sucede-se na Assembléia
Provincial e, depois na Câmara Geral, seu pai, Carlos Peixoto de Melo,
que ainda foi o último senador mineiro do Império.
Embora Carlos Peixoto Filho não tenha deixado descendentes
diretos na polltica (por ter permanecido solteiro), passou o bastão
da liderança regional a quatro primos, sobrinhos do seu pai. Francisco
Soares Peixoto de Moura foi deputado provincial, constituinte de
1891, deputado estadual, e deputado federal (1921-1930). Raul
Soares de Moura tornar-se-ia uma das figuras centrais da política
mineira na Velha República, sucessor imediato de Carlos Peixoto
Filho na Câmara (1918-1920), foi Secretário do Interior de Artur
Bernardes, Ministro da Marinha e Governador de Minas até sua morte
prematura em 1924.
Camíllo Soares de Moura Filho, ligado aos Martins, de Ponte
Nova, por laços de casamento, foi deputado estadual e contemporâneo
de Carlos Peixoto Filho na 5a. e 6a. legislaturas da República, e desenvolveu grande atividade polltica naquele município. O domlnio
político estendeu-se a mais um município vizinho, Visconde de Rio:
Branco, cuja chefia política pertencia a Carlos Soares de Moura. (2) ·
Com a fam!'lia Peixoto-Soares de Moura ocorreu, entretanto,
a vicissitude comumente ligada ao sistema polltico patrimonialista.
Convocados, sucessivamente, para ocupar cargos de destaque na pol/tica
estadual e nacional, aos poucos as bases municipais seriam abandonadas.
Por esta razão, Raul Soares colocou na chefia política de Ubá um
médico amigo, Levindo Coelho, que teria uma atuação po/ltica intensa
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no Estado, substituindo Raul Soares na Comissão Executiva do PRM
(a Tarasca), como deputado federal, constituinte de 1946, e senador
federatJ3) Este, por sua vez, passou o comando pessedista ao seu
filho, Ozanan Coelho, que foi L/der da sua bancada na Assembléia_
Legislativa, deputado federal, co-organizador da ARENA mineira,
e atualmente vice-Governador do Estado. Em Rio Branco, da mesma
maneira, a chefia da situação local foi entregue, a partir dos anos
vinte, a Celso Machado, deputado federal (1933-1937 e 1946-1951)
e vice-Governador (1966-1971). Porém, sobreviveu um descendente
político na região, Luis Soares de Souza Rocha, que desempenhou
um breve mandato como deputado estadual (1955-1959). A partir
desta data a liderança pol/tica de Rio Branco foi conquistada pela
famllia de Jorge Carone.

(1) -

Antônio Gontijo de Carvalho, Estadistas da República (São Paulo: Revista
dos Tribunais, ~940), 65.

(2)-

Cid Rebelo Horta, "Famílias Governamentais de Minas Gerais", em Segundo
Seminário de Estudos Mineiros (Belo Horizonte: Universidade Federal de
Minas Gerais, 1956), 66.

(3)-

Levindo Coelho,

"Depoimento de um velho político mineiro" Revista
'

Brasileira de Estudos Po/(ticos, n?2- (1957). 116-131.

21

VIDA ACADEMICA

Os estudos preparatórios foram feitos no Ateneu Mineiro de Juiz
de Fora, que na época era dirigido por um exilado pol/tico português
formado em Coimbra, Santos Valente, docP,nte poliva/ente e que foi
o principal organizador do Dicionário Aulete.
De José Range/, membro da Academia Míneíra de Letras, seu
colega no Ateneu, há estas impressões sobre o Carlinhos: "Dócil,
avesso aos jogos e brinquedos, cumpridor dos deveres, insinuante,
afeiçoado aos mestres mas altivo, desembaraçado na exposição das
lições bem sabidas'~ (4)
Três dos seus colegas no Ateneu de maior notoriedade posterior
foram João Luiz Alves, Estevão Lobo e Barbosa Lima.
Concluídos os preparatórios com brilhantismo aos quatorze
anos, prestou exames em São Paulo, e mediante autorização especial
do Ministro da Justiça, matriculou-se na Academia de Direito de São
Paulo em agosto de 1885. Formou-se Bacharel em Direito uma semana
antes da proclamação da República, em 6 de novembro de 1889, aos
18 anos. (5)
A turma de 1889 nas arcadas foi das mais ilustres. Dela participaram João Luis Alves, Edmundo Lins, Mendes Pimentel, Herculano
de Freitas, Paulo Prado, Emiliano Perneta, seu primo Camillo Soares
de Moura, Afonso Arinos, Otávio Mendes e Afonso Carvalho, entre
outros. (6)
Eleito para a Câmara Federal em 1903, Carlos Peixoto Filho
encontra vários ex-colegas e contemporâneos nas arcadas (do período
1885-1889) entre os estreantes da bancada mineira na 5a. legislatura:
Ribeiro Junqueira e Astolpho Dutra do seu 39 distrito, e Bernardo
Pinto Monteiro, João Luis Alves, seu primo Camillo Soares de Moura,
e Manoel Thomaz de Carvalho Brito. Entre os estreantes da bancada
na 6a. legislatura de 1906, contava-se entre seus liderados os contemporâneos Antônio Carlos e De/phim Moreira.
Escragnolle Dória descreve as suas primeiras impressões de
Carlos Peixoto assim: "Encontrei-o, pela primeira vez, no princípio
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de 1886, vendo-o a cavalo, não em selim, porém em uma janela de
'república~ A apresentação foi feita de baixo para cima. O calouro
teve de qlhar com respeito para o veterano'~ (1)
No casarão do Largo de São Francisco, o ambiente era de sonho
e de liberdade, com alunos e professores aposto/ando a Abolição e a
República. João Luis Alves e Herculano de Freitas afiavam na imprensa
acadêmica as primeiras armas políticas; Afonso Arinos brilhava nos
folhetins literários e Mendes Pimentel e Edmundo Lins se distinguiam
na ciência do Direito por serem dos poucos que manuseavam as Ordenações do Reino. (8)
Gontijo de Carvalho traça os perfis dos professores de maior
renome nesta época: 'João Monteiro, a vaidade que se fez homem,
verboso orador, ídolo dos estudantes; Dutra Rodrigues, romanista
insigne, de um físico semelhante ao de Cavou r; Sá e Benevides, dogmático e conservador; Leite de Morais, loquaz e declamador; Dino Bueno,
didata por excelência, cuja palavra tinha a limpidez da água da fonte;
e Mamede e o Cônego Andrade, símbolos de uma geração pretérita'~ (9)
Nesta época, os movimentos políticos e revolucionários dos
estudantes do Largo de São Francisco eram orientados pela Bucha,
nome aportuguesado da Burschenschaft (organização comum nas
universidades germânicas), fundada em 1830 por Júlio Frank, professor
alemão contratado para o curso anexo. Uma sociedade secreta, de
estilo maçônico, a Bucha era republicana, abolicionista e democrática,
auxiliava economicamente os estudantes necessitados e por intermédio de seus membros - os "bucheiros", que eram alunos, exalunos e até professores - exerceu grande influência nos destinos
nacionais.f10)
(4)(5) (6) -

Carvalho, op. cit., 65.
João Dunshee de Abranches Moura, Governos e Congressos da República
dos Estados Unidos do Brasil. (São Paulo: M. Abranches, 1918), 154.
Carvalho, op. cit., 66; e Alberto Venâncio Filho, "Carlos Peixoto e o
'Jardim da Infância", Rev. do lnst. Hist. e Geo. Bras., Vol. 297, 163.

(7) -

Carvalho, op. cit., 66.

(8) -

Para uma visão mais ampla da Academia de Ciências Sociais e Jurídicas de
São Paulo e seu papel na formação da elite nacional ao longo dos últimos
150 anos, ver Alberto Venâncio Filho, Das Arcadas ao Bacharelismo (São
Paulo: Editora Perspectiva, 1977).
Carvalho, op. cit., 67.

(9) -

(1 0) - Afonso Arinos de Melo Franco, Um Estadista da República: Afrânio Melo
Franco e seu tempo (Rio: José Olímpio, 1955), 29-31; e Paulo Pinheiro
Chagas, Esse Velho Vento da Aventura (Rio: José Olímpio, 1977), 199-200
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POL(T/CA MUNICIPAL

O jovem recém-formado volta à sua terra natal, onde exerceu a
advocacia durante dois anos, adquirindo logo a fama de grande orador.
Foi nesta época que participou do júri que o envolveu na rivalidade
entre as duas famílias mais poderosas e tradicionais da cidade - os
Soares de Moura e Peixoto de Melo, já interligados por laços de parentesco. Em 1915, enquanto Carlos Peixoto encontrava-se em viagem
pela Europa, novo júri se realizou, confrontando as duas famt'lias,
e para defender o grupo Peixoto de Melo é contratado o famoso criminalista Evaristo de Morais. Este retratou o ambiente de tensão que
requeria a sua presença na cidade, que no final forçou a sua retirada
em face do clima de paixões e de ódios. (11)
Após essa curta iniciação à advocacia, Carlos Peixoto ingressou
na magistratura como juiz municipal em Ubá e Pomba. Antônio Carlos,
na ocasião do seu falecimento, prestou o seguinte depoimento a
respeito desta fase: "Tive a ventura e a honra de iniciar a minha carreira
política ao lado do nosso saudosíssimo colega de Ubá, ele juiz municipal, eu promotor de Justiça, e desde logo ele afirmou-se, muito embora
sua mocidade, um dos mais distintos juízes do Estado de Minas Gerais,
pelo seu talento, pela sua grande cultura jurídica, pela sua extraordinária retidão de esp/rito'~ (12)
Em 1895,retorna à sua banca de advocacia e participa ativamente
das lutas políticas locais, logo se elegendo para agente executivo de
Ubá. Foi com esse aprendizado nas diversas funções da vida pública
municipal que Carlos Peixoto se preparou para assumir a deputação
na Câmara Estadual, em 1903, onde toma parte ativa nos debates
sobre o problema da revisão constitucional, com especial atenção
e carinho para com a reforma do Poder Municipal.
(11)- Evaristo de Morais, Reminiscências de um Rábula Criminalista (Rio: Leite
Ribeiro, 1922), 259-266.
(12)- Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, Discurso proferido em 30 de agosto
de 1917,ACD, 1917, V. 5,1041-1042.

24

NA CÂMARA ESTADUAL (*)

Eleito deputado estadual para a 4a. Legislatura pela 2a. Circunscrição, no infcio do governo Francisco Sales, Carlos Peixoto figurava
entre os seguintes estreantes do seu distrito: Fernando de Melo Viana,
Francisco de Campos Valadares, Péricles Vieira de Mendonça, Azarias
José Monteiro de Andrade, José Felipe de Freitas Castro e Olímpio
Rodrigues de Araújo. Outras figuras ilustres que foram eleitas para ·esta
legislatura foram: Francisco Lafaiete Silviano Brandão, Afrânio de Melo
Franco, Jayme Gomes de Sousa Lemos, Afonso Pena Junior, João
Bráulio de Vilhena Junior e Honorato José Alves, entre outros. (13)
Sustentado por Francisco Sales, que não o conhecia antes, mas
que fez o jovem estreante da Zona da Mata seu Líder no início de
1903, pelas suas qualidades e pela região que representava, Peixoto
exercia sobre seus 47 pares uma verdadeira ditadura, não apenas pela
persuasão mas pela imposição da autoridade.
Peixoto foi a primeira grande figura da época republicana dos
políticos mineiros de estilo autoritário, cujos maiores exemplos seriam,
em seguida, Artur Bernardes e Raul Soares, todos da Zona da Mata.
Carlos Peixoto nunca pôde desenvolver estas vocações naturais de
mandonismo, porque sua carreira polltica evoluiu na área parlamentar
e nunca galgou cargos no poder executivo estadual ou federal. José
Augusto de Assis Lima é testemunha desta liderança autoritária e
convincente, quando explica porque acabava votando contra umas
emendas por ele próprio apresentadas: 'Tendo falado contra elas o
ilustrado Líder da Câmara, meu simpático e distinto amigo ... " o
próprio orador votou contra as mesmas emendas porque viu que era
inútil lutar contra o diretor político desta casa do Parlamento. (14)
Embora a sua atuação na Câmara Mineira fosse durante um
tempo muito .reduzido, um pouco mais de quatro meses,f15) sob
sua liderança forjaram-se três importantes reformas: da Organização
Judiciária, da Instrução Pública e da Legislação Eleitoral. Na Legislatura
finda, João Luis Alves conduziu bem os preparativos para as reformas
constitucionais, mas com a eleição d&ste para a Câmara Federal, os
( * ) A esta época havia o sistema bicameral nos Legislativos Estaduais.
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encargos caíram sobre os ombros do Líder Peixoto e seu escolhido
para presidir estas três importantes comissões, Melo Franco. (16)
Ficaram famosos os debates em torno do Projeto n9 134 de
1902; sobre a reforma constitucional, com a criação de Tribunais
Superiores e garantias para juízes. Melo Franco era a favor da preeminência do Poder Judiciário no julgamento dos pares, enquanto Peixoto
propugnava a criação de um tribunal especial para juízes omissos.
O projeto sobre a Instrução Pública, de autoria de Melo Franco,
apresentou divergências até com o Presidente Francisco Sales, principalmente sobre a questão do ensino normal livre. Sales era contra
esta modalidade e recomendara a abolição e equiparação dos institutos
particulares aos oficiais. Melo Franco dispunha que o ensino normal
seria ministrado por uma escola normal secundária na capital, pelas
escolas normais primárias no interior e pelas escolas livres, a estas
equiparadas e reconhecidas pelo Governo. O ponto de vista de Melo
Franco prevaleceu, pois o Estado não tinha meios financeiros para
sustentar tal proposta e, assim, como poderia impedir a iniciativa
particular? O meio conciliatório que Melo Franco encontrou para
manter o ensino particular num nfvel mínimo de eficiência foi a
criação da inspeção permanente do governo, por meio de funcionários'
ambulantes, escolhidos com escrupuloso critério. (11)
O projeto da reforma eleitoral propunha regenerar as práticas
políticas, deturpadas e viciosas com a evolução do sistema representativo coronelista em franca ascensão, e exigia o alistamento de próprio
punho e o reconhecimento da letra e firma dos alistados pelo escrivão
dos distritos. (18)
Previa-se, porém, grande chance de fraudes do sistema, desde
que os escrivães eram sujeitos às influências dos chefes locais, visto
que as nomeações para tais cargos dependiam das recomendações desses
coronéis, dentro da opetação fiel do compromisso coronelista.
Assim entrechocavam-se os coronéis interloranos, de um lado,
cujo interesse estava em multiplicar eleitores analfabetos e facilmente
cabrestados para se elegerem, e os deputados menos ligados aos interesses regionais, mais intelectuais e idealistas como Peixoto e Melo
Franco, que a eles se opunham.
No final, os dois jovens deputados foram incapazes de derrotar
os interesses da política municipal, que contava com uma maioria
esmagadora de representantes no legislativo estadual. Tais interesses,
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exprimindo mágoa, desconfiança e antipatia, diante da performance
de Carlos Peixoto, conspirariam para minar a sua liderança e autoridade
dentro da Bancada mineira na Câmara Federal, e contribuiriam, em
parte, para a sua derrubada da presidência da Câmara, seis anos maistarde.
Concluímos que a sua liderança meteórica na Câmara Estadual
não- se revestiu de tamanha autoridade e invulnerabilidade como foi
aludido anteriormente. Esta autoridade se conduzia muito bem até
o ponto em que contrariava os interesses que o ufaziamu Líder precoce,
ou até encontrar um orador e figura intelectual à sua altura, como
Afrânio de Melo Franco.
Ambos ficaram pouco tempo na Legislatura Estadual (19)
logo se elegendo para a Câmara Fec/eral (Peixoto em 1903 e Melo
Franco em 1906) onde brilharam no chamado u.Jardim da Infância'~
Nesta época, o comando político mineiro promovia rapidamente
estrelas intelectuais deste tipo à Câmara Federal, por duas razões:
(1) para dotar uma parte da Bancada de elementos capazes de sobressair
no manejo político e dirigir importantes Comissões e assim favorecer
os interesses mineiros, enquanto os dirigentes máximos do PRM em
Belo Horizonte mantinham o controle seguro sobre o resto da Bancada,
ua carneiradau; e (2) para logo se livrar destes 'Jovens turcosu que
poderiam criar problemas para a máquina política, caso continuassem
atuando no âmbito estadual. (20)
(13) - Francisco de Assis Andrade, "Relação dos Deputados Eistaduais de 1899
a 1937", Revista do Arquivo Público Mineiro, Ano 27 (dezembro, 1976),
15-17.
(14)- Melo Franco,op. cit., 314.
(15)- Embora Carlos Peixoto tenha exercido o mandato de deputado estadual
desde o início de 1903, a sua atuação parlamentar se deu desde a primeira
sessão ordinária realizada em 16 de junho, até 21 de outubro, quando
tomou posse como deputado federal.
(16)- Melo Franco, op. cit., 337-361; e Carvalho,op. cit., 68-70.
(17)- Mélo Franco,op. cit., 340-345.
(18)- lbid., 373-376.
(19)- Melo Franco encerrou a sua carreira política, voltando ao Legislativo
Mineiro como Constituinte em 1935.
(20)- David V. Fleischer, O Recrutamento Polftico em Minas (1890/1918) (Belo
Hc;>ri~onte: Edições RBEP, 1971); e David V. Fleischer, "A Cúpula Política
Mme1ra na Velha República", Revista de Cíência Polftica 20:4 (dezembro
1977).
'
•
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TRANSFERÊNCIA PARA A CÃMARA FEDERAL

Nas eleições federais, realizadas nos fins de 1902, para a quinta
legislatura, Carlos Vaz de Mello (sogro de Artur Bernardes) reelegeu-se
deputado federal pelo 39 Distrito. Elegeu-se, porém, senador coincidentemente, optando por este cargo após seu reconhecimento em 1903.
Nestas circunstâncias, convocaram-se eleições complementares em 6 de
setembro, nas quais saiu vitorioso o jovem Líder do Governo na Câmara
Estadual. Sua eleição foi reconhecida pela Câmara Federal em 17 de
outubro de 1903 e quatro dias mais tarde Carlos Peixoto Filho tomou
posse como deputado federal aos 32 anos. (21)
Sua eleição foi em idade bastante precoce em comparação com
o resto da Bancada mineira, cuja idade média em 1903 era 43,34 anos.
Mesmo entre os estreantes mineiros na 5a. Legislatura (idade média
de 40,39 anos) Cã'rlos Peixoto era muito jovem. Apenas a coorte de
calouros eleitos à 3a. Legislatura (em 1897) (22) apresentou idades tão
precoces - 32 anos, em média.
Entre os estreantes do 39 Distrito mineiro, Carlos Peixoto
encontrou dois contemporâneos das Arcadas: Ribeiro Junqueira, de
Leopoldina; e Astolpho Dutra, de Cataguazes. Com estes dois colegas
da Zona da Mata, Peixoto travará inúmeras batalhas pol/ticas e parla'entares, durante seus 14 anos de mandato.
A 5a. Legislatura saudou a vinda de mais oito calouros na Bancada mineira: Bernardo Pinto Monteiro, de Ouro Preto; Francisco
Bernardino, de Juiz de Fora; João Luis Alves, de Campanha; Camillo
Soares de Moura Filho (seu primo), de Ponte Nova; Manoel Thomaz
de Carvalho Brito, de Santa Bárbara; Olinto Augusto Ribeiro, de
Araçuaí, José Bento No9_ueira, de Minas Novas e Camillo Felinto
Prates, de Montes Claros. (23)
A chegada de Carlos Peixoto à Câmara Federal coincidiu com
o início da hegemonia da política mineira no cenário nacional. Num
sistema pol/tico sem partidos nacionais organizados, os Estados com
maior representação política tinham maior peso e influência; mas,
para tanto, precisavam de manter as suas bancadas coesas e discipli-
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nadas. Minas, com seus 37 deputados, ficava em posição preeminente,
pois a segunda maior bancada era dos paulistas, com 22 deputados.
O Partido Republicano Mineiro se apresentava como um grupo mono-_
lítico externamente, sob o firme comando do secretário da Tarasca,
Francisco Bressane, o Coronel "Pisca-Pisca" (devido a um tique
facial.) (24)
Internamente, porém, a política mineira nesta época (após a
morte de Silviano Brandão em 1902) era dividida em três facções
ou grandes blocos de poder, que coexistiram mais ou menos amenamente até a ascensão de Artur Bernardes em 1918. Efetivava-se um certo
rodízio da Presidência do Estado dentro de um acordo de cavalheiros,
na esperança de que logo chegaria a sua vez.
Os silvianistas passaram a ser liderados por Bueno Brandão, de
Ouro Fino, e Wenceslau Brás, de ltajubá, e tiveram grande influência
na política estadual até 1918, devido à articulação entre as regiões
Mata e Sul, as maiores produtoras de café. Os biístas conservaram a
sua influência mais por uma ação de retaguarda, com seu Líder,
Bias Fortes, de Barbacena, presidindo a Comissão Executiva do PRM
e a Comissão de Finanças, do Senado Mineiro, até a sua morte, em
1917. O terceiro grupo, os salistas, tiveram uma ação mais duradoura,
até 1930, cujas fortunas tiveram altas e baixas com a carreira do seu
chefe, Francisco Sales, de Lavras. Sales gozava grande prestígio entre
os coronéis interioranos, especialmente no Sul de Minas, e contava
com o apoio do seu amigo 1'ntimo, Francisco Bressane. Sales também
se beneficiava de articulações e entendimentos mantidos na área federal.
Após seu mandato como Governador (1902-1906), foi Senador
Federal, Ministro da Fazenda e novamente Senador em 1922. Ele
sofreu certo ostracismo no âmbito estadual pelas mão de Artur Bernardes e Raul Soares, durante o período de 1918 a 1925. (25)
Embora Carlos Peixoto tenha sido o Líder de Sales, na Câmara
Mineira, por ele projetado à Câmara Federal em 1903 e consagrado
como Líder da Bancada mineira em 1904, sua convivência e mais
tarde a sua lealdade política no Rio passou a girar em torno de outras
personagens -João Pinheiro e Afonso Pena.
Pinheiro retirou-se da política, com a queda de Cesário A/vim
em 1892, e seu retorno foi patrocinado pelo sagaz Sales em 1902,
que já articulava a sua sucessão em 1906 e procurava um tertius capaz
de aplacar os ânimos dos bi ístas e silvianistas. Pinheiro é eleito senador
em 1904, com a morte de Vaz de Melo, e substitui Bressane como
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secretário da Tarasca. Na vaga de Vaz de Melo, na Comissão Executiva
do PRM, Sales, com a conivência de Pinheiro, consegue colocar Carlos
Peixoto, a partir de 1905, e assim fortalece mais ainda as chances de
"fazer" Pinheiro seu sucessor. Pinheiro, ao contrário dos seus aliados,
cercava-se de empresários, engenheiros e jovens políticos interessados
mais em promover o desenvolvimento de Minas e do Brasil do que
em politicagens, articulações e conversas "ao pé do ouvido". Este

movimento logo ganhou grande impulso quando Pinheiro promoveu
o Congresso Industrial e Agrícola, em Belo Horizonte, em 1903.
Embora ele tenha conseguido eleger alguns elementos de sua confiança
para cargos legislativos, e até permitindo que alguns da minoria se
elegessem "extrachapa", Pinheiro não cuidou de renovar a estrutura
básica do PRM e principalmente a sua Tarasca.
No Rio, Pinheiro hospedava-se inicialmente no Grande Hotel
da Lapa (reduto dos "solteiros" da Bancada mineira), mas posteriormente passa a residir junto com Carlos Peixoto numa casa na Rua
Francisco Muratori. (26)
Afonso Pena tinha sido Governador de Minas logo após a queda
de Cesário A/vim (1892-1894), que foi considerada uma fase neutra
ou de transição antes dos governos Bias Fortes (1894-1898} e Si/viano
Brandão (1898-1902) que marcaram a consolidação do PRM e o
surgimento das facções. Como conseqüência do Pacto de Ouro Fino,
Minas articula o nome de Afonso Pena em 1902 para vice na chapa
com Rodrigues Alves, pois continuava um nome "neutro" e perfeitamente aceitável pelas facções e assim Minas se apresentava unida
externamente. Por outro lado, Pena seria quase um candidato nato
para a Presidência da República em 1906, como o primeiro desdobramento da política do "café com leite'~
Em 1904, Carlos Peixoto gravita também em torno da liderança
do Vice-Presidente, Afonso Pena. Após um surpreeendente e eloqüente
discurso, para um recém-eleito (na realidade seu segundo discurso
na Câmara), em julho de 1904,(27) no qual rebate os argumentos e
desafios de Barbosa Lima, com certa facilidade, Peixoto passa ao
primeiro plano parlamentar e logo no ano seguinte é escolhido Líder
do governo Rodrigues Alves.
Uma estrela precoce em ascensão, o jovem Carlos Peixoto não
tardava em chocar-se com as lideranças mais tradicionais no Congresso
Nacional. Afrânio de Melo Franco conta que, certa vez, estando hospedado no Grande Hotel da Lapa, assistiu a uma cena espantosa: o chefe
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mineiro receber Pinheiro Machado na sala de jantar, sem se levantar da
mesa, indicando-lhe sobranceiramente um lugar para que se abancasse.
Ninguém se permitia, sem grande confiança em si e nas suas bases,
uma atitude tão arrogante para com o caudilho gaúcho, que vindo
da geração heróica da República havia conquistado tão formidável
esquema de dominação e tutela no Congresso contra o qual se lançava
em vão o próprio gênio de Rui Barbosa. (28)
(21) - Abranches Moura, op. cit., 154.
(22)- Esta coorte eleita em 1897 foi a última recrutada sob auspícios dos "Republicanos Históricos" do PRC (Partido Republicano Constitucional). antes
da "institucionalização" do novo PRM a partir de 1898. Da 4a. coorte
(1900) em diante, o recrutamento se tornou muito "institucionalizado",
com a eleição de elementos que haviam passado por uma sargenteação
mais longa.
Fleischer, O Recrutamento ... , 40-43; Fleischer, "A Cúpula Política ... ;"
Maria Efigênia Lage de Resende, - "Formação da Estrutura de Dominação
em Minas Gerais: O Novo PRM (1889-1906)". (Tese de Livre Docência,
Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 1976), 123-143;
e Maria Efigênia Lage de Resende, "Uma Interpretação sobre a Fundação
de Belo Horizonte", Revista Brasileira de Estudos Pof(ticos, n? 39 (1974).
129-162.
(23)- Abranches Moura,op. cit., 151-161.
(24)- Joaquim de Salles, Se não falha a memória, 122; e John Wirth, "Apogeu
e Declínio da Comissão Executiva do PRM 1898-1929" (Trabalho apresentado ao Quinto Seminário de Estudos Mineiros, Belo Horizonte: UFMG,
1977).
(25)- Fleischer, "A Cúpula Política ... ".
(26)- Venâncio Filho, "Carlos Peixoto e ... ", 169.
(27) - Ver Discursos às págs. 147 e 153.
(28)- Melo Franco, op. cit., 315.
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A ELEIÇÃO DE AFONSO PENA

E O "JARDIM DA INFÂNCIA"

A atuação de Carlos Peixoto como Líder dos governos Rodrigues
Alves e Afonso Pena, e posteriormente Presidente da Câmara, e ainda
a sua renúncia a este cargo teve muito a ver com a sua participação
preeminente no chamado "Jardim da Infância'~

O "Jardim da Infância" não era um partido político mas um
agrupamento de políticos e intelectuais jovens que se aglutinava em
torno de João Pinheiro, após sua vinda ao Rio em 1904. Este grupo
se preocupava em introduzir valores novos na política republicana,
a despeito da orientação dos velhos chefes: inteligência, cultura, patriotismo e honestidade. (29) O grupo contava com os seguintes elementos,
entre outros: Carlos Peixoto, Calógeras, David Campista,f30) João
Luis Alves, Gastão da Cunha e Estevão Lobo, de Minas; gaúchos,
como James Darcy; Miguel Calmon e Leovigildo Filgueiras, da Bahia;
E/oi de Souza e Tavares de Lira, do Nordeste e Alcíndo Guanabara,
fluminense. O grupo ainda contava com o apoio de intelectuais como
Euclides da Cunha, Manoel Bonfim e Afrânio Peixoto.
O grupo não era autodenominado, pois este apelido partiu de
um dos seus críticos, Augusto de Freitas, que guardava certa mágoa
por ter sido preterido por Afonso Pena para a pasta da Viação, em
favor de Miguel Calmon. Queixa-se de Pinheiro Machado, seu antigo
protetor na pretensão, e agora submisso ao novo governo:
"O Chefe do Partido Republicano, de quem neste mo·
menta nos despedimos saudosos, é um prisioneiro, eu o disse,
prisioneiro de políticos de nova raça aparecidos como de improviso na representação dos poderes públicos, convertendo este
país em verdadeiro "Jardim da Infância'~ Sim, senhores, as
esporas de cavalheiro, as dragonas de general, os postos rJe
comando já não são adquiridos nos combates da vida pública;
eles vão sendo distribuídos pelo Chefe da Nação como uma
homenagem de apreço pessoal, como uma dádiva de anos." (31)
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A resposta veio no dia seguinte, na palavra de Leovigildo Filgueiras, também da Bancada baiana:

"Mas como S. Exa. em meio Oa;:, suas ironias faz alusão
a uma conversão do País em um Jardim de Infância, poderia
isto parecer que S. Exa. se referia 'apressão do eminente Sr.
General Pinheiro Machado não diretamente ao Chefe da Nação,
mas a um dos seus Ministras, o eminente, o ilustre, o operoso
Sr. Ministro da Viação, Dr. Miguel Calmon... Em todo caso,
senhores, antes converter-se este País num "Jardim de Infância"
do que num mostruário de velharias." (32)
.

Havia certas restrições ao nome de Afonso Pena para a sucessão de Rodrigues Alves por parte dos republicanos .,_históricos" e
radicais que combatiam a "República de Conselheiros" imperiais.
De antemão, Pinheiro Machado e seu "Bloco", articulado em 1905,
tendiam para as candidaturas de Campos Sales ou Bernardino de
Campos. A Bahia lança a candidatura de Rui Barbosa, enquanto Minas
se mantém firme e unida com Afonso Pena. Em meados de 1905,
Bernardino de Campos concede uma importante entrevista ao deputado
jornalista, Alcindo Guanabara, publicada no O Paiz, na qual o candidato
traça seus planos de governo que implicavam substanciais modificações
na política econômico~financeira existente, de cunho livre-cambista.
A reação por grupos poderosos foi tantd-, que Bernardino desistiu da
candidatura. (33)
Habilmente articulados por E/oi de Sousa, os chefes políticos
do Nordeste comunicavam a Rodrigues Alves as suas resistências ao
nome de Campos Sales. Logo excluído São Paulo, Pinheiro Machado
percebeu que só restava Minas. Ele evocava simpatias por Afonso
Pena, mas lembra que Peixoto era o porta-voz do PRM no Rio e deveria
ser ouvido. Embora simpáticos ao nome de Afonso Pena, tanto Peixoto
como João Pinheiro deviam a sua projeção política a Francisco Sales,
que já articulava discretamente o nome deste para a sucessão mineira.
Por interferência de Bias Fortes, antigo colega do Conselheiro, Sales
desistira da candidatura em favor de Pena, assim conservando seu
prestígio em Minas e consegue conduzir o nome de João Pinheiro.
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No final das contas, o nome de Afonso Pena entre os mineiros
convinha a quase todos os não-mineiros, justamente por não pertencer
a uma das três facções poderosas internas (acima mencionadas), o
que contr/buiria em parte para a fraqueza política do final do seu
governo.

Em 19 de setembro, publica-se um manifesto assinado por 150
parlamentares, lançando a chapa Afonso Pena-Nilo Peçanha. O Llder
fluminense fora escolhido como elemento de conciliação entre as
pretensões dos Estados da Bahia e Rio Grande do Sul.

Sucede-se a tranqüila eleição de Afonso Pena em março e, com
a posse de João Pinheiro em setembro de 1906, fechava-se o clrculo
do domínio mineiro. Porém, as manobras prévias e a sustentação da
chapa Afonso Pena-Nilo Peçanha em âmbito nacional se devia mais
a Pinheiro Machado e seu bloco, do que aos moços do "Jardim da
Infância'~ Pena compreendera isto muito bem, no sentido de que,
se seu governo tivesse maiores chances de êxito, era indispensável
que na Presidência da Câmara dos Deputados contasse com um elemento de sua estreita confiança, uma vez que o Senado Federal estava
sob o firme comando de Pinheiro Machado. Por isto, prestigiando o
"Jardim da Infância", logo no início do seu governo (em 1907) elevaria
o jovem Líder da Maioria, Carlos Peixoto, à Presidência da Câmara.
Para reforçar a posição do novo governo, procedeu-se à verificação dos poderes dos eleitos de 30 de janeiro de 1906 à 6a. Legislatura
(já sob a nova Lei Rosa e Silva) com bastante critério. Em maio, no
início da sessão, Peixoto, ainda como L/der, defende a diplomação
pelo PRM da sua chapa oficial contra três contestadores, com êxito
total. (34) Isto marcou o padrão geral para·os demais Estados.

Empossado em 15 de novembro de 1906, Afonso Pena completa
os nomes para seus Ministérios: Mal. Hermes da Fonseca na Guerra·
Tavares de Lira, na Pasta da Justiça; David Campista, n;s Finanças~
Miguel Calmon, na Viação. Estes três últimos eram integrantes do
"Jardim da Infância" e a escolha de Calmon provocara a primeira
desavença entre Pena e Pinheiro Machado, uma vez que seu indicado
para o posto, Augusto de Freitas, foi preterido.
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Foi nesse clima que Carlos Peixoto se elegeu Presidente da Câmara
em 9 de maio de 1907, aos 36 anos incompletos. (35)
(29)- Leonídio

Ribeiro, Afrânio Peixoto. (Rio: E. Condé, 1950). 147-152.

(30) - Campista era nascido no Rio, embora fosse filho e neto de mineiros, fato
que contribuiu, em parte, para a falta de apoio dos próceres do PRM a sua
candidatura à sucessão de Afonso Pena em 1909. Antônio Contijo de
Carvalho, A Conspiração contra a Inteligência: A Vida e a Obra de David
Campista (Rio: Artenova, 1968).
Calógeras também era carioca, mas os dois fizeram toda a sua carreira
pai ítica entre as Alterosas.
(31) - Augusto de Freitas, Discurso proferido em 21 de maio de 1907. ACD,
1907, v. 1 , 206.
(32) - Leovigildo Filgueiras, Discurso proferido em 22 de maio de 1907. ACD,
1907, v. 1, 253.
(33) - José Maria dos Santos, A Política Geral do Brasil. (São Paulo: J. Magalhães,
1930), 416-421.
(34)- 'ler os Discursos às págs. 147 e 153.
(35) - Anteriormente, referimos à precocidade da carreira pai ítica de Carlos
Peixoto, aspecto comum entre vários elementos do "Jardim da Infância".
Porém, se examinarmos as carreiras legislativas de dois recentes Presidentes
da mesma Casa, verificamos que o Deputado Célio Borja foi eleito aos 42
anos e o Deputado Marco Antônio Maciel, aos 36 anos; ambos, também,
no exercício do seu segundo mandato federal.
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NA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

A eleição de Carlos Peixoto foi uma manobra da política mineira
para conquistar um dos postos mais importantes da política federal
e que daria a sustentação ao Conselheiro para empreender seu governo.
O então Presidente da Casa, Paula Guimarães, velho deputado baiano
e constituinte, andava doente, mas não aceitou pacificamente a sua
substituição. Ao assumir as funções de Presidente, Peixoto transpira
uma grande segurança em si e certeza da sua força.
O prestígio dos mineiros no governo se reflete na eleição dos
seus representantes para presidir as Comissões mais importantes da
Câmara: Melo Franco, Diplomacia; João Penido, Saúde Pública; Franciso Veiga, Finanças; Viana do Castelo, Tomada de Contas e Carneiro
de Rezende, Viação.

Para completar o quadro, o gaúcho James Darcy sucedeu a
Peixoto na Liderança da Maioria, o que deu margem às lamentações
do Deputado Augusto de Freitas quanto ao predomínio do "Jardim
da Infância" em postos chaves do Governo.
Preocupados com seu isolamento dentro do quadro da política
regional brasileira e conscientes da sustentação de Pinheiro Machado
e seu bloco nesta área, os mineiros do "Jardim da Infância'~ com
Carlos Peixoto à frente, sentindo a necessidade de lançar âncoras em
outros Estados, introduziram seu peso federal na política interria
·da Bahia e no Estado do Rio de Janeiro.
Aproveitando a vinda do Governador baiano, José Marcelino,
ao Rio em 1907, convenceram-no a assumir de fato a liderança da
política baiana, livrando-se da meia tutela do Senador Severino Vieira,
aliado de Pinheiro Machado. De volta à Bahia, seguro do apoio federal,
José Marcelino lança o nome de Araújo Pinho, um velho político
egresso do Império para seu sucessor. Pressentindo as manobras,
Severino apresentou a candidatura do antigo deputado e constituinte
republicano, Inácio Tosta.
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Apesar do apoio dàdo por Afonso Pena, o Congresso Baiano e
a sua Bancada federal dividiram-se, ficando a maioria com a oposição.
Mas, como era de se esperar, naquela época de eleições "a bico de
pena", o candidato "oficial", Pinho, saiu vitorioso.

O caso do Estado do Rio era mais complexo, por se tratar do
reduto de um forte, embora discreto, concorrente de João Pinheiro
(para a sucessão de Afonso Pena em 1910), Nilo Peçanha. Ambos
pertenciam à mais nova geração de propagandistas da República e
ocupavam altos cargos públicos. Além de ser o vice de Afonso Pena,
o Líder fluminense contava com o apoio do bloco que ajudara organizar
e chefiar.
Para diminuir as chances de Peçanha, Carlos Peixoto procura
solapar as suas bases dentro do seu próprio Estado, aproximando-se
de Alfredo Backer, o então Governador. Peçanha tenta reagir e mobiliza
o Congresso Fluminense para solicitar intervenção, junto ao Senado
Federal que, diante das pressões do governo Pena, não aceita a denúncia. Pressentindo este desfecho, Pinheiro Machado não aciona seu
esquema em favor do seu aliado. É só com a morte de Afonso Pena,
em junho de 1910, quando Peçanha assume a Presidência, que consegue
a ocupação militar do Estado para garantir a eleição do seu candidato,
Oliveira Botelho, contra Edwiges de Queiroz, candidato de Backer. (36)
Após estas vitórias iniciais do "Jardim da Infância" ao longo
do ano 1907, Pinheiro consegue acertar o primeiro golpe sério alvejando seu Líder na Câmara, James Darcy.
Nos fins de 1907, o porta-voz de Pinheiro Machado na Câmara,
Germano Hasslocher, desferiu violento ataque, censurando Darcy
publicamente por ter ficado indiferente aos ataques constantes contra
o chefe rio-grandense. O bloco conhecia bem a personalidade e provável
comportamento de Darcy num caso desses, pois este jamais se permitiria ficar numa situação dúbia e indefinida quanto à sua lealdade
gaúcha. Apesar das instâncias de Peixoto e seus colegas do "Jardim
da Infância", o impulsivo Darcy renuncia à Liderança da Maioria e
ao mandato, abandonando de vez a vida pública, ao ver seu Estado
comprometido.
Conta-se que, ao saber do gesto do seu conterrâneo, Pinheiro
Machado exclamou: "Despencou o primeiro galho do 'Jardim da
Infância', agora vai a árvore'~ (37)

37

O próximo alvo de Machado seria o tronco da árvore, o próprio
Carlos Peixoto - na tentativa de impedir a sua reeleição à Presidência
da Câmara, em 1908. A razão desta investida do Bloco num momento
tão inoportuno, no apogeu do domínio dos mineiros do "Jardim da
Infância': visava menos à sessão de 1908, propriamente dita, e mais
ao fato de que o Presidente da Câmara eleito em maio de 1908, pelo
Regimento Interno vigente, presidiria às sessões preparatórias de 1909
e à verificação dos poderes dos eleitos à 7a. Legislatura. O Presidente
nomeava, a seu arbítrio, a importante Comissão dos Cinco, composta
de deputados portadores de diplomas ullquidOS para relatar as
verificações.
0

,

Vendo a impossibilidade de demover o Presidente Afonso Pena
e assim impedir a recondução de Peixoto à Presidência, o Bloco investiu
para tentar reformar o Regimento Interno da Câmara no sentido de
retirar do Presidente da sessão finda a prerrogativa de presidir as sessões
preparatórias, tarefa que recairia sobre o deputado mais idoso entre
os '1 íquidos". Peixoto e Pena ainda resistiram, mas diante das sugestões
"diplomáticas" do Barão do Rio Branco, Ministro do Exterior, (38)
para facilitar os entendimentos, fizeram uma pequena concessão. Em
troca da reeleição de Peixoto, por unanimidade, pennitiram que o
Regimento fosse reformado, mas para vigorar a partir de 1910 e não
1909. Foi um entendimento que parecia favorecer o "Jardim da
Infância" e a candidatura de João Pinheiro; como numa disputada
partida de xadrez, os dois lados esperavam os próximos lances.
Em 1908, porém, o prestígio e o domínio dos mineiros continuam altos; Um indicador disso foi a "eleição" do deputado mineiro
João Luis Alves como senador pelo Espírito Santo; uma imposição
do Presidente Pena junto ao Governador Jerônimo Monteiro. (39)

Entretanto, o golpe fatal e inesperado viria nos fins dt;! 1908,
com a morte de João Pinheiro, em 25 de outubro. Com ele o "Jardim
da Infância" perdeu seu prócer principal, e ainda a união interna em
Minas em torno do seu nome, pois os I íderes do PRM não apoiavam
o lançamento desesperado do nome de David Campista, por Afonso
Pena. Isto reflete um traço comum ao longo da Velha República quando um Estado ocupava o poder nacional ampliavam-se as lutas
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e divisões internas na pai ítíca estadual. Por não pertencei a nenhuma
das principais facções pai ítícas mineiras, Pena se achava sem base
para impor seu candidato, mesmo entre seus conterrâneos.
Bueno Brandão assume interinamente a Presidência de Minas,
mas é forçado a ceder o poder a Wenceslau Brás, numa eleição especial. (40) Bueno Brandão ainda preside as eleições para a 7a. Legislatura,
e conduz os entendimentos com relação à sucessão nacional até a
posse de Brás, em 3 de abril de 1909. Neste intervalo, Bías Fortes
diverge do Conselheiro e se declara contra a candidatura Campista.
Por outro lado, os "viuvinhas" de Si/viana Brandão, Sabíno Barroso,
Bernardo Monteiro e Astolpho Dutra trabalham em silêncio dentro
da Bancada mineira para minar o prest ígío de Carlos Peixoto. Enquanto
Pinheiro Machado guarda silêncio, o PRP e até Ruí Barbosa manifestam
a sua oposição ao candidato "oficial" de Caeté.
Num banquete oferecido por ocasião do aniversário do Ministro
Rio Branco, em 20 de abril, a estratégia do Bloco começa a desencadear. Germano Hasslocher lança a candidatura do Barão numa chapa
com o Ministro da Guerra, Hermes da Fonseca como vice. Foi uma
manobra muito hábil, pois envolvia dois Ministros do governo Afonso
Pena, aproveitava o grande prestígio do Ministro do Exterior e, finalmente, de uma maneira indireta, ventilava a candidatura de Hermes.
À primeira vista, a pai ítíca interna da Câmara parecia tranqüila,
mas havia divisões muito sérias. (41) No dia 5 de maio, Peixoto é
reeleito por uma maioria grande, contra a oposição da Bancada gaúcha,
apenas. No dia seguinte, no seu discurso de agradecimento, o já desconfiado Peixoto causa um verdadeiro tumulto, ao afirmar:

"Iniciando nós os trabalhos de uma nova Legislatura no
momento em que a República entrou em seu vigésimo ano, não
seria talvez arriscado tentar um retrospecto deste já não pequeno
período de vida democrática no qual temos pelo menos demonstrado que somos capazes de praticar a liberdade civil, impedindo
que ela degenerasse na demagogia inconsciente que conduz à
anarquia, e assim abrir caminho fácil a perigosas aventuras de
violência, fonte e matriz do cesarismo e da tirania'~ (42)
Afonso Arinos compara essa alusão à proclamação do conde
de Paris à Câmara Francesa em 1875, pedindo a união de "todos os
verdadeiros conservadores, de todos os adversários sinceros do cesarismo'~ (43)
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No dia t2 de maio, aniversário do Marechal, a candidatura de
Hermes e lançada ruidosamente pelo Capitão Jorge Pinheiro. No dia
· seguinte, David Campista, reconhecendo a situação desesperadora,
retira publicamente a sua candidatura. No dia 15, Hermes apresenta
a sua demissão ao Presidente Pena, reiterando não ser candidato, mas
reivindicando os direitos políticos para sua classe.
Como de hábito, Peixoto não espera provocações diretas à sua
pessoa - rompe antes, se defende atacando - renuncia retumbantemente à Presidência. Com franqueza, explica que se tornou Presidente
da Casa, apenas porque era L/der da Bancada mineira e, perdendo o
apoio desta, afastava-se logo do cargo, pois jamais aceitaria uma situação artificial. Provavelmente lembrando a renúncia do seu amigo,
James Darcy, explica que não renuncia tambem ao mandato porque
este ele deve ao seu eleitorado, não aos seus pares, e que aos seus
eleitores prestará contas. (44)
Como ao caso do seu antecessor, Paula Guimarães, em 1905,
quando o jovem Líder mineiro fala em nome da sua Bancada contra
a decisão de renunciar, a Câmara por quase unanimidade rejeita seu
gesto. (45) Porém, não volta atrás. Num gesto de solidariedade, Álvaro
de Carvalho e Rodrigues Alves Filho oferecem a liderança da Bancada
paulista, que também é recusada.
Seu conterrâneo, Sabino Barroso, que havia minado a sua posição
dentro da Bancada, é eleito Presidente e conduz J. J. Seabra para a
Liderança da Maioria. Em 14 de junho morre Afonso Pena e Nilo
Peçanha assume a Presidência da República. É o fim do "Jardim da
Infância", tanto no cenário nacional quanto em Minas. Carlos Peixoto
Filho· passa para um ostracismo auto-imposto e, com efeito, troca
o cargo para os encargos parlamentares.
(36) - Melo Franco, op. cit., 577 e 632-635.
(37)- Ribeiro, op. cit., 145.
(38)- Carta de Rio Branco a Carlos Peixoto de 28 de fevereiro de 1908, publicada
em Venâncio Filho, "Carlos Peixoto e o ... ", 179-180.
(39) - Veja a violenta 1eação da Oposição no discurso do Senador Severino Vieira,
proferido em 7 de julho de 1908. DCN, julho de 1908, 687-689.
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(40) - Pelo Artigo 49, § 2 da Constituição Mineira, no caso do afastamento do
Presidente do Estado, e restando mais de um ano do seu mandato, o VicePresidente apenas assumiria interinamente, enquanto se realizava uma
eleição especial para preencher a vaga. O cargo de Vice-Governador funcionava para equilibrar as facções políticas regionalmente e raramente um
Vice-Governador galgava definitivamente o Palácio da Liberdade. Fleischer,
"A Cúpula Política ... ".
(41) - Para uma crônica jornalística dos acontecimentos pol lticos durante o ano
1909, ver José Vieira, A Cadeia Velha: Memórias da Câmara dos Deputados
(Rio: Jacinto Silva, 1912).
(42)- Ver Discurso à pàg. 239.
(43)- Melo Franco, op. cit., 596.
(44)- V.Disc. à pág. 241. Peixoto também renunciou à sua posição na Comissão
Executiva do PRM, que havia ocupado desde 1905, por ocasião da morte
do Senador Carlos Vaz de Melo. Peixoto foi substitu(do neste cargo por
Ribeiro Junqueira, também da Zona da Mata, que viria a ser o alvo predileto
de Peixoto, nos debates travados sobres questões financeiras a partir de
1912.
(45)- Ver Discurso à pág. 105.
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OSTRACISMO E RETORNO

Com a morte de Afonso Pena, Peixoto retoma à atividade política, brevemente, para apoiar a campanha civilista liderada por um já
affependido Rui Barbosa. A Convenção Civilista se realizou no Teatro
Lírico, no Rio, no dia 22 de agosto. Assis Brazil, para espanto geral,
fizera objeções ao programa político do civilismo, não referendado
pela Convenção, e exigia a sua discussão e aprovação antecipada, para
então se proceder à escolha do candidato. Carlos Peixoto Filho, um
dos delegados de Minas, se empolgava: "Contra isto é que me revolto'~
Subiu à tribuna sob tumultuosa ovação. Talvez no melhor discurso
da sua vida, esmaga Assis Brazil, concluindo: "Um Partido já se formou:
o da resistência à invasão da caudilhagem'~ Assis Braz i/ tenta apartear,
mas Peixoto fulmina-o: "Quem se coliga cede. Estamos aqui reunidos
para salvar a Pátria!" Os aplausos não o deixavam terminar. Estava
salva a Convenção e a candidatura de Rui Barbosa. Assis Brazil, que
desejava ser candidato, retirou-se humilhado. A multidão de fora
aguarda a saída de Peixoto para carregá-/o em triunfo.
A renúncia de Carlos Peixoto Filho, em maio de 1909, e a
morte de Afonso Pena, em 14 de junho do mesmo ano, de um lado
viabiliza e concretiza a candidatura de Hermes (com Nilo Peçanha na
Presidência da República, e Pinheiro Machado e seu Bloco comandando
a campanha), e por outro lado facilita os entendimentos em Minas
para uma união de forças, internamente. Com Wenceslau Brás e os
silvianistas dirigindo as articulações com a situação federal, o apoio
do PRM se dá em troca da inclusão do nome do Governador mineiro
como vice de Hermes; enquanto Bueno Brandão é indicado para ocupar
o Palácio da Liberdade definitivamente.
Após uma vigorosa participação na campanha civilista em Minas,
Carlos Peixoto Filho se recolhe e se abstém dos debates e atividades
parlamentares durante toda a la. Legislatura. (46) Nem mesmo toma
parte nos debates sobre o reconhecimento de eleição da chapa Hermes
-Wenceslau, e em 23 de julho de 1910 o Congresso proclama-os eleitos,
contra os votos de 3 senadores e 51 deputados civilistas. Convidado
para fazer parte desta batalha, pelos colegas civilistas (sendo que havia
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tomado parte ativa na campanha), Peixoto recusa sob .o argumento
de que seus próprios mandatos parlamentares se alicerçam nos mesmos
tipos de fraudes eleitorais que sustentaram a eleição de Hermes. Porém,
mais tarde, toma posição ativa a favor da denúncia contra o Presidente
Hermes (já no governo), em outubro de 1912. (47)
Confirmado novamente pelos seus eleitores, Carlos Peixoto
Filho retoma à Ba. Legislatura e se entrega às atividades parlamentares
com mais disposição e vigor. Como afirmamos antes, ao longo da la.
Legislatura fizera apenas uma pequena intervenção nos debates e
não foi eleito para nenhuma Comissão Técnica. Em 1912 e 1913,
embora continue sem lugar nas Comissões, passa a se destacar nos
debates e firmar a sua posição crítica à política financeira e orçamentária do governo Hermes.
Verificando a relação dos discursos selecionados para este
volume, logo se vê que este curto período foi o mais fecundo - 20
discursos, superando em muito o perlodo quando foi L /der, entre
1905 e 1906: 10 intervenções sobre o Orçamento da Receita, em 1912
e 1913; 6 discursos sobre aspectos polftico-administrativos do governo
Hermes e 4 vezes toma a palavra sobre o projeto do Código Civil e a
reforma do Regimento Interno.
Da sua posição de ostracismo, sem cargo e sem uma tribuna
natural numa Comissão, a sua alternativa foi atacar com a sua arma
predileta - o discurso bem montado e devastador, proferido em
plenário. Dez vezes observamos o Relator das Receitas para 1913 e
1914, Ribeiro Junqueira, e as posições do governo desmoralizados
no plenário. Aos poucos, Peixoto vê seu prestígio, como especialista
em assuntos financeiros, consolidar-se e uma boa parte dos seus pares
tornar-se partidários das suas posições: nacionalismo, protecionismo,
verdade orçamentária e antiemissionismo.
Em 1914, após demonstrar sua alta capacidade nesta área
parlamentar e com o ressurgimento do domínio mineiro na política
nacional(48), passa a integrar a Comissão de, Finanças. A 7 de maio
recebe dois votos para a Comissão de Constituição e Justiça, e dois
dias mais tarde é eleito para a Comissão de Finanças em décimo lugar,
com 37 votos em 129, sob a Presidência de Antônio Carlos. Supondo
que nem Carlos Peixoto nem o Presidente da Casa, Astolpho Dutra
(outro mineiro), tenham sufragado seu nome, podemos deduzir o
apoio maciço dos outros 35 membros da Bancada mineira ao seu nome.
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Nas eleições para a 9a. Legislatura, Peixoto é eleito novamente,
mas, desta vez, não por seu tradicional 29 distrito na Zona da Mata.
Para acomodar a candidatura de Artur Bernardes (Viçosa) na chapa
oficial pelo 29 distrito, a Comissão Executiva do PRM deslocou Peixoto
para o 79 distrito, no Norte do Estado. Apesar de não ter qualquer
vínculo com os eleitores e chefes pai íticos desta região, é eleito tranqüilamente. Embora Carlos Peixoto combatesse este tipo de vício, tanto
nas refonnas eleitorais que empreendeu no Congresso Mineiro, como
pelo "Jardim da Infância" em nível federal, acaba aceitando esta
realidade imposta pela Tarasca como a única alternativa para a sua
sobrevivência pai ítica. (49)
·
Com efeito, em 1915, é eleito em sexto lugar na Comissão,
com 82 votos em 115, e no ano seguinte, em primeiro lugar, com 93
votos entre 113. Em 1917, Carlos já se encontrava recolhido em sua
casa, em Jacarepaguá, acometido de moléstia grave que ceifa sua vida
três meses após o início das sessões.
É durante este período que atinge novamente o apogeu da sua
contribuição parlamentar, como Relator da Receita para três exercícios:
1915, 1916 e 1917.
(46) - Uma exaustiva pesquisa nos Anais da Câmara dos Deputados revelou que,
após a sua renúncia,em maio de 1909, a sua única intervenção no plenário,
naquele ano, se deu em 30 de dezembro a favor do Tratado de Condomínio das Águas do Rio Jaguarão e Lagoa'·Mirim. ACD, 1909, V. 15, 828.
Depois disso, Peixoto passou dois anos sem participar dos debates e só
volta a discursar na Câmara na 8a. Legislatura, em 22 de maio de 1912,
por ocasião da Verificação dos Poderes da Bancada goiana. Ver Discurso
à pág. 589.
(47)- Ver Discurso à pág. 613.
(48)- Wenceslau Brás fora eleito Presidente da República em 1?de março de 1914.
(49) - Abranches, op. cit., 404 e 503.
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CONSIDERAÇOES FINAIS

Após a sua renúncia ao cargo máximo da Câmara, Carlos Peixoto
retomou as atividades forenses no foro do Rio de Janeiro, com muito
êxito. Certa ocasião defendeu favoravelmente o Estado do Pará numa
questão de limites. Num caso mais emaranhado, ao longo de cinco
anos, conseguiu regularizar a situação embaraçosa de importante
empresa de navegação, no valor de trinta mil contos de réis - vultosa
soma naquela época. Em pagamento dos serviços prestados, cobrou
apenas cinco por cento, e aindé! recebeu estes honorários em apólices,
deixando-as aos seus herdeiros. (50)
Neste curto perfil sobre a vida pública do Deputado Carlos
Peixoto Filho, encontramos várias contribuições importantes à vida
pública brasileira e ao engrandecimento do Poder Legislativo.
Ein primeiro lugar, muitas das idéias e reformas levantadas
sob a bandeira do "Jardim da Infância" serão retomadas pelos tenentes
e seus aliados civis nas décadas de 1920 e 1930. A grande ironia nisso
é que Carlos e seu "Jardim da Infância" tenham combatido tão ferrenhamente o surgimento' da candidptura militar em 1909, ao ponto
de retirar-se d~ Presidência dJ Câmara. São justamente os jovens oficiais
em defesa do seu ideal, o Marechal Hermes e os ideais de Peixoto que
deslanchariam o movimento, em 1922.
Grande apóstolo da verdade orçamentária, conseguiu impor
maior rigor e precisão no planejamento e controle financeiro. Ao
mesmo tempo se insurgia contra as emissões de papel-moeda incontroladas, e os acúmulos de deficits de um exerclcio para· outro.
De um lado foi muito criticado pelas reformas do Regimento
Interno, impostas durante a sua gestão na Presidência da Câmara,
tachadas de "tirania das Comissões Permanentes'~ Restringiu a liberdade dos Deputados, e foi acusado de assim reforçar o Poder Executivo:
cassou-lhes a iniciativa de aumentar as despesas; opôs-se à anarquia
de orçar a Receita antes de fixar a Despesa; impediu as discussões
demoradas, para encaminhar rapidamente as votações.
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Mas, por outro lado, no período 1913-1916, através da sua
atuação brilhante na Comissão de Finanças, devolveu ao Poder Legislativo maiores prerrogativas e conseqüentemente poder, em termos
de tomar parte ativa e dominante no Orçamento da Receita, o seu
controle e a fiscalização financeira.
No final, apesar destas críticas, podemos concluir pelo saldo
positivo - em termos da modernização do Poder Legislativo e a ampliação das suas funções e competências, empreendido por Carlos Peixoto
Filho.
Otávio de Sousa Leão, que o estimava como innão, foi um
dedicado enfermeiro nesta fase agonizante. Nesta última fase da sua
vida, Carlos Peixoto Filho contava com um círculo muito restrito
de amigos que ainda freqüentavam sua casa, entre os quais nenhum
elemento conterrâneo.
Isolado em sua casa em Jacarepaguá, Carlos Peixoto Filho ainda
esboçava um livro de análise social do Brasil, que se intitulara Natureza
e Cultura. Desgraçadamente, a tuberculose, que há muito tempo o
ameaçava, atacou-lhe o já frágil organismo.
No dia do desenlace, 29 de agosto de 1917, apresentava melhoras
e conversava animadamente com Álvaro de Carvalho, Miguel Calmon
e Sousa Leão. Porém, uma súbita hemorragia pulmonar sufocou-o
em poucos minutos, quase sem agonia. Miguel Melo, que o assitiu nestes
momentos lúgubres, recebendo em seu peito golfadas de sangue, ouviu
de Carlos Peixoto Filho seu derradeiro grito: "Está tudo perdido!"(51)
Já em 1971, no sexagésimo aniversário do seu falecimento,
diremos que não estava tudo perdido, enquanto Minas Gerais e o Brasil
continuam produzindo estadistas com a vocação e atuação parlamentar
e política como Carlos Peixoto de Melo Filho, para engrandecer a
nacionalidade brasileira.

(50) - Carvalho, Estadistas da República, 104.
(51) -lbid., 105.
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COMENTÁRIOS AOS DISCURSOS

Ao selecionarmos os 53 discursos de Carlos Peixoto Filho para
serem incluídos no presente volume, dividimos estes em cinco áreas
abrangentes da atividade parlamentar.
A primeira abrange o perlodo de 1903 a 1906, desde a sua posse,
em outubro de 1903, até a sua eleição como Presidente da Câm3ra,
em 1907. Incluídas nesta fase são suas intervenções como Líder da
Bancada mineira, e Líder da Maioria nos últimos dois anos do quatriênio Rodrigues Alves.
Ao contrário do que os principais autores nos levam a crerf1J,
o discurso estreante de Carlos Peixoto não foi seu histórico encontro
com Barbosa Lima, em julho de 1904, mas uma intervenção rápida,
em dezembro de 1903, sobre o assunto de grande interesse para seu
Estado - incrementar as exportações de café. A emenda em questão
visava a proporcionar reduções de 40% nas taxas aduaneiras, cobradas
pelo fisco brasileiro sobre importações procedentes de países que
concedessem entrada livre ao café brasileiro. Apesar da sua intervenção,
a proposta foi derrotada.
No seu primeiro discurso de peso, que realmente marcou época,
travou debate com o respeitado e veterano Deputado Barbosa Lima,
em 18 de julho de 1904. Este tentava cone/amar a Bancada mineira
a rejeitar o pedido de licença para processar o Deputado gaúcho
(oposicionista) Alfredo Varella, por invasão de uma Delegacia de
Pai ícia no Rio e desacato às autoridades. Lima termina seu discurso
com um apelo às tradições liberais de Minas com a divisa famosa dos
inconfidentes: "Libertas quae sera tamen". Da Bancada montanhesa,
pede a palavra um jovem desconhecido. Sustenta que o caso não pode
ser encarado sob o critério único de coleguismo, e rebate o desafio
de Barbosa Lima finalizando: "Mineiros, não esqueçamos o amor à
liberdade, mas queremo-/a sempre e indefectivelmente sob a lei sub lege

libertas'~

Em 1905, pronuncia dois discursos (V. pág. 85/89) a favor da
concessão de anistia aos implicados no levante de 14 da novembro
ao ano anterior, que começou na escola de cadetes.
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Em 1906, :;eus discursos de maior destaque, já como Líder
da Maioria, começaram com a defesa de três deputados mineiros,
diplomados pelo PRM (da chapa oficial), contra seus contestantes.
Foi uma tarefa não muito fácil, porque as eleições para a 6a. Legislatura
ocorreram sob a nova Lei Rosa e Silva, que determinava maiores
garantias eleitorais e mais facilidades na contestação. No final, os
Deputados Bernardo Monteiro, Carneiro de Rezende e OlegJrio Maciel
deveram seu reconhecimento às hábeis intervenções de Carlos Peixoto
Filho. Provavelmente, mais tarde, em 1910, quando chamado para fazer
uso da tribuna contra o reconhecimento da eleição de Hermes, Peixoto
lembraria este episódio como exemplo das fraudes perpetradas pelas
máquinas políticas estaduais, e recusa o convite.
Em iulho do mesmo ano é incumbido de uma tarefa mais intrincada ainda: o caso da insurreição em Mato Grosso (V. pág. 179). Muito
distante e na periferia da autoridade federal, o Estado de Mato Grosso
padecia das freqüentes lutas armadas entre os concorrentes ao poder
estadual. Neste caso, o então vice-governador havia posto em fuga o
titular (que morreu na resistência), apoderou-se de uma guarnição
federal e se empossou no Poder. Rodrigues Alves, inicialmente, vacilava
quanto à intervenção, mas quando a situação agravou-se e a opiniãq
pública no Rio esbravejava, o Presidente da República envia uma
mensagem para o Congresso Nacional pedindo uma decisão e providências urgentes. Carlos Peixoto Filho, como Líder, fica numa situação
delicada; pois se manobrasse para a sumária tramitação (sem passar
pela Comissão Técnica apropriada) seria acusado de desprezar as prerrogativas do Legislativo em favor do Executivo; mas, por outro lado,
se tentasse intervir em favor da tramitação normal, daria a impressão
de colaborar com os rebeldes que desacataram a autoridade federal.
Peixoto toma posição firme a favor da tramitação normal, e se defende
como Líder da Maioria da Câmara, e não do Governo. O pedido de ·
emergêncià é derrotado.
Finalmente, em dezembro de 1906, faz uma defesa eloqüente
a favor dos funcionários públicos de Minas Gerais, que foram transferidos de Ouro Preto para Belo Horizonte, e se encontravam em
dificuldades financeiras por causa das despesas e perdas envolvidas
na mudança (V. pág. 219). Em nome da paridade com os funcionários
estaduais, que receberam várias vantagens e incentivos, consegue que
a Câmara conceda empréstimos vantajosos para os funcionários dns
Correios.
O segundo grupo de discursos foi proferido enquanto Carlos
Peixoto ocupava a Presidência da Câmara. Merecem especial atenção
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os dois últimos, de maio de 1909, que marcam bem o ambiente de
crise em torno do crescimento da candidatura militar de Hermes da
Fonseca e a subseqüente renúncia de Peixoto.
O terceiro conjunto de discursos é o mais numeroso -e apresenta
odo o pensamento e doutrina d& Carlos Peixoto Filho relativo à
nontagem e tramitação do orçamento da União e à política financeira.
Favorável à verdade orçamentária, seus pareceres insurgiram-se contra
:1 adoção do método automático (o cálculo da média dos últimos
três anos) de orçar a Receita, e a favor do planejamento racional,
e a observação direta da natureza e das condições de cada produto
e cada fonte de renda. Assim, sustentava que era uma loucura orçar
a Receita sem fixar previamente as despesas públicas- a "cartomancia
financeira". Seus discursos, que m(Jihor representam as suas posições
nacionalistas e protecionistas, ~ encontram nas págs. 423 e 505. (2)
Também merecem destaque os das pág. 417 e 513. Este por ser seu
último discurso antes da morte, e aquele por ser a sua intervenção
da maior extensão, que contém análise completa e arrasadora dos
males administrativos e financeiros que afligiram o Pafs ao longo
daqueles anos.
Os discursos proferidos entre 1912 e 1914, sobre aspectos
políticos e administrativos do governo Hermes, constituem o quarto
grupo, quase tão diverso quanto o primeiro. Os de maior importância
política são os das págs. 613 e 661. No primeiro, logo após seu retorno
à tribuna, investe frontalmente contra as forças que contribuíram
para a sua destituição e o fracasso do "Jardim da Infância", numa
intervenção vigorosa a favor da aceitação da denúncia que possibilitaria
o julgamento e impedimento do Presidente Hermes. O segundo, proferido já no fim do governo deste, é uma condenação contundente
dos males da administração finda, quanto à deturpação do ideal republicano.
Finalmente, na quinta parte, temos dois discursos que versam
sobre artigos importantes do longo e arduamente debatido Código
Civil (em 1913), e três intervenções sobre reformas do Regimento
Interno (em 1913 e 1915). O discurso da pág. 694 é o mais importante
destes por se tratar de novas mudanças nos procedimentos para a Verificação dos Poderes dos deputados eleitos à 9a. Legislatura em 1915.
(1)- Carvalho, Estadistas da República, 70; Edson Nery da Fonseca, "Presidente
da Câmara dos Deputados: Carlos Peixoto", Boletim Bibliográfico da
Câmara dos Deputados, 9:2 (1960), 172; Venâncio Filho, "Carlos Peixoto
e o ... ", 167-168; e Sylvio de Andrade Abreu, "Carlos Peixoto •:lho: Um
Líder de Verdade". Discurso proferido em 1'? de junho de 1971. ACD,
1971,v.5, 772-777.
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(2)- Neste discurso (V. pág. 505). Peixoto lembra o episódio famoso, narrado
por Romain Rolland, de um soldado trances que, acuado, a ponto de
perder a trincheira, cercado de moribundos, concitava os companheiros
à resistência, gritando: "Debout, les mortsl" Esse discurso ficou conhecido
por esta frase, que ainda á citada de cor por muitos deputados.
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Edifício da Avenida Afon so Pena em Belo Horizonte, onde funcionou a Câmara Estadual Mineira em 1903, época da estréia do jovem
deputado estadual, Carlos Peixoto, na pai ítica montanhesa.
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Francisco Sales, Presidente de Minas Gerais (1902-1906). Deu grande impulso à carreira polltica de
Carlos Peixoto, escolhendo -o como seu I Ider na Câmara Estadual e posteriormente a sua indicação
para preencher a vaga deixada por Vaz de Melo na Bancada Federal. Sales ainda foi Ministro da Fazenda
e Senador Federal na República .

Conselheiro Afonso Pena, quando Presidente da República ( 1906-1909). Fez Carlos Peixoto seu Iíder
na Câmara Federal e seu Presidente. Foi grande incentivador do Grupo "Jardim da Infância" do qual
vários membros do seu Ministério faziam parte.

João Pinheiro, Presidente de Minas Gerais (1906-1909). Foi o catalizador do Grupo "Jardim de
Infância" e seu ideal como líder. Foi indicado por Afonso Pena como seu sucessor, mas sua morte
prematura em 1909 fez desabar os planos dos seus adeptos e possibilitou o surgimento da candidatura
militar de Hermes da Fonseca.

Uma sessão da Câmara dos Deputados em 1909, época da renúncia de Carlos Peixoto à Presidência. Na Bancada Mineira, distinguem-se,
entre outros: Bueno de Paiva, Calógeras, Augusto de Lima, José Bonifácio , Melo Franco e Artur Bernardes.
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A Campanha Civilista em plena atividade em Ouro Preto em 1909. A extrema direita se vê o candtdato civilista, Ruy Barbosa . Após
a renúncia à Presidência da Câmara dos Deputados em maio de 1909, Carlos Peixoto lutou de corpo e alma pelo civilismo em Minas
Gerais.
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MINUTA, COM AL TERAÇOES DE PRÚPRIO PUNHO DO SR.
CARLOS PEIXOTO FILHO, DO PARECER SOBRE AS VARIAS
EMENDAS APRESENTADAS AO PROJETO 157-C DE 1914 SOBRE
O ORÇAMENTO PARA O ANO 1915, EM TERCEIRA DISCUSSAO.
VERSAO FINAL REPRODUZIDA NOS ANAIS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, EM 1915, V. 13 (25.12.1914), 684-688.
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BUAC'i. como neste momento foi t~o neoeae"l!'i'l. e pod~ ser m"liB prov"i tos'i. (lOS
1ntereae!s gftrqee do Br"lzil a collqboraçao ef'feot1v~ do senado Yeder•~~ .
decret~ç•o d"l lei, que orça a Receita e fixa a Despez'l.: atravessamos ~.!n
stlulte d$L vidq nacion'1.1 em que o P"liZ pode decidir doe s!ue ~···· estinos, preP'r~do ~ eu• propri"l ruina ou "1 eu• reh"lbilitaçao moral e f'inanceirq,.
~ noss"l conduct$L depende, sem ex.ggero, o concftito em que eerewoe tidos
cooo na1éio civilis"ld"l: ou queremos prov<:~.r decidid'!Wlente que !!OB nio f~t~
aa quq,lid"ldee neceee"lr~ae par• o nosso pro~rio goven1o e entao haveQoe do
encar"lr sem d1ee1mul'l.çoee aa gr"lvee difficuldadee que nos opprimem e d'i.r-lhea remedio energico e seguro, - ou continu~1oe ment"ll e moralmente deeqrticul"'.doa, pereist~oa nos detest~veie e!'roe que nos vieram conduzinQo
'1 est"l eitu.'lçao qU'lal. 1nquali'ficavel e tmtao teremos voluntari'Uilente ~.,...,.._
l'ldo 111 noset~.
inoq,pacidade.
O Senado, "li!JBf.Ublé• de BU'l propri<t. na.turez"l mq,ie serena e tr1:1nquill'l., afJJ.et'ldo deliberarhmente pela Conatituiçq:o d'3.e exigenci'1B dos intereaaes eleitor<:~.es, por isso mesmo (porque n~o dizel-o?) tendo m"lie l~rg"l ind~penden
ci~ ~oral, pode e dev~ intervir efficientemente Q"lr~ modific~r o trab1:1lho
legisl'ltivo· que lhe onvi'l a C"lllll~" doe Senhores De"9Ut~dol!l 1 no sentido de reduzir oortljoa"WW.ente 11 deepez"l publio"i., comprimindo-a >lté o limite que noe
é f'orçJJ.d"WW.ftnte imposto ,el~ denresl!lio excepcional d"i.s nosa~e receit'la no
futuro exercicio d~ 1915.
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pelo s~n~do eesee tot~ee e doede ~Be l~nçem2s m~o dos
recursos do novo fundins !)Jlr:"l diminuir 11 deepP.Z~ d11s JUnortiMçoee suantms~e e enittir titulas p~r~ psg11mento de juros d11 divid~ extern~. ter~oa
sem duvida ua or~ento equilibr~do ~ 1915, isto, porem, desde que nao
continuemos no execravel prooeseo do orç~ento oollater~l lev~t~do c~da
e · ·
dil!t. coa oe oreditoe extr~ordin~rioe ou eppplernent'lres •
...
~~
Vi.Jiloe
jtÍ, t•••~. que 1eeo niio pode 'lbeolut•mente blls~r_'Ís neceed.clades :o
/
.. .
1 ·4:Bnzil neste aomento e insistimos em q,ffirm'lr que, ai n~o querftlnos ver fA.
r~lySild'\ ou definh'lndo tod~ a noss'l vid'l eoonoaic'\ e coa ella depr.imida ~
aoes11 vida finsnceirll, precis~oa, h~ja o que houver, reduzir ainda nunc~
menos de 20 ~ 30 ail contos ll'l ~eepeza, desde que natu~lmente n~o queremos exigir aind'l nov11s tri but.clçoes que produ~ 8815'\. eomm~: esses 20 ou
30 mil contos ~saim subtr~idoa 4 1nut111d~de doa ~atos propriamente bu\
roo~tiooe •erio o pequeno 'lUxilio reserv~do vela n11çiio '\o ~paro que devemos 4e olf\asee que tl"'.b~lh'\m e pre::J'\r-un tenq,z e conet'llltP.mente '1 nossa
riquez'l e 'l noea11 prosperidade.
"~ ese11_obr'l o egregio Senado Feder~l e terá inicilldo o movimento d~ re. . >.ha~li tJ.Lçao. aor<Ll e t'illlln. ceir'l do 13r'lzil, prepar11ndo o a üiceroes d'l su~
//~_L. -~~eza futura, 00.111 o que M de aejcer o respeito d11 pceterid~de.

K~tinos qu~ eAj~
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No Dep~rt~ento d~ Agricul~u~. unico ~114e l~rg~P.nte reduzido n~ c~~rq
e l/lO qU'll, entret~nto, est'lo entregues muitos doe maia reproductivos ~ua
nossos eP.rviçoe, parece que os defeitos provam m~is directamente d~ menos
reflectid~ eacolh'l do peeeo~l_teohnico e isso b'l.st~ par~ torn'lr em grande
·~rte iaproductivos,. quando n'lo contraproducentes. os melhores esforços em.preg'ldoe no sentido de de,envolvel-o.
Por ultimo, e de um modo ger'l.l, bsn ae pode dizer que ~ resiste1mia opposta
pelos interesses priv'ldoe (:po:r m~is legi timos que sejam) pretendendo sobrepor-se ~o interesse ger'll dq, n'lç~o e dess~ form'l impedindo ~ reducç;to da
nossa v~st'l e esteril burocr'l.ci'l, - determin~ afinal e direct'l.mente a falta
stbsolut'l de reoureos, ,QUe "P,ermittam ao Theeopro regul'lrizar a vi ''1 financeir'l do p'liz e, o que e mqie grave, stoudir 'I.S neceseid~dee do nosso urogresso economico.
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A Pro~•~ do Poder Executivo fiXAvq, q, deeoezq, ouro em 65.300 contos e ~
deauez'l ?LP•l em· 3'73.063 contos, nq:o co.. r!)Ut'\d~ '1. de "PPlicq,ç~o eepeci~l;
oonforae oa ultimoe elementos q,purq,doe " C~~~ terá vot'1do easq, deepezq,
coa oe aeguintee tot~e•: ouro - 64.138 contos, pq,pel - 356.024 contos~
que re"!1reaentll M~ numero• redondos 'I."Jemus um~ diminuiç~o de cerc~ deQ,j.>
ail contos ~pel.
JQ1 tudo qu...nto a cam~r" ee resolveu" econQmizar em
um moaento como este, •sbendo que o e defioi te <w teriorl'!s soom'Ul m~ie de
300 ail oontoe, que q,cq,b'Uiloli de fq,zer Ul:1 novo e gr<Ulde am.prP.I!Itimo de conaolid'lç~o e que tflllloe, q,ls di'J turlo ia ao, de reconeti tuir o a de::>oU toe
oonfi'Ldoa 'LO Theeouro pelos fundos ea~eciq,ee e deetee deevi'l.doe nar'1 " vo~ge. dq,e deauezq,a ordin'lri'le ...

CIIUII'll"l'l..

/

/

o noeso dever, eem diefq,rcea nem reticenci~a. pq,ss'Ulloe '1 expor
oe d~doa rel'l.tivoe q,o trq,bq,lho orçq,ment'l.rio orgq,ni~do pelq,

concret~ente

~té

~{

·;,

P'l.r'l torn'l.r clq,ro que nq,o ex'\gr,er'Ulloe, e desse modo CUf!lprir honeet'Ullente

~u~do ped~oa que 8~ r~duziee~ ~ despe~ public~. não deeej~vames ~penas
obtfl!r o t!qui11~rio orç"UUlP.Dt'lrio de 1916, cuj'l f'\l h blport~ri'\ !:'Il -um~ positiv'\ confies~o publiO'\ de ineens'\tez: pedi'lmus '\quella reducç~o decl~
rando que d~11~ O'lreci.moe P'\ra deix'lr ~o Theeouro Publico ~s dieponibili·
d'\des monet'lri'le indiepene'\veis ~'\r'\ que o paiz possa '\cudir ao eeu desenvolvimento econamico nesta ho~ em que o reforço das BU'\B fontP.e dP- producç~o se faz a'lis neceaeario do que nuno'\.
Er~ j4 alguma coue~ evitar 'lquil!o que podiaos licença par'\ denominar - insenea tez, m'l.B evidentecente nao era o equi11brio orçi!UDent'l.rio a noeea unia~ necesl!lid~de: en
e é indie~eneavel que deixftmoe ~o erario ea 1915 oe recursos em dinheiro
de que elie c~rece iaperioeqmente par" acudir 4 desorg~izaç~o do mercado d~ borr'\cha, 4 regul'\ri~ção do proprio aero~do de c~fé, 4 colonie'lç;o
do llorte pf'll'le obr"'s coatr"' 'i.e eeocae periodic"le, 'lo eet"lbelecimento dt!
ua"l cabot~gea r~gular e de trete! b~ixos ,amtim ~ um sem nuaero de proble·
mae eaonomicos, euj"l reeo1uçao nao ee pode f~zer eem dinheiro, poato que
com. muitos funocion"lrioe, e d~ qu'\l entret'lnto C.enende '3.
vida tin'\no~ira d"' n~ç~o.
·

·-

/

D<lhi eete appello que~;'!lici t$UJ1Ahtf! -oue'\llloe dirigir r1.o outro r<uno rh Legiel'l.tur'l., pedindo-lhe tod'l: 'l. IIUIJ. P.nergi':l. esclSJ.recidtJ. no eHntido de corrigir oe defeitos d"l nossq, pronri'l obr':l. e d~i t<unbtm a esper"lnÇSJ. que noe
n~o abSJ.ndon"l de que o SenSJ.do SJ.ssim o queirSJ. fq,zer.
Ha BP.I!l duvid'l., no govarno de \D1 J)l'liz, intereeses superiorP.s e petf.l"l~Hmtes
'l.OB quaee devemoe 'l.ttender antes de tudo e que, em C'l:Bo de conflicto
deVI'll.ll preterir quaeequer outros, por mais reft!Jeit'l.veie_que eej"lLJ: s~ol os
interesse• eup~rioree e ~ermanentee do fUturo d':l. n"lÇSJ.o, da raça e dSJ. pro9riSJ. ~1v~lis'l.ç&o e nós est~oe atravees':l.ndo um momento «m que estes precisam e exigem defesa intelligentf'!Blente effiof:l.z.
Nas d~ocraOi'\e, aais do que S!l quaeequ!r oútrq,s fom1.s de goven1o, é indis-:1enef:l.vel 'l vieta de conjuncto» a viell.o 'lltl'\ e serena, "lSBim como <\ '1cç~o conoert"l1a e eolidSJ.ri'l de uma 611te p'lr'l 1'\ defes'l e eSJ.lv~guSJ.rrlSJ. daquellee 'll tos interesses; por outro 11\do esse "solidl'l.ri emo" lVl.O pode produzir reeult'ldo util eem "' subuise~o volunt'lriJl. e consciente "' Ulll'l disci'•...__,·
nlin'l aoci'll, C'IPJ\Z de im>1edir o predóminio 'lind'l. quf! paes~geiro doe interesses moment'\neoa, do rP.g1on"lli&1o, do c<unp"lll'lrio <!! do -pereon'\lismo:
_r,/
ai noa n~o rev~"Slounos 'lgor"l 0'1.T)aZea de preeerv'l.r 'lquelles interesses eupe.,.- ' ..... J
-~-:::>
,. ?.· 7 •iorea e nos dP.ix~a envolver pel'l •tmoepher11 fJ~ls"lmente seductor'l d~s
'/""
;;;;.<.
subJllte:tnidSJ.dee; v<unoi!l U\lvez ret'lrd'lr de muito o nosso desenvolvimento
~-·
IÍl'lteri'll e,o que'é peior, " perft;it'l ex~na~o .d" nos3Jl. cultur'l. mor'l.l.

~

'--1

ner.l f>: obet'lCillO ~ eee'\ indirs_pellfl'lVel obr'l de sorrecç;:o 'l d'lt'l extr'iordLí<J.-ri<u'lente t'l.rdi"l er 1 que 'lquell'l dout'l corpor::tç'lo recebe os diverso e proj ee toe que conetituem o Orç11.mento Gerll.l d'l Reputlic'l: tudo qu11.nto nelles ee
c2n tém 11.nd"l discutido, ex~in'ldo e <1.n<tly1ndo miud"Ullente desde lo~~q d'l t'l.,
l!l'lO 'l:llpl.l\úlente conhecidol!l todos oa pormenores d'l noes'l org'<niz'1çao ad::lL1iP>tr<ttiv'l., j~ n~o e~o myaterio p:1rq ninn- oe grandes, nwueroeos e v'lriq_dot
defeitos deea11. ~pp'lrelhqgem e eobram 'lOS Senhores Sena~oree luzes par'l ::t
recl~'l.d'l reraodei'lç~o. que fil':Lf'.mente esperamos sejq feit'l de modo 'l que o
futuro orç~ento seja 'l prov~ de que somos de facto w2 povo que tem coneciP.nci'l d<18 SU'le propri'le reeponl!labilid'ldee e 'lO qu'll nao f'llt"Ua intelli-·enci"l e vont'l.de par'l resolver oa seus pronrioe problem'li!IE' eviQente, par'l. cómeç'lr pelas I!IUperioree neceaeid'ldel!l d'l defezq n<tcion'll.
que o tr'lb'llho d<t C"U!l'lr'l foi imperff'li to: o relqtor de e te !)'l.recer con tinÚ'l
" peni!IJt.r que a'lil!l v•lle temol!l um nucleo de eJleroi to de terr'l e dP. forç'l r.: V'll exP.mpl'lrmente q,pp'l.relWJ.doe do que conBerv'lrmoe 'l aimplee e doloroe<J.,:JU ..
.,.,
te illueori'l Jt.pp"'.renci'l de um grande exerci to e de WU'l gr'lnde m'lrinhr:t., cu~
-.,. 'ineufficienci'l provém j uet::uuente d~ noss~ teiaoeir:t. em n'l.o querer '\dopt'l.r
'
' essa outr'l orientr:t.ção, auito m'lil!l pr'ltic'l e m'lie intelligente.
~ ·-, -....."-- H~o é menos certo que 'l org'llliZ"l-Ção dr:t. noae'l !ippr:t.relhr:t.gem. economic'l, que ef:
'.
tr'lduz nJt.e ol;lr11e public'ls euperinten· id'ls pelos divereoe eerviçoe do Depa-r
t<1:1ento d'l Vi11çqo, eat<i chd<~. do:> defeitoe coneequentee á #tj f~t'l ~e pl'l.
no eyetem'ltico, de unidq,ue n'l execuç'lo dos tr1.b'llhoe e de fiec'llie'lç'lc se,ver"'.l'!len te effic'lz erJ tudo quq,n to lhes diz reepei to.

1/;

exceil~nte proJecto 'l.ind~ h• doie di~e •preeent'l.do p~lo Sr. Denut•do
Cincin•ta Br'l.g"t. P'\T'i o desenvolvimento eyetem·> tico d<t inrluetr!'\ pll.Btoril
medi'\n te o di s~ewüo de 60 mil oon toe di vi di doe em_lO preet"lçoee de 6 .mil
contos por anno, vem d"lr relevo ~ est•e coneideraçoee, com o aoetr•r,
do modo por que o tez '\quelle noeeo dietincto colleg"l, que temos necessidqfle de recureoe pecuni•rioe p'lr'l., ,Por '\I!Bim dizer, cre11r UIJ\'1 fonte de imaena'l.e riquezqs ~~ o Br•z11: eet" vis~o que, co~ os orç'\mentoe de desnezq, t•es qu'le& v~o eer r•ettidoe •o Sen•do, não ter.\ o Theeouro recursos ~~r• ~ttender " esse t~o relev•nte serviço, de oujq, re•liZ'l.ç~o, entret~nto, h•veri• de surgir n•o pequen• aaee" de v~t11geno.
X •lém de tudo 1eeo é qu•ei 1nutil insistir ~ repetir que o credito ao~1 • tin~oeiro do B~zil n~o esteve jqm~ie t~o "b•l•do como neetes ultimas temooe, de sorte que '1. RU'\ defae'l., 'l noes'l. reh"bilit'lçào ' cuet• de
qu'1.es'}UP.r eeforçoe e eqcriticio!!, eetlo\ " impor-se •o p'l.iz como U!!ll'\ neceeeid•de d" euq propri'\ conaerv•ç•o.
fJ
Com ree'Oone'lbilid'l.dee sccUilul"<l'lB de V'l.lor superior • 300 mil oontoe de
liu/t.·é~ réis, 'llé:n_d'l divida ~~~"~· com o accr~scimo desta. ul tia'l • não peque;·
n~ nroporç'lo ~elo novo tund n~, tendo "llen disso 'lBewnido respone'lbilidade~ contrqctu'lee c•loul•d•e eo p•r• eetra.d'le de ferro em 'llgum•s centenae
de mil contoe, d~ outro l~do com um~ receit~ ei~gulqrmertte deprimid~ e
seo dieponibilid~des provenientes do exarcicio futuro, como ~oder~ o Br~
zil ~ttender e q,ou~ir 1s neoeeeid11d~s d~ eu~ propri~ producç•o de aodo ef.
fio~z. honesto e efficiente?

c

ATA MANUSCRITA DA 4~ SESSAO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DIA 9 DE MAIO DE 1907, QUE TRANSCREVE A
ELEIÇÃO DA MESA DA CÂMARA PARA AQUELE ANO E A
PRIMEIRA ELEIÇÃO DE CARLOS PEIXOTO À PRESIDI:NCIA.

DISCURSOS

INÍCIO DA CARREIRA PARLAMENTAR
E LIDERANÇA DA BANCADA MINEIRA
(1903-1906)

Represálias Contra Importadores
do Café Brasileiro
19.12.1903
(É anunciada a votação da seguinte Emenda, sob nC! 48, dos Srs.
Carlos Peixoto Filho e outros:)
"Ao art. 2<!, inciso XVI:
Substitua-se pelo seguinte:
A reduzir proporcionalmente até 4UYo, e por meio de convênios
comerciais, as taxas aduaneiras sobre mercadoriasde produção de países
que concederem, para o café brasileiro, entrada livre ou, ao menos, considerável diminuição dos respectivos impostos, não devendo, porém,
aquela redução alcançar mercadorias de que haja no Brasil produção
similar, estabelecida de modo regular e estável. "

O Sr. Paula Ramos (pela ordem) - Sr. Presidente, tenho muita
curiosidade de saber por que está prejudicada esta emenda.
O Sr. Presidente- Eu ia submeter a votação, em primeiro lugar, a
Emenda n948; naturalmente houve engano na colocação das emendas.
O Sr. Paula Ramos- Não; são diferentes e por isso é que tenho
curiosidade de saber a razão por que a Comissão diz que está prejudicada para depois poder encaminhar a votação.
O Sr. Presidente - Eu me referia ao parecer da Comissão; ela
explicará.
O Sr. Paula Ramos- Então V. Exa. me mantém a palavra para
encaminhar a votação até que me seja dada a explicação.
O Sr. Anisio de Abreu (pela ordem)- Sr. Presidente, a Comissão
deu parecer sobre a Emenda n<? 46, rejeitando-a e declarando que estava
ipso facto prejudicada a de n<? 47.
O Sr. Calógeras- Mas não deu os motivos.
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O Sr. Anisio de Abreu- A Comissão assim o entendeu; a Câmara
resolverá.
O Sr. Paula Ramos (pela ordem) - Sr. Presidente, dada a explicação, preciso dizer alguma cousa para encaminhar a votação, porque a
Câmara já ouviu as razões pelas quais declarei que esta medida podia
trazer grandes inconvenientes ao País.
Peço, pois, a sua supressão e espero que a Câmara dará o seu
assentimento à minha emenda.
O Sr. Cassiano do Nascimento (pela ordem) - O assunto compreendido nas Emendas n947 e 48 é eminentemente governamental.
O Governo carece da autorização contida no art. 29, inciso XVI,
por considerações até de ordem política internacional.
Falando a uma Câmara de amigos do Governo, não preciso dizer
mais: espero a rejeição das Emendas n9s 47 e 48.
(Em seguida, é posta a votos e rejeitada a referida Emenda sob
nC!47.)
, (/!de novo anunciada a votação da seguinte Emenda sob n948,
dos Srs. Carlos Peixoto Filho e outros:)
"Ao art. 2'?, inciso XVI:
Substitua-se pelo seguinte:
A reduzir proporcionalmente até 40'%, e por meio de convênios
comerciais, as taxas aduaneiras sobre mercadorias de produção de palses
que concederem, para o café brasileiro, entrada livre ou, ao menos,
considerável diminuição dos respectivos impostos, não devendo, porém,
aquela redução alcançar mercadorias de que haja no Brasil produção
similar, estabelecida de modo regular e estável."
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem) - Poderia, Sr.
Presidente, seguindo os exemplos de ilustres colegas, discutir a matéria
da emenda, sob pretexto de encaminhar a votação; a tolerância de
V. Exa. tem mesmo convertido o encaminhamento da votação em um
eufemismo, dentro do qual os Srs. Deputados fazem discursos favoráveis às emendas que propõem. Não o quero fazer, porém.
Foi rejeitada a emenda do Sr. Paula Ramos, insistindo-se pela
rejeição da medida, sob o pretexto ou pela razão, que aceito e acredito
verdadeira, de que o Governo carece da autorização.
Há, porém, na Emenda n9 48, que com outros distintos colegas
tenho a honra de subscrever, a mesma autorização, apenas com a ressalva relativa à produção nacional, às matérias que o País produza similarmente, para que não sejam alcançadas por essa redução de quase metade
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do imposto, que inutilizará nossas indústrias, tornará em nada todos os
nossos projetos protecionistas. (Muito bem.)
O Sr. Cassiano do Nascimento - V. Exa. deve atender a isto: o
Governo não poderia lançar mão da medida de um momento para
outro, pois isto depende da celebração de co_nvênios, os quais estão
sujeitos à aprovação do Congresso, o que traz demora.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - V. Exa. tem razão neste
ponto. Eu, porém, abriria mão desta cláusula dos convênios e aceitaria
·
a emenda em outros termos.
O único ponto de que faria questão, se me fosse possível, se tivesse autoridade perante a Câmara, seria o de ressalvar para a indústria
nacional o direito de viver, porque a disposição, como .está concebida,
importa no perecimento imediato de nossas indústrias, se o Governo
quiser usar da autorização. (Apoiados.)
O Sr. Cassiano do Nascimento - Se o Governo_não ~ivesse critérios para usar da medida, bem; mas, com um Governo criterioso, não há
perigo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Diria a V. Exa. que nós,
Poder Legislativo, temos o dever de votar um texto de lei com limites
prefixados e predeterminados; não devemos dar autorizações com tal
amplitude, colocando, talvez, o próprio Governo da República em situação de não poder resistir às exigências que lhe sejam feitas.
Sei bem que o tempo se abrumou contra minha emenda e que ela
será rejeitada. Quero, porém, que fique claro que nós a apresentamos e
a defendemos, não porque nos desmereça em confiança o honrado
Governo da República, que nós todos apoiamos conscientemente, mas
sim porque entendemos que acima disto está o nosso dever, como representantes da Nação, de manter coerência com a política protecionista
moderada, em tão boa hora iniciada.
Permita-me V. Exa.,Sr. Presidente, mais duas· observações apenas.
Rejeitada a Emenda n<? 48, ficará de pé a autorização contida no
projeto da Receita, em virtude da qual - peço licença para chamar a
atenção da Câmara, se me é permitido - poderá ser concedida a redução de 40%, isto é, de cerca da metade, no imposto sobre mercadorias,
não só oriundas, mas até procedentes de países que concedam isenção
de imposto para o café brasileiro.
A segunda observação é esta: em virtude desta disposição, pela
qual países que recebam mercadorias simplesmente em trânsito poderão
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mandá-las para o Brasil com esse abatimento, poderá dar-se ainda um
outro inconveniente.
De fato, diz-se no projeto de lei da Receita que o abatimento será
feito em favor dos países que concederem isenção de direitos para o
café brasileiro. Isto se refere, evidentemente - e tenho certeza, porque
ainda não foi derrogada a gramática-, isto, a expressão concederem, se
refere a uma ação futura. (Apoiados.)
Pois bem. Dos países que não nos concederam isenção, até hoje,
só nos podem concedê-la, assim rapidamente, dentro do exercício, os
que não importarem nosso café, pois os que o importarem lançaram
sobre ele impostos e assim tiveram seus Orçamentos equilibrados, não
podendo, deste modo, conceder senão razoáveis diminuições, jamais
isenção.
Isto é uma declaração que eu não podia deixar de fazer, porque,
representante de uma zona agrícola, de uma zona cafeeira, não aceito,
entretanto, o favor feito ao café. Não o aceito, primeiramente, porque é
ilusório, e, secundariamente, porque em caso algum o aceitaria em troca
da vida de todas as indústrias nacionais. (Muito bem; muito bem.)
(Em seguida, é posta a votos e rejeitada a referida Emenda sob
nf?48.)
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Licença para Processar
o Deputado Alfredo Varella
18.07.1904
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (sem revisão do orador)- Sr.
Presidente, ainda bem que as larguezas do expediente permitem ao
menos autorizado dos representantes de Minas (não apoiados gerais)
acudir ao nobre apelo que a esta Bancada de republicanos foi feito pelo
distinto Deputado do Rio Grande do Sul, de quem, sem favor, podemos
dizer que é efetivamente uma das culminâncias da nossa tribuna parlamentar. (Apoiados gerais.)
O Sr. Barbosa Lima- Muito agradecido.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Mineiros, pesava-nos o
silêncio nessa questão, silêncio que, entretanto, mantínhamos deliberadamente.
Supúnhamos que esta agitação infecunda, que se forma sempre
em torno de casos exclusivamente políticos, bem se podia deslindar e
morrer com o debate que se travava, sustentado pelo relator e por
distintos membros da Comissão de Legislação e Justiça e pelas impugnações de alguns dos mais ilutres oradores desta Câmara.
Pensávamos- e peço licença para dizê-lo -, pensávamos nós, os
mineiros, que esses esclarecimentos seriam suficientes e bastantes para
que a Câmara se convencesse de qual a diretriz que lhe cumpria adotar;
pensávamos, outrossim, que convinha, quanto antes, fechar esse incidente lamentável, para que~ só então, pudéssemos dar todo nosso esforço e todo nosso trabalho a tantas questões palpitantes de interesse, e de
cuja solução depende, incontestavelmente, o progresso da Pátria.
O Sr. Barbosa Lima- Como vínhamos dando, não é assim?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Diz V. Exa. muito bem.
Esta, Senhores, era a razão principal do nosso silêncio.
Não sinto, entrentanto, dificuldade em confessar que tal silêncio
nos pesava, uma vez que ao debate se imprimia feição evidentemente
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agressiva; se não dirigida a agressão contra as pessoas dos que não
pensavam como aqueles que negam a licença, mas, ao menos, dirigida,
em conjunto, contra a Câmara dos Deputados, cujos atos assim se
prejulgavam.
Pesava-nos o silêncio, Sr. Presidente; muito mais nos pesaria do
que a crítica do nosso ato.
Minas, correspondendo a esse apelo, feito aliás em termos tão
honrosos e que devo agradecer, em nome da nossa querida terra ...
O Sr. Barbosa Lima - Foi feito de todo coração, com a deferência que sempre me merece o glorioso Estado de Minas.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Certo da sinceridade de
V. Exa., renovo o meu agradecimento.
Minas, digo eu, correspondendo ao apelo, vem declarar leal e
sinceramente as razões por que vota pela concessão da licença para processar o Sr. Deputado Alfredo Varella.
O caso não nos parece, a nós outros, que possa ser encarado e
decidido sob o critério único de coleguismo.
Emprego determinadamente esse vacábulo, pois não vejo outras
razões ponderosas que nos forcem a recusar a licença para levar um
Deputado aos tribunais de direito comum, negando-lhe isso que se não
pode reputar uma humilhação, como foi dito nesta Câmara, e vem a ser
o direito de se defender, desde que está convencido de ter agido bem.
O Sr. Barbosa Lima - A humilhação não está nisso: está no ato
praticado pelo Chefe de Polícia.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Não me refiro a palavras do
meu distintíssimo colega.
Disse-se nesta tribuna que a Câmara se acumpliciava com manejos
do poder, que se preparava para submeter um dos seus membros à
humilhação de um processo, de um julgamento perante o Judiciário.
Então, Sr. Presidente, em um regime republicano pode-se dizer
que se procura humilhar qualquer dos nossos colegas, levando-o à barra
de um tribunal? Não é verdadeira essa doutrina. Perdoe a Câmara se eu
falar com veemência, filha apenas da convicção que dita o meu voto.
Outra face, bem mais importante, diviso no delicado problema
submetido ao nosso julgamento; o caso é principalmente constitucional:
é de se apurar se dentro das franquias do art. 20 se acoberta um privilégio pessoal, dado a cada um de nós, ou se apenas uma garantia funcional, destinada a resguardar o exercício dos nossos deveres legislativos.
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Esse é o aspecto sob o qual, principalmente, encara o caso a Bancada
mineira.
Do ponto de vista constitucional, afirmo, é hoje opinião pacífica
e ponto tranqüilo entre os publicistas - entre aqueles que não formam
as suas opiniões, como nós outros, ao sabor das correntes de paixões
momentâneas, mas que examinam esses casos no silêncio dos seus gabinetes -, é hoje communis opinio que a imunidade parlamentar não se
pode estender absolutamente a casos que não tenham referência ou
ligação, direta ou indireta, com o livre exercício do mandato legislativo.
É ainda ponto assentado - conseqüente esta opinião ao estudo que fiz
da matéria -, é ponto assentado, discutido e liquidado, em toda parte,
que, no exame de pedidos da natureza daquele que foi submetido à
nossa apreciação a Câmara não tem absolutamente o direito de inquirir
do seu merecimento jurídico.
Sustento, Sr. Presidente, que, tendo de conhecer do pedido de
licença para processo de um Deputado, nenhum escritor assevera, hoje,
que tenhamos nós outros, colegas desse Deputado, o direito de apurar
se houve ou não houve crime, fosse qual fosse ele, o que equivale a
sustentar que a Câmara não tem absolutamente o direito de substituirse a um tribunal judiciário, de julgar acerca do crime, do delito, enfim,
de submeter a um julgamento prévio o colega acusado.
Não se faz preciso, nem mesmo me seria dado, nestes rápidos
momentos, fundamentar a segurança desta opinião; posso, todavia,
garantir à Câmara que em tudo quanto li a respeito, já em relação a
países europeus, já em relação aos Estados Unidos da América do
Norte, que tampouco foram invocados neste debate, verifiquei que a
Câmara não tem esse direito, pois todos sustentam firmemente que a
ela não cabe o de substituir-se a um tribunal judiciário.
À Câmara, corporação legislativa, assite, neste caso, um único
direito: o de verificar se sob a máscara aparente de um processo se oculta uma manobra perversa e desleal do Executivo, destinada a afastar do
seu recinto uma voz hostil.
Sustento que, fora deste caso, não pode ser recusada a licença,
porque efetivamente não se humilha o Deputado que se faz comparecer
ante a justiça, para responder por um ato praticado fora deste recinto;
antes se lhe faculta a oportunidade de se escoimar de uma suspeita,
como qualquer simples cidadão.
Esse é o aspecto constitucional da questão.
Para ser leal, porém, não devo deter-me neste ponto.
Discutiu-se a face moral da questão: um ilustre representante do
Estado do Rio de Janeiro sustentou, nesta Casa, com uma palavra elo-
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qüentíssima, que devíamos considerar o caso não esquecendo que se
tratava do único Deputado oposicionista.
Devo declarar em meu nome e, creio, nos dos meus ilustres colegas representantes de Minas Gerais (apoiados da Bancada mineira}, que
nos julgamos no dever de respeitar a conduta política de qualquer dos
nossos colegas que entenda criticar os atos do Governo, os atos do
Executivo.
Reconhecemos - proclamamo-lo altamente -, reconhecemos ao
Sr. Deputado Alfredo Varella, como a qualquer outro representante da
Nação, o amplo direito de crítica sobre todos esses atos, o que não
importa, Sr. Presidente, emitir juízo sobre quaisquer processos que ele,
porventura, tenha reputado melhores para a sua ação política.
Reconhecido, porém, esse direito, não podemos levar a nossa
tolerância, ou melhor, o nosso propósito de justiça até o ponto de reconhecer-lhe, de garantir-lhe a eficácia dos processos revolucionários que
ele prega e que pôs evidentemente em ação no dia dos acontecimentos
dos quais resultou o fato pelo qual está sendo acusado.
Efetivamente, trata-se de dois processos, que se defrontam: o
processo revolucionário, de um lado, e o legal-constitucional, de outro.
O Sr. Deputado Alfredo Varella, no uso do direito de representante da Nação, criticava os atos do Executivo; o Sr. Deputado Varella,
excedendo os direitos que a Constituição lhe garante, insurgia-se, como
qualquer cidadão, contra atos da autoridade, e, passando do terreno da
simples crítica pela palavra - tão seguramente resguardada no país
clássico das liberdades, a Inglaterra-, chegou à ação eficiente, no intuito de, pelo exemplo, animar aqueles que apóiam as suas doutrinas a
essa mesma subversão dos princípios cardeais e elementares da ordem
constitucional.
Vozes- Muito bem!
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Dois prindpios e dois
métodos que se defrontam: o revolucionário, de um lado, e o legal, de
outro.
Não temos, nós outros, absolutamente, o direito de, ainda que
passivamente, deixar a suspeita de que aprovamos esses excessos, quaisquer que sejam.
Nós outros, porque defendemos a liberdade de tribuna e da palavra, queremos, por isso mesmo, que aqueles que delas se utilizam se
contenham sempre dentro dos limites legais; nós outros, porque respeitamos a ação política do Sr. Deputado Varella, enquanto legal, somos
obrigados a declarar que entendemos que, quando devêssemos julgar do
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merecimento dos seus atos, nós o reprovaríamos. Digo-o leal e muito
sinceramente.
Demais, para que não se diga que evitamos as objeções, acrescentarei ainda sob o ponto de vista jurídico: ao magistrado fora talvez
possível discutir se Mário Trovão estava legal ou ilegalmente preso, mas
a legisladores, a homens de cuja conduta decorre principalmente o influxo moral do exemplo, não é lícito a dúvida ...
(O Sr. Heredia de Sá dá um aparte.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Sustentei que à Câmara não
assiste o direito de indagar do merecimento jurídico do caso submetido
ao seu conhecimento, declarando, porém, com lealdade, que, quando
fôssemos forçados a considerar esse ponto de vista da questão, daria a
minha opinião, declarando, como declarei e reitero agora, que o que
está escrito no Código Penal não pode dar a cada um de nós senão o
direito de verificar as condições, por assim dizer, objetivas dos atos da
autoridade; não nos pode garantir o direito de entrar no fundo da questão jurídica, o que nos levaria ao pleno domínio da anarquia.
Mas, finalmente, sob o ponto de vista moral, pergunto aos que
são opositores da doutrina que sustentamos: temos o direito de, atendendo somente ao coleguismo, aferrados ao nosso velho amor ao liberalismo, esquecer os graves interesses que seriam evidentemente atingidos
pela nossa conduta de legisladores?
Nós outros julgamos que a resposta deve ser negativa.
Sabemos que do nosso exemplo brotarão frutos; sabemos, Sr.
Presidente, que mais do que as revoluções de ação valem principalmente
as revoluções mentais, que essas se fazem exatamente pelo exemplo;
sabemos, por fim - e o afirmamos-, que, legisladores da República,
não vemos, não devemos ver nas imunidades parlamentares o privilégio
pessoal, mas apenas, exclusivamente, a garantia para o livre exercício do
nosso mandato.
E essa - devo repetir - não me parece ab~olutamente atingida
pelo processo que se tem em vista.
O Sr. Barbosa Lima -

Mas, pelo exemplo dado pelo Chefe de

Polícia, está atingida.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Chegaria a este ponto, mas
V. Exa. me oferece oportunidade para encerrar estas breves considerações.
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O nosso honrado colega sustenta, com a sinceridade - que eu
proclamo - de uma convicção arraigada, que a Câmara dos Deputados
não pode ter este procedimento; ter visto o crime praticado pelo Deputado Alfredo Varella e ser cega ao crime praticado pelo Chefe de
Polícia.
Compreende V. Exa., Sr. Presidente, que não me cabe absolutamente, neste momento, a discussão do fato relativo ao Chefe de Polícia;
dele direi apenas o necessário para esclarecer a nossa opinião.
O crime, se o houve, cometido pelo Chefe de Polícia, esse deve
ser encarado sob duas faces.
Preso um Deputado qualquer, um membro do Parlamento, detido
e conservado em tal situação, não poderia a Câmara dignamente continuar no exercício normal de suas atribuições sem procurar, por todos os
meios ao seu alcance, retirá-lo .de sob o guante da ilegalidade.
Esta, porém, não é precisamente a hipótese que temos diante de
nossos olhos.
Trata-se de um fato transitório; acusa-se o Chefe de Polícia de ter
detido momentaneamente um Deputado, que, imediatamente solto, nos
veio referir, ele próprio, aquilo que se passara.
No primeiro caso que figurei, terá a Câmara o mais imperioso dos
deveres no desagravo das suas imunidades ofendidas.
No segundo caso, trata-se de um fato de natureza transitória, se
bem que ilegal; do fato de um Deputado que, detido momentaneamente .e solto logo depois, vem ele próprio referir-nos a nós outros a suposta
ilegalidade por ele afirmada de que fora vítima.
Nestas condições, a Câmara não tem a necessiqade imperiosa dé
trazê-lo de novo ao seu seio, porque o exercício da função legislativa
não foi absolutamente perturbado, restando apenas a responsabilidade
do funcionário acusado.
Procurarei terminar, fazendo por minha vez um apelo ao meu
ilustre mestre.
E certo que no regime presidencial, que temos todos o dever,
não só de guardar, mas principalmente de cumprir e executar, assiste ao
ofendido o direito de levar o Chefe de Polícia aos tribunais, ante a
justiça ordinária, que é, entre nós, a única salvaguarda do direito e que
nunca faltou nos casos políticos.
O Sr. Mello Mattos- O Poder Judiciário sempre tem procedido
com independência e imparcialidade nos casos de prisão e processo de
parlamentares, nos governos de Floriano e Prudente de Moraes.
O Sr. Barbosa Lima -O Presidente da República é um magistrado responsável perante nós outros. (Trocam-se outros apartes.)
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Respondo imediatamente:
se ao Presidente da República, reconhecendo o direito de nomear e
demitir livremente esse funcionário, o nobre Deputado não encontra na
lei de responsabilidade um artigo qualquer em que ele tenha incidido ...
O Sr. Barbosa Lima- Encontro o art. 40.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ... a Câmara não tem ação
eficaz contra o Presidente da República. (Apartes.)
O Sr. Barbosa Lima - Trarei amanhã a denúncia, capitulando-a
no art. 40. Trarei para que a Câmara complete a sua ação. (Trocam-se
muitos apartes. Soam os tímpanos.) Acentuemos que, na opinião de
V. Exa., o Deputado pode ser preso, por três ou quatro horas, pelo
Chefe de Polícia, e vir depois para aqui. .. (Apartes. Soam os tfmpanos.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Eu não o disse, e falo com
inteira lealdade. Assim como acredito - e folgo em o confessar - na
sinceridade da doutrina que prega o nobre Deputado, quero ser acreditado com a mesma isenção.
Creio que o Chefe de Polícia -digo-o como Deputado e como
republicano -, prendendo um Deputado, por um segundo que fosse,
teria violado o art. 20 da Constituição. Creio que, no nosso regime, só
ao Poder Judiciário compete tomar contas ao Chefe de Polícia (Apoiados); creio que no nosso regime, ainda que não o afirme com segurança,
o Presidente da Rep(iblica não poderá ser processado por ato de simples
omissão ...
O Sr. Barbosa Lima -

E o art. 40.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- ... máxime quando esse ato
se firma em atribuição da ordem daquelas cujo livre exercício a Constituição lhe gara;Jte.
Entretanto, isto seria uma questão a examinar:
Quero, porém, crer que se dá neste regime aquilo a que aludia
Bryce, dizendo não ser humano que se mova o canhão de 100 toneladas
da responsabilidade presidencial para punir leves delitos. Deste remédio
só se há de lançar mão quando a falta for proporcional ao alarma: não
se empregam grandes martelos-pilões para quebrar nozes. Não quero
fazer aplicação ao caso ...
O Sr. Barbosa Lima - Nós fazemos.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- ... quero dizer que conheço
outros regimes e Constituições, pelos quais ao Parlamento se reconhece
expressamente autoridade para de modo coletivo reclamar o processo
de qualquer funcionário. Na Alemanha e em outros países isto se faz, e
no nosso Código não encontramos esse preceito; encontramos reconhecido e líquido o direito, de que já deveriam ter lançado mão, de processar o Chefe de Polícia. (Apartes.)
Vê V. Exa. (Dirigindo-se ao Sr. Barbosa Lima) que chegamos
precisamente ao ponto a que queríamos chegar: não é absolutamente
aceitável a doutrina - registre-se a declaração- de procurar compensar
um delito com outro, atribuição que a Constituição não nos outorga e
de que não poderemos lançar mão sem excesso e abuso de poder.
Neste regime, tudo quanto se preceitua nas nossas leis constitucionais está a ensinar-nos que, delinqüente, o Depu-tado Alfredo Varella,
delinqüente, o Chefe de Polícia, ambos devem ser processados e punidos; nunca se poderá compensar um delito com outro. (Apoiados da
Bancada mineira.) Para isso a nossa colaboração eficiente, sempre que
se torne necessária; para isso a ação de nós outros republicanos: devemos de uma vez por todas libertar-nos desse velho vírus parlamentarista,
que faz com que queiramos por bem ou por mal responsabilizar o
supremo depositário do Poder por qualquer falta praticada ...
O Sr. Barbosa Lima - Este é o regime da responsabilidade. (Há
outros apartes.)

O SR. CARLOS. PEIXOTO FILHO- Estamos ou não inquinados
desse velho vírus? Aí está uma questão aberta ou fechada diante do
Presidente da República ... Não. Neste regime o Congresso resolve por
si; não há questões fechadas nem abertas. Para a punição dos delitose é essa a principal íssima superioridade do regime presidencial - se
estabeleceu a preeminência indefectível do Poder Judiciário, ao qual
nós devemos contas.
O Sr. Eduardo Ramos - Indefectível, não, porque depende da
nossa licença. Podemos nos interpor de modo que o Poder Judiciário
fique esterilizado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Indefectível, sim, porque é
o único dos regimes em que se desconhece a onipotência das Assembléias para se afirmar a preeminência sempre inviolável do Judiciário.
Um Sr. Deputado - Pela nossa Constituição, não. (Apartes.)
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O Sr. João Luiz Alves- Sim.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Sr. Presidente, há ainda um
último ponto diante de cujo exame não recuo absolutamente. Lê-se nas
entrelinhas de tudo quanto dizem ou escrevem os antagonistas, percebe-se nas sublinhas que eles empregam para a maior parte de suas palavras, que se quer à viva força suspeitar a maioria da Câmara, porventura
aqueles que votam pela licença, de agir, não no livre exercício consciente de seu dever constitucional, mas obcecados por uma sugestão de
qualquer natureza que ela seja.
Quero dizer à Câmara, ao menos em nome da Bancada mineira,
que é certo que o nosso amor à liberdade não nos cega jamais (apoiados
da Bancada mineira), que somos ciosos desse culto, estando, entretanto,
convencidos de que não podemos levá-lo a excessos condenáveis.
Se de algum modo pudesse o Executivo se interessar no meneio
desta questão, para mim é certo que seu interesse estaria em que ela não
tivesse aparecido.
Mas, acaso temos nós o direito de suspeitar dos membros do
Ministério Público, para deles fazer dóceis instrumentos do Executivo?
Não creio que semelhante afirmativa se pudesse levantar. São
homens com direito ao nosso respeito, igual ao que queremos ter ao
respeito alheio.
Membros do Ministério Público, eles exercem suas atribuições
nesta conjuntura corno a teriam exercido em qualquer outra. (Muito
bem.)

Membros do Ministério Público, eles, se ao Poder Executivo são
subordinados, não é menos certo 'que têm garantida nas leis sua independência.
Além disso, o interesse, repito, do Executivo estaria em que se
tivesse fechado esta questão, não no sentido em que empregou o verbo
o meu honrado amigo e nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, mas
fechado esse longo parêntesis infecundo, que nos priva de tomar conhecimento de questões bem mais importantes.
·
Quando, porém, assim não fosse, acaso poderíamos dizer que era
o Executivo pessoalmente interessado na punição de quem quer que
seja?
Não, absolutamente não; para essa obra não colaboraríamos
(Apoiados), essa obra não a julgamos possível neste momento.
Nesta situação teríamos, quando muito - perdoem estar fatigando a atenção da Câmara -, (Não apoiados) o parecer daquele que
representa a autoridade da Nação a antepor-se a um cidadão que susten-
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ta que os processos e métodos revolucionários são aqueles de que o
povo deve lançar mão nesta hora e neste regime.
A ordem pública haveria periclitado no momento em que reconhecêssemos que o Deputado pode, além de fazer leis, interpretá-las
para conhecer da legalidade ou ilegalidade substancial de uma prisão;
periclitaria essa ordem pública no momento em que se reconhecesse ao
Deputado, não o direito de exercer com independência o seu mandato,
como todos queremos que se reconheça a Alfredo Varella, mas o direito
de passar à ação eficaz e eficiente para, em contraposição à ordem da
autoridade, violá-la conscientemente. (Apartes.)
É essa a questão única que se poderia ter levantado, mas declaro
que não nos impressiona. À Câmara dos Deputados não assiste o direito
de dispensar a lei; à Câmara dos Deputados não assiste o direito de
converter a imunidade em privilégio pessoal; à Câmara dos Deputados
não assiste, principalmente, o direito de dar à Nação, único Poder a que
devemos contas, este funesto exemplo de desrespeito à lei, consagrando
como legítimo, pelo nosso voto, o ato daqueles que pregam doutrinas
revolucionárias.
Eis aí o ponto de vista em que nos achamos; os dois processos se
defrontam: força de um lado, lei de outro lado; Constituição de um
lado, violência de outro.
(O Sr. Barbosa Lima dá um aparte.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- O aparte de V. Exa. teria o
valor de desviar-me do ponto a que quero chegar ...
O Sr. Barbosa lima - Não é esse o meu intuito.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- ... mas o meu silêncio não
significará de qualquer modo que eu fuja à responsabilidade da resposta.
Já me externei a esse respeito; apresentei as objeções antes que me
fossem formuladas; fui ao encontro delas; disse o que leal e sinceramente pensamos. Demais, já são muitos os imponderáVeis contra nós outros.
V. Exa. sabe, Sr. Presidente, que nas raízes mais profundas, do
que podemos chamar a alma de nossa nacionalidade, encontramos o
yerdadeiro latinismo, o excessivo amor à liberdade, e na psicologia indiVidual encontramos este amor exagerado à independência, que nos faz
até sacrificar ao seu culto toda e qualquer outra virtude.
É certo que, diante de um ato qualquer que tenhamos de praticar, começamos sempre por indagar se isso poderia ser uma imposição,
imposição que naturalmente se atribui ao alto, porque V. Exa. sabe que
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ao Executivo bem assenta sempre a vilta de atacar a liberdade e a independência do Legislativo; essa seria a gênese das manifestações no caso
atual, que só os maus invocariam.
Eu não filio tal procedimento a essa raiz psicológica. Não! Acretido que seja realmente o excesso de um sentimento muito nobre e
generoso, qual o demasiado amor pela prática da justiça, que reconheço
muito vivaz no ânimo dos meus colegas que votam contra a licença.
O desejo de não sermos suspeitados pela opinião pública bem
poderia conduzir-nos a dar o nosso voto de outra forma ...
O Sr. Soares dos Santos - V. Exa. dá licença para um aparte?
V. Exa. poderá dizer qual o voto da Bancada de Minas no caso do pedido de licença para processar o nosso colega, o Sr. Deputado Dutra?
O Sr. João Luiz Alves - Votamos contra; V. Exa. deve saber
muito bem disso.
Um Sr. Deputado- Faça a paridade entre os dois casos.
O Sr. Barbosa Lima - Então sonegaram o Deputado à ação da
Justiça.
O Sr. Rodolfo Paixão -Votamos de acordo com a lei e a justiça.
O Sr. Barbosa Lima- Nem a outros sentimentos fiz o apelo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Ao meu honrado colega eu
não podia dar a resposta pronta porque nondum natus eram. (Riso.)
Mas S. Exa. acaba de ouvir a resposta dos meus colegas.
É certo, porém, que em determinados casos pode influir e influi
seguramente o sentimento político dominante na ocasião. O que,
porém, sem embargo disso, asseguro, é que, quanto à faculdade de apreciar a Câmara o merecimento jurídico do caso, as opiniões dos melhores
autores e as emitidas nesta Casa por nomes ilustres são conformes à
minha.
Ocorre-me a citação de uma autoridade, que sei respeitada e
acatada por toda a Câmara, a do venerando mestre Amphilophio de
Carvalho, em cujas lições nós todos vamos beber ensinamentos. Essa
autoridade, a despeito da quente atmosfera política do momento, não
sustentou nesta Casa, em ocasião memorável, que à Câmara assistisse o
direito de conhecer do merecimento jurídico do caso, mas apresentou
apenas três hipóteses nas quais de·Jia a Câmara recusar a licença pedida:
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1~ ) quando verificar que nos fatos, como vêm articulados na
queixa ou denúncia, não existe delito algum;
2~ ) quando verificar que aQ~ fatos narrados não se ajusta a figura
jurídica do delito imputado, e sim outra;
3~ ) quando, finalmente, se verificar que o fato é de tal modo
insignificante que não compense os inconvenientes que há sempre na
exclusão de um Deputado.
Esta a doutrina por ele sustentada. Poderia, Sr. Presidente, se
quisesse, s.e tivesse tempo para fundamentar minha opinião individual
nessa parte, ter trazido para esta tribuna, a começar por Eugêne Pierre,
todos e profusos exemplos da prática parlamentar; poderia ler autores'
italianos e cita·r bpas monografias, entre outras a de Brunialti e a de
Micele, em apoio da opinião que sustento.
Leria também bons relatórios da Câmara francesa, acordes com
essa opinião.
t escusado insistir no assunto, mas, se o fizesse, poderia chegar à
América do Norte, e então indagaria dos precedentes na grande República; porque lá, constitucionalistas, doutores em direito, todos, um por
um, desfilam diante de nossas vistas, sustentando que a concessão da
imunidade obedece a um fim único, conhecido: garantir ao Deputado o
livre exercício do seu mandato.
A exceção ali aberta se refere à felonia, à traição, e- quase hesito em pronunciar os termos - à quebra de paz.
Reflita V. Exa., Sr. Presidente: quebra de paz, perturbação da
ordem pública!
Imagine-se, na nossa Constituição, encartada uma disposição
desta natureza! Que de objurgatórias mereceria ela, se desse direito de
processar o Deputado, prendê-lo, sempre que ele quebrasse a paz,
perturbasse a ordem pública e se acumpliciasse - direi, usando da
expressão de eminente mestre da nossa língua- com essa velha nevrose
capadoçal do berreiro, a epilepsia da arruaça, que todos os dias se manifesta entre nós!
Não direi que houvesse propósito deliberado por parte dos nossos
adversários, mas a verdade é que ninguém quis estudar o caso, cotejando-o com os exemplos americanos.
Devo declarar, aliás, sem reticências, que sei- e isto me dá grande conforto - que a opinião do ilustrado Sr. Barbosa Lima, cujo nome
declino com prazer, me é favorável, sustentando que à Câmara falece .o
direito de examinar o merecimento jurídico destes casos ...
O Sr. Barbosa Lima - Perdão; a minha opinião não é esta. É que
a questão é complexa. Digo que, ainda quando não estivesse no nosso
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Código Penal capitulada esta espécie de delito, eu não reputaria de
acordo com a estabilidade das instituições o direito que se arrogasse
qualquer cidadão de fazer justiça por suas próprias mãos. A minha questão é que não podemos fechar os olhos diante do atentado ao Chefe de
Polícia. (Apartes.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Sem falsa modéstia, reconheço o quanto abuso da atenção da Câmara. (Não apoiados gerais.)
Vou terminar. Direi ao nobre Deputado que, mineiros, não
fazemos neste momento a apostasia da liberdade; mineiros, zelamos,
mais que quaisquer outros, as belíssimas tradições liberais que nos
foram legadas por essa longa estirpe de estadistas mineiros ...
O Sr. Érico Coelho - Mais do que quaisquer outros, não; tanto
como quaisquer outros.
O Sr. Rodolfo Paixão - O orador está se referindo às tradições
mineiras.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Seria preciso que o meu
nobre colega me tratasse com muito pouca benevolência para recusarnos o direito de zelar, mais do que quaisquer outros, as tradições do
torrão querido que nos foi berço.
O Sr. Érico Coelho- É outro modo de dizer.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Eu não recusaria ao meu
r.obre colega - que sei que reputa bizantinismo tudo quanto queiramos
dizer na exegese do art. 20 da Constituição- o direito de assegurar que,
no Estado de seu nascimento, S. Exa. e seus colegas zelam mais do que
quaisquer outros as belas tradições desse mesmo Estado.
O Sr. Érico Coelho- Não temos essa pretensã·o.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Será pretensão, mas não é
evidentemente descabida. Sr. Presidente, rendo-me à observação do
nobre Deputado. Mineiros, só temos agora o direito de zelar, tanto
como os que mais zelam, as tradições benéficas do nosso berço; mineiros, não esquecemos, tanto como os demais membros desta Casa, os
ensinamentos, as lições dessa bela linhagem de liberais que culminaram
em Minas; mineiros, nós nos habituamos a saber que, nos momentos de
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crise, nos momentos de destruição, nos momentos de luta, o espírito
crítico toma a sua primeira e principal feição, a feição negativista que
aparece em todo seu vigor; mas todos aprendemos igualmente que,
derrubador. os obstáculos e consolidada uma ordem de cousas, temos
principalmente o dever, os revolucionários de ontem, de nos acobertarmos juntamente com todos os demais, vencedores e vencidos, sob a
mesma égide protetora da lei. (Muito bem.)
E a lei não se faz para abroquelar violências contra aquilo que
nela se consagra; a lei não se faz para acobertar os crimes nem os criminosos, de onde quer que partam (muito bem); a lei não se faz senão
para que, ao seu influxo, nós outros aprendamos a cumpri-la, a executála dignamente.
Fatiguei demais a atenção da Câmara e resumirei o que queria
dizer: mineiros, não esquecemos o amor da liberdade, mas queremo-la
sempre, sempre e indefectivelmente, sob a lei -sub lege libertas! (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)
O Sr. Presidente (fazendo soar os tlmpanos, com força)- Atenção! Atenção! As galerias não podem manifestar-se; absolutamente não
consinto. (Pausa.)
Tem a palavra o Sr. Barbosa Lima.
Devo declarar a V. Exa. que tem apenas um quarto da hora destinada ao Expediente.
O Sr. Barbosa Lima (sem revisão do orador)- Sub lege libertas é
precisamente o postulado com que me abroquelo no apelo que muito
de coração fiz à integridade tradicional dos galhardos. representantes do
glorioso Estado de Minas Gerais; sub lege libertas importa testemunho
de subordinação consciente à lei que a mineiros, a brasileiros, a republicanos, rege, soberana, parliament law, uma vez que se apela para a legislação dos Estados Unidos da América do Norte : a Constituição de 24
de Fevereiro.
O que esta Constituição institui é verdade que é alguma cousa de
muito diverso, de profundamente diverso, de instrinsecamente diverso,
do parlamentarismo dissolvente com que se compraz o espírito crítico
da raça latina; mas é também profundamente alguma cousa de diverso
do regime da onipotência do Executivo. O que essa lei estatui é um
regime de responsabilidades definidas e de poderes amplamente, positivamente discriminados; o que essa lei discrimina é que, se o Deputado
não se pode abroquelar com as imunidades instituídas no art. 20, até o
ponto de parecer que se sonega por espírito de coleguismo qualquer dos

ao

membros desta ou da outra Casa do Congresso Nacional à ação da justiça ordinária, tampouco se pode escudar, com os apelos às demasias do
espírito crítico e aos exageros dos latinos, o Supremo Magistrado da
República, Chefe do Poder Executivo, tão responsável perante essa lei,
para a qual se apela, quanto perante ela é responsável um dos membros
desta ou -da outra Casa do Congresso Nacional. (Apoiados; muito bem.)
Não queremos absolutamente que se apele para a lei a fim de,
com ela, resguardar aquele que, dentro deste recinto, ou no recinto do
Senado, tenha, porventura, iniciado ação demolidora das instituições, e
lá fora tenha ido praticar qualquer delito; mas tampouco queremos que,
a pretexto de garantias da ordem, se converta este regime naquilo que
não é: num regime de irresponsáveis e invioláveis em relação ao Poder
Executivo, num regime de responsáveis e violáveis em relação ao Poder
Legislativo.
Se crime há praticado por um Deputado, outro crime há positivamente praticado por um representante do Poder Executivo. Se
fechamos os olhos perante o delito praticado pelo membro do Poder
Executivo, como vamos aqui apelar, invocar a lei da qual nós somos
guardas? É parlamentarismo promover a responsabilidade do Presidente da República?
É espírito crítico, é exagero de oposicionismo latino procurar
pôr em prática, traduzir em realidade eficiente os' artigos da Constituição da República?
É ou não verdade que, nos artigos da Constituição da República,
está determinado que o Chefe do Poder Executivo é tão responsável
pelos delitos em que incide, por ação ou omissão, como qualquer
outro? É ou não verdade que, desdobrando estes artigos da Constituição, existe uma lei de responsabilidade, que especifica todós estes
delitos? É ou não verdade que entre estes delitos está capitulado o que
consiste, por parte do Chefe de Estado, em tolerar, dissimular, consentir, por qualquer forma, os crimes praticados pelos seus subordinados,
não promovendo a responsabilidade dos mesmos?
Pergunto, Sr. Presidente - uma vez que se fala tanto em despautérios do espírito latino, que se compraz com o oposicionismo desregrado e anárquico -, pergunto: qual é o regime mais estável, qual é o
regime político em que melhor e mais solidamente desponta esta endemia, a que se referiu o ilustre Deputado por Minas Gerais, de espírito
crítico, levando até os extremos, que S. Exa. tão inteligentemente
recorda? É aquele em virtude do qual as Assembléias Legislativas, os
Parlamentos, por simples dissentimentos políticos, traduzidos em
simples moções de confianç3, modificam uma situação, eliminam um
Partido do cenário político, transformam, por completo, um período

81

administrativo, ou é este outro em que a Assembléia política só intervém no mecanismo da ação pública, nos casos em que execute crime,
delito, positivamente verificados em termos de uma lei que os definiu?
Senhores, a autoridade, para cuja estabilidade tanto apelam, e
com razão, os honrados representantes do Estado de Minas Gerais, está
muito mais garantida, neste regime, que nos outros latinos; neste regime
que nos demos a nós mesmos, do que neste outro regime secularmente
desdobrado na velha Inglaterra, e cujos costumes, cujas tendências e
cujas tradições tanto se comprazem os ilustres colegas de antepor ao
catecismo latino.
Logo, os que possuem o regime parlamentar, aqueles que podem
remover a ação da autoridade política, aqueles que podem modificar
Ministérios, aqueles que podem subverter situações partidárias, por
meio de meras moções de confiança, aqueles que se estribam no parlamentarismo, separadamente estão obedecendo a um regime em que a
autoridade não tem a solidez, não está alicerçada com tanto vigor,
quanto está entre nós outros, que nos demos a nós mesmos o regime
presidencia I.
Mas, se o regime presidencial tanto se a1stancia deste outro
regime político, do parlamentarismo, por tal forma que não valem pronunciamentos políticos de uma Assembléia para pretender modificar a
norma de uma administração e impor-lhe a nomeação ou a demissão dE!
funcionários que a auxiliam, daí não se segue absolutamente que esse
regime dê ensanchas, por forma alguma, a que se acastele o Poder Executivo em uma situação de verdadeiro ser inviolável de direito divino,
absoluto, em relação ao qual qualquer manifestação pudesse caber
como revivescência deste parlamentarismo que tanto aflige ao meu
digno colega no seu carinhoso amor à forma presidencial ...
Nós, portanto, Sr. Presidente, fazemos obra de parlamentarismo;
nós não nos entregamos a nenhuma revivescência desse regime político,
que o digno colega não quisera ver implantado nesta e na outra Casa do
Congresso Nacional, quando sustentamos, como sustentei quando a
mim coube, que a Câmara não pode silenciar, não pode cruzar os braços
diante de um atentado praticado por um representante do Poder Executivo contra um dos seus membros; que esse atentado é um crime, é um
delito especificado em lei, que se quer ver punido; que, se a Câmara
fechasse os olhos diante de semelhante atentado, ela teria subvertido o
regime com muito mais segurança, com muito mais certeza do que
votando qualquer disparatada moção de confiança ou desconfiança
nesse mesmo regime.
Teria subvertido o regime, Sr. Presidente, porque nós somos o
tribunal, nós constituímos, com a outra Casa do Congresso Nacional, o
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tribunal perante o qual o Presidente da República responde; cabe-nos a
iniciativa dessa acusação. E a pretensão que envolve de alguma sorte a
aceitação de tal doutrina -da parte de ao Presidente da República ser
permitido manter os funcionários que atentem contra a integridade do
Poder Legislativo, contra as imunidades dos seus representantes- seria
uma pretensão mais subversiva do regime a que servimos do que esta
outra a que se referiu o meu ilustre colega.
Eu, Sr. Presidente, digo, desde logo: se por qualquer forma, Deputado ou não, Senador ou não, qualquer cidadão, com uma parcela de
autoridade, pudesse reunir elementos para materialmente tentar subverter a ordem institucional, eu daria imediatamente a faculdade da
suspensão das garantias constitucionais ao Presidente da República.
Mas se assim eu seria, por coerência, por amor a esta forma de
governo, à ordem e à liberdade, conduzido a proceder, não menor é a
minha veemência concitando a Câmara a não cruzar os braços diante
de um atentado que subverte por igual o regime a que servimos, qual
seja o da prisão de qualquer um dos membros desta ou da outra Casa
do Congresso, fora dos termos previstos pelo art. 20 da Constituição
Federal.
Podemos distinguir prisão por dez minutos, por uma hora, por
dias, ou por três, por dois dias, por quatro, por seis ou por oito?
O ilustre colega parece-me que concluiu, se não expressamente,
implicitamente que se o Deputado continuasse preso, se o Deputado
não fosse restituído à Assembléia de que faz parte, nós deveríamos
intervir?
Como? Solicitando a restituição desse colega ao recinto da Assembléia de que faz parte?
E se essa restituição não fosse concedida, se esse colega não fosse
reintegrado em sua liberdade ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -·Iríamos ao Poder Judiciário.
O Sr. Barbosa Lima - ... promoveríamos a responsabilidade do
Presidente da República, pois que esse Presider1te estaria sendo cúmplice da autoridade contumaz que detivesse, prendesse, encarcerasse o
nosso colega.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Imagine a autoridade Judiciária!
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O Sr. Barbosa Lima- Mas deixa de ser um delito, deixa de existir
o crime, porque no fim de duas, quatro ou seis horas (dizem que o
número fora de sete horas) o Chefe de Pol(cia restituiu à liberdade esse
nosso colega?
Sr. Presidente, o adiantado da hora não me permite entrar em
maior discussão com o meu distinto colega acerca do critério do art. 40
da Lei de Responsabilidade do Presidente da República. Ao apresentar
a denúncia contra o Presidente da República, firmado nos termos do
art. 40 da Lei de Responsabilidade, terei então de entrar mais de perto
no estudo das conseqüências deste atentado contra a independência do
Poder Legislativo, independência tão necessária à garantia da ordem e
da liberdade como esta outra independência do Executivo, para a qual
S. Exa. aponta ao terminar o seu discurso com a apóstrofe: sub lege
libertas.
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Favorável ao Projeto de Anistia para os
Implicados no Levante de Novembro de 1904

30.08.1905
O Sr. Presidente- Estão findas as votações.
(E anunciada a discussão única do Parecer nC! 133-8, de 1905,
sobre a emenda oferecida na 2a. discussão do Projeto nC! 133-A, deste
ano, do Senado, que concede anistia a todas as pessoas que tiveram
parte nos sucessos desta Capital durante a noite de 14 de novembro de
1904, assim como nas ocorrências civis ou militares, anteriores ou
posteriores, que com eles se relacionem~· com voto em separado do Sr.
Érico Coelho.)

O Sr. Presidente - Declaro que, segundo o Regimento, foi a
emenda à Comissão de Financas, que se manifestou, em parecer, pelo
seguinte modo:
"À Comissão de Finanças foi presente a emenda dos Srs.
Leite Ribeiro, Vergne de Abreu e Alves Barbosa ao Projeto nC?
133-A, do Senado, que concede anistia a todas as pessoas que
tiveram parte nos sucessos desta Capital durante a noite de 14 de
novembro de 1904 e nas ocorrências civis-militares, anteriores ou
posteriores, que com eles se relacionem. Tem ela como objetivo
anular desde a origem, para todos e quaisquer efeitos de direito,
todas as restrições que tenham sido opostas às diversas anistias
decretadas na vigência da República.
A Comissão deixa a critério da Câmara o pronunciamento
sobre a emenda, devendo ela, em virtude do dispositivo regimental, ser destacada para constituir um projeto em separado, que
terá mais uma discussão; caso seja aprovada, a Comissão reservase o direito de apreciar com mais largueza o assunto, em todos os
seus detalhes, depois de pedidas as necessárias informações ao
Governo."
De acordo com o Regimento, entra a emenda em discussão com
o parecer .
. Ninguém pedindo a palavra, é encerrada a discussão e anunciada
a votação em 2a. discussão do Projeto nC? 133-A, deste ano, do Senado,
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que concede anistia a todas as pessoas que tiveram parte nos sucessos
desta Capital durante a noite de 14 de novembro de 1904, assim como
nas ocorrências civis ou militares, anteriores ou posteriores, que com
eles se relacionem (salvo a emenda).
O Sr. Brício Filho- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Moreira da Silva- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Brício Filho.
O Sr. Brício Filho (pela ordem) -Sr. Presidente, peço a V. Exa.
que consulte a Casa sobre se consente que a votação seja nominal.
O Sr. Moreira da Silva - Sr. Presidente, declaro que desisto da
palavra, porque o que me trazia à tribuna era fazer o pedido que acaba
de ser formulado pelo nobre Deputado por Pernambuco.
(Posto a votos, o requerimento do Sr. Brício Filho é aprovado.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem) -Sr. Presidente, porque foram manifestados nesta Casa fundamentos que divergem
uns dos outros, em relação ao voto sobre o projeto de anistia, penso
que, como Deputado, representando a opinião de uma parcela do eleitorado do Estado de Minas, e talvez significando o sentimento de um
grande número de colegas de Bancada (apoiados da Bancada mineira),
devo fazer declaração frisante e positiva dos motivos que a nós nos
levam a dar voto favorável à anistia. (Muito bem.)
Houve quem aqui afirmasse que ela não era pedida, mas exigida
como um ato de justiça; houve quem manifestasse a sua divergência,
não direi com violência, mas com desusado vigor, verberando o procedimento dos revoltosos de 14 de novembro e reavivando a discussão sobre
aquele fato.
Não o venho fazer. Quero, apenas, significar que grande número
de Deputados mineiros fomos e somos ainda, na República, franca e
decididamente conservadores. (Apoiados.)
Quero, assim, significar que concedemos de bom grado a anistia,
que a votamos sem constrangimento, como medida de clemência, sem
com isso nos retratarmos do voto que demos ao projeto de vacinação
obrigatória e ao estado de sítio, o ano passado.
Não recuamos da atitude que então assumimos, de franca desaprovação à revolta de 14 de novembro.
O processo, porém, se eterniza, não decerto por defeito da administração, mas por falta orgânica da nossa administração processual,
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quer civil, quer militar, o que faz com que não se possa esperar para tão
cedo o seu fim.
Esse motivo, se não determina, é de molde a apressar este movimento de generosa clemência.
E acentuo bem este termo para que não possamos amanhã ser
tidos como -arrastados, para que não possa amanhã alguém dizer que,
votando pela anistia, corajosamente, conscientemente, com toda
a responsabilidade do nosso ato, por qualquer modo nos mostramos
arrependidos dos nossos atos anteriores. (Muito bem.)
Sr. Presidente, não precisaria dizer ma;s. Encerrarei, porém, estas
breves considerações, recordando que, no dizer dos mestres, a psicologia
coletiva raramente tem como determinantes a lógica racional e o bom
senso.
Não é este o nosso caso; se assim o julgasse, eu o diria com todo o
desassombro, como faço sempre desta tribuna; acredito, apenas, muito
sinceramente, que somos levados, principalmente, senão unicamente,
por motivos decorrentes da lógica emocional. (Muito bem.)
Estas declarações julguei indispensável fazer para tornar bem
claro o meu pensamento e o daqueles que comigo pensam e votam
pela anistia. (Muito bem; muito bem. O orador é muito cumprimemado.)

O Sr. lrineu Machado (para encaminhar a votação) - Sr. Presidente, não sei se neste momento o meu ilustre amigo, representante de
Minas Gerais, declinou da honra que lhe delegara a confiança de seus
colegas, de exercer aqui as funções de Líder ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Penso que na questão da
anistia, sendo da exclusiva responsabilidade dos membros do Congresso,
cada um vota como entende; quis apenas acentuar a minha opinião,
como Deputado.
O Sr. lrineu Machado - Não sei se S. Exa. abandonou a direção
dos seus colegas da representação mineira, que tanto confiavam em sua
inteligência e valor cívico ...
Vozes- E continuam a confiar. (Apoiados.)
O Sr. lrineu Machado - ... nem sei mesmo se nas suas palavras há
apenas o revestimento da modéstia ao seu grande valor pessoal.
É certo, entretanto, que as referências feitas aos diversos fundamentos com que, neste recinto, os Deputados explicaram seus votos em
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favor da anistia envolvem minha obscura individualidade. Por isso, devo
dizer que, sejam quais forem as restrições que a maioria parlamentar
queira pôr à causa determinante de seu voto, favorável à anistia, sejam
quais forem as restrições, francas ou mentais, com que se a conceda,
ela não resulta - eu o repetirei sempre- senão da imposição da vontade nacional, porque mais do que todas as reticências da conveniência
política vale a verdade histórica. (Apoiados; muito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente - O seguinte art. 1<?: "São anistiadas todas as
pessoas que tiveram parte nos sucessos desta Capital durante a noite de
14 de novembro de 1904, assim como nas ocorrências, civis ou militares, anteriores ou posteriores, que com elas se relacionem" foi aprovado por 115 votos contra 5.
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01.09.1905
O Sr. Francisco Bernardino (sem revisão do orador) - Sr. Presidente, sinto necessidade de justificar meu voto a propósito da discussão
do projeto de anistia, dando a devida satisfação ao escrupuloso cumprimento do dever de Deputado conservador, que fui sempre, e estrênuo
defensor da autoridade e da ordem.

Li com a maior atenção a exposição de motivos produzida no
Senado para o fim de justificar o projeto de anistia. Essa exposição
consta do discurso do eminente Senador baiano, Sr. Ruy Barbosa, mas
devo confessar que os argumentos produzidos não calaram em meu
espírito de modo a formar uma convicção razoável.

O eminente sábio, autor do projeto de anistia, procurou fundamentá-la com razões derivadas da análise do processo. Assim é que
essas razões, em resumo, consistiriam na invalidade do regulamento
processual criminal-militar, na violação das imunidades dos membros do
Congresso Nacional, na variedade dos tribunais, na classificação dos
crimes, na inobservância dos preceitos regülamentares da escala para a
nomeação dos Conselhos de Investigação e de Guerra, na suspeição de
membros de um dos conselhos de guerra, no defeito das testemunhas,
que mais são co-réus, na restrição da defesa, pela incomunicabilidade
dos réus, pela instrução dos processos na vigência do estado de sítio, e
na demora dos processos além do prazo de 60 dias.
Essas razões, ligeiramente resumidas, depois de despidas de sua
roupagem cintilante, evidentemente seriam matéria bastante para o
desenvolvimento da defesa pelo advogado dos incriminados perante os
Tribunais de Justiça, para interposição de recurso, agravo ou apelação,
para uso do recurso de habeas-corpus, como acaba de observar o meu
ilustre colega e companheiro de Bancada, o Sr. Lamounier Godofredo.
Verdadeiro arrazoado de advogado perante o Pretório, essas
razões trazidas ao conhecimento do Congresso Nacional teriam duplo e
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pern1c1oso efeito: o de constituir o Congresso Nacional em verdadeiro
tribunal de justiça para apreciar os motivos de suspeita, defeitos de
processo, causas leqítimas de absolvição dos réus e, por outro lado, o
efeito menos pernicioso de desconsiderar e desmoralizar a Justiça constituída. Fundamentar com tais motivos a decretação da anistia pareceme que envolve a confissão completa dos Poderes políticos e, a bem
dizer, a subversão do espírito constitucional, que traçou com linhas perfeitamente claras as atribuições de cada um dos Poderes constituídos.
A Constituição, no art. 72 § 15, diz:
"Ninguém será sentenciado senão pela autoridade compe.tente, em virtude de lei anterior e na forma por ela regulada."
Aos tribunais cabe, e somente a eles, conhecer da competência da
autoridade, examinar a virtualidade das leis, observar os regulamentos,
conhecer de seus defeitos.
Por esta maneira é que os tribunais proferem as suas sentenças.
Trazer esses fatos para o Congresso Nacional, para sobre eles sentenciar em lugar dos Tribunais de Justiça, envolve, como eu disse, a
mais completa e absoluta inversão das competências constitucionais.
Mas, Senhores, parece que quaisquer razões, sejam quais forem,
bastam para a anistia dos crimes em que estão envolvidos os militares,
ao menos no juízo de S. Exa., porque o eminente autor do projeto
justifica formalmente todos quantos levantes militares têm-se produzido
no País depois da Constituição da República e -o que é mais- justifica-os com os atentados que ele atribui às ditaduras civis.
As suas palavras são explícitas e merecem mais uma comemoração.
Pergunta S. Exa. em seu discurso: "Haverá uma só das erupções
da desordem no seio deste País que se não vá filiar, em última análise,
à ação manifesta da política civil, das facções civis, dos estadistas civis?
Não. Todas elas resultaram, direta ou indiretamente, da hostilidade
aberta em que os nossos Governos se têm posto com as instituições
constitucionais, ou da fraqueza lamentável desses Governos ante os seus
deveres mais elementares."
Na dedução seguinte do seu discurso, S. Exa. chega, Senhores, a
atribuir a nós outros, civis, a nós outros, casacas, responsabilidade dos
atos do Governo do Marechal Deodoro, que provocaram uma revolução
em 23 de novembro, assim como nos imputa também a responsabili-
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dade dos atos do Governo do Marechal Floriano Peixoto, que determinaram a revolução de 6 de setembro.
Essas considerações são perigosas, Senhores. Nessa condenação
constante, sistemática, dos governos civis, arvorados em ditaduras civis
e justificando todos os levantes militares, nós podemos recear que para
o dia de amanhã novos levantes militares busquem a sua autoridade
nessas palavras e encontrem de antemão nelas uma justificação prévia.
(Apoíados;'muíto bem.)
Uma profunda transformação operou-se, por certo, no esp{rito
desse eminente estadista, antigo liberal, filho amante da democracia e
que agora parece descrer completamente dela, das suas aspirações, das
suas forças, dos seus ideais, e volta a atenção, a inteligência, a esperança, só e só, para os movimentos militares!
Nem S. Exa. obscurece seu modo de pensar, porque, na série das
brilhantes considerações que faz, fia só e somente ao Exército nacional
a manutenção da unidade de nossa Pátria.
Não, Senhores, republicanos e democratas devemos confiar o
futuro do País à indestrutível unidade nacional das mesmas forças da
democracia, da mesma autoridade da Constituição.
Teria, porém, havido, por parte do atual Governo da República,
algum ato assaz violento, tão discordante das obrigações essenciais de
um Governo liberal, tão contrário ao espírito da Constituição da República, que pudesse autorizar um movimento subversivo, uma grande
insurreição? (Pausa.)
Senhores, o Governo atual é presidido por um estadista de grande
experiência, que tem mais de trinta anos de vida pública, que é de índole e tradição conservadoras, que teve a mais bela e a mais aproveitável
das escolas no tempo da monarquia, que conviveu e convive com os
mais notáveis chefes republicanos, quer civis, quer militares, que se tem
compenetrado íntima e profundamente do espírito democrático e republicano, que é um cultor do direito, respeitador da lei até o escrúpulo,
moderado em seu proceder, sabendo aliar a energia à prudência; o
Governo atual é auxiliado por muitos outros estadistas de serviços
incontestáveis, que se têm recomendado à consideração e à estima
pública; o Governo atual, cujos grandes merecimentos são os merecimentos do Congresso Nacional, até hoje inteiramente solidário com sua
direção e sua política (apoiados), tem realizado feitos notáveis, elevado
muito alto o nome do Brasil ...
Um Sr. Deputado - E o seu crédito.
O Sr. Francisco Bernardino - ... tendo resolvido a questão boliviana, que estava em risco de atear, entre nosso País e a Bolívia, uma
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guerra que ele soube e pôde evitar com os recursos de sua diplomacia
viril e sagaz.
Nesse empenho, resguardou a soberania nacional sobre o vale do
Amazonas; e fez mais, dilatou os limites da República por opulentas e
vastíssimas regiões.
Ainda nas relações exteriores, tem prestigiado a Pátria, elevando
o grau das suas Embaixadas ...
Com audácia verdadeiramente americana, e impelido pelas necessidades da higiene, e no afã de embelezamento, a bem dizer, destruiu a
cidade velha portuguesa, que era a Capital da República, e, de um
momento para outro, como por encanto, levanta e edifica uma nova
cidade, dotada de todas as condições de uma cidade moderna, digna
metrópole desse extenso Brasil.
Orla de cais esplêndidos a formosa baía da Guanabara, aumenta a
profundidade de suas águas, e no seu fundo assenta construções gigantescas de uma obra que há de ser uma das maravilhas da engenharia
moderna, ao mesmo tempo que traz vantagens e benefícios extraordinários ao movimento do comércio, contribuindo para aumentá-lo.
Estabelece os aparelhos e institui as práticas da higiene, conforme
os últimos avanços da ciência e, de fato, extingue as pestes na grande
metrópole, que faz a nossa reputação boa ou má no estrangeiro.
E assim saneando a cidade, beneficia todo o vasto interior do
País, porque deste foco envenenado é que as pestes se espalhavam,
levando o susto e o pavor para as povoações do interior.
Dá providências para a construção de outros portos; unifica as
redes de estradas de ferro no grande Estado da fronteira, Rio Grande do
Sul; encaminha a estrada de ferro central até o S. Francisco; decreta e
começa a executar as comunicações rápidas do litoral com Mato Grosso,
Goiás e com o norte do Brasil.
Isto não quer dizer, Senhores, que o Governo atual tenha feito
tudo ...
O Sr. Eliseu Guilherme - Tem feito uma obra colossal. (Apoiados dos Srs. Vergne de Abreu e Manoel Fu!gêncio.)

O Sr. Francisco Bernardino - O período presidencial é por demais curto.
O Sr. Vergne de Abreu- Apoiado; é curto demais.
O Sr. Francisco Bernardino- A capacidade dos homens é limitada; outras questões estão a solicitar a atenção e cuidados do Poder
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Público, e é bem possível que até à terminação do quatriênio muitas
outras delas possam ser atacadas e devidamente encaminhadas, sejam,
porém, quais forem as omissões; ainda levando em conta tudo quanto
o Governo atual tem deixado de fazer, ainda assim, Senhores, é considerado o ativo a registrar em seu favor. (Apoiados.)
E, resumindo, pode-se dizer que o Governo atual, fazendo sua
política e a política do Congresso ...
O Sr. Passos de Miranda- E nisto colaborou com ele.
O Sr. Francisco Bernardino - ... tem sido um Governo de força,
de progresso, um Governo de paz e de justiça.
Governo de paz e justiça, tais foram as palavras com que o ilustre
Presidente da República qualificou o seu próprio Governo quando, dias
após as agitações de novembro, recebendo os cumprimentos da Guarnição desta cidade, se mostrou triste e admirado do violento ataque que
sofreu o seu Governo, que tanto não merecia, por ser essencialmente
um Governo de paz e de justiça.
Sr. Presidente, o Governo foi violentamente atacado, apesar das
suas ilusões e das suas magnas esperanças; o Governo viu-se a braços
com uma das mais violentas agitações que têm assombrado a cidade do
Rio de Janeiro.
O Presidente da República, diante dos fatos que ameaçavam a
ordem e a segurança pública, elevou-se à altura dos seus deveres constitucionais, organizando a resistência e, Sr. Presidente, procedendo como
procedeu, não fez mais do que providenciar sobre a legítima defesa,
que não era só da sua pessoa, mas da Constituição, do Governo, da
sociedade inteira.
Neste momento perigoso, teve a coragem necessária e permaneceu firme na cadeira que lhe foi assegurada pelo voto popular. E a que
riscos, a que perigos não se expôs?
Invadido que fosse o palácio presidencial, a sua vida correria
iminente perigo; nessa noite de 14 de novembro, ameaçado o palácio
da Presidência de correrias sanguinárias, teria talvez pensado o eminente
Chefe de Estado em ver também manchado e perturbado o seu lar
tranqüilo e venturoso. Nessa noite lúgubre de 14 de novembro, tanto
sofreu o corajoso Chefe do Governo como o bondoso chefe de família.
(Apoiados.)
Essa energia calma e o sangue-frio que desenvolveu o Chefe do
Governo na defesa da sociedade foram a energia calma e o sangue-frio
que também, na opinião da Nação, glorificou o Marechal Floriano
Peixoi.o, que passa à História, principalmente, com a alta consideração.
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de ser o eminente defensor do Poder Público no País (apoiados), e eu,
Senhores, não exagero dizendo: defensor do Poder Público e também
da República. (Apoiados; muito bem.)
Senhores, hoje, que se trata de decretar a anistia aos autores do
movimento de 14 de novembro, sinto a necessidade e o dever imperioso, em minha consciência, de honrar e glorificar o Poder Público do
meu País.
Mas, Senhores, se em boa e em sã razão não se pode atribuir ao
Governo um desses atos, uma dessas violências capazes de agitar até o
fundo uma sociedade pacata e tranqüila, como é a sociedade brasileira, a que atribuir essa violenta convulsão que tantos sustos trouxe ao
nosso País e tanto nos fez temer pela sorte da Pátria?
No seu constante empenho de fulminar os governos civis e de
justificar todos os movimentos e levantes militares, o eminente Senador
baiano disse:
"Por último, enfim, no dia 14 de novembro do ano passado, se atreveria a sair à rua, se não esperasse achar segurança de
bom êxito na agitação popular desencadeada contra uma lei, que
a opinião pública repelia violentamente?"
O Sr. Barata Ribeiro- Muito bem.
O Sr. Francisco Bernardino- Se o Governo houvesse feito, em
tempo, aos conselhos do bom senso, o sacrifício desse ato legislativo
que pouco depois teve de sacrificar às exigências da fraqueza?
Senhores, as agitações do tempo passaram, os juízos se acalmam,
e é impossível, Sr. Presidente, admitir que a decretação de uma lei de
higiene, admitida por todos os países civilizados ...
O Sr. Vergne de Abreu- Nas Repúblicas, como na França.
O Sr. Francisco Bernardino - ... lei já antiga e costumeira do
nosso País ...
Um Sr. Deputado- Foi um pretexto fútil.
O Sr. Francisco Bernardino - ...tivesse sido motivo bastante e
justificação séria para o movimento político, perfeitamente caracterizado em seus precedentes e em seus fins.
O Sr. Passos de Miranda muito.
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E depois, como protesto, tal era

O Sr. Francisco Bernardino -Teria sido um pretexto, uma razão
secundária; mas precisamos ir buscar em outros fatos as verdadeiras
causas do movimento.
A lei tinha sido decretada e tratava-se de estabelecer o regulamento para a execução dela; o pensamento da organização do projeto era
todo de conciliação e acordo, a fim de não se ferirem suscetibilidades
desta ou daquela escola, desta ou daquela opinião.
Procuravam-se temperar - era o pensamento -, por meio de uma
forma adequada, os rigores que porventura pudessem ser divisados no
conteúdo da lei.
Antes, porém, de estabelecido o regulamento, de entrar a lei em
execução, de começar o ataque a esta ou àquela opinião, a este ou
àquele direito ou interesse, rebentou a convulsão popular.
Senhores, o movimento de 14 de novembro último teve os seus
antecedentes claros e públicos.

O precursor desse movimento foi o Deputado rio-grandense
Alfredo Varella, que surgiu, de um prolongado silêncio, na tribuna desta
Casa, impetuoso e decidido, a combater com violência e com ardor o
que ele chamava as oligarquias estaduais.
O teor dos seus discursos, das suas veementes considerações,
traduziu o pensamento de ser revista a Constituição Federal, por isso
que, à sombra dela, como emanação do seu espírito, se estabeleciam os
governos estaduais, que não davam garantias, nem de propriedade, nem
de liberdade civil ou política, aos cidadãos brasileiros.
Esse Deputado nem declinou jamais da responsabilidade de faltar, com estes princípios, com essas oposições, de todos os movimentos
de agitações parciais que precederam a última e final convulsão.
Do mesmo modo, na outra Casa do Congresso, o Senador Lauro
Sodré produzia várias orações, tomando por assunto o mesmo tema,
particularizando mais as causas peculiares no Estado do Pará e terminando pela necessidade de alterar profundamente a Constituição
Federal que, no seu critério e entendimento, impedia o gozo e uso da
liberdade, na franca e legítima evolução da democracia. ·
Com estes antecedentes, Senhores, pode-se afirmar que a bandeira da revolução era a da revisão constitucional.
O que consta dos depoimentos verbais e escritos do tempo é que
o movimento visava a instituir a ditadura e dirigia-se, naturalmente, ao
Presidente da República, porque ele tinha em suas mãos a segurança
social, dirigia-se ao Exército, à Marinha, à Polícia, mas o fim do movimento não era outro, senão o de depor o Presidente da República
(apoiados); e após sua deposição, ato contínuo, vinha a dissolução do
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Congresso Nacional, a dispersão dos seus membros. (Apoiados. Muito
bem.)

O Sr. Vergne de Abreu- Salvo se aderissem. (Há outros apartes.)
O Sr. Francisco Bernardino - É preciso dar ao movimento todo
o seu alcance, toda a sua gravidade.
Ninguém suponha, Sr. Presidente, que podemos isolar, diferenciar a sorte do Congresso Nacional, da sorte do Presidente da República,
a responsabilidade do Presidente da República da do Congresso Nacional. (Muito bem.)
Nestas condições, Sr. Presidente, pergunto: anistiar tão depressa
os autores-dos acontecimentos de 14 de novembro, antes de ter chegado
o processo ao termo de julgamento, decretar-se a anistia tão depressa,
pode-se considerar como um simples favor, um prêmio às pessoas que
nele se envolveram, como um ato de clemência, de generosidade?
Os autores do projeto de anistia assumem a responsabilidade
absoluta e franca da medida que decretaram, considerando-a em todas
as suas conseqüências políticas.
Os autores do projeto de anistia, passados meses, declaram entender que não é atentado de maior gravidade esse da tentativa de subversão constitucional, desde seus fundamentos; mas os autores do projeto
de anistia devem conhecer que esse voto leva o desrespeito à Constituição; é a desorganização constitucional.
Nestes termos, entendo que o Congresso Nacional, decretando a
anistia, resolve imediatamente entrar no exame do projeto de revisão
constitucional.
O Sr. Vergne de Abreu- Muito bem. É conseqüência a que havemos de chegar. Foi, por isso, que votei a anistia; sou revisionista.
O Sr. lrineu Machado- Não apoiado.
O Sr. Francisco Bernardino- Aproveito o ensejo que me fornece
o ilustre representante do Distrito Federal para me pôr até certo ponto
de acordo com sua opinião.
O ilustre Líder, o Sr. Carlos Peixoto Filho, disse, quando justificou o seu voto, que se tratava de ato de clemência, fruto e conseqüência
da lógica emocional dos corpos coletivos.
Com devido respeito a seus talentos e ilustração, não posso conceber na organização moderna do Estado o que seja ato de clemência.
O fim do Estado é a Justiça. O Estado é a Justiça organizada. Os atos
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dos Poderes Públicos somente se podem justificar pela sua inteira e
exata conformidade com a Justiça.
O Sr. Passos de Miranda- Muito bem.
O Sr. Francisco Bernardino - Clemência, magnanimidade, generosidade são termos bem sonantes, mas adequados à organização
política de outros tempos; especialmente quadravam com o exercício
das atribuições do rei absoluto.
O Sr. Passos de Miranda- Doutrina do perdão.
O Sr. Francisco Bernardino - Nos Estados democráticos, nos
Estados republicanos, os Poderes Públicos funcionam, fazendo e distribuindo justiça.
O nobre Deputado do Distrito Federal disse: "Sim, concedo a
anistia, porque é ato de justiça imposto pela opinião nacional."
Acho a opinião do ilustre colega aceitável e lógica, mas entendo
que se deve ir a todas as conseqüências, considerar o que é essa justiça
e o que reclama a opinião.
Tenho tido ocasião de ler discursos e trabalhos de políticos eminentes do nosso País, calorosos, veementes, fáceis na desculpa, na
justificativa dos motivos das desordens militares ou civis, com simpatia
natural por quantos as promovem. Não se lhes dá de ver deposto o
Presidente da República e depostos os Governadores de Estados. Tudo
admitem, menos que se toque na Constituição de 24 de Fevereiro.
O Sr. Vergne de Abreu -Muito bem.
O Sr. Francisco Bernardino - Eu sigo doutrina diferente. Quero
a revisão da Constituição, com respeito inquebrantável aos Poderes
Públicos.
Essa doutrina de desculpar todos os atentados contra os Poderes
Públicos, contanto que não se toque na Constituição, evidentemente
pretende a continuação das agitações, a instituição da caudilhagem,
ficando a sociedade exposta a constantes alarmas, a agitações perenes,
sem a segurança do direito, sem estabilidade nen1 respeito no interior e
sem prestígio no exterior.
O Sr. Vergne de Abreu- Muito bem; mantendo apenas um mito,
a Constituição Federal, porque as de muitos Estados foram já reformadas por lei ordinária.
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O Sr. Francisco Bernardino - No meu humilde modo de entender, o Congresso Naciona1 1 decretando a anistia hoje, chama os autores
do movimento de 14 de novembro para virem colaborar para a revisão
constitucional, certo o Congresso Nacional de que eles renunciam de
hoje em diante a toda e qualquer reivindicação armada e se s:...~bmetem à
Constituição para reformá-la pelos processos nela estabelecidos.
Não, Senhores, não há meio de justificar o movimento pelos atos
e procedimentos do Governo nacional. O Presidente da República, seu
Governo, não tem culpa do movimento, não foi provocador, foi mera
vítima (apoiados gerais) adstrita à necessidade imperiosa da legítima
defesa (apoiados) que praticou com brio, com coragem e com dignidade
precisas, mostrando que é o principal depositário do Poder Público.
(Muito bem.)

Não se pode justificar, Senhores, a anistia com motivos de ordem
secundária.
É preciso colocar a questão na devida altura; e eu peço permissão
para declarar que é nestes termos que dou o meu voto à anistia.
O Sr. Vergne de Abreu- Muito bem; foi como eu o dei.
O Sr. Francisco Bernardino - Eu voto a anistia, porque quero a
revisão constitucional.
O Sr. Vergne de Abreu- Muito bem. O meu voto foi assim dado,
está no meu discurso.
O Sr. Francisco Bernardino - Mas, Senhores, teria sido essa aspiração ideal, o desejo do propósito de fazer a reforma constitucional, a
causa única, senão a predominante, desse movimento que impressionou
a nossa sociedade?
Senhores, é preciso relancear a vista pelo nosso estado social.
Há um conjunto de causas, que agrava de modo singular a presente situação política e social.
A situação econômica do País é deplorável. O comércio não faz
operações; não vende a crédito, porque ninguém tem crédito, não
encontra meio de fazer descontos.
O comércio não está estabelecido somente nas grandes capitais de
portos de mar.
As suas casas inumeráveis estendem-se pelo País inteiro e todo o
comércio vegeta e jaz na paralisia: não se compra, não se vende.
Desse mal-estar participam todas aquelas classes, toda atividade
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pessoal e que se relaciona com o comércio: dos caixeiros, dos intermediários e dos consumidores.
A situação no interior do País é desoladora.
O Sr. Manoel Fulgêncio- Apoiado.
O Sr. Francisco Bernardino - Ou se trate da lavoura do açúcar ou
da lavoura do café, caso contrário os produtos, ou não têm mercado, ou
não têm preço.
O Sr. Manoel Fulgêncio- Eu posso dar o testemunho disso.
O Sr. Francisco Bernardino - Não são só os lavradores que vivem

na pobreza. O salário não dá para a subsistência dos trabalhadores e eles
caem também na miséria; eles e suas famílias.
Os industriais naturalmente se ressentem de estarem as suas
indústrias em um País empobrecido. As mercadorias pairam estagnadas
nos armazéns.
As rendas diminuem, os lucros falecem; circunstâncias ocorrentes, como a alta do câmbio, tendem a fazer decrescer os rendimentos,
pela concorrência da importação de mercadorias estrangeiras; a diminuição do produto das fábricas reflete-se na redução dos salários dos
operários. E aí tendes toda eSSá população dependente do comércio, da
indústria, da lavoura, em situação aflitiva, qual nunca teve o nosso
Brasil.
Os médicos, os famarcêuticos, os advogados, os escrivães, os
oficiais de justiça, toda essa clientela da Justiça queixa-se e reclama.
Em resumo, Senhores, a Nação brasileira, em sua situação atual,
é uma Nação de descontentes, e todos sabem que os descontentamentos
profundos são as causas determinantes e geradoras das agitações, se não
das revoluções.
Preciso, como em parênteses, enunciando minhas opiniões com a
franqueza que devo à Câmara e ao meu País, dizer que a uma providência governamental, que aliás vem de longe, atribuo a agravação da situação de nosso País. de suas d ificu Idades econômicas.
De fato, a todas essas crises a que acab0 de aludir- a comercial,
a industrial e a agrícola - acresce a crise monetária, que aumenta - é
forçoso dizê-lo alto e bom som -,aumenta com a política de dificultação da moeda, de redução do meio circulante, sem uma substituição
imediata e conveniente.
E ligo tal importância à continuação da providência a que aludo,
que não hesito em dizer que considero a continuação da queima do
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papel-moeda como o maior agente dos sofrimentos públicos, causador
das revoluções. (Muito bem.)
O Sr. Barbosa Lima e outros Srs. Deputados- Não apoiado.
O Sr. Francisco Bernardino- Terei muito prazer em discutir esta
questão com os nobres Deputados.
O Sr. Calógeras- Oportunamente.
O Sr. Francisco Bernardino- Sim, Senhor.
O Sr. Barbosa Lima- A propósito da reorganização do Banco da
República, não é?
O Sr. Francisco Bernardino- Sem dúvida.
Senhores, a questão é simples: todos os serviços, todas as operações, todas as transações se referem e afinal se traduzem na moeda;
desde que a moeda falta, nem transações, nem operações, nem lucros,
nem serviços, nada é possível.
Não; o modo de elevar o câmbio é enriquecer o País, e vós o
empobreceis, dificultando cada vez mais a sua vida, impossibilitando-a,
retraindo a moeda.
Acresce, Senhores, a questão militar, que continua pendente,
grave e séria, como em 1889 e nos anos anteriores, assumindo feição
diferente, com tal ou qual variante, mas no fundo persistindo a mesma.
Sr. Presidente, a verdade é que estamos sem Exército e sem
Marinha.
O Sr. Barbosa Lima- Quando eu disse isto o ano passado, fundamentando um requerimento, fui considerado como um oposicionista
revolucionário.
O Sr. Francisco Bernardino - O Exército, Sr. Presidente, é um
oficial para quatro soldados; o efetivo dos soldados é insignificante.
O Sr. Barbosa Lima - Desde que se reduz de 28.000 para 15.000.
O Sr. Francisco Bernardino - Os quadros de oficiais são feitos
para um efetivo de 28.000, mas continuam intatos, inalteráveis, para o
efetivo de 15.000.
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Que sucede?
Os oficiais não têm serviço nas fileiras, e estão distraídos em suas
ocupações propriamente militares, distribuídos em comissões, acumulados em geral nos grandes centros de população ou não tendo comissões
e desgostando-se, naturalmente, por tal ou qual pretensão.
É uma fonte de queixas inesgotável.
Nestas condições, o que sucede é que os militares facilmente
entram nos tumultos, em vez de terem ímpetos de estímulo para
dominá-los.
Nós nos humilhamos, nós os brasileiros, pela decadência das instituições militares; este fato, naturalmente, os incomoda mais que a nós.
Nestas condições, parece-me que urge discutir e tratar sobre a
reorganização do Exército.
O Sr. Barbosa Lima- Os militares aqui não se têm esforçado por
outra causa; mas, pedra em cima dos projetos que se apresentam.
O Sr. Francisco Bernardino - A mim, por me parecer que se
tiraria vantagens dos inconvenientes da situação, seria medida aproveitável destacar turmas numerosas de oficiais que têm vocação, e incorporálos, enquanto se faz a reorganização do Exército, ao exército japonês ou
ao exército alemão, a fim de lá se instruírem.
O Sr. Barbosa Lima- Já se faz isso em pequena escala.
O Sr. Francisco Bernardino - Mas eu desejaria em grande escala;
era o modo mais conveniente de aproveitar nossos jovens e inteligentes
militares, instrUí-los nos exércitos modernos, de modo que mais para
adiante possam ser instrutores preciosos em diferentes regiões do nosso
País.
Senhores, o meu fim é a ordem e, no meu humilde modo de
entender, a ordem se faz pelo equil1brio dos interesses, pela satisfação
das aspirações legítimas. Parece que é tempo de tratar ·e discutir da
questão agrícola, da questão comercial, da questão industrial, da questão militar e, sobrelevando a todas elas, da questão constitucional.
Falando com a franqueza que devo à Câmara e ao meu País, devo
declarar em que termos entraria na questão da revisão constitucional.
Tenho para mim como necessidade urgente transferir para o
Congresso Nacional a eleição do Presidente da República (apoiados); o
meio que temos pode, em circunstâncias mais agravadas, conduzir-nos
até à anarquia; e não sei para que essa constância de dois Presidentes:
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o Presidente cujo tempo vai acabar, e o Presidente cujo tempo vai
começar.
Seguidamente, Senhores, meu espírito propende para a decretação da uniformidade do processo e da justiça, porque a justiça não é
interesse peculiar dos Estados; é o interesse nacional por excelência.
Podiam-se proporcionar nesta reforma grandes vantagens aos
Estados, aliviando-os das despesas, talvez, estabelecendo uma compensação para o Tesouro Federal, dando-lhe privativamente o Imposto de
Consumo.
Podiam ser abertas franquias aos poderes estaduais para o fim de
proverem as primeiras nomeações com o pessoal designado de sua
preferência, atendendo assim às legítimas influências locais.
Senhores, eu não vou contra o sistema federativo, mas há diferentes modos de considerá-lo, de organizá-lo.
Não compreendo a nossa Federação como uma Federação de
poderes, senão como uma confederação de interesses. Culminando este
ponto de vista, estas dificuldades, que agravam e agoniam o patriotismo
de tantos brasileiros, naturalmente se desfarão e se atenuarão.
Senhores, eu vou resumir para concluir: estas questões todas a
que acabo de fazer alusão devem ser examinadas e resolvidas para que a
sociedade, que as não resolve, não venha a ser devorada por elas.
Faço votos do íntimo do coração para que a decretação da anistia, que está próxima, seja o ponto de partida para a solução destas
árduas questões a que me acabo de referir. (Muito bem; muito bem. O
orador é muito cumprimentado.)
O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Carlos Peixoto.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (movimento de atenção) Sr. Presidente, não roubarei a atenção da Câmara, senão meia
dúzia de minutos.
O Sr. Deputado Moreira da Silva estranhou, ontem, em reflexões
muito ponderadas, a notícia que se fizera pública por órgão do Jornal
do Commercio de que o Governo e seus amigos tinham resolvido negar
número para a votação pronta do projeto de anistia.
Não estava presente no momento, de sorte que só agora posso
prevalecer-me da oportunidade da discussão do mesmo projeto para vir
declarar à Câmara dos Deputados que não há, absolutamente, uma só
palavra de verdade nessa asseveração.
Posso garantir e assegurar à Câmara que esta questão da anistia
como a das candidaturas presidenciais, estranhas à ação específica do
Governo, têm sido, como não podiam deixar de ser, entregues aos
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chefes da política brasileira, sob sua exclusiva responsabilidade. Para
tirar qualquer eiva de dúvida a esta minha declaração, concluirei por
asseverar, podendo fazê-lo, que não houve sequer no Palácio do Catete
reunião política alguma em que se deliberasse sobre candidaturas ou
sobre anistia.
Acredito, Sr. Presidente, na perfeita e completa respeitabilidade
do Jornal do Commercio, que é po~itivamente um dos mais acreditados
e justamente acatados órgãos da nossa Imprensa.
Tenho, assim, por certo que sua ilustre redação terá recebido o
informe de pessoa que lhe deve ter merecido fé. Compreende, porém,
a Câmara que naquela vária se continham declarações que de certo
modo podiam afetar a mim, pessoalmente, e a vários colegas; que aquela vária encerrava verdadeira cominação, pelo menos, desrespeitosa aos
membros do Congresso Nacional. (Apoiados.)
Não se veja, portanto, nas minhas palavras senão o propósito
deliberado e o desejo, que confesso, de afastar do Sr. Presidente da
República esta suspeita, que seria de todo o ponto injustificada.
Um Sr. Deputado - E que não merece.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Prevaleço-me da oportunidade de falar sobre o projeto, se bem que em uma questão incidente,
para, em duas palavras, aludir à honra que me conferiu o meu digno
companheiro de Bancada, o Sr. Francisco Bernardino, impugnando os
fundamentos com que entendi dever justificar o voto que nós, mineiros,
damos em favor da anistia.
Não devo senão reafirmar que a damos como medida de clemência e equidade, convencidos de que ela não pode ser traduzida, como
quisera o meu honrado colega, como ato de pura justiça,. no sentido
rigoroso do vocábulo, porque a função de fazer justiça compete, especificamente, ao Poder Judiciário da Nação. Nós, Poder político, só
podemos intervir com um ato político. Se quiséssemos, com a anistia,
decretar virtualmente a inocência ou a culpabilidade de quem quer que
fosse, exorbitaríamos de nossas atribuições.
Reitero, portanto, a asseveração de que julgo cabível, no papel do
Congresso Nacional, esse direito de votar uma medida política só por
motivos políticos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.)
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Renúncia do Presidente Paula Guimarães

04.09.1905
O Sr. Presidente - A lista da porta acusa a presença de 132 Srs.
Deputados.
Vai-se proceder às votações das matérias encerradas e das que se
acham sobre a mesa.
Na sessão de sábado o Sr. Dr. Paula Guimarães, ilustre Presidente
desta Câmara, pediu dispensa do cargo que tão dignamente exerce. Não
havia número na ocasião; portanto, tenho de submeter presentemente à
deliberação da Câmara o pedido de dispensa de S. Exa.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem)- Sr. Presidente, o nosso Regimento é expresso quando determina que os pedidos de
dispensa sejam submetidos ao conhecimento da Câmara. Se assim não
fora eu estimaria, porque poderíamos dar ao Sr. Dr. Paula Guimarães
prova terminante e positiva de quanto desejamos vê-lo nessa cadeira,
reelegendo-o em seguida.
Entretanto, desde que o Regimento exige a manifestação da
Câmara, peço licença apenas para, desta tribuna, ponderar ao ilustre
Presidente resignatário que a Câmara não pode absolutamente aceitar
essa renúncia ...
O Sr. Érico Coelho- Apoiado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ... se bem que· nem sempre
seja Iícito ao renunciante fazer pública declaração e manifestar motivos
porventura pessoais e íntimos que tenha para o seu ato.
Como quer que seja, se S. Exa. insistisse, apraz-me declarar,
acredito que a Câmara outra cousa não faria senão reelegê-lo imediatamente. (Apoiados gerais.) De tal sorte, penso poder reclamar do ponderado critério do Sr. Paula Guimarães que, no caso, que é certo, da
recusa de sua renúncia, ele se dê por satisfeito com a manifestação assiiT'
patenteada da elevada estima que lhe tributa a Câmara. (Muito bem.)
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Essas declarações singelas eu as faço, Sr. Presidente, porque tenho
ouvido a opinião de Deputados em número suficiente para poder assegurar que tal seria a decisão da Câmara. (Muito bem; muito bem.)
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Inquérito para Investigar
o Banco da República
11 .11.1905

-REPRESENTAÇÃOExmos. Srs. Deputados Federais - Os abaixo-assinados,
docentes da Escola de Minas de Ouro Preto, têm a honra de submeter ao vosso indefectível julgamento a presente representação,
cônscios da verdade e justit;:a que a caracterizam, bem como do
vosso laudo favorável.
Perante os Srs. representantes da Nação, espíritos de elite,
não precisam os abaixo-assinados aludir à missão augusta do magistério, entre nós tão desfavorecida.
Em situação assaz precária vivem aqueles que se dedicam
ao ensino, confiados sempre na esperança de melhoria de vencimentos, expectativa de decênios a que as novas instituições pol íticas do País já deveriam ter posto termo.
A representação dos dignos e ilustrados professores da
Faculdade de Medicina da Bahia pôs em bastante relevo a desproporção enorme das nossas remunerações com as de que são
dotados os membros de escolas congêneres do estrangeiro.
Médicos e advogados encontram sempre fora dos cursos
oficiais que professam o campo de clínica e do foro de onde lhes
advém auxílio pecuniário à luta pela existência, de mais a mais,
rude e desigual.
Outro tanto não acontece, porém, com os professores das
escolas de Engenharia, paralisados como se acham no País os
empreendimentos de iniciativa privada que solicitariam o concurso dos mesmos professores·.
Atentos às condições particulares de meios, os abaixo-assinados são, talvez, os mais lesados com o regime de remuneração
até hoje conservado, pelo qual um lente substituto percebe 338$
mensalmente, vencimentos inferiores aos de um porteiro de uma
Secretaria!
Árduo, difícil, penoso é, entrentanto, o desempenho das
funções do magistério.
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Estudo porfiado das matérias, trabalhos práticos longos e
delicados, preparo de lições quotidianas, exames, etc., não
deixam entre a noite e o dia mais que um lapso de descanso.
A essa lei de trabalho, que estabelece uma série ininterrupta de obrigações e deveres, não se pode eximir todo o professor
verdadeiramente digno desse ·nome.
Nesse trabalho contínuo, o seu nobre escopo é a sã e sólida
preparação das gerações de amanhã. Sob esse ascendente moral
passa ele a vida objetiva, legando à família pobreza extrema.
Aqueles que estão diretamente encarregados de difundir a
instrução, que é a pedra angular da grandeza de um povo, têm o
direito ao mais decidido arrimo dos altos Poderes Públicos.Amparar esta representação é, pois, uma medida de plena justiça.
Há bem poucos dias, o honrado Deputado rioi}randense, o
Exmo. Sr. Dr. James Darcy, disse mui acertadamente que tão
miseráveis são os vencimentos do professorado das escolas superiores que não chegam ao menos para assinar uma revista!
É uma dolorosa verdade!
Outra anomalia, já citada na representação da Escola de
Medicina da Bahia, é a desigualdade dos vencimentos, fazendo
exceção à regra geral de ser um terço de gratificação e o restante
ordenado. Se as considerações que têm a honra de submeter à
judiciosa e esclarecida consideração de V. Exas. são evidentemente verdadeiras em relação ao corpo docente dos Institutos de
Ensino da República, ainda mais patentes se tornam em relação
ao da Escola de Minas, de Ouro Preto, que por sua situação e
regime a tornam em condições dignas da benévola atenção dos
Poderes Públicos.
Com efeito, funcionando em uma· cidade central, onde o
lente fica exclusivamente reduzido aos recursos dos seus vencimentos, sem campo ern que possa aplicar sua atividade em um
ou outro momento que por acaso lhe deixa vago o trabalho dos
cursos; além disso, durando cada aula hora e meia, começando os
trabalhos práticos e teóricos às 8 horas da manhã e prolongandose até 5 da tarde, sendo ainda à noite as reuniões da Congregação
para se evitar qualquer perturbação nos trabalhos ordinários, bem
compreenderão V. Exas. que nessas condições os vencimentos
atuais de todos os professores são visivelmente insuficientes, mesmo para as necessidades ordinárias da vida. Nos relatórios anuais
apresentados a S. Exa., o Sr. Ministro da Indústria, estão os quadros pelos quais se verifica a assiduidade do corpo docente e
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pessoal administrativo da escola que, cheios de confiança no
espírito reto e esclarecido de V. Exas., esperam ser atendidos em
sua justa reclamação.
Escola de Minas, Ouro Preto, 31 de outubro de 1905.

- Joaquim Cândido da Costa Sena, Diretor da Escola de Minas;
Augusto Barbosa da Silva, Vice-Diretor; Antonio Olyntho dos
Santos Pires, Carlos Thomaz de Magalhães Gomes, Domingos da
Silva Porto, Francisco de Paula Lagôa, Marciano Pereira Ribeiro,
Geraldo da Costa Silveira, Alberto Augusto Magalhães Gomes,
Armando Bretas Behring, Custódio da Silva Braga, Lúcio José dos
Santos, Joaquim Furtado de Menezes, Gustavo Gomes, Carlos
Pinto d'Aimeida, Alfredo Teixeira Baeta Neves e Leonidas R. A.
Montenegro.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (movimento de atenção)(*)
diz que seria um desprimor deixar de dar resposta às considerações do ilustre e
talentoso Sr. Barbosa Lima, expendidas em defesa do requerimento que S. Exa.
apresentou para que se institua um inquérito sobre a gestão oficial do Banco da
República. Confessa a S. Exa. que, se não disse o que tinha a dizer durante a discussão, foi porque, ,em primeiro lugar, não lhe cabia falar senão sobre o requerimento,
em vista de ter sido a reforma do Banco tão e levadamente discutida por talentos de
eleição, e em segundo lugar, porque percebe a ansiedade que há pelo encerramento
dessa discussão, que vem obstruindo o atrasado andamento das leis ânuas.
Diz que formou o seu juízo acerca do merecimento da questão, não nomesmo tempo em que foi apresentado o requerimento, mas depois, o que não quer
dizer que não tivesse tido alguns momentos de hesitação, sentida por todos aqueles
que procuram de boa-fé inquirir e indagar de um assunto com imparcialidade.
Assim, algum tempo depois, convenceu-se de que o requerimento não podia
ser aprovado.
Desde logo, declara, discute a legalidade do requerimento, contesta-lhe a
conveniência, por inadequado e inoportuno, e impugna a medicja, mesmo considerada sob o ponto de vista moral.
A legitimidade e legalidade do requerimento não é tão líquida como ao seu
colega parece. Em primeiro lugar, é certo que nem todas as Constituições do mundo
são omissas acerca dessa faculdade que os corpos legislativos procuram sempre se
atribuir- o direito de enquête, inchiesta, e entre nós, inquérito parlamentar; outras
há, porém, que nenhuma palavra dizem a tal respeito.

( *) Sinopse indireta do discurso.
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Pensa o orador que, na falta de disposição constitucional clara, é pelo menos
discutível essa faculdade atribuída à Câmara, para que seja aprovado o requerimento do ilustre Deputado pelo Rio Grande do Sul.
Pensa, além disso, que essa função fiscalizadora, por meio de comissão de
inquérito, cabe, mais regular e logicamente, naqueles países que sejam de governo
parlamentar, do que nos de regime presidencial, onde não é líquida essa função
atribuída ao corpo legislativo pelo ilustre Deputado.
Deve declarar, no momento em que se está sob a pressão de um manifesto
francamente revisionista, que o regime presidencial é aquele que o orador estima,
reputa uma boa instituição política.
É verdade que o Sr. Barbosa Lima tem razão quando diz que, rejeitado esse
meio de inquérito parlamentar, a Câmara e o Senado se sentirão em dificuldades
para exercerem ação fiscalizadora sobre as contas do Governo.
Não é menos certo, porém, que a nossa Constituição determine que as
contas sejam prestadas às Câmaras, sendo que a tal propósito o Regimento atual
menciona uma Comissão Especial para tomada dessas contas; tem assim a Câmara a
faculdade de examinar tudo quanto diz respeito à gestão do estabelecimento cujos
estatutos ora dependem de sua aprovação.
Acredita que não é líquido, sob o ponto de vista de legalidade, o direito de a
Câmara, por meio de comissão de inquérito, fazer o exame das contas públicas. No
caso, porém, haveria uma outra barreira: em todos esses países onde são instituídas
Comissões de Inquérito Parlamentar, essas comissões submetem-se a regras e detalhes, sendo levantadas árduas questões, problemas complexos e intrincados.
Tinha, pois, razão, quando dizia que não é tão I íquida essa doutrina de ter a
Câmara o poder ilimitado de ir a qualquer parte, onde acaso tenha chegado a ação
do Governo, exigir documentos e apurá-los. Tudo isso pode fazer-se nos regimes
parlamentares, porque dá resultados práticos, afastando-se o Ministro responsável; o
mesmo, porém, não se pode dizer acerca de Deputados, porventura comprometidos.
No regime presidencial, que se fará? Que se conseguirá, uma vez que não se trata de
responsabilizar este ou aquele membro do Governo?
É evidente que o requerimento do Sr. Barbosa Lima só pode obedecer a dois
fins. Se S. Exa. pretende verificar desvios criminosos por parte do Governo, tinha
razão o orador quando dizia que, com o inquérito, não se estava em caminho de
conseguir essa responsabilidade; se S. Exa. pretende apenas verificar a estabilidade
das condições do Banco da República, sem se preocupar com o que de criminoso
por lá tem havido, se S. Exa. quer verificar se se deve lançar mais dinheiro do Tesouro sobre o capital que o País emprestou a esse Banco, não é dif{cil ao orador encarar
a questão também por esse lado.
Pareceu ao orador que o requerimento fundamentado pelo seu colega pretende dois objetivos: fiscalização propriamente, para se verificar se o Governo se
afastou do cumprimento da lei, se se cometeram desvios e imoralidades; e a verificação da estabilidade de elementos do Banco, como base de reforma.
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Parece ao orador que, desde que a ação parlamentar, decretado este inquéri-.
to, não poderia chegar ao fim pretendido, ela se tornaria inútil, devendo ser assim
rejeitado o requerimento. Sob o outro ponto de vista, o orador reportara ao que
já se disse durante a longa discussão do parecer, em que se buscou mostrar que o
Governo se cercou de todas as cautelas e garantias para que o remanescente da
Carteira antiga não viesse prejudicar a organização do novo Banco do Brasil. Há
precisamente dois exemplos que conhece e vai citar, por serem de bastante valor
para a decisão do caso.
Na República Argentina, a Câmara, a propósito de suas funções como verificadora de poderes, tem autoridade, especialmente consignada em lei, para lançar
mão de todos os meios conducentes à verificação da verdade eleitoral; pode, pois,
\ancar mão francamente do inquérito parlamentar. Pois bem, no exercício desse
direito, a referida Câmara requisitou do Diretor dos Telégrafos que lhe fossem
fornecidos exemplares de telegramas, em que ela reputava poder encontrar a prova
inconcussa de fraudes eleitorais incriminadas.
O Diretor dos Telégrafos respondeu à,Câmara que, por mais amplos que
fossem os poderes de que ela dispunha, se julgava obrigado, por força de preceito
constitucional, a não submeter ao seu conhecimento esses_ telegramas, porquanto o
sigilo dos mesmos era exigido na própria lei da criação dos Telégrafos. (Apartes.)
Traz este exemplo para que fique demonstrado que, embora se diga que o
Banco da República é uma repartição pública, querendo daí tirar como conclusão
que a Câmara tem o direito de lá entrar sempre que entender, não é tanto assim.
Há um outro caso, nos Estados Unidos e todos sabem o conforto que os
exemplos da América de Norte trazem.
O Sr. Romero, escrevendo uma obra que tem por título E/ Parlamento,
apresenta a hipótese da Casa Jay Cooke &Comp., que faliu. Houve irregularidades
no processo, e na Câmara se pediu a nomeação de uma Comissão Parlamentar para
nele intervir, sob o fundamento nitidamente formulado de que a quebra traria
prejuízos ao Tesouro. Decretou-se e não se conseguiu fazer este inquérito, porque a
primeira das testemunhas citadas não quis comparecer. O Presidente da Câmara dos
Representantes decretou imediatamente a sua prisão; ela recorreu à Corte Judiciária
e obteve habeas-corpus com um acórdão cheio de fundamentos, um dos quais dizia
terminantemente que a Câmara não gozava desse direito de fazer depor a quem quer
que fosse, que não tinha funções judiciais, que não podia lançar mão dos meios
coercitivos e que, portanto, só poderia discutir e exercer esse direito quando se
tratasse do impeachment.
Quanto às considerações que todos os constitucionalistas e escritores fazem
acerca dos limites desses inquéritos, todos sabem que, ainda quando reconhecidos
na Constituição e firmados pela praxe ou leis ordinárias, não podem ir além dos
documentos públicos e compreender os privados, sendo certo que, mesmo do
número daqueles que são, por sua natureza, públicos, se excluem os denominados
confidenciais.
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Assim, pergunta ao seu honrado colega se o exame por S. Exa. proposto
versaria ou não sobre documentos de ordem puramente privada.
Para o orador, além da lúcida demonstração que seu ilustrado colega, Sr.
Calógeras, deu à Câmara, de que não se trata de um Banco oficial, a espécie é a
seguinte: o Governo, firmado desde 1900 com um mandato expresso dos acionistas,
passou a gerir um capital que é deles. É um caso típico, específico, caracter(stico de
mandato.
Tudo quanto está no Banco, as transações que lá se fazem, continua a ser
dos acionistas que constitu (ramo Governo em procurador para gerir os seus interesses durante cinco anos.
Não pode haver monstruosidade jurídica naquilo que foi livremente outorgado por acionistas, donos de sua propriedade. (Trocam-se apartes entre o orador e o
Sr. Barbosa Lima.)
Diz o orador que a intervenção do Governo se deu quando se tratava de
salvar interesses econômicos e financeiros que alcançavam a toda sociedade, a praças
comerciais e a grande número de corporações. Tratava-se de impedir a falência de
outros Bancos que do da República dependiam. Pode dizer da tribuna que a Câmara
Municipal de sua terra lá tinha depositado todas as suas economias, que seriam
absorvidas nessa falência que seu colega denomina de fraudulenta. Tratava-se de
evitar o prejuízo dos bens de órfãos, ali depositados também.
Tendo-se assim manifestado em relação à legalidade do requerimento do seu
honrado ÇQiega, dirá, antes de terminar, que essa conta, que tanto se exige que seja
conhecida neste momento, está representando positivamente aquele mesmo papel
que a conta antiga representava em outros tempos.
Os livros do Banco foram examinados por uma comissão de acionistas,
únicos competentes para isso; assim, veio a oportunidade de se conhecer os falados
segredos do Banco.
Em resposta a um aparte do Sr. Galeão Carvalhal, que diz que os credores
têm preferência, afirma o orador que o Tesouro pode ter preferência para ser pago,
mas não para fazer exames; para isso o acionista é o único capaz e competente,
porque ele tem interesse em guardar sigilo dos Iivros comerciais.
Constituído o novo Banco, evidentemente os acionistas hão de examinar
tudo quanto existir com relação a essa conta nova. (Apartes.)
Isto está previsto até nos estatutos, como pondera um ilustre colega; mesmo,
porém, que o não estivesse, aí estaria, e está na lei ordinária.
Passo adiante. O inquérito, sobre ser de legalidade positivamente contestada,
é também inconveniente.
Já teve ocasião de declarar que compreendia qual era a rigorosa lógica, no
procedimento do honrado Sr. Barbosa Lima, ao requerer o inquérito parlamentar.
Descobriu-se esse rigor lógico por duas faces: primeiro, S. Exa., já em certa vez,
propugnara por esse exame, não recuara diante de tropeços e entendera que devia
logicamente renová-lo nesse momento; segundo, S. Exa. é confessadamente um
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combatente, um adversário do regime atual; não admite o Banco ligado ao Estado,
faz votos para que tenhamos desde já o Banco livre dessas peias e quer assim impedir que se faça esta reforma. Nada mais natural! Para os que julgam, porém, que não
é tempo ainda desta emancipação, é rigorosamente lógico também que votem pela
reforma, afastando o requerimento que visa positivamente a obstru (-la.
Sabe que em matéria de pol ltica financeira a quase totalidade da Câmara
está convencida, a despeito do que um inglês ou qualquer anônimo se lembrou de
dizer acerca do Governo do Sr. Dr. Campos Salles, de que esse Governo há de ficar
marcado em nossa História como principal construtor de nossa regeneração financeira. A maioria está de acordo com a pol(tica do resgate, constituída com a encampaçao das estradas de ferro e com outras medidas, que em futuro não muito remoto
trarão a valorização do nosso meio circulante e da conversibilidade que todos
desejam. Em toda parte se tem lançado mão da indispensabilidade de um Banco
oficial, como regulador do câmbio.
Por esse Banco oficial vinha clamando toda gente, antes que isso se fizesse,
porque o curioso dos nossos processos, dos nossos moldes é isto: leva-se a clamar
pela satisfação de uma necessidade e, no momento em que ela se torna efetiva, aparecem desde logo as criticas contra aqueles que a executaram. É o que se dá em
relação ao Banco da República.
Menciona o orador que o Sr. Serzedello Corrêa clamou durante muitos anos
pela instituição de um Banco, como aparelho regulador do câmbio. E não só o exDeputado pelo Pará, mas outros homens públicos também clamavam por esse
remédio. (Trocam-se apartes entre vários Srs. Deputados.)
A experiência fez-se em meia dúzia de meses; anunciou-se o crack, exigiu-se,
fez-se o regime de exceção. Pois que se o recomece. A lógica aparente dos fatos é
militar a seu favor.
Respondendo a um aparte do Sr. Barbosa Lima, que pergunta se os acionistas têm o direito de contar com o apoio da Câmara, quand même, modificados
alguns artigos, têm de para lá voltar os estatutos, diz que é evidente.
Na assembléia dos acionistas surgiu a idéia da reorganização por eles votada
nesse projeto de regulamento submetido à apreciação da Câmara.(O Sr. Presidente

avisa ao orador que está finda a hora do Expediente. O orador pede e obtém a
costumada tolerância.)
Diz o orador que não foi só entre nós que esses fatos. se deram. Em outros
países fez-se a mesma cousa. Quem lesse as noticias sobre as reformas realizadas na
Rússia, pensaria estar vendo o que fizemos no quatriênío passado.
Foi exatamente aquele regime de exceção: proibição de operações na praça
sobre moeda metálica para impedir as especulações, fundação de Bancos, criação de
Caixas de Resgates.
Foi com esses remédios que se pôde ler em um jornal de São Petersburgo
que o Banco da Rússia se encontrava em melhores condições do que os Bancos da
França e Inglaterra reunidos.
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Passa ao último ponto do seu discurso: a facE: moral da questão, a de mais
palpitante importância.
O honrado Sr. Barbosa Lima declarou que visava a conhecer irregularidades
do Governo e verificar a estabilidade dos elementos do Banco da República. Quanto
ao primeiro ponto dirá que, se S. Exa. não apontou nominalmente as irregularidades. indigitou-as. Nessas condições, aquele exame, que se teria de fazer, fez-se
independente de qualquer inquérito.
Se do inquérito proposto pelo seu colega se verificar que o indivíduo A ou 8
havia levantado tal ou qual quantia, que faria a Câmara?
Acaso o Banco não é feito para entabular relações, ficando ao seu critério
pesar o valor moral dos indivíduos com quem negocia?
Ministros e funcionários públicos, no caso de falta de cumprimento de deveres - como sabe o seu colega -,o recurso contra eles não é o processo parlamentar
e, sim, o criminal.
Prevalece-se da circunstância de estar na tribuna, para acrescentar que não é
só presidencialista. Acredita que devemos ser conservadores, sobretudo quando há
dessas crises -crises morais.
No nosso País, neste regime, nos esquecemos a cada momento de que o
Poder Executivo tem condições de força e legitimidade perfeitamente iguais às
nossas, senão superiores; não é verdade, ele é tão legitimamente eleito pelo sufrágio
do povo, como o Legislativo. (Apoiados.) A Nação elege o Poder Executivo, em
seguida a opinião divide-se em dois grupos: um, daqueles que entendem que a
melhor orientação é a da crítica, de corrigir abusos, e outro, dos que se revestem do
espírito de conservadorismo, mas que não têm a mesma atividade, nem a mesma
ousadia dos seus antagonistas. A verdade é esta: entre nós quem apóia o Governo,
como que tem acanhamento de confessá-lo em público. O orador declara, entretanto, que é francamente um conservador e concita todos aqueles que o são a que o
saibam ser tão ativamente quanto aqueles que compõem a Minoria oposicionista.

(Apoiados; muito bem.)
Mas não é isso que se vê em nosso País, infelizmente.
A Minoria triunfa quase sempre, porque tem atividade e desassombro, ao
passo que os outros, os seus adversários, não têm a coragem precisa para defenderem tudo quanto é acusado sem fundamento.
É contra isso que se insurge o orador por acreditar que semelhante processo
não nos poderá levar à felicidade.
Os críticos prestam serviços, mas é dos outros que se precisa, daqueles que
acreditam no futuro de sua Pátria e que têm a necessária tolerância para respeitar as
opiniões opostas, tendo, porém, coragem bastante para combatê-las, sempre que se
tornar necessário. (Muito bem; muito bem. O orador é vivamente cumprimentado

pelos seus colegas.)
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Vencimentos dos Membros do
Supremo Tribunal Federal

24.11.1905
O Sr. Germano Hasslocher ( *)
Declara que o seu intuito na tribuna
é justificar um requerimento no sentido de ser o projeto em discussão, com as resrectivas emendas, submetido à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça.
A ocasião se lhe afigura oportuna, uma vez que, em segunda discussão, a
Câmara toma conhecimento do substitutivo da Comissão de Orçamento, e para se
conhecer de sua constitucionalidade, se faz mister ouvir aquela Comissão que, em
verdade, não deixará de o fulminar como inconstitucional.
Acentua o orador que o pensamento do legislador foi acautelar o Poder
Judiciário, na sua mais completa independência; por isso não quis, sequer, sujeitá-lo
aos azares da modificação de seus vencimentos, estabelecendo que, uma vez decretados. nunca mais poderiam ser diminuídos. Este critério obedeceu a altos princípios
de sabedoria. É sabido que um dos meios de que os governos não trepidam em
lançar mão, quando pretendem anular a independência do Poder Judiciário, é ferir
a Magistratura nos seus vencimentos, de modo que aqueles que, pela superioridade
de caráter, não lhes saibam resistir, venham por fim a se amoldar às exigências do
momento.
A Comissão de Orçamento não aceitou as razões que fundamentavam o
projeto, elevando os vencimentos da Magistratura federal, e propõe um substantivo
em que fica ao legislador a faculdade de, a todo tempo, modificar a resolução que
ora toma, dando aos membros do Supremo Tribunal Federal, a título de representa·
ção, uma remuneração não definitiva.
São fáceis de prever as conseqüências: esses membros do Poder Judiciário
ficarão na dependência do Congresso por 6: OOcf$ anuais, como ainda ficarão na
dependência do Executivo, que a todo tempo poderá influir ·para que se lhes
suprima essa quantia.
Ora, foi precisamente isto que a Constituição nâo quis, a fim de que nenhum
dos outros Poderes pudesse anular a absoluta e completa independência do Poder
Judiciário.
É preferível para a honra, para a dignidade e brio da alta Magistratura do
País, que se lhe não dê uma remuneração que, a cada momento, possa ser revogada.
(*)

Sinopse indireta do discurso.
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Pensa o orador que os vencimentos dos atuais magistrados não correspondem à sua função nem às responsabilidades que lhes cabem, mas prefere que lhes
não seja concedido tal favor, que se presta perfeitamente a ser transformado em
instrumento de exploração.
O substitutivo da Comissão de Orçamento, tal como está, é um atentado à
Constituição. É preferível manter o status quo, é preferível que tenhamos juízes
mal pagos, a tê-los muito bem pagos, mas dependentes da vontade do Congresso ou
do Poder Executivo.
Demais, se são mal pagos, o são, dentro da Constituição; ao passo que, se o
substitutivo lograr passar, serão bem pagos, mas, pelo aspecto moral da questão,
serão mal pagos, porquanto ficarão expostos a sofrer injúrias que o caráter e dignidade do Magistrado não podem suportr>r.
Nestas condições, o orador espera que a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça se pronuncie sobre o assunto.
(Vem à Mesa, é lido, apoiado e posto conjuntamente em discussão o seguin-

te
REQUERIMENTO

Requeiro que o Projeto nC! 32-A, de 1905, e emenda do substitutivo vão à
Comissão de Justiça para dar parecer.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1905. - Germano Hasslocher.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Sr. Presidente, tendo acabado de ouvir as con~iderações feitas pelo honrado representante do Rio
Grande do Sul, autor do requerimento, não estando a hora adiantada e,
sendo este momento oportuno, pareceu-me mais conveniente declarar,
desde já, que as achei de tal modo convincentes que hipoteco o meu
voto ao requerimento.

O Sr. Germano Hasslocher- Obrigado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Lido, isoladamente, o requerimento . evidentemente não estando a Câmara au grand complet
para ouvir a justificação, é possível que um ou outro espírito não apreenda, desde logo, os seus fundamentos, mas a sua fundamentação foi
rigorosamente lógica, do modo por que acaba de ser feita pelo Sr.
Germano Hasslocher, quando nos convenceu de que, por qualquer
modo que se encare o caso, é certo que a fixação dos vencimentos dos
membros do Supremo Tribunal Federal, em Lei de Orçamento ou em
outra qualquer, é sempre uma questão atinente à inteligência do
preceito constitucional, que pro 1be que aqueles vencimentos sejam
d im i nu ídos.
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Dada esta contingência, é claro que não temos senão a lucrar com
o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, sendo que a minha esperança, a minha confiança é que este parecer nos tire qualquer dúvida a
respeito e que venha breve, de modo a não demorar o andamento deste
projeto.
Não me pronuncio sobre o merecimento dele; queria apenas dizer
a V. Exa. que de tal modo, e tão brilhantes foram as considerações
produzidas pelo honrado Deputado, Sr. Germano Hasslocher, que não
resisti ao desejo de, desde logo, declarar que dou o meu voto ao seu
requerimento. (Muito bem, muito bem.)

O Sr. Neiva (*) vem recordar à Câmara que, há cerca de 10 anos, foi,
como agora, apresentado um projeto aumentando os vencimentos da Magistratura
da Capital Federal. Se bem se lembra, um dos patrocinadores desse projeto era o
preclaro cidadão, que brilhantemente dirige, ora, os destinos do Estado do Rio de
Janeiro.
Várias emendas foram apresentadas sem que nenhuma, aliás, vingasse, no
sentido de favorecer os juízes seccionais nos Estados e outros funcionários federais,
que nele trabalham em prol da Justiça. Uma dessas emendas foi lembrada pelo
orador.
O rAsultado bem conhece a Câmara: os juizes daqui foram mais uma vez
aumentados em seus vencimentos, e os juízes seccionais nos Estados e seus auxiliares foram completamente olvidados, e é contra essas injustas desiguldades, contra
esses absurdos esquecimentos, contra os quais de longa data vem enérgicamente
protestando, como nesse instante o faz.
A injustiça, nesse momento, ainda mais revoltante, seria se os dignos colegas
da valorosa Minas não se esforçassem diretamente no sentido de repará-la, ao que de
pronto aquiesceu o humilde orador, acorde em toda plenitude nesse tentâmen; há,
porém, ainda muito a fazer.
Sabe a Câmara que a reforma cerceou aos Procuradores da República os
emolumentos que percebiam. Em seu Estado, por exemplo, em que esse cargo é
ocupado por um moço de inatacável probidade e reconhecida inteligência, o Dr.
Oscar Vianna, pode assegurar que ele foi grandemente prejudicado com a reforma.
E assim em outros Estados, onde, está certo, funcionarão outros distintos magistrados, também destarte prejudicados.
Pelo projeto em debate é nulo o aumento, ficando os Procuradores apenas
com 6:000$, sendo 4:000$ de ordenado e 2:000$ de gratificação. É um presente
de grego.
Como bem acaba de observar o ilustre Deputado por Pernambuco, o Sr.
Esmeraldino Bandeira, jurisconsulto distinto, com a supressão das custas e porcenta(*) -- Sinopse indireta do discurso.
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gens, os Procuradores da República nas seções virão a ganhar menos do que antes
ganhavam.
Não cogitava que este projeto entrasse hoje em debate, pelo que nem trouxe
os seus apontamentos, nem o projeto, devidamente anotados; nunca supôs que de
chofre se encerrassem os projetos da Receita e sobre o Banco do Brasil!
Se os Oficiais de Justiça também perdem as vantagens, então a Comissão
aumente-lhes o ordenado, pois 60$ por mês é uma irrisão! A Comissão de Finanças
ainda está em tempo de reparar essa e outras injustiças que contém o projeto, e
outro não é o intuito do orador, apresentando uma emenda para que sejam elevados
os vencimentos dos Procuradores da República nos Estados de S. Paulo, Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas, Bahia e Ceará. Dá essa ordem
porque é a que se lhe deparou na tabela da Comissão, quando deveria o natural
geográfico começar do Norte, e iniciaria a emenda pelo Pará, ou então seguiria a
classificação que lhe dita o coração- começaria pela Bahia. (Riso.)
O orador ainda solicita a benevolência da Câmara para outros funcionários
que, embora de não e!evada categoria, contudo prestam relevantes serviços. Referese aos Solicitadores e aos Escrivães.
Já em 1895, o orador protestou desta tribuna contra o absurdo de terem
ficado no esquecimento as justas pretensões dos Solicitadores, desses operosos auxiliares da Justiça e, tratando-se de uma causa justa, vem de novo patrociná-la e faz o
histórico do jogo de empurra em que têm estado eles.
Acresce que esses mesmos funcionários se vêem dia-a-dia sobrecarregados de
maiores trabalhos, fato este que mais encarece e mais legitima as suas reclamações.
Folga de ouvir o aparte do ilustre Sr. Esmeraldino Bandeira, de que já apresentou
emenda acerca dos Solicitadores.
Sente que quem esteja falando seja um leigo em tais assuntos.
Quisera que, em vez do humilde orador, fosse nesta hora ouvida a voz autorizada de um dos distintos advogados e eméritos jurisconsultos que estn Câmara
conta com ufania em seu seio para, com a competência precisa, demonstrar plenamente o valor das suas asserções; porque, confessa francamente, aquele que ora se
dirige à Câmara não dá direito a que se suponha que entende de direito (riso),
embora muitas vezes tenha verberado o que julga vai torto! (Riso.)
Dirá algum malévolo: "Está aqui F ... a dizer umas cousas errôneas, sem fundcfmento, nem na justiça, nem tampouco na equidade."
Mas, felizmente, o que está a propugnar é de ordem tal, é de tão evidente
procedência, que o nobre Deputado por Pernambuco -talvez por um princípio de
telepatia - veio ao seu encontro, formulando a emenda que apresentou e de que o
orador não tinha conhecimento.
Desde já empraza a sua atividade ...

O Sr. Esmeraldino Bandeira- Muito obrigado.
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O Sr. Neiva - ... o seu voto, não o fazendo com respeito à sua palavra,
porque ela não tem o mínimo valor. (Não apoiados.}

O Sr. Esmeraldino Bandeira - Tem até muito.

(Apoiados gerais.)

O Sr. Neiva -Sanado o mal, que pretendia obviar, justamente com uma
emenda idêntica à que o nobre Deputado formulou, emenda que subscreverá, sem
cogitar de tomar conhecimento de seu contexto, vai apresentar outra medida,
aumentando o ordenado, e aqui repete o Latim que lhe ensinou o seu insigne mestre
e colega, o Sr. Gonçalo Souto -multa repetenda fastidiunt.
A ilustrada Comissão, quando estudar a emenda, tem o direito de modificála, aumentar ou diminuir os vencimentos - aumentar será certamente melhor -,
(riso}, torná-la extensiva aos demais Estados, ou para alterá-la, como melhor reputar, em sua abalisada competência.
Isto significa apenas um protesto, e protesto - dirão - em nome de um
cidadão ...
Mas que importa, desde que todos sabem que se trata de um funcionário
acatado, nem só acatado - acatad íssimo - pela sua energia, pela sua inteligência e
pelo zelo com que sempre tem desempenhado os seus deveres e que, no entanto, vai
ter menos, vai ser desfalcado nos seus vencimentos, pelo fato de se lhe tirar os tais
emolumentos.
Que significaria tal procedimento?
Isto é um presente de grego, que é história antiga (riso}, senão um presente
de russos para japoneses. (Riso.}
Na emenda que vai apresentar, estabelece 4:800$ de ordenado e 2:400$ de
gratificação.
Acharão pouco, mas não quer que se diga que está a subverter as rendas
públicas, que está a atirar o País em um abismo ... que é um demolidor da Receita,
um demolidor das finanças do Estado ...
Pouco se importa com esses malévolos ou pseudo-Catões; o que o satisfaz é
caber-lhe o prazer de ser quem dá o grito de alarma contra essas injustiças, contra
esses atentados aos Estados. Dá o brado de alerta; os competentes - ante as palpitantes desigualdades que acentuou, em relação a esses que são diminuídos, em vez
de terem aumento -,que apresentem mais eficaz remédio.
Se aprender mais alguma cousa no intervalo, enquanto o projeto vai à
Comissão, voltará à carga, porque é melhor que não haja lei do que legislar fingidamente e, ainda, de quebra, com injustiça e desigualmente.
Paguemos bem aos que distribuem justiça, temos deles muita necessidade;
assim como convém que ela seja reta, é justo que a consideremos do modo por que
tem ela direitos. (Muito bem; muito bem.}
(Vem à Mesa, é lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão a seguinte
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EMENDA
Ao Projeto d! 32-A, de 1905:
A tabela:
Procurador da República, nos Estados de S. Paulo, Pernambuco, Pará, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Ceará:
Ordenado .. .......... .... ...... ..... ........ ............
4:800$000
Gratificação ...........................................
2:400$000
Total........................................... 7:200$000
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1905. - J. A. Neiva.}
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Situação da Lavoura

e do Crédito Agrícola

05.12.1905
(É anunciada a votação da seguinte Emenda sob nf? 11, do Sr.

Brlcio Filho.
"No art. 51? do Projeto de Estatutos, acrescente-se:
P Emprestar à lavoura, de conformidade com a cláusula décima
do Acordo de 18 de maio de 1894, entre o Tesouro Federal e o Banco
da República do Brasil, mantidas as cláusulas décima primeira, décima
segunda, décima terceira e décima quarta do mesmo acordo.")
O Sr. Brício Filho (para encaminhar a votação) - Meus senhores,
qualquer outra das dezessete emendas oferecidas eu poderia deixar de
encaminhar; não, porém, esta, que, como a de nC! 12, cogita de assunto
importantíssimo, qual seja o que entende com o auxílio àquilo que nós
chamamos a abandonada, àquilo que se classifica como a desamparada.
Quero falar da lavoura nacional.
A Emenda n<? 11 que é que estabelece? Que ao Banco é facultado
"emprestar à lavoura, de conformidade com a cláusula nC! 10 do Acordo
de 18 de maio de 1894, entre o Tesouro Federal e o Banco da República do Brasil, mantidas as cláusulas de nC?s 11, 12, 13 e 14 do mesmo
acordo."
O art. 5C! - e é para esse dispositivo que chamo a atenção da
Casa -dos estàtutos do Banco da República estabelece a série de transações que essa instituição pode realizar, e entre elas não figura uma
sequer facultando empréstimos à lavoura.
Ainda mais: o art. 7C!, em todo o peso de sua contextura, pro1be
que sejam realizadas quaisquer transações fora das rigorosamente estabelecidas no art. 5C!.
·
Assim, nem o art. 5C! permite empréstimos à lavoura, nem o art.
7C! os consente.
Nestas condições, as transações com a lavoura são terminante,
clara e taxativamente proibidas.
Pois bem; ao ver a situação angustiosa em que a lavoura se acha;
ao assistir à agonia em que ela se debate e tendo ainda bem presentes as
últimas palavras proferidas desta tribuna pelo digno membro da Bancada mineira, o Sr. Francisco Bernardino, que pintou a lavoura com cores
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tais que as suas palavras ecoaram na Zona da Mata do Estado de Minas;
ao ver tudo isto, eu formulei esta emenda, que tem toda a importância,
porque nada mais visa do que a exumar um ônus que o Banco da República teve, em conseqüência de favores que recebeu do Poder Executivo.
(Soam os t/mpanos.)

Vou concluir, Sr. Presidente, mas sou forçado, no encaminhamento que estou fazendo, a pedir uma insignificante tolerância, porque
não hei de sair da tribuna quando tenho ainda a apresentar o orincipal
argumento capaz de encaminhar a votação.
O Banco da República tinha a faculdade emissora, outros também a tinham, e todos requereram ao Congresso uma indenização por
ter sido cassada essa faculdade. O Congresso rejeitou as proposições
submetidas ao seu exame, porém, apesar disto, deu-se o Acordo de 18
de maio de 1894, em virtude do qual o Banco da República teve uma
indenização larga, pingue, abundante, ficando com o ônus de fazer
empréstimos à lavoura, à razão de 2.500:000$ anualmente. Deu-se,
porém, o que sempre acontece: no momento de receber os favores e
auxílios pecuniários, pela cessação da faculdade emissora, o Banco
estava pronto a cumprir a cláusula, a suportar o ônus, tanto que assinou
o contrato; infelizmente, burlou a lei, porque os empréstimos feitos à
lavoura foram insignificantes, foram quase nulos.
Ora, na ocasião em que se reforma o Banco da República, na
ocasião em que o Tesouro vem dar tantos favores, nesta ocasião me
lembrei, já que não há outro remédio senão amparar aquele instituto
falido, de ao menos amparar um pouco a lavoura. (Soam os t/mpanos.)
Sou o primeiro a acreditar que esta providência talvez não seja a
mais útil e vantajosa, mas ela tem a seu favor a circunstância.favorável
de poder ser posta em execução, de momento, pronta, rapidamente;
porque o Banco da República e a reforma vão ser, desde já, uma realidade, ao passo que os outros projetos dormem no arquivo das Comissões
um sono prolongado. (Soam os tlmpanos.)
·
É por esta razão, Sr. Presidente, que peço a atenção da Casa para
a minha emenda; é por esta razão que chamo para ela a atenção da Bancada mineira, porque a emenda vai favorecer principalmente à Zona da
Mata, no Estado de Minas; é por esta razão que chamo a atenção das
Bancadas paulista e fluminense ... (Soam os t/mpanos.)
Vou concluir ... porque a lavoura do Est?do do Rio também sofre.
O Sr. Presidente - Atenção! Peço ao nobre Deputado que termine.
O Sr. Brício Filho - Vou terminar, obedecendo ao apelo de
V. Exa. e termino chamando a atenção da Câmara para esta emenda,
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que é importantíssima, e, mais ainda, pedindo
consulte à Casa se concede a votação nominal.
Tenho concluído.

a

V. Exa.

que

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) - Do conjunto da votação da
Câmara, aceitando o projeto e rejeitando todas as emendas, resulta:
primeiro, que os saldos do Tesouro hão de ir para o Banco para vivificar
suas operações; segundo, que desses saldos podem sair recursos para
todo mundo e que o Governo pode fazer os favores que entender, e que
não são proibidos.
O Banco, o que não pode, é auxiliar a lavoura. O parecer do
honrado Relator apela para um projeto de reorganização do crédito
agrícola. Mas todo mundo sabe que a situação política, naquilo em que
dela pode depender a situação dos interesses do País, repousa sobre os
ombros do honrado Líder desta Câmara, cujo prestígio poderia fazer
com que o projeto fosse votado nesta e na outra Casa, de modo a fazerse a reorganização do crédito agrícola e que não ficasse, como ficou,
engasgado na outra Casa do Congresso Nacional.
Nisso é que está a promessa, como está a das habitações para
operários.
O que a Câmara vai fazer, rejeitando a emenda do honrado Deputado, é mostrar mais uma vez que a lavoura nada tem a esperar dos
Poderes Públicos, porque a sorte desta está ligada a tais e tais circunstâncias políticas do momento e talvez porque Deputados e Senadores,
políticos, pretendem fazer um projeto ... Por isso, a ocasião talvez seja
azada para a rejeição da emenda ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Todos os colegas, e tão
distintos, que vêm desde o início da Legislatura batalhando pela causa
da lavoura, experimentam, seguramente, imensa alegria pela adesão que,
à última hora, recebem, dado o concurso desses novos defensores. (Trocam-se apartes entre os Srs. Moreira da Silva, Br/cio Filho e outros Srs.
Deputados.)

V. Exas. perdoarão que eu evite o diálogo e me fariam favor
deixando de contestar proposições que não adiantam. Pretendo apenas
recordar, Sr. Presidente, que o honrado Deputado paulista, Sr. Cândido
Rodrigues apresentou n0 começo da Legislatura um projeto, contendo
plano por S. Exa. considerado eficaz, para debelar a demorada crise em
que se debate a lavoura.
Recordarei, em relação à Bancada baiana que, pronunciado o
nome do nobre Deputado lqnácio Tosta, se tem citado o de um traba123

lhador infatigável em prol dos interesses da honradíssima classe dos
agricultores.
O Sr. Brício Filho- Neste ponto, estamos de acordo.
O Sr. Moreira da Silva - Os seus projetos mereceram o nosso
apoio.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Se ninguém contesta, prossigamos.
Não deixarei também de acentuar a perfeita solidariedade da
ilustre Bancada fluminense e a sua ação contínua e persistente no propugnar medidas tendentes a suavizar a situação da lavoura.
Muito se esforçou, o ano passado, o nobre Deputado Henrique
Borges, pela aprovação do projeto tendente à fundação, em bases sólidas, do crédito agrícola no País.
Finalmente, a Câmara bem sabe que desta Bancada mineira e do
distrito que tenho a honra de representar têm partido vozes incessantes,
que reclamam a ação da Câmara para solver-se esse complexo problema.
Assim é que o nobre Deputado Francisco Bernardino, mais de
uma vez, tem-se ocupado do assunto e merece relevante destaque o assíduo trabalho do nobre Deputado Ribeiro Junqueira, que de há meses se
esforça pela aprovação de um plano de ação conjunta dos três grandes
Estados cafeeiros- Rio, S. Paulo e Minas ... (Apoiados.)
O Sr. Barbosa Lima- Planos não são leis.
O Sr. Brício Filho- A lavoura não vive de boas intenções.
O Sr. James Darcy - Mas isso torna evidente que se tem procurado fazer alguma cousa, com inteligente dedicação e esforço persistente
e que, portanto, não se trata apenas de boas intenções. (Trocam-se
diversos apartes.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Diante de esforços concretos e positivos, que se traduziram nos projetos de lei do ilustre Deputado Sr. Ignácio Tosta, no dos Srs. Deputados Henrique Borges e Teixeira
Brandão, na emenda tão brilhantemente defendida pelo Sr. Dunshee de
Abranches e na emenda ultimamente apresentada por iniciativa das
Bancadas paulista e mineira, é pelo menos estranho que se nos venha
dizer que não temos ainda passado das boas intenções. (Muito bem;
muito bem. Apoiados gerais.)

124

Não nos era Iícito, portanto, deixar sem protesto as palavras do
nobre Deputado por Pernambuco, que sem dúvida se traduziriam em
áspera censura às aludidas Bancadas pelo abandono em que teríamos
deixado os interesses da lavoura. (Muito bem; muito bem.)
Já agora, permitirá a Câmara que revide à acusação, dizendo que
simples intenções platônicas e vãs palavras, com as quais a lavoura se
não pode satisfazer, são precisamente as palavras da emenda que se vai
votar; aí, se quer converter, sem ao menos descer a detalhes e sem o
trabalho de expor o mecanismo concreto da medida (muito bem, apoiados), um Banco de câmbio e descontos em improvisado Banco de
crédito agrícola, assim, magicamente transformado... (Muito bem;
apoiados.)
Querem exigir de uma Câmara, que Ja aprovou um completo
projeto de organização de crédito agrícola, tão inteligentemente relatado pelo nobre Deputado David Campista, dela exigem que assim se
dispense do estudo dos detalhes do instituto.
O Senado não deu ainda andamento a essa medida? Respeitemos
sua ação, mas fique consignado nos Anais que, em verdade, todos nós
temos procurado defender com caloroso interesse os direitos, para nós,
sagrados, do agricultor brasileiro: cumprimos e sabemos cumprir o
nosso dever de representantes das zonas agrícolas do País. (Apoiados
gerais. Muito bem.)
A Câmara perdoará, a vivacidade com que foram proferidas estas
palavras: acudi menos em minha própria defesa do que na dos honrados
e competentes colegas que se têm constituído esforçados paladinos dos
interesses dos lavradores; era natural que eu reclamasse, especialmente
para as Bancadas de S. Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a
justiça da Câmara e da opinião nacional.
Todos esses representantes têm cumprido dignamente o seu
dever, não com palavras e simples intenções, mas com atos e por meio
da proposição e voto de várias medidas legislativas bem estudadas e que
julgamos eficientes. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.)
O Sr. Presidente - Vai-se votar o requeri1Tl€nto de votação nominal apresentado pelo Sr. Brício Filho.
(Posto a 1/0tos, é rejeitado o referido requerimento.)
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Deficit no Orçamento da Receita para 1 906

11.12.1905

O Sr. James Darcy ( *)

diz que na última sessão o seu colega de Bancada, Sr. Deputado Germano Hasslocher, discutindo o Orçamento da Receita, fez a
propósito da emenda da Bancada amazonense, elevando a taxa de exportação da
borracha do Acre a 23%, considerações que determinam a sua presença na tribuna.
Quanto à situação dos habitantes do Acre, acompanha a atitude do seu colega de
Bancada. Reputa-a vexatória e anormal. Acredita que ela cessará. Lembra, nesse
sentido, o parecer da Comissão de Finanças, determinando a extinção de todos os
impostos ali cobrados indevidamente.
Quanto à crítica à elevação da taxa, contesta-a. Declara que se trata não de
medida isolada ou que, como tal, deva ser encarada, mas de uma equiparação às
taxas do Amazonas e do Pará, constituindo, assim, um regime de igualdade fiscal.
Relembra a importância que a Constituição dá a essa regra fundamental do nosso
sistema de impostos.
Argumenta com os artigos da Constituição que pro1bem à União estabelecer
preferências para certos portos e estatuem o igual tratamento a todos os Estados.
Diz que, com maioria de razão, o princípio deve aplicar-se no sentido de a União
não favorecer a produção de um Território em detrimento da similar de um ou
mais Estados.
Acentua que não faz estas considerações apenas em seu nome, mas como o
eco do largo movimento de conciliação política de que saiu a solução consignada no
parecer da Comissão de Finanças e que, nessa qualidade, declara, devidamente autorizado, não poder concordar com a atitude, na questão, da seu ilustre colega de
Bancada. (Muito bem; muito bem.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (sem revisão do orador)- Sr.
Presidente, não fora a alta autoridade de que se revestem todas as palavras aqui proferidas pelo meu talentoso amigo, o Sr. Dr. Francisco Sá,
e não me julgaria obrigado a oferecer à consideração da Câmara ligeiras
notas à margem do trabalho que S. Exa. expôs na sessão de sábado, em
confirmação do que dias antes produzira.
(*) Sinopse indireta do discurso.
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O meu estimado amigo tem, porém, a mais privilegiada autoridade do seu notável talento, uma situação de destaque no seio desta
Câmara, como Relator da Receita, de tal arte que se torna evidente a
repercussão que suas palavras podem, devem e hão de ter fora deste
recinto, no mundo dos que são interessados em conhecer a situação do
Tesouro Federal e de cuja confiança depende, em grande parte, a estabilidade do nosso crédito.
Relator da mais importante das Comissões da Câmara, aureolado pela justa fama de talento de eleição e batalhador incansável,
S. Exa., anunciando à Câmara dos Deputados o tremendo deficit de
40.000:000$, com que se encerraria este exerc(cio financeiro, sabia,
estou bem certo, que suas palavras podiam ter aquela repercussão, mas,
acredito igualmente, não tinha, procedendo assim, outro intuito que
não o por ele confessado, de dizer inteira verdade ao País, em relação à
situação do Tesouro da União.
Repito: é somente por motivo dessa alta autoridade da palavra de
S. Exa. que me animo, na qualidade de Líder desta Câmara (posto que
só e unicamente devo à excesssiva benevolência de meus colegas) (não
apoiados gerais) me animo a vir fazer leves comentários em torno
daquela declaração.
Eu bem sei que o meu honrado amigo, ao insistir no seu propósito, não colimava outro intuito que não o de mostrar ter sido exata a
sua primeira afirmação.
As considerações que enc;eto neste momento bem se ajustam não
só às suas últimas palavras como às suas primeiras afirmações.
Afirmou o honrado Relator da Receita que o deficit do exercício
corrente não seria inferior a 40 mil contos.
Não venho contestar direta e tormalmente os algarismos e nem
mesmo, devo declarar, quis aparelhar-me de todos os dados oficiais,
exatos, completos e positivos, em contraste com os apresentados pelo
ilustre representante do Ceará.
Bastará, todavia, observar o seguinte: o honrado Relator da
Receita tem razão para indagar e autoridade para conseguir saber que,
efetivamente, já se tem apurado até outubro não pequeno excesso na
arrecadação de nossa renda. (Apoiados.)
O Relator da Receita, gozando, como goza, nem podia deixar de
assim ser, da confiança da Câmara e da do ilustre Secretário que dirige
o Departamento da Fazenda, pode verificar que em cifras redondas a
arrecadação tem tido um excesso não inferior a nove mil contos até o
mês de outubro. Reporto-me, Sr. Presidente, aos algarismos anunciados
pelo próprio Sr. Ministro da Fazenda diante da Comissão de Finanças,
aqui reunida.
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Já vê, pois, a Câmara, desde já, este elemento novo nos cálculos
do meu honrado amigo.
Além disso, posso assegurar que, das verbas votadas para a Despesa, nem todas se esgotam; algumas ficam positivamente intatas; muitas
delas não têm sua dotação esgotada.
Aí está ainda um elemento a mais; eis aí como pode a Câmara
verificar, além do excesso de arrecadação, alguma diminuição de despesa, concorrendo ambos esses fatores para reduzir-se esse apregoado
defícit.

Refiro-me a estes algarismos porque o honrado Sr. Relator da
Receita, tendo-os por certo, conhece-os e não virá contestá-los. Além
disso, Sr. Presidente, se créditos foram votados (aceito os algarismos de
S. Exa.) com o volume de 22 ou 23 mil contos, posso também assegurar
à Câmara que destes 23 mil contos pelo menos seis mil não foram ainda
despendidos.
Temos, portanto, até outubro, nove mil contos de excesso de
ªrrecadação das rendas e, nos 23 mil de créditos, temos seis mil ainda
não gastos: 9 mil contos+ 6 mil contos= 15 mil contos a deduzir.
Temos mais um fator importante, posto que não conhecido em
algarismos precisos: a diminuição da Despesa.
Reduzida portanto ...
O Sr. Cruvello Cavalcanti- Pode bem ser conhecida.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Não é por mim; podem ser
e devem ser, mas o que eu digo é que não tenho aqui os algarismos
respectivos ...
O Sr. Cruvello Cavalcanti- Agora mesmo podem ser conhecidos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Estimaria que V. Exa. me
pudesse fornecer esses dados.
·
O Sr. Brício Filho dá um aparte. (Trocam-se outros muitos
apartes.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- V. Exa.se engana,positivamente.
O Sr. Cruvello Cavalcanti- Queira desculpar-me.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Peço-lhe eu desculpas, mas
não posso deixar de revidar. Em primeiro lugar, não me disse autorizado
pelo Sr. Ministro da Fazenda ou por quem quer que seja, e, ao contrário, declarei falar como Líder da Câmara, simplesmente; em segundo
lugar, a minha privança com o Sr. Ministro da Fazenda não teria nada
que ver com as declarações que faço, dirigidas ao nobre Relator, o meu
amigo, Sr. Francisco Sá.
O Sr. Cruvello Cavalcanti dá um aparte.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Como Líder tenho responsabilidades apenas pelo que diz respeito aos trabalhos desta Câmara;
tenho feito sempre esta declaração e apelo para todos os meus dignos
colegas, aproveitando a oportunidade, concitando-os a que declarem se
é ou não verdade que os meus atos obedecem sempre a este critério.
(Apoiados; muito bem.)
Prossigamos, portanto. Dado, Sr. Presidente, o aumento da arrecadação de 9.000:000$ até outubro, não será excessivo conjeturar que
tal excesso se eleve além de 13.000:000$ ou 14.000:000$ até o fim do
exercício; nem só é conhecida a regularidade desse fenômeno, como
este ano é ainda de se esperar que se acentue por motivos conhecidos.
O Sr. Cruvello Cavalcanti -É; o segundo semestre sempre é mais
volumoso; é fato corrente.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Folgo em verificar que o
honrado Sr. Cruvello Cavalcanti explica ser esse um fato corrente.
Imagine-se a autoridade com que vou falar daqui por diante; não
é cousa que eu tenha descoberto isto que afirmei; é corrente. Estou
agora muito melhormente na tribuna.
Venhamos, porém, aos algarismos.
Excesso de renda, por uma das folhas desta Capital, calculado em
15.000 contos, e que julgo não poderá, em qualquer caso, ser inferior a
12.000; a diminuição nas despesas; finalmente, o saldo dos créditos, na
importância de 6.000 contos.
Assim, já alguma cousa como 18.000 contos e mais as economias
a abater daqueles pavorosos 40.000 contos, reduzidos assim, segurissimamente, a menos de 20.000 contos, note bem a Câmara.
Ora, Sr. Presidente, a verdade é que, desse deficit orçamentário,
a melhor parte da culpé. nos cabe precisamente a nós.(Muitosapoiados.)
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Tivemos, sabe a Câmara, tivemos o de5embaraço - deixem passar
vocábulo -de votar para 1905, para o ano corrente, um Orçamento
em que já nos números havia um deficit superior a 12.000 contos.
Fizemos, ainda, nesse Orçamento, uma outra causa para avolumálo: a menção dos 6.000 contos da renda do Acre como pertencendo à
Receita Ordinária, ao mesmo passo que decre'l:ávamos, nesse mesmo
Orçamento, aplicação e destino especiais para essa renda.
Criamos, pois, nós, o Congresso, em números redondos, ...... .
19.000:000$ de deficit para o exercício corrente.
Assim, não é natural que argumentemos, em relação ao encerramento do exercício, com esses números secos; o natural é que se faça o
que estou fazendo. Verifique-se: primeiro, se todas as dotações de
despesas têm sido e serão esgotadas; segundo, se esgotados estão os
próprios créditos extraordinários abertos a determinadas verbas; terceiro, se a arrecadação tem ou não tido um excesso e de muitos mil
contos.
Tratado assim o assunto, temos por verificada a necessidade de
subtrair, desde já, dos 40,000:000$, nada menos de 18.000:000$, que
se elevarão a mais de 20 mil com a economia em diversas verbas e
despesas.
Para este último fator não tenho, já o disse, algarismos precisos; o
meu honrado amigo foi, porém, o primeiro a proclamar, e todos nós o
confirmamos, a perfeita confiança que tem na absoluta probidade, na
discrição, no discernimento e no critério do digno Sr. Ministro da Fa
zenda e, assim sendo, não é excessivo conjeturar que aquelas sobras não
sejam representadas por quantia despicienda: quero, pelo menos, alguns
mil contos e isso nos basta para os nossos cálculos.
Mas não é, positivamente, para opor algarismos aos oferecidos
pelo meu honrado amigo, o Sr. Francisco Sá, que faço estas observações. O meu fim é outro.

0

O Sr. Francisco Sá - Sinto não' ter ouvido V. Exa. de princípio.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Farei uma recapitulação.
Dizia eu que V. Exa. apontou um deficit de 40 mil contos e eu
pedia licença para recordar à Câmara que as receitas se avolumaram de
nove mil contos, até outubro, além da quantia orçada, devendo o excesso ir, no mínimo, a 12 mil contos, o que nos próprios créditos suplementares e extraordinários apontados por V. Exa., como andando por
cerca de 23 mil contos, havia ainda este mês um excesso de seis mil
contos não gastos, com que teremos uma redução de 18 mil contos,
mais ou menos.
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O Sr. Francisco Sá . .:. . Mas a soma dos créditos apresentados pelo
Sr. Ministro da Fazenda e publicada no Jornal do Commercio ainda é
superior em 10 mil contos à que apresentei à Câmara e que se baseou
nas publicações do Diário Oficial.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Sou forçado.
Comecei declarando que não vinha falar autorizado pelo ilustre
Sr. Ministro da Fazenda, ou por quem quer que fosse, mas, exclusivamente, como Líder, para opor ligeiras considerações àquelas tão brilhantemente feitas por V. Exa.
Mas, Sr. Presidente, o ponto capital é este: quis acentuar que por
grande que possa ser o abalo produzido pela verificação do deficit de
20.000:000$, quando não seja de 40.000:000$, há alguma causa de
positivo que devemos apurar, porque isto é que tem alcance para os que
querem conhecer no exterior o estado do nosso crédito; isto é o que
queremos e o que devemos, eu e o meu honrado amigo, apurar: é se o
Tesouro está em má situação financeira; isto é o que nós todos devemos
indagar e proclamar: quais as condições em que se acha o Tesouro
Federal.
A verdade é que, feitas as deduções, por mim indicadas, temos
verificado que o estado do Tesouro, se não é folgado, também não é de
ruína ou.,~sequer de desequil1brio.
O Sr. Francisco Sá - Não há ninguém que afirme o contrário.
O Sr. Vergne de Abreu- Não é de crise.
Alguns Srs. Deputados- Apoiados.
O Sr. Francisco Sá -O deficit apurado só mostra que no exercício se têm cometido erros que devem ser evitados. (Há outros apartes.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Chegamos ao ponto positivo da questão: conseguimos saber que ninguém ignora ser bom o estado
do Tesouro. Isto é o que eu desejava que tivesse repercussão lá fora, que
se soubesse no estrangeiro.
Quanto à responsabilidade na gestão do Tesouro durante o exercício financeiro, quero dizer que uma Câmara que vota um Orçamento
com um deficit já verificado de 19 a 20 mil contos. não tem que tomar
contas senão a si mesma. Em primeiro lugar, se créditos foram abertos
além do Orçamento, foi isso ainda autorizado pelo próprio Congresso;
mas tenha a certeza o meu honrado colega de que só foram abertos tais
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créditos, quando indispensáveis em um ou outro Departamento, quando
se faziam necessários para a boa marcha dos negócios públicos e muitas
vezes para a salvaguarda de supremos interesses, pelos quais o Governo
não podia deixar de velar.
Era isto que eu queria acentuar, isto é, que as severas censuras
feitas pelo meu honrado amigo, o Sr. Francisco Sá, dirigem-se quase
exclusivamente contra o Congresso; queria acentuar que o Governo,
durante a gestão financeira do exercício, não tem senão cumprido as
disposições legislativas votadas pelo Congresso.
A ele não temos que tomar contas ...
O Sr. Francisco Sá- Não apoiado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ... e se censuras se devem
fazer, é ao Congresso, que autorizou essas despesas.
O Sr. Brício Filho e outros Srs. Deputados dão apartes.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- O nobre Deputado tiraria a
conclusão de uma premissa implícita. Para isto é preciso estabelecer
como premissa que o Congresso é subserviente.
O Sr. Brício Filho - Quase todas estas despesas são pedidas pelo
Governo. A iniciativa parte dele.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Iniciativa que a Constituição lhe outorga e que é, portanto, legal.
Foi este o meu ponto de vista; mas, se o requisitório do meu
honrado amigo se dirige principalmente ao Congresso ...
O Sr. Francisco Sá - Não houve requisitório; houve exposição de
fatos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Retiro o meu qualificativo,
se nele há exagero.
A carregada exposição de fatos feita pelo meu ilustre amigo
redunda principalmente em detrimento do Congresso Nacional.
É certo, porém, que há uma obra que se vai alicerçando, principalmente sobre esta declaração, e é para isso que tomo a liberdade de
chamar a atenção da Câmara e, principalmente, da Comissão de Finanças.
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Só vejo um alcance prático para a repressão destes erros do exercício corrente: seria preciso chamar a atenção da Câmara para que estes
mesmos erros não se repitam no futuro exercício.
Ora, Sr. Presidente, pergunto ao honrado Relator da Receita,
pergunto em nome da Câmara: preposta a Comissão de Finanças, como
está, pela confiança de todos nós, à direção do capítulo mais importante de nossos trabalhos, não cabe a essa Comissão, de que S. Exa. é ornamento, não cabe a essa Comissão oferecer imediato remédio, pronto
alívio a tais males, nos quais vamos reincidindo para o exercício futuro?!
futuro?!
O Sr. Francisco Sá- Cabe também à Câmara, que tem derrotado
muitas vezes a Comissão, em diminuição da Despesa, a agravação da
Receita.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Não cogitaria, desde já declaro à Câmara, em hipótese alguma, de apontar defeitos da Comissão.
Quis, apenas, dizer eu ao meu ilustre amigo, Relator da Receita,
que as suas palavras, nós esperamos, influam de modo útil, eficaz e eficiente, no sentido de melhorar a situação financeira e, mais, que, da
energia de S. Exa. e de seus dignos companheiros, esperamos medidas
tendentes a evitar deficit para 1906.
Este é o principal objetivo que me trouxe à tribuna. (Trocam-se
apartes.)

Sr. Presidente, não há disseminação de responsabilidades; todos
nós as temos, mas a nós nos cabe o maior quinhão.
O Sr. Brício Filho - Não apoiado; peço licença para não concordar com V. Exa.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não precisa pedir licença;
basta que conteste o fato e demostre não ser verdadeiro.
Volto, por fim, a insistir em asseverar que as palavras carregadas,
sombrias,do meu honrado amigo, Relator da Receita, obedeceram, por
certo, à mais pura das intenções; mas, positivamente, recaem as censuras sobre o Congresso Nacional.
O Poder Executivo vai executando as disposições legislativas,
consignadas nas leis de Orçamento; tenho, por certo, que o meu honrado amigo não se recusa a reconhecer os esforços tenazes e inteligentes
do honrado titular da Pasta da Fazenda.
O Sr. Calógeras- Só nesta Pasta. (Trocam-se apartes.)
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Seria desprimor deixar de
responder o aparte do meu amigo, o Sr. Calógeras: basta afirmar que
para mim e para nós todos há só uma Pasta -a do Sr. Presidente da
República. Os Ministros são simples secretários ...
O Sr. Brício Filho - Quem falou em Pasta foi o próprio orador.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -A responsabilidade do Governo é toda do Presidente; ele a tem assumido sempre; não pode deixar
de assumi-la; quem governa é o Chefe do Executivo. Mas, já que tocamos no assunto, permitirão os colegas algumas outras observações, sem
confusões, reticências, nem meias palavras. Despesas de vulto feitas por
outra Pasta, já que assim quer o nobre Deputado, se têm realizado com
recursos extraordinários.
O Sr. Calógeras - Nem a essas eu me refe·ri..
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não se tem feito, por
exemplo, com os recursos ordinários, aquela famosa despesa que provocou ao nobre Deputado pelo Ceará a declaração de que os horizontes da
Pátria não se estendiam apenas da Prainha à Praia de Santa Luzia.
A Avenida tem sido custeada com recursos extra-orçamentários;
as obras do porto, assim como as estradas de ferro do Rio Grande do
Sul também são despesas que têm renda especial.
O Sr. Francisco Sá -Somente quem paga tudo é o mesmo povo.
O Sr. Cândido Rodrigues- São despesas produtivas.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não é hábil, não está na
altura do talento de V. Exa. esse desvio que me oferece.
Só se tratava de discutir o deficit orçamentário. A propósito do
deficit falaram em despesas extraordinárias; acentuei que as despesas
extraordinárias se têm feito por meio de recursos extraordinários, que
não vêm do Orçamento e nada têm de comum com o deficit orçamentário. (Apoiados.)
Nas verbas propriamente orçamentárias não sei que despesas exageradas se tenham feito. É possível que haja, que eu as não conheça,
mas não tenho visto apontadas.
Portanto, devemos estabelecer uma discriminação entre essas
obras de vulto, custeadas com recursos fora das rendas ordinárias e as
despesas que correm pelas verbas orçamentárias.
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O Sr. Francisco Sá - Estas fazem o deficit atual; as outras farão o

do futuro.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- V. Exa. discutiu as atuais e
logo aludiu às outras, dando lugar a que se suspeite que das últimas vem
o deficit atual.
O ilustre Relator da Receita exibiu à Câmara dos Deputados um
deficit que S. Exa. eleva a 40.000:000$; S. Exa. não aludiu a excesso
de arrecadação.
Venho informar à Câmara que, efetivamente, houve excesso na
arrecadação, na importância de 9.000:000$, aproximadamente. Tomando-se como despesa todos os 23.000:000$ de créditos, convém notar
que nessa soma há ainda 6.000:000$ que não foram despendidos.
Finalmente, trago elemento novo para animar a Câmara e é que
nas verbas de despesas diversas algumas há em que ainda não se tocou e
outras que não serão esgotadas no exercício. Diminui, incontestavelmente, o temor provocado pela afirmativa do nobre Deputado. Se as
condições do Tesouro não são excelentes, incontestavelmente não
deixam de ser regulares.
O que é extraordinário é que da notável atividade do meu ilustre
amigo, do seu talento, da sua competência, não surgisse imediato remédio, não para esse deficit que fica demonstrado, que não é tão pavoroso
como parecia, mas para o futuro deficít.
Vota-se, hoje, o Orçamento da Receita. Disseram à Câmara qual
seja a soma das despesas para serem comparados os dois totais - o da
renda e os dos dispêndios? ...
Aí está um trabalho sugestivo e que bem poderia impedir fossem
votados aumentos de despesa que, aliás, aqui têm vindo patrocinados
pela alta autoridade da Comissão de Finanças.
Profícuo e interessante, esse trabalho seria consectário, logicamente, decorrente da corajosa análise feita pelo meu honrado amigo. Para
essa tarefa seria à Câmara muito precioso e inteligente o auxílio de
S. Exa.
Não encerrarei estas consideraçõe~ sem repetir o que disse ao
começar, isto é, que tinha certeza de não ter o ilustre Deputado pelo
Ceará sido guiado senão pelo desejo de acertar, com o seu grande talento e notória capacidade.
Quanto ao deficít, viu já a Câmara que ele se reduz a quantia
seguramente muito inferior à do Orçamento como foi votado, isto é, a
menos de 20.000:000$; para certeza das boas condições do Tesouro,
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não é demais assegurar que, quando mesmo tal deficit persistisse, assim
reduzido, para cobri-lo deixou o exercício anterior sobras que bastam
folgadamente para isto.
Era tudo quanto desejava expor à Câmara para resguardo do crédito e do bom nome do País. (Muito bem; muito bem. O orador é vivamente cumprimentado.)
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Desvalorização do Café

12.12.1905
O Sr. Presidente -Vai-se votar a Emenda n<? 84, que tem parecer
favorável da maioria da Comissão, contra o voto do Sr. Érico Coelho.
Esta emenda diz o seguinte:
"Ao art. 2<!, inciso XI.,
Substitua-se pelo seguinte:
'J4 entrar em acordo com os Governos dos Estados cafeeiros para: a) regular o comércio do café;
b) promover a sua valorização;
c) organizar e manter um serviço regular e permanente
de propaganda do café, com o fim de aumentar o seu consumo.
O Governo Federal poderá endossar as operações de
crédito que, para esse fim, fizerem os Governos dos Estados
interessados, uma vez que estes lhe assegurem os recursos em
ouro necessários ao serviço dos empréstimos contraídos."
O Sr. Érico Coelho- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Érico Coelho (pela ordem) - Estão quase terminadas as
votações sobre as emendas, razão por que me animo a requerer votação
nominal no tocante à emenda relativa ao trust do café.
Como medida de governo, a autorização dada pela emenda é
inexeqüível, por inconstitucional.
Entretanto, esta emenda tem outro alcance, como bilhete eleitoral viável e oportuno. (Não apoiados.)
Não há ofensa pessoal a nenhum dos Srs. Deputados.
Requeiro que a Câmara se pronuncie sobre a emenda 84, em
votação nominal.
O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) - Sr. Presidente, a emenda,
além de outros pontos que chamam a atenção do legislador, tem estes
dois, que se me afiguram capitais:
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Em primeiro lugar, a Câmara pretende que o Governo intervenha
no mercado mundial, para regular o comércio. Não me parece que isto
esteja ao alcance do Governo. Faço, entretanto, votos de coração, para
que ele o consiga, no pressuposto de que aquilo que me parece ser as
leis econômicas, comporte desta vez uma misericordiosa derrogação.
Faço sinceros votos, digo, tanto mais quanto não vejo ao alcance da
previdência humana recurso algum capaz de acudir imediatamente a
situação da lavoura do café.
Há, porém, outro ponto propriamente orçamentário, propriamente financeiro: é que nós embarcamos na responsabilidade da União por
forma que se me afigura temerosa. Os fins que nos podem conduzir a
isto são os mais elevados; os intuitos - eu os reconheço - os mais
nobres. Já por mais -de uma vez tenho dito que realmente eu gostaria
muito de ser capaz de fazer praticamente alguma cousa em favor da
lavoura.
O final da emenda, porém, diz que: "O Governo Federal poderá
endossar as operações de crédito que para esse fim fizerem os governos
dos Estados interessados, uma vez que estes lhe assegurem os recursos
em ouro necessários ao serviço dos empréstimos contraídos."
Entre esses Estados, creio eu, acha-se o Estado, tão simpático, do
Espírito Santo, a respeito do qual me recordo de que, há não muito
tempo, foi a União que teve de entrar com o ouro, que aqui se diz que
ela recebérá dos Estados, sob a forma de recursos garantidos nas respectivas leis orçamentárias.
Antes de tudo, porém, e acima de tudo, nós legislamos no sentido
de que o Governo Federal tome a responsabilidade de operações de
crédito de natureza que não estabelecemos, em soma que não avaliamos, operações ilimitadas, sem restrições de espécie alguma.
Repito: os fundamentos, os motivos, me merecem o maior acatamento; mas receio muito do perigo do precedente, por um lado e, por
outro, da ineficácia desse esforço, que redundará em despesa inteiramente improfícua porque, havendo alguma cousa a fazer em prol da
lavoura, não me parece que seja nesta direção, e sim pelos processos
indiretos. (Muito bem, muito bem.)
(Consultada a Câmara, é concedida a votação nominal da Emenda
nC? 84, pedida pelo Sr. Érico Coelho.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem) -Sr. Presidente, não tivesse o meu dileto amigo, Sr. Deputado Erico Coelho, nos
acoimado defazedores de bilhetes eleitorais, e não haveria necessidade
de vir eu dizer estas poucas palavras.
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Convém não esquecer, Sr. Presidente, que a possível valorização
do café não é medida, não é fato que interesse exclusivamente aos
Estados cafeeiros.
É preciso também não esquecer, Sr. Presidente, que nas cifras de
nossa produção exportável figura o café,por algarismos muito respeitáveis e que toda a União Federal, quer o seu Governo, quer a fortuna
dos particulares, todos lucrariam com esta valorização que pretendemos
conseguir.
Vou mostrar as cifras.
Exportação total

1901 ................ 860.826:694$
1902 ................ 735.941:250$
1903 ................ 742.632:278$

Café

509.598:011$
409.840:526$
384.297:644$

Mas, quero dizer que, quando isto interessasse principalmente às
populações agrícolas em todos os Estados cafeeiros da República, era
perfeitamente legítimo o nosso desejo, porque esses interesses coincidiriam com os interesses da União. (Apoiados.)
Quanto a dizer-se que pretendemos votar a medida porque
estamos em vésperas de um pleito eleitoral, é uma grave injustiça. Não
há muito tive ocasião de lembrar a série de medidas que têm sido
propugnadas pelos representantes destas Bancadas para a solução da
crise cafeeira, e foi nesta ocasião que disse que a última era a emenda
subscrita pelas Bancadas paulista e mineira, visando à proteção da
lavoura.
Ora, chega o momento de votarmos esta emenda e é quando se
nos acoimam de pretender mandar por este meio um cartão de visita ao
eleitorado.
Mas, principalmente, digamos: a medida interessa a toda a União,
e quando não o fizesse, interessa a uma tão grande massa, a um tão
grande número de habitantes do Brasil que só isso a justificaria plenamente.
Quanto à eficiência do plano, não é nece~rio nem oportuno
discutir agora. Pedimos apenas uma autorização legislativa em que se
baseie a medida e depois que venha o acordo entre os representantes da
União e dos Estados.
Só faço votos para que o Governo Federal, unido aos governos
dos Estados,,. consiga a realização de um plano para elevação do preço
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do café, que precisa ser remunerador dos esforçt>s do produtor e que
não o é, neste momento, exclusivamente porque dos lucros que só
deviam caber aos que trabalham se apoderou a especulação. (Muito
bem; muito bem.)
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O Caso da Canhoneira Panther

13.12.1905
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (movimento de atenção) Ouviu a Câmara as palavras ontem proferidas pelo ilustre Sr. Deputado
Barbosa Lima; direi sobre o assunto aquilo que me parece rigorosamente indispensável dizer neste momento.
Sobre a possível tutela dos Estados Unidos da América do Norte,
basta recordar o desmentido formal oposto pelo ilustre Sr. Ministro das
Relações Exteriores à notícia divulgada pela Imprensa, e provinda dos
Estados Unidos, de ter o Embaixador brasileiro em Washington
procurado o Sr. Elibu Root para tratar com ele o assunto.
O desmentido foi publicado em termos categóricos e assim largamente d ivu !gados.

O Sr. Barbosa Lima- No Diário Oficial.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Em todas as folhas desta
Capital.
O Sr. Moreira da Silva- Sem caráter oficial.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Só naquelas folhas aparecera, transmitida dos Estados Unidos, a notícia ou o boato de entrevista
com o Secretário de Estado americano acerca do incidente da Panther;
só mais tarde notícias de torna-viagem trouxeram da Europa comentários bordados sobre essa falsa nova. O Sr. Ministro do Exterior fez
rigorosamente o que podia e devia fazer, isto é, fez com que as próprias
folhas que tinham dado curso a tal notícia inserissem o desmentido
nítido e sem reticências; oficioso seria, mas evidentemente bastante
como contestação.
Sobre este ponto, nada devo ajuntar às palavras do honrado Sr.
Rio Branco. (Cruzam-se apartes.) S. Exa. fez, aliás, aquilo que se faz em
toda a parte do mundo.
Passemos adiante.
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Aludiu o honrado Deputado a perigos decorrentes da atitude
do Governo, por tratar este o assunto por via diplomática e ao mesmo
passo fazer sair a Divisão Naval para o extremo Sul. Devo declarar que
os navios ·saíram como têm feito sempre em anos anteriores, procurando desta estação climas mais amenos para exercícios e instrução; a
Divisão Naval, por esse motivo, levou rumo de Santa Catarina, estando
o Barroso em águas brasileiras, nas proximidades do Rio Grande do Sul.
O Sr. Barbosa Lima dá um aparte.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Ou o nobre Deputado põe
em dúvida a minha asseveração ...
O Sr. Barbosa Lima- Absolutamente, não.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- ... ou desejaria forçar-me a
declarar qual a fonte das minhas informações e o não conseguiria.
Confio, muito sinceramente, no patriotismo de S. Exa. e daí o
ter, por certo, que o honrado Deputado vai satisfazer-se com as minhas
declarações, já quanto ao primeiro, já em relação ao segundo ponto.
Repito: os navios brasileiros em águas brasileiras, fazendo as
evoluções que habitualmente fazem nesta época do ano, e a S. Exa.,
brasileiro e patriota, não me custa absolutamente oferecer esta resposta.
Isto posto, desaparece o último fundamento da crítica de S. Exa.,
visto como o incidente se vai liquidando normalmente, com regularidade, por via diplomática, ficando averiguado que somente destes meios
tem até aqui lançado mão o Governo.
Como remate a estas concisas declarações, ouso fazer um caloroso e sincero apelo (talvez escusado) ao patriotismo de todos os representantes da Nação, pedindo-lhes que demos ao povo brasileiro, muito
naturalmente excitável em questões dessa natureza, um nobre exemplo,
mostrando que não desejamos, ao de leve sequer, perturbar a marcha
normal das negociações que, temos certeza, hão de terminar sem deslustre para a nossa bandeira ou desdouro para os nossos foros de Nação
livre e civilizada. (Apoiados; muito bem.)
Por fim, cabe-me declarar à Câmara ter sido o Presidente Borges
de Medeiros imediatamente informado, e nem podia deixar de o ser, de
todos os detalhes da questão: logo recebeu S. Exa., do Governo Federal,
as necessárias informações, que lhe haveriam de servir para a orientação
do seu procedimento na delicada emergência.
Com legítimo desvanecimento e acentuado prazer, devo manifestar a minha perfeita confiança no patriotismo e elevado critério do
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ilustre Presidente do Rio Grande do Sul e das autoridades do valoroso
Estado. Não podem ter tido, não têm e nunca terão procedimento que
não seja compatível com a sua própria dignidade e com o mais escrupuloso respeito devido à nossa soberania. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Soares dos Santos - Eu poderei afirmar a V. Exa. que o
pmcedimento do Intendente, Sr. Juvenal Miller, foi, como não podia
deixar de ser, corretíssimo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Registro com infinito prazer a inequívoca declaração de V. Exa. (0 orador é cumprimentado.)
O Sr. Barbosa Lima- Da conduta do povo brasileiro nesse deplorável incidente estou eu bem certo, porque não conheço na nossa
História fato algum em que ela se tenha melhor evidenciado, testemunhando a sensatez, a calma e a segurança com que ele descansa, conscientemente, na certeza de seu direito.
Do que~ me arreceava e do que me arreceio é do desastrado encaminhamento, que o fato tem levado, no domínio de nossa Chancelaria e
para isso convirá ler oportunamente os jornais americanos.
Com o apelo feito ao meu patriotls111o e - perdoe-me o meu
digno amigo que o diga - independemente desse apelo e em resultado
da reflexão própria, que não me abandonou, nem ontem quando dizia
as palavras, que disse até onde quis dizer, eu já havia imposto a mim
mesmo a obrigação. de ficar onde fiquei ontem, tanto mais quanto, para
um requerimento que está na Mesa, procuro obter da Comissão as
condições indispensáveis para nos entretermos com aquilo que, bastante
grave e bastante alarmante para o nosso patriotismo, se está passando
nas nossas relações internacionais. (Muito bem; muito bem.)
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Eleições em Minas Gerais

04.05.1906
O Sr. Presidente- Não havendo ainda número para se proceder à
eleição da Mesa, continua a discussão do Parecer n'? 39, de ~ 906.
O Sr. Serzedello Corrêa ( *) diz que não prolongará o debate, pois a
Câmara já deve estar perfeitamente elucidada a respeito do assunto.
O nobre representante do Distrito Federal que acaba de deixar a tribuna,
expondo as razões do seu voto e fazendo como que um apelo ao espírito da Câmara
para que não se dê ao País o triste espetáculo de fraudar-se uma lei que, pela primeira vez, é posta em execução e experiência, andou bem, e o orador está, como
S. Exa., convencido de que se a República Federativa não regenerar os costumes
eleitorais, se não estabelecer a verdade do regime representativo, há de ter os seus
dias contados, não pelo reaparecimento da instit'uição decaída, mas pelo estabelecimento da anarquia, da desagregação e do desmoronamento. (Apoiados.)
Neste regime, os Governadores de Estados e o Presidente da República têm
tal soma de poder e atribuições que se pode dizer que, se não houver verdade eleitoral, se as oposições não respirarem por essa válvula, elas, absolutamente, nunca conseguirão galgar o Poder e realizar aquilo que todo homem público deseja realizar: as
suas aspirações, a execução de seus prindpios e das idéias pelas quais sempre se
bateu.
Sente-se bem para dar o seu voto nesta questão no seio da Bancada de
Minas, pela certeza que tem o seu espírito de que é igualmente digno do voto de
cada um dos Srs. Deputados, qualquer dos concorrentes no debate presente. (Apoiados.)

Não sabe, porém, se devido à situação em que se tem encontrado muitas
vezes em sua vida, especialmente em sua vida pública, :em procurado moldar seus
atos por um escopo, não subordinando as questões de direito de outrem, especialmente aquelas que podem envolver altos interesses do seu País, a preocupações de
ordem política e principalmente a preocupações de ordem partidária.

(*) Sinopse indireta do discurso.
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Ouviu, com a máxima atenção, os oradores de um e outro lado da questão.
Por isto, com toda a sinceridade, deve dizer que não calaram no seu espírito as
considerações da maioria da Comissão.
O pleito decide-se na aprovação ou na anulação das eleições de Campanha,
que deram ao candidato diplomado uma extraordinária soma de votos. Da anulação
ou da aprovação dessas eleições depende a entrada ou a exclusão do seu simpático
ex-coLega, Sr. Leonel Filho.
Quais os motivos alegados para a anulação dessas eleições? Cifram-se no
seguinte: em cinco ou seis eleitores ou não eleitores que concorreram ao pleito e,
sem diploma, deram seu voto ao Dr. Leonel Filho.
Aceita este fato como provado, mas pergunta por que a Comissão não
excluiu esses cinco ou seis votos para não anular a eleição total.
Não tem, no momento, a preocupação de votar por este ou aquele candidato, mas o desejo de justificar a sinceridade com que quer dar o seu voto pela justiça,
pelo direito e pela verdade.
A razão apresentada pela Comissão para pedir a anulação de Campanha foi a
de não saber ao certo qual o número de eleitores que realmente tinham votado sem
título. Constatavam apenas os cinco, e por esses cinco anulava o pleito!
Acudiu ao seu espírito esta pergunta: por que em uma eleição importante a
que concorreram 800 e tantos eleitores sufragando o éandidato diplomado, por que
depois dessa eleição aqueles que se sentiram fraudados não protestaram, não trouxeram um abaixo-assinado dizendo que nessa eleição compareceram tantos indivíduos
que não eram eleitores?
Confessa que perante a sua consciência tem escrúpulos de, para arrancar do
Sr. Leonel Filho cinco votos falsos, tirar-lhe 800 e tantos verdadeiros. (Muito bem;

muito bem.}

O Sr. Presidente- Não havendo ainda número para se proceder à
eleição da Mesa, continua a discussão do Parecer n<? 39, de 1906.
O Sr. lrineu Machado(*) diz que o debate se volve em torno, a um
tempo, de uma questão de princípios de direito eleitoral e de princípios da ciência
política.
Um dos pontos omissos da lei eleitoral consiste no seguinte: imagine-se que,
como se tem praticado na verificação de poderes, a Câmara consegue votar uma
conclusão reconhecendo determinados candidatos, cujas eleições não foram contestadas, em favor dos quais opinam as conclusões dos pareceres das respectivas Comissões de Inquérito.

( *) Sinopse indireta dos discursos.
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Proclamados, empossados e destacada para exame a eleição de determinado
candidato diplomado e, concluindo a Comissão de Inquérito pela verificação de
tantas e certas nulidades que importam na modificação do resultado, de modo que
não se lhe afigure eleito o candidato diplomado, porém, o contestante, mas em
condições tais que esse não possa ser reconhecido e a Comissão tenha, nesse segundo parecer, de concluir pela nulidade da eleição, surge a questão de examinar-se a
que fica reduzido o respeito ao princípio constitucional de representação de minorias, se se pleiteando a eleição de um só nome possui a Maioria os elementos eleitorais precisos a poder sufocar o sufrágio da Minoria.
Se isto é uma falha da lei eleitoral, é preciso dizê-lo com franqueza: não é
falha menos séria no sistema constitucional do País o pálido sistema de verificação
de poderes. As conclusões da Comissão de Inquérito têm registrado os princípios os
mais contraditórios, errando em um flagrante contradição contra a moral ida• do
regime eleitoral. À mercê das maiorias de ocasião se torcem os princípios de direito
eleitoral, ·que não são uma fantasia. Por estes princípios se tem visto, em regra, no
nosso País, o mais soberano desprezo, quando eles não são senão a fórmula mais
séria e mais grave de garantir o direito das oposições, quando eles não são senão
uma válvula a mais segura para garantir a ordem dentro do regime e liberdade,
dentro da lei.
O ilustre representante do Distrito Federal aludiu ao perigo de se reverter a
essa fase lamentável dos pronunciamentos.
O orador, de fato, não conhece senão dois processos de governar uma
Nação: ou com a força da lei ou com a lei da força.
Quando o País confiava na nova lei, quando se esperava que ela fosse executada lealmente, o que se vê é a coligação das maiorias para sufocar as minorias,
aliminando-as do seio da representação nacional. E quando se sabe que esse sistema
não é o produto de interesses supremos, soberanos, da defesa do regime, mas a
obediência ao mais 'ignóbil interesse subalterno, já não é somente de temer os pronunciamentos militares, mas é chegado também o momento de temer-se a explosão
da cólera popular.
Quando se pensa que mesmo os princípios de direito político podem ser
invocados com alento e esperança em uma hora de descrença e humilhação, então
se acredita que, mais do que a vontade dos representantes da Nação, sacrificando o
direito das minorias, vale a vontade da Nação, explodindo nos movimentos de sua
cólera, na explosão brutal de suas reivindicações.
Não são somente as grandes Capitais que têm esses movimentos de vitalidade; os grandes Estados também não podem abafar as energias das cidades que
dentro deles vivem. E assim, como nesta grande Capital se encontram às vezes rasgos
de emergia levando às urnas nomes ilustres repelidos dos Estados, não porque ela
seja um burgo podre, mas porque o seu eleitorado sabe ser um tribunal livre para
julgar os homens que servem à República em vez de servirem às coligações de
momento, também os Estados têm dentro de si focos de resistência.
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Não é chegado ainda o momento de esquecer que através das montanhas de
Minas, do vasto território desta amada Pátria mineira, esse clarão pode percorrer
todo o solo, partindo de Campanha até Diamantina. (Muito bem; muito bem.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO(*) diz que, afortunadamente, pa·
ra início do debate, foi escolhido o caso do 5<? Distrito de sua terra. Afirma que isto
outra cousa não deu à Bancada mineira senão prazer.
Pensa, em primeiro lugar, que quaisquer antecâmaras, por melhores que fos·
sem, haviam de ser sempre inferiores à pior das assembléias. Em segundo lugar, as
que pleiteiam a defesa do parecer da 5a. Comissão tiveram a alegria de verificar que
a argumentação do talentoso colega, Relator da mesma Comissão, Sr. Miguel Cal·
mon, foi a única que, detalhadamente, cogitou de todos os pontos que devem ser
debatidos para o bom julgamento da causa. Tem o prazer de render esse preito ao
talentoso colega baiano.
Antes de entrar no debate propriamente dito e par(! que não seja perdido
tempo em detalhes e desvios, afirma uma cousa que, segundo parece, foi esquecida
no debate, isto é, que a Câmara tem de escolher, tem de optar entre o parecer da
Comissão e uma única emenda apresentada. Tudo quanto se refira a outra causa,
que não seja isto, não tem apara cabimento. Ou se vota pelo parecer, ou se vota pela
emenda. Não há outra solução. Não lhe parece que, logicamente, seja Iícito a quem
quer que seja deliberar, em sua soberania, não dar representante ao 5<? Distrito de
Minas Gerais. Não crê que haja possibilidade de, neste regime, dentro das normas
que nos regem, deixar de reconhecer ou o Sr. Leonel Filho, ou o Sr. Carneiro de
Rezende, para vir decretar uma vaga no citado Distrito!
Respondendo a um aparte do Sr. Barbosa Lima, quanto à possibilidade de a
Câmara anular esta eleição, o orador repete, com a confirmação do Sr. Presidente,
que à Câmara não é possível, já agora, outra solução que não a resultante da aprova·
ção do parecer ou da emenda. Por que razão aqueles que desejam agora levantar a
hipótese de nulidade do pleito não estudaram em tempo os papéis entregues à
Comissão, para formularem suas emendas como fez o Sr. Cincinato Braga? No mo·
menta atual é que não podem fazê-lo mais.
Os Srs. Carlos Garcia e Adolpho Gordo, cuja presença no recinto enche a
todos de orgulho e constitui a prova real de que a nova lei eleitoral tem boa execução, formam os únicos que desceram aos detalhes da questão. Os Srs. Barbosa Lima,
lrineu Machado e Serzedello Corrêa absolutamente não o fizeram. Entretanto,
trata-se de um caso concreto, devendo a Câmara resolver entre o parecer e a emenda; e, sendo assim, o orador sente-se no direito de aconselhar à Câmara que se
escuse de votar pela emenda, uma vez demonstrado que a sua conclusão é o resulta·
do de um cálculo aritmético errado.
(*) Sinopse indireta do discurso.
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A emenda manda excluir ou anular mais uma seção eleitoral, além daquelas
que o parecer anula; e, de acordo com o mapa da secretaria, deduzidos dos candidatos os votos de mais esta seção, o resultado seria diverso daquele que vem graficamente exposto na emenda: o resultado seria ficar o Sr. Carneiro de Rezende com
5.165 votos e o Sr. Christiano Braz iI com 6.157. Estabelecidas tais premissas pela
emenda, que dá o Sr. Carneiro de Rezende como mais votado do que o Sr. Christiano Brazil, conclui ela mesma, no entanto, pela exclusão do Sr. Carneiro de Rezende
e inclusão do Sr. Christiano Brazil.
Aqueles que a submeteram à discussão, que a defenderam e que pretendem a
sua aprovação, pedem à Câmara uma cousa que repugna as regras da aritmética elementar, porque pedem o reconhecimento de um candidato que a própria emenda
considera menos votado do que outros. Mas a Câmara não pode votar este absurdo
e só lhe resta a aprovação do parecer.
Este é que é o caso em debate: não se trata de saber se o alistamento se fez
conforme a lei Rosa e Silva, se as eleições se fizeram com pureza aqui ou ali, se a lei
é boa ou má; trata-se de um caso de verificação de poderes, diante do qual, passado
o momento oportuno, pretende-se, contra o direito e contra a lei escrita, privar de
um lugar, na representação nacional, o 5'? Distrito de Minas.
A lei manda que, diante da anulação de eleições, reduzindo o número de
votos do candidato a menos de metada daquele que foi obtido por outro candidato,
cujo diploma se inutilize, se proceda à nova eleição; mas a este resultado só se pode
chegar pelos trâmites regimentais, tendo o assunto passado pelas Comissões de
Inquérito, perante as quais qualquer Deputado é admitido a justificar emendas. Não
é isto, porém, o que se pmtende para o 59 Distrito de Minas, sobre o qual não há
emenda alguma concluindo por anulação e nova eleição. Já está passado o momento
em que a qualquer um é lícito propor aquela solução: a Câmara, convém repeti-lo,
tem de optar pelas conclusões do parecer ou pelas da emenda, porque foram essas
as únicas trazidas ao seu seio.
Logicamente, não tem outra cousa a fazer porque o Sr. Presidente não pode
submeter a votos uma conclusão não formulada em tempo oportuno.
Discutida esta preliminar, que é prejudicial e decisiva para o voto da Câmara,
convém ir agora de encontro às objeções feitas ao parecer.
A primeira delas é a de que uma certidão não poderia invalidar uma ata e,
principalmente, uma ata protegida por outra certidão. Desde quando se começou a
considerar o Tabelião Público como pertencendo a uma classe inferior aos Mesários?
O Tabelião é um funcionário com responsabilidade profissional e com existência
definida no cargo, não podendo ser contraposto a essa autoridade transitória que é
o Mesário. Demais, não há contradição alguma entre as certidões dadas pelo Tabelião de Campanha. Este Tabelião, à requisição do candidato, Sr. Carneir-o de Rezende, certificou que do Livro De Títulos De Eleitores não haviam sido extraídas as
dos eleitores tais e tais; ao passo que no documento dado ao Sr. Leonel Filho,
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aquele funcionário certificou que do Livro de Recibos de Títulos constavam os
nomes dos mesmos eleitores.
Se as certidões se reportam a livros diversos, elas não se contradizem. O
Tabelião limitou-se a responder ao que lhe era perguntado, sem fazer comentários
sobre datas. Posteriormente, porém, alegada a contradição dos dois documentos,
apareceu um terceiro que, reportando-se ao Livro De Recibos, diz ter lá encontrado
os dos eleitores em questão, datados de março, ou de data posterior à da eleição.
Este último documento corrobora a afirmação do parecer da Comissão.
Outra objeção é a de que se deveria descontar os votos dos eleitores sem
títulos para não prejl!dicar os votos da massa de eleitores que se apresentaram com
diploma; mas, a Comissão responde a esse argumento dizendo: primeiro, que
ninguém pode afirmar que foram esses os únicos eleitores que votaram sem título;
segundo, que no regime do voto cumulativo, seria difícil o desconto sem prejuízo
da verdade e da justiça.
A falsidade alegada não é relativa a uma dessas formalidades inferiores, de
menor importância, e sim a uma formalidade dessas que a lei requer como essencial
para validade do processo eleitoral.
Provado, portanto: 1'? -que a emenda está em desacordo com a aritmética
elementar e não pode ser ap~ovada; 29 - que as certidões em que se fundou o contestante para provar que eleitores votaram sem tftulos são perfeitamente cabíveis;
39- que a circunstância de não haver o contestante nomeado fiscais prova apenas
a lealdade com que entrou no pleito; uma só cousa resta de pé e esta é a verdade e a
justiça das conclusões do parecer.
Exposto assim o caso do 59 Distrito de Minas, acredita o orador que, em relação a ele, como em relação a todos os outros, o critério e a honestidade da Câmara
se hão de afirmar desta vez, como sempre. (Muito bem; muito bem. O orador é
cumprimentado.)
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07.05.1906
O Sr. Presidente - Não há visivelmente número no recinto para
continuar as votações. A Mesa está informada da retirada de alguns Srs.
Deputados.
Passa-se à matéria em discussão.
(É anunciada a discussão única do Parecer n9 40, de 1906, considerando inelegíveis os candidatos diplomados pelos 19-e :F. Distritos de
Minas Gerais, Srs. Domingos Moreira dos Santos Penna e Antonio Gomes Lima; anulando várias eleições do 19 Distrito; reconhecendo Deputados pelo 19 Distrito os candidatos não diplomados Francisco Luiz da
Veiga e Bernardo Pinto Monteiro, e pelo 39 Distrito o candidato não
diplomado, Sr. Henrique de Magalhães Salles, com emenda do Sr. Deputado Pedro Moacyr, reconhecendo Deputado pelo 19 Distrito o candidato diplomado, Sr. José Raymundo Tel/es de Menezes. Tem a palavra o
Sr. Pedro Moacvr.)

O Sr. Pedro Moacyr - Sr. Presidente, não era minha intenção
intervir nos debates desta Casa, logo às primeiras horas dos nossos trabalhos; não tenho para propelir-me à tribuna um irritante prurido de
exibição, porque já vai para dez anos que perpassei por este Parlamento,
em uma época de profunda convulsão política, e tive então a honra de
dirigir aos meus pares, por diversas vezes, a palavra, ocupando-me de
assuntos que entendiam com a própria sorte, estabilidade e ordem da
República. E, se não me move, neste instante, o propósito, que reputarei sempre estreito e subalterno, de tomar parte no debate, sem um
motivo justo que a ele me conduza, apenas aqui me encontro para
significar, para timbrar de modo inequívoco, perante a Câmara dos
Deputados e, portanto, perante o País, a minha posição política no seio
deste ramo do Congresso Nacional, porque é público e notório, e todos
os honrados colegas de representação o sabem e podem atestar, quer
aqueles que compõem a Bancada governamental republicana, quer a
minoria federalista, quais são os compromissos de ordern política e
social, cuja defesa está incumbida a minha desvaliosa pessoa. (Não
apoiados.)
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Acresce que, para manifestações e definições de natureza partidária, ainda não é chegado o verdadeiro momento para esta Câmara,
porquanto ainda se mantêm flutuantes, quase apagadas e indecisas, as
linhas de diferenciação que, inevitavelmente, têm de surgir demarcando
o campo de nossa atividade política e cívica em meio deste órgão do
Poder Legislativo. Na ocasião própria, porém, não me furtarei ao cumprimento de meus deveres, embora esteja completamente convencido
de que serão precisas sempre as oposições, isoladas ou não, que valham
por uma forte vinculação nacional, pleiteando perante o País uma atitude de ordem, uma atitude de tolerância, que não exclui, como ainda há
pouco disse no seu speech que dirigiu à Câmara dos Deputados o nosso
ilustre Presidente, a firmeza dos princípios e a intransigência irrefragável
dos compromissos.
Venho à tribuna, e convém isto salientar, simplesmente para
discutir um caso concreto, restrito, um caso regional, um caso mineiro,
mas que, pelas suas modalidades, pelas suas inevitáveis conseqüências,
poderá ter uma repercussão funestíssima no ânimo público, fazendo
com que baixe o grau de respeito, de estima e de alta consideração, que
jamais deve deixar de existir entre governantes e governados, através da
crítica que nos ouve a nós aqui que trabalhamos para o povo e que do
povo somos emissários.
E, assim, recebi do senhor candidato, unanimemente diplomado
pela Junta apuradora do 1<? Distrito do Estado de Minas, um apelo tão
forte, tão vibrante, tão intimativo à minha consciência de cidadão, às
minhas energias de patriota, aos meus deveres de parlamentar, aos meus
compromissos de oposicionista, que não posso deixar de acudir à sua
súplica.
Mas tomo parte no debate, que vai principalmente de encontro à
representação gloriosa do Estado de Minas Gerais em circunstâncias
singulares e amargas para a minha pessoa.
Sim! Circunstâncias singulares e amargas, porque vejo na deputação de Minas Gerais brilharem pelo talento, pela competência, pelo
savoir faire parlamentar, pela sugestiva silhueta política, oradores, literatos, repúblicas que foram da minha geração acadêmica e que desde
então trançaram comigo sua atividade, seu coração e as melhores e mais
ardentes esperanças de seu espírito na defesa do ideal da democracia e
da Iiberdade.
E eu não preciso e não quero individuar essas personalidades, q1.1e
se destacam de tal forma, de tal maneira, que já vai para cinco ou seis
anos, a Bancada de Minas assumiu uma tal saliência nesta Casa e nos
destinos da República, que acabou afinal conquistando a direção dos
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trabalhos parlamentares da Câmara, pelo seu ilustre Líder, o Sr. Carlos
Peixoto ...
O Sr. Barbosa Lima- Brilhantemente. (Apoiados.)
O Sr. Pedro Moacyr- ... e também do seio dela promanou, por
altas combinações políticas de uma época recente, a candidatura para
Presidente da República e, ainda mais, achando-se representada no
Senado não só por ilustres mandatários do povo mineiro, como o mesmo Senado, com as votações últimas, tem revelado uma evidente, uma
sensível, uma incontestável solidariedade com o pensamento político
que dimana de Minas Gerais, e que se concreta, portanto, nas personalidades da Bancada.
Mas já a sabedoria romana proclamava entre os seus princípios
mais graves e mais severos: "Amicus P!ato, sed magis amica veritas"; e
eu não podia imolar aos sentimentos de profunda afeição que me ligam
aos nobres representantes de Minas, os direitos inconcussos do Sr. Telles
de Menezes, eleito indubitavelmente por mais de 11.000 votos pelo 1 C?
Distrito do Estado de Minas.
Sr. Presidente, é preciso, antes de entrar na apreciação intrínseca
dos argumentos, das provas, dos documentos que constituem este caso,
é preciso salientar que a Bancada de Minas não precisava de mover todas
as pontas de suas baionetas contra estes candidatos avulsos do 1C? Distrito do seu Estado, porque ela já é forte nesta Casa, não só pela qualidade, como disse há pouco, como, outrossim, pela quantidade. São trinta
e tantos Deputados que pesam, consideravelmente, nas nossas votações,
não só pelo seu critério e patriotismo, porém ainda pela massa avultada
e poderosa. Entretanto, surgem, avis rara, três ou quatro candidatos
avulsos, perturbando a unanimidade e a homogeneidade da chapa
oficial, e estes candidatos são sistematicamente sacrificados, depois de
passarem pelo oratório da Comissão de Inquérito que abriu um verdadeiro refreamento de pragmáticas para justiçar aqueles que não deviam
pertencer a esta ou àquela organização política. Alguns desses candidatos viram seus direitos sepultados ante a exigência dominante do dia.
Ainda hoje, sem pretender discutir matéria vencida, porque isto é
proibido pelo Regimento; ainda hoje, foi imolado um republicano histórico dos velhos tempos de catequese - como aqui acentuava o Sr.
Barbosa Lima, com a fulgurância de sua palavra extraordinária-, o Sr.
Leonel Filho.
Entretanto, no semblante da Câmara lia-se, percebia-se, via-se no
fundo da consciência de cada Deputado que este voto, guilhotinando
um representante legítimo do povo, aborrecia-lhe talvez tanto quanto a
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mim; e, certamente, vem gerar no conjunto da política de Minas desalentos, tristezas, revoltas, reações, que não seriam importantes, se elas
não fossem repercutir matematicamente como vão, sobre a vida republicana do País.
Sr. Presidente, a eleição teve três fases. O alistamento, como já
foi observado nesta Casa por outros representantes, do Norte ao Sul do
Brasil, à exceção desta ou daquela irregularidade, que não pode deixar
de ser coeficiente necessário na aplicação de todas as leis democráticas,
o alistamento se fez com correção, com lisura e boa fé. Eu próprio, Sr.
Presidente, e os Deputados da minoria federalista, somos os mais completos atestados, as mais eloqüentes provas de que, pelo menos, em
alguns Estados da República, se procurou entender, compreender, ou
melhor ainda, sentir que a lei eleitoral devia trazer em seu bojo a reforma radical de nossos costumes políticos. (Apoiados.) Sentir, sim,
porque, Sr. Presidente, estou vendo agora pelo espetáculo que se observa nesta Câmara, que de nada podem valer as leis, nada são os artefatos
legais quando à execução dessas leis não preside um sentimento de fé,
quando elas não vão enraizar-se no amor ao regime, no carinho sincero
e leal às instituições.
A prova é esta. Ao alistamento correto, na sua generalidade,
sucedeu em toda parte também correto o processo eleitoral; e se acaso
buscássemos uma prova de que houve relativa correção, nenhuma mais
eloqüente do que esta: depois de 16 anos de República, pela primeira
vez, ouve-se neste recinto a voz de Deputados da Oposição. (Muito
bem.)
O Sr. lrineu Machado - Mas da execução da lei Saraiva saiu um
Partido inteiro triunfante.
O Sr. Pedro Moacyr- Pode também sair da execução séria desta
lei a diferenciação dos Partidos. Ela aparecerá oportunamente; será
necessária porque a Nação está sendo sacrificada em virtude desses
Blocos de unanimidade que não permitem a fiscalização necessária e
imprescindível.
O Sr. lrineu Machado - A política nacional consi~te em fundar
um Partido, e não Partidos.
O Sr. Pedro Moacyr- Sr. Presidente, a eleição enviou para esta
Casa, pelo Estado de Minas, alguns representantes. Não posso, não devo,
não é minha obrigação ocupar-me dos outros casos já julgados ou
daqueles sobre que a Câmara tenha ainda porventura de se pronunciar.
O meu dever é analisar apenas o caso Telles de Menezes.
Sr. Presidente, este candidato apresentou-se avulso; reside em
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Diamantina e é médico muito querido na localidade. Ele já deitou na
opinião pública, pelas suas belas qualidades, raízes profundas de simpatia e consideração, e V. Exas. não ignoram, todos nós bem conhecemos
qual é o valor dos médicos para as eleições. Ele obteve perto de 8.000
votos, que somados a outros de diversas localidades elevam-se de
11.000 a 12.000 votos, colocando-o acima do próprio ex-Líder, o nosso
prezado companheiro, tão competente parlamentar, o Sr. Sabino Barroso. Não surgiu, Sr. Presidente, durante a eleição, nem depois, nem antes,
o mais leve protesto contra a eleição do candidato, eleição que se realizava em urn Estado cultíssimo, no seu primeiro Distrito, onde se presume, e de fato existe, a maior cultura jurídica e social. Pois bem, desde
que foi eleito o Sr. Telles de Menezes, ficou preestabelecida a sua execução parlamentar.
Aqui está um telegrama (mostrando) para o Correio da Manhã, de
14 de abril, deste ano, publicado no número de 16 do mesmo mês.
E i-lo:
"Belo Horizonte, 14 -Seguiram hoje para aí os seguintes
Deputados mineiros diplomados: David Campista, Carlos Peixoto,
Sabino Barroso, Carvalho Brito, Viriato Mascarenhas, Afrânio
Franco, Adalberto Ferraz, Francisco Bressanne, Wenceslau Braz,
Leite Castro, José Bento, João Luiz e Vianna do Castello. Este
foi acompanhado até General Carneiro pela diretoria da Liga
Comercial e grande número de negociantes.
A estação compareceram o Sr. Afonso Pena e a alta administração do Estado.
Ficou resolvido que a Bancada votará pelo reconhecimento
dos Srs. Francisco Veiga e Henrique Salles, por serem incompatíveis por lei os diplomados Domingos Penna e Gomes Lima.
Também ficou combinada a exclusão dos eleitos extrachapa, Telles de Menezes, Ribeiro de Almeida e Leonel Filho, para
serem reconhecidos Bernardo Monteiro, Olegário Maciel e Carneiro Rezende, candidatos da chapa oficial.
Augusto Lima desistiu da contestação, deixando de seguir,
por ser incompatível."
Não é, pois, recente, não é um ato de brusca reação essse pelo
qual se quer imolar o candidato diplomado pela unanimidade da junta
apuradora; é um ato de premeditação consciente, elaborado desde abril,
talvez, de muito antes, desde que foram conhecidos os resultados certos
da eleição de 30 de janeiro e se viu que o glorioso Estado de Minas não
poderia mandar corretamente - perdoem-me o termo, porque não
tenho jamais a intenção de ofender -a esta Casa a unanimidade da sua
representação.
Portanto, a questão da eliminação, do guilhotinamento, da
degola, como disse pitcrescamente uma folha desta Capital, quando
prosseguiam os trabalhos das Comissões de Inquérito, foi mantida nesta
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Casa. Mas havia uma dificuldade extrema para ser eliminado o candidato diplomado, Dr. Telles de Menezes. Contra o alistamento não tinha
havido o protesto, depois feito por esses Srs. Deputados contra o processo eleitoral, por suas irregularidades possíveis ou prováveis. Surgiu,
então, esse alvitre de anular o diploma do Deputado Telles de Menezes,
pelo fundamento de que as eleições procedidas na cid::~de em que trabalha, as eleições de Diamantina, eram clandestinas e fraudulentas. De
sorte que, amputada da votação do Dr. Telles de Menezes essa enorme
soma de quase 8.000 votos, imediatamente, por uma operação simpl íssima de aritmética, tão querida ao nobre Líder, baixava o Dr. Telles de
Menezes e ficava em seu lugar o Dr. Bernardo Monteiro, que obtivera
6.000 votos, mais ou menos.
O parecer da ilustre Comissão estuda não só este caso, que é o
capital, o que enfeixa e domina todos os outros, mas também outras
irregularidades observadas em seções eleitorais de outros Distritos de
Minas. Mas, não nos preocupemos com a análise dessas outras questões
tangenciais, porque elas não vêm ao caso; eu faço questão, exclusivamente, como a Câmara deve fazer, porque esta é que é a questão, das
eleições de Diamantina.
Sr. Presidente, o parecer da ilustre Comissão, antes de ser examinado sob esse ponto de vista, merece uma referência preliminar, que é
substancial para a informação moral da Câmara; o parecer não foi subscrito pela unanimidade da Comissão; mereceu somente as assinaturas de
quatro Srs. Deputados, mas não a do meu ilustre e velho amigo, representante do Pará, Sr. Passos Miranda, que certamente estará no dever
de explicar à Câmara a razão por que, tendo assinado todos os outros
pareceres, exatamente, neste caso, não compareceu à Comissão, deixando, portanto, de subscrevê-lo.
O Sr. Passos Miranda- Peço a palavra.
O Sr. Pedro Moacyr- Acresce que dos quatro membros restantes
houve um, o ilustre Deputado Sr. Bulhões Marcial que, na ocasião dos
trabalhos finais da Comissão, declarou, ao lançar a sua assinatura, que o
fazia com restrições quanto ào considerando do parecer relativo à competência do Poder Legislativo para anular eleições por clandestinidade
ou fraudulência do alistamento, doutrina com a qual não estava de
acordo.
O Sr. lrineu Machado - Essa assinatura vale como um voto em
separado.
O Sr. Pedro Moacyr- Essa assinatura deve valer sim como um
voto em separado, porque essa opinião feriu o ponto essencial da questão, desde que seja vitoriosa a preliminar já, unanimemente quase,
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sustentada nos pareceres das Comissões componentes desta Câmara,
sustentando que o Poder Legislativo não tem competência para julgar
de nulidades de eleições por clandestinidade no alistamento; e aí estão
os pareceres eloqüentes, decisivos, que vou ler. Ora, desde que esta
preliminar fique vitoriosa, no seio da Câmara, to!litur quaestio: o
Deputado é o Sr. Telles de Menezes, como venho aqui demonstrando.

(Muito bem.)
Acabo de ouvir, Sr. Presidente, embora a meia voz, um aparte
que recorda à Câmara que, ainda ontem ou anteontem, no Senado, se
travou discussão forte, ardente, sobre esta questão, a propósito das
eleições do Distrito Federal, cuja anulação era pedida veementemente
por certos candidatos e seus procuradores. Pois bem, o Senado, onde
prepondera a política a que pertencem os nobres Deputados que
querem imolar o Sr. Telles de Menezes, o Senado apoiou, pela maioria
de sua Comissão, a doutrina que aqui sustento, isto é, a incompetência
radical do Poder Legislativo para conhecer do caso que, na hipótese,
inquinaria de nulidade o diploma do Sr. Telles de Menezes.
Disse eu, porém, e é isso que nos interessa mais de perto, que a
Câmara, esta Câmara que aqui está, recentemente, devidamente constituída, esta Câmara tem doutrina firmada, Iíqu ida, perfeita e acabada
sobre o caso em debate. E eu não estou declamando: as provas aqui se
acham.
Reuniu-se a Comissão que tinha de dar parecer sobre as eleições
do Estado do Pará; foi presente a essa Comissão um longo memorial, ou
uma exposição fundamentada, por parte da ilustre Bancada do referido
Estado; e nesse documento se diz textualmente o seguinte: (Lê.)
"É verdade que a Lei nC? 1.269, de 15 de novembro de
1904, que reformou a legislação eleitoral, enumera, entre os motivos de anulação das eleições, o caso de serem elas feitas por
alistamentos clandestinos ou fraudulentos; mas é essa mesma lei
que criou, para conhecer de quaisquer recursos sobre alistamento,
uma Junta composta do Juiz Seccional, do seu substituto e do
Procurador-Geral do Estado, das decisões da qual haja, em certos
casos, recurso voluntário para o Supremo Tribunal Federal. E
como não se compreende em um regime de separação de poderes
que a mais de um se cometa a mesma jurisdi<,;ão ou competência
e, sendo esta matéria stricto jure, é forçoso reconhecer que o
legislador só pode anular eleições sob o fundamento de clandestinidade ou fraude de alistamento, quando tais meios tiverem sido
reconhecidos por decisão da Junta de Recursos ou do Supremo
Tribunal Federal. O contrário seria admitir-se a possibilidade de
decisões contraditórias sobre qualquer desses pontos pelos dois
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Poderes - o Judiciário e o Legislativo-, com evidente desrespeito aos princípios básicos da separação dos Poderes e aqueles que
a própria lei eleitoral estabelece."
Começa então a Oposição a tratar do caso de meritis, ou dos
fatos que a ele acompanharam.
A Comissão homologou, aceitou, sancionou, sem a menor discordância este parecer, esta teoria, esta doutrina e disse: (Lê.)
"6C?) considerando que a Câmara dos Deputados somente
pode anular eleições por vícios no alistamento, quando provada
a sua fraude ou clandestinidade, ex vi do art. 116, § 5C?, da citada
lei eleitoral."
Eu discutirei, se tiver um resto de saúde para isto, discutirei
também este caso; o considerando da Comissão e outros que se lhe
prendem, prevenindo já a própria argumentação que poderia ser desenvolvida contra ele.
Mas não ficou nisto a Comissão, de cujos membros peço liçença
para citar os nomes: Lamounier Godofredo, mineiro, Presidente e Relator; Menezes Dória, Alberto Sarmento, José Marcelino e Balthazar
Bernardino. Estão, pois, Sr. Presidente, o que é interessante, representados nesta Comissão vários Estados que, naturalmente, hão de homologar por seus votos o que a Comissão estabelecer como doutrina Iíquida
em matéria de reconhecimento de poderes. Mas não é tudo. Há, ainda,
o parecer que deu a Comissão sobre as eleições procedidas no Estado de
Sergipe, parecer que, aliás, ainda não foi votado, mas que, entretanto,
pode ser considerado corno um argumento respeitável e não sei se a
Câmara repelirá o parecer desta Comissão, atenta ao conjunto dos seus
antecedentes a harmonia prestabelita, de que falavam os filósofos clássicos, entre as ilustradas Comissões de Inquérito e a Câmara dos Srs.
Deputados. Este parecer é então de urna nitidez absoluta; tem um
verdadeiro relevo em três ou quatro períodos.
O contestante, que era o General Valladão, apresentou a sua
longa contestação, e a Comissão, para rnetodizar o seu trabalho, dividiuo em duas seções e disse: (Lê.)
"Não pode ser tornada em consideração a reclamação do
contestante, nesta parte, porque o meio legítimo e o tempo oportuno pi'lra anulação de alistamentos eleitorais não são, sem a
menor dúvida, o processo de reconhecimento e verificação de
poderes, perante o Congresso Nacional.
Contra os alistamentos feitos, nula ou irregularmente, há
os recursos legais, interponíveis dentro de prazos certos, para
autoridades especiais, únicas com~etentes para anularem tais alistamentos no todo ou em parte."
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Anular alistamento?
O Sr. Pedro Moacyr- Pergunto ao nobre Deputado: se a conclusão for pela vitória do parecer, a que fica reduzido o alistamento de
Diamantina? Podem-se fazer eleições por este alistamento?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Dá licença que eu respon-

da?
O Sr. Pedro Moacyr- Desejo que V. Exa. responda, tanto mais
quanto V. Exa. é um dialético que gosta - e consegue - de reduzir as
questões a nervo com pouca carne. (Riso.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - A Câmara, exercendo a
faculdade conferida pela lei eleitoral, anula as eleições feitas por alistamentos fraudulentos. Enquanto V. Exa. não riscar esta hipótese da lei
eleitoral, não há outro caminho.
O Sr. Pedro Moacyr - Perfeitamente. Também vou estudar esta
hipótese e mostrar perante que Poder cabe recurso para esta fraude.
O Sr. João Luiz Alves apartes.)

Não mostra; não é capaz. (Há outros

O Sr. Pedro Moacyr - V. Exa. está na própria redação que deu à
frase - não mostra na lei-, acusando já a objeção que vai formular
contra o meu argumento; mas, Sr. Presidente, a lei foi complementada
pelo regulamento ..
O Sr. João Luiz Alves ·- Que estabeleceu recurso que a lei não
estabeleceu.
O Sr. Pedro Moacyr- O regulamento ampliou. Além da hipótese
do art. 36, poderá haver recurso de todo o alistamento no caso da
inobservância da regularidade da lei.
O Sr. João Luiz Alves- É o regulamento.
O Sr. Pedro Moacyr- V. Exa. não discutirá que os regulamentos,
em certos casos, completam as boas leis e até mesmo as justificam.
(Apartes.) Os regulamentos não podem transformar a lei; mas podem

161

completá-la. Depois, Senhores, esta é uma questão que nada tem que
ver com o alto ponto de vista em que S. Exas. colocaram o debate a
respeito.
O Sr. lrineu Machado- O orador não se desviará do caminho.
O Sr. Pedro Moacyr- Estou passando por um atalho; mas nada
me desviará da estrada geral.
Além disso, há o parecer, que aliás é subscrito pelos Srs. João
Santos, que é um dos ilustres Deputados novos pelo Estado da Bahia,
Cincinato Braga, nosso velho amigo e colega de trabalhos, Leonel Filho,
um guilhotinado de hoje, Juvenal Miller e Antonio Bastos.
Além do parecer dessa Comissão, que é composta de representantes de vários Estados que, repito, naturalmente não deixarão desamparadas, moral e materialmente, as opiniões de seus representantes nas
várias Comissões de Inquérito, tenho ainda, Sr. Presidente, aqui, o
Parecer n<? 38, de 1906, que aprova as eleições realizadas no 1<? Distrito
da Capital Federal.
Este parecer diz textualmente o seguinte: (Lê.)
"Não fora o que dispõe expressamente o§ 5<?, do art. 116,
da Lei n<? 1.269, de 15 de novembro de 1904, que considera

nulas as eleições quando feitas por alistamentos clandestinos ou
fraudulentos, não tomaria a Comissão conhecimento da aludida
contestação, convencida, como está, de que defende o bom direito quando pensa estar o assunto diretamente afeto à competência
do Poder Judiciário.
E, de fato, o § 2<?, do art. 25 e o art. 36 da lei eleitoral,
providenciando sobre as garantias de que deve ser cercado o alistando, regem, terminantemente, o assunto, indicando os tribunais
perante os quais devem ser julgados os interesses, porventura,
ameaçados e conculcados mesmo.
Os poderes que presidem à governação da República, harmônicos embora, giram, no entanto, em órbitas perfeitamente
definidas e tão bem limitadas que impossível se torna a incursão
de qualquer deles na esfera de ação dos restantes."
Assim, pois, Sr. Presidente, o conjunto dos pareceres, quer nas
suas exposições, quer nos memoriais, quer nos votos que compuseram a
todos eles, firmou pela subseqüente homologação e votação solene da
Câmara, sem discrepância de um só voto, sem a suscitação da mais leve
questão de ordem, firmou a doutrina da "Incompetência radical do

Poder Legislativo para conhecer da clandestinidade ou fraudulência dos
alistamentos no exame das eleições de que resultam os diplomas."
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Mas ocorre-me agora ao esp!'rito um argumento que é, por assim
dizer, indireto, mas que, entretanto, deve ter o máximo valor perante a
consciência dos Srs. Deputados pelo Estado de Minas Gerais.
Esse alistamento, inquinado de clandestinidade e fraudulência,
esse alistamento manchado de tantos v{cios, esse alistamento, que não
traduz a sinceridade, a honorabilidade, os bons desejos de acertar em
matéria política do honrado povo mineiro, esse alistamento, que só
poderia ser feito, justificado, atenuado em outras épocas, a cujos desmandos veio pôr cobro definitivo a reforma eleitoral; esse alistamento,
que serviu para eleger, no dia 30 de janeiro, o Sr. Telles de Menezes, foi
o mesmo que serviu, sem o mais leve protesto, também, para eleger o
velho republicano mineiro, o ilustre Sr. João Pinheiro, ao alto cargo de
Presidente do Estado de Minas, na eleição que teve lugar em 7 de
março.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Ainda não se discutiu o
reconhecimento.
O Sr. Pedro Moacyr- Não se discutiu! Perfeitamente.
Mas a verdade é que esses eleitores votaram na eleição de 7 de
março por esse alistamento; portanto, trinta e tantos dias depois de verificada a sua clandestinidade e fraudulência na eleição de 20 de janeiro.
E pelo mesmo alistamento foi votado na eleição presidencial, realizada
a 1'? de março, o Sr. Afonso Pena, distinto filho do Estado de Minas
Gerais.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- E cujos poderes ainda não
foram reconhecidos.
O Sr. Pedro Moacyr- Sim! Vamos ver se no reconhecimento dos
poderes V. Exas. naturalmente levantam esta questão da anulação do
alistamento de Diamantina.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Evidentemente, a questão é
digna de importância. (Há outros apartes.)
O Sr. Pedro Moacyr - Não estou tratando, nem está aqui em
causa a coerência de pessoas; estou tratando da ordem lógica dos fatos.
Trata-se, pois, exclusivamente, de narrar os fatos, e da narração
desses fatos ver-se-á quais os argumentos que eles comportam.
Passo, Sr. Presidente, embora tivesse mais alguma causa a dizer
sobre esse ponto da questão, a uma outra ordem de considerações,
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levantando-a no propósito de refutar, se os meus fracos recursos permitirem, outros argumentos em que se baseiam a ilustre Comissão e a
representação de Minas Gerais, para excluir desta Câmara o candidato
unanimemente diplomado.
O outro argumento temeroso e formidáveL r.om uma presunção
que não pode ser recusada de fraude no alistamento, foi que este alista
menta foi lançado nos livros não remetidos pelo Juiz Seccional da
Capital de Minas, mas em livros requisitados pelo Presidente da Comissão Municipal, que é o Juiz de Direito da localidade.
V. Exas. sab~m que a lei, previdente e providente, estabeleceu
que, no caso de não chegarem a tempo os livros pedidos pela repartição
do Juízo Seccional, podia esta Comissão qualificadora requisitá-los das
municipalidades respectivas.
Foi o que se fez, porque os livros do alistamento do Ju(zo Seccional, remetidos para Diamantina, segundo prova exuberante, completa e
irrefragável, dada no documento n<? 6, exibido pelo candidato contestado, foram ter a outra comarca, à Comarca de Araquaí, de onde vieram,
já depois de começado o alistame11to os livros devolvidos para seu lugar
de destino, que é Diamantina. Mas, na época legal, não estando os livros
que tinham sido assim desviados, extraviados, a Comissão requisitou-'Js
da municipalidade, a municipalidade os forneceu e o alistamento se fez
com a máxima regularidade nesses livros.
Que há, pois, que dizer contra a procedência da inserção, do
lançamento do registro desse lançamento nesses livros, que são os livros
da lei? Absolutamente nada.
Entretanto, argúem contra a regularidade, contra a legitimidade
desses livros, que eles não foram nem abertos, nem encerrados pela
Comissão qualificadora municipal.
Demais, os livros que foram fornecidos pela Câmara Municipal,
que tiveram a rubrica do Presidente da Mesa qualificadora, que é Juiz
integérrimo, e a cujo caráter os nobres Deputados não fazem a menor
referência hostil, esses livros, que foram abertos e encerrados pela totalidade da Comissão qualificadora, são ou não livros que excluem toda e
qualquer hipótese de fraude para o alistamento?
Se estas provas não servem, quais as provas que a Câmara poderá
exigir?
Sr. Presidente, Ii muitos dos pareceres formulados e aprovados
por esta Câmara. Nenhum deles, porém, pode levar as nossas exigências
até este ponto.
Acresce que, se o Sr. candidato Telles de Menezes havia organizado, promovido ou contribuído para a organização de um alistamento
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clandestino, surge a segunda questão: como - dizei-me com franqueza,
com abundância de alma -como poderia ser clandestino um alistamento, a respeito do qual se provou por documentos trazidos pelo candidato a esta Câmara, que foi feito coram populo, à luz meridiana, citados
os alistandos, publicada a lista dos incluídos e dos excluídos, publicados
editais de convocação, de encerramento, etc.? (Pausa.)
Mas, Sr. Presidente, uma outra consideração maior do que estas
domina o assunto para pulverizar esta alegação de clandestinidade que,
creio, não será mais reproduzida pela Câmara: e é que à Comissão foi
presente pelo ilustre candidato contestado um documento completo,
exaustivo, provando que tinha havido recursos desse alistamento, quando vários desses recursos tinham tido provimento, e que a outros a
Junta de Recursos negara o mesmo provimento.
Senhores, pois um alistamento feito com este escrúpulo, com
esta regularidade das formalidades processuais, pode ser inquinado de
irregularidades tais, que viciem a eleição, para se arrancar o diploma ao
Deputado eleito, Telles de Menezes?
Sim, porque, se esta consideração não prevalecer, a cadeira é dele.
Disse, quando redigi a minha emenda que, pelos meios próprios,
em tempo próprio, perante o Poder competente, haveria recursos contra
as irregularidades, as fraudes, os vícios dos alistamentos de Diamantina.
É uma das principais cidades de Minas; podia exercer-se perfeita e facilmente a crítica sobre todos os fatos políticos que lá se desenrolam.
Além disto, diz o§ 1C? do art. 25, da Lei Eleitoral, que "quando o
alistamento é indevido, cabe o recurso contra ele a qualquer cidadão do
Município."
A lei nem sequer exige do cidadão qualidades eleitorais, isto é,
próprias, já definidas por título anterior.
A palavra indevido é uma palavra lata, é uma palavra compreensiva, ou melhor, abrange todas estas modalidades, todos estes aspectos de
fraudulência, clandestinidade, etc.
Alistamento indevido é aquele que é feito contra as regras previstas nJ lei, que são outros tantos deveres para alistandos e para funcionários encarregados da execução da lei eleitoral.
Pois se existiam esses vícios poluindo o alistamento de Diamantina e eles eram de tal ordem, que impressionaram o espírito da nobre
Comissão, por que qualquer cidadão em Diamantina não se lembrou de
apresentar um recurso contra esse alistamento?
O Sr. João Luiz Alves- Em globo?
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O Sr. Pedro Moacyr - A hipótese de alistamento em globo é a
hipótese de outro artigo da lei; é a hipótese do art. 36.
Dirá então o nobre Deputado: deve-se entender o art. 25, § 2<?, no
sentido de reclamações individuais contra o alistamento, isto é, contra
estas ou aquelas inclusões ou exclusões do alistamento.
Então, a lei estabeleceu o art. 36 para hipótese mais ampla, mais
geral, de haver recurso contra todo o alistamento procedido no Município.
Mas esse recurso devia ser interposto se o alistamento foi mal
feito, foi defeituoso, foi vicioso, foi fraudulento; devia ser interposto
dentro dos 30 dias, contados da sua publicação.
Note-se, Sr. Presidente, que, segundo me parece, uma das argumentações feitas pelos representantes mineiros é também a da não
validade da Comissão organizadora da qualificação.
O Sr. João Luiz Alves- Não.
O Sr. Pedro Moacyr- Mas eu aceito a hipótese para ir até os seus
fundamentos, para excogitar, como se fosse advogado do diabo, para
dizer tudo, para examinar tudo que se podia dar contra a argumentação
que eu desenvolva.
Se pertencia à Comissão qualificadora o cidadão que era Promotor Público e exerceu a promotoria no Município, esse cidadão estava
completamente incompatibilizado para fazer parte desta Comissão.
Mas esta doutrina não é correta, não procede, e há na própria
legislação mineira um aviso do seu Governo. (Lê.)
Então, pois, me parecem provados, com os argumentos que podia
formular a esta hora adiantada, os pontos principais do que eu me propunha demonstrar, isto é, que a Câmara, preliminarmente, não pode
tomar conhecimento da matéria de nulidade, por fraude ou clandestinidade do alistamento de Diamantina e, por conseguinte, das eleições,
para saber se estas nulidades invalidam o diploma conferido ao Sr.
Telles de Menezes.
Ficou perfeitamente Iíquido este ponto.
Esta é a doutrina da Câmara, dita por vários modos, com mais
brilhantismo, com outra cópia de argumentos, com outra seriação de
dialética, com outra clareza de disposição mas, em substância, reproduzindo o cerne da minha argumentação.
Ficou também demonstrado que o alistamento foi feito em livro
próprio, com todas as formalidades processuais externas, exigidas pela
própria lei eleitoral.
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E, ainda mais, finalmente, que não houve recurso em tempo
próprio para o Poder competente e por via competente.
Sr. Presidente, a Câmara se entender, na sua alta sabedoria, que
deve desprezar os princípios fundamentais da verdade eleitoral e da
justiça política, para reconhecer, em lugar de um Deputado legitimamente eleito, um homem bom e sério -eu o conheço -ex-Prefeito de
Belo Horizonte, o Dr. Bernardo Monteiro, mas que não é Deputado
porque teve 6.000 votos escassos, quando o candidato diplomado teve o
dobro dessa votação; a Câmara dos Deputados, se, em sua alta sabedoria, repelir os recentíssimos precedentes, firmados com tanta lógica e
relevo no seio de todas as suas Comissões de Inquérito e robustecidos
pelas suas constantes e solenes votações - porque não se trata aqui da
questão de um homem, mas de um princípio -terá dado um exemplo
funesto, um exemplo definitivamente desalentador, e a reforma eleitoral, que traz o nome de Rosa e Silva, irá para o arquivo de todas as
outras leis, ferida de morte, não pelos golpes vibrados pela Nação brasileira nas urnas, não pelas Comissões de alistamento, não pelas Comissões que organizaram e presidiram o processo eleitoral, mas pelo Poder
que Barbosa Lima disse que devia representar aquele papel que o conclave representa na organização eclesiástica, pelo Poder supremo, o
fecho, a abóbada, a cúpula da nossa organização política: pelo Poder
Legislativo.
Não venho defender neste momento, por esta ou aquela parcialidade pessoal, os direitos do Dr. Telles de Menezes, a quem não conheço
senão de nome; venho defender com previsão, com previdência elementar, os direitos das próprias oposições, porque, se este Deputado for
sacrificado, como já foi sacrificado o Dr. Leonel Filho e como serão os
raros que aqui vieram representando o pensamento das oposições em
certas circunscrições da República, então as válvulas constitucionais são
inúteis e se justifica para sempre o ceticismo do povo brasileiro, que
tem arrostado através de 16 anos com essa tremenda crise de ordem
moral, política e econômica, em que se debate e que é confessada pela
quase unanimidade dos republicanos.
Ainda há poucos dias foram proferidas, por vários oradores, vindos de diversas procedências, com temperamentos diferentes, com
responsabilidades políticas quase antípodas, frases da mais melindrosa
relevância na atualidade política. E proferidas por quem? Por fundadores do regime, por homens que não lhe têm negado o seu concurso, a
sua colaboração; por homens que podem ter errado crassamente muitas
vezes, mas aos quais não se pode negar o sentimento de profunda fé nas
instituições vigentes.
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Estamos, Sr. Presidente, no princípio de nossos trabalhos; precisamos dar ao País exemplos de ta I ordem, que não sejam apenas
palavras convencionais, aquelas que V. Exa., julgando representar o
pensamento da Câmara, há pouco proferiu, com a solenidade do seu
cargo, do alto dessa cadeira. V. Exa. disse, abrindo perspectivas róseas,
largos horizontes de esperança a todos os brasileiros, que estava feita a
ordem, que a Nação progredia, que nós nos achávamos no melhor dos
mundos, que as agitações tinham passado.
Não, Sr. Presidente! Perdoe-me V. Exa. que apresente também
uma emenda a esses conceitos, proferidos por um homem que tanto
respeito. Não, as agitações não terminarão enquanto não se fizer neste
recinto a pura, a estrita, a honesta justiça. Um mineiro, que domina
como verdadeiro sol o sistema planetário da jurisprudência sul-americana; um mineiro que é considerado por gregos e troianos como incontestável relíquia do nosso passado histórico, político e até literário; um
mineiro que presidiu aos Conselhos da Coroa, disse, com tanto ceticismo, cetismo ai iás tão distante da alma desse generoso povo e que
pareceu ter sido herdado pelo nobre Líder, Sr. Carlos Peixoto, disse que
"a política não tem entranhas."
É este aforismo bárbaro, representativo de todas as atrocidades
das chamadas conveniências ou razões de Estado, que está agora dirigindo a verificação de poderes. Essa divisa infecunda, essa divisa materialista, essa divisa que faz perder a fé nos homens e nos princípios e que só
poderia ter sido justificada por circunstâncias especiais do momento,
dada a índole de seu prolator; essa divisa, porém, não se abriga no meu
peito, não se aninha dentro em mim. E eu peço à Bancada ilustre de
Minas Gerais, aos dignos membros da Câmara dos Deputados, de uma
Câmara republicana, que se lembrem, quando forem votar o parecer, de
que há, em contraposição a essa divisa, aquela outra que é o postulado
máximo de toda a política verdadeiramente republicana: "A política é
filha da sã moral e da razão", pensamento expressivo e eloqüente,
oriundo do grande fundador da nossa nacionalidade. (Muito bem; muito
bem. O orador é muito cumprimentado.)
O Sr. João Lopes- Peço a palavra.
O Sr. Presidente - O Sr. Passos de Miranda tinha pedido a palavra, mas o Sr. Deputado pelo Ceará tem preferência, como Relator.
Devo prevenir a V. Exa. de que só faltam trinta minutos para terminar
a hora.
Tem a palavra o Sr. João Lopes.
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O Sr. João Lopes - Sr. Presidente, serei breve, mesmo porque,
não poderia acompanhar o brilhante orador que me precedeu, ocupando a atenção da Câmara de modo feliz e agradável como S. Exa. o fez
com a sua eloqüente oração.
E, vindo à tribuna sustentar parecer de que sou Relator, começo
dando parabéns à Câmara e à Nação por ouvir outra vez ecoar neste
recinto a palavra do jovem jurista, convencido e ardoroso republicano,
que as vicissitudes pol lticas haviam afastado de nós, e outras circunstâncias felizes de que nos devemos regozijar, trazem novamente ao seio
da representação nacional.
Infelizmente para mim, Sr. Presidente, a primeira vez que a
Câmara ouve a sua palavra, na Legislatura que começa, é contra um
desvalioso trabalho do humilde orador que está na tribuna e que evidentemente não pode deixar de reconhecer e confessar estar diante de um
adversário gigante, pela eloqüência e pelo saber, como orador e como
mestre do Direito, de que é um dos cultores mais ilustres.
Entretanto, procurarei sustentar o parecer da 5? Comissão de
Inquérito que, se tem contra si o valoro!>o advogado do ilustre candidato contestado, tem por si o apoio de outros nomes autorizados não
menos ilustres, quais os dos meus distintos colegas da Comissão de que
fui Relator, e tem por si a sinceridade e boa fé com que, por essa Comissão, foram estudados todos os documentos, todos os fatos, todos os
elementos de inquérito relativos ao 1<? Distrito de Minas.
Sr. Presidente, tenho ouvido, desde o debate nas Comissões de
Inquérito até a discussão no plenário, no recinto desta Casa, sobre
reconhecimento de poderes, as apóstrofes à Câmara e à Nação, para a
regeneração dos costumes eleitorais, mediante as virtudes da nova lei,
de marcar, da existência desta em diante, uma nova era para a vida
política da República.
Pois bem, a 5? Comissão de Inquérito não teve menos que os dignos adversários do parecer a preocupação de que seja a lei nova o ponto
de partida da regeneração dos costumes políticos e foi, em nome dessa
lei e dos seus patrióticos intuitos, que a Comissão chegou às conclusões
do parecer que se discute.
A Comissão, Sr. Presidente, encontrou-se diante da contestação
apresentada contra o diploma do Sr. Telles de Menezes, em face de
alegações de diversas ordens, enumeradas no parecer e que não repetirei
neste momento. A mais grave de todas é a que consta do item n<?6, aqui
mencionado, e que se refere ao alistamento eleitoral de Diamantina.
Antes de tudo, a Comissão procurou estabelecer a preliminar de
que a Câmara tinha competência irrecusável, não para anular o alistamento, como se tem dito e escrito, causa de que não se cogitou, mas
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para anular eleições feitas em virtude de alistamentos fraudulentos ou
clandestinos. Havia a disposição iniludível da lei, havia toda argumentação produzida em favor desta atribuição, havia todo o elemento e havia
o absurdo decorrente da doutrina contrária.
A Comissão estabeleceu, pois, a preliminar, e a este respeito não
lhe restou dúvida, nem do ponto de vista literal do dispositivo da lei
nem de qualquer interpretação. E o próprio contestado expressamente
o reconheceu.
É a última dúvida que cairia perante a Câmara, em face da mais
autêntica das interpretações, aquela que lhe deu o próprio autor da lei,
o Sr. Senador Rosa e Silva, no voto vencido que assinou, sobre a eleição
para Senador pelo Distrito Federal.
O Sr. Estácio Coimbra - Vencido, não apoiado. Foi um voto em
separado, concluindo pela nulidade.
O Sr. João Lopes- Perfeitamente.
Vencido, digo, por não haver prevalecido no ânimo da Comissão.
Estabelecida a preliminar, passou a Comissão a examinar os documentos que provavam, não que o alistamento fosse clandestino, caso de
que não cogitavam as alegações, mas que fora feito com a ausência absoluta de todos os requisitos exigidos pela lei eleitoral para cercá-lo de
autenticidade e verdade, com preterição de todas as formalidades substanciais.
Foi assim com relação aos livros que serviram para o alistamento.
O ilustre representante do Rio Grande do Sul, o meu honrado
amigo que acaba de refutar com tanto vigor o parecer da 5?Comissão,
pretendeu ter deixado provado à Câmara que os livros, que serviram
para o alistamento de Diamantina, tinham a autenticidade que a lei
exige para que pudessem servir neste trabalho preliminar eleitoral; mas
não é verdade.
Contra a certidão exibida por S. Exa. existe a certidão do escrivão do Juiz Seccional mostrando que os livros não tinham nem a
rubrica dessa autoridade nem tampouco a dos mesários, no caso de
terem servido para o alistamento livros requisitados da Câmara Municipal, como exige expressamente a lei.
Assim, se não foram fornecidos pelo Juiz Seccional, como confessa o próprio candidato contestado, não foram também pela Câmara
Municipal, porque o Juiz declara que não recebeu qualquer comuni~a
ção dessa requisição, o que também é imprescindlvel, segundo a lei.
O Sr. João Luiz Alves- Nem consta dos livros semelhante causa.
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O Sr. João Lopes- Assim, nem pelo Juiz, nem pela Câmara ou
por qualquer outra repartição pública, foram fornecidos os livros que
serviram no pretenso alistamento eleitoral de Diamantina.
Daí a pretender o meu ilustre amigo, que defende o direito do
candidato contestado, que a Comissão tenha atribuído a este candidato
preparo de um alistamento fraudulento, vai uma grande distância; a
Comissão estava longe disto e o humilde Relator ainda mais longe. A
Comissão não disse que foi S. Exa. quem fraudou a lei com a fraude
do alistamento.
O ilustre advogado do candidato contestado apresentou muito
poucos documentos que pudessem pretender para invalidar aqueles que
a Comissão teve diante de si. O candidato contestado apresentou, entre
outros documentos, certidões fornécidas por um escrivão que as dava,
exclusivamente, a S. Exa., recusando-as, como se vê da contestação, ao
contestante para provar o que pretendia contra o diploma do candidato
contestado e, ainda assim, são exuberantes e completas as provas que
firmaram a convicção da Comissão e serviram de fundamento ao
parecer.
Ora, diante de fatos positivos, diante da ausência completa de
autenticidade do~ livros, ficou evidente no espírito da Comissão que se
tratava de um alistamento fraudulento, ao qual faleciam todas as formalidades que a lei exige, para que a qualificação de eleitores represente a
verdade e tenha autenticidade irrecusável.
Deste ponto capital foi fácil chegar à verificação de todas as
outras irregularidades e ilegalidades flagrantes do alistamento de Diamantina.
Nestas condições, obedecendo aos mesmos intuitos e à mesma
sinceridade que tanto acalorou o discurso do meu ilustre amigo, assim
no exórdio eloqüente como na brilhante peroração, a Comissão entendeu que fazia bom serviço à Câmara e à verdade eleitoral, que ficava de
pleno acordo com a letra e com o espírito da sábia reforma eleitoral, e
mais com os elevados intuitos que a inspiraram, deixando de computar
como votos verdadeiros, como votos reais, como a expressão do sufrágio do 19 Distrito de Minas, aqueles que foram dados ao candidato
contestado, em virtude do alistamento eleitoral de Diamantina.
É este, Sr. Presidente, o único ponto do meu parecer sobre que
versou o discurso do ilustre Deputado que o combateu.
São estas as poucas considerações que entendo dever fazer, pois
que presumo estar suficientemente desenvolvida, no parecer, toda a
argumentação necessária, todos os fundamentos das conclusões a que
chegou a 5~ Comissão de Inquérito e que não foram destruídas pelo
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meu ilustrado amigo que, com tanto brilho, iniciou o debate, em defesa
do diploma contestado.
O Sr. Passos Miranda- Sr. Presidente, não perdoaria ao talentoso
Deputado pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Pedro Moacyr, colocar-me na
violenta necessidade de contraditar a honrada Bancada mineira, se,
além do apelo por S. Exa. a mim feito, outra preocupação mais séria e
mais importante, qual a de sustentar o que afirmei na contradita que,
de par com os colegas do Pará, ofereci às contestações apresentadas às
eleições ali havidas - não me forçasse a sair do silêncio que eu desejava
manter sobre o parecer em debate.
·
Não estivera presente à última reunião da Comissão de Inquérito,
o que é comprovado pela própria letra da ata descrita por outro digno
companheiro - não por mim - como o Secretário nomeado.
Nesse mesmo dia, porém, dada a harmonia de vista em que sempre estivemos - já extra Comissão - me foram presentes, a ver se eu
queria assinar os dois pareceres lidos naquela reunião, a saber: um,
relativo às eleições do 19 Distrito e outro, referente às eleições do 69
Distrito de Minas Gerais. Assinei este último, recusando assinar aquele
que está neste momento em debate, porque só o poderia assinar vencido. E o voto assim dado, com os fundamentos que o haviam de justificar, poderiam constituir surpresa para o ilustre contestante.
Agora, que fui nominalmente chamado ao debate, não leve a mal
a honrada Bancada mineira - e S. Exa. e a Câmara me permitam- que
exponha em breves palavras as razões que me levaram a tal proceder.
Sustentei na aludida contradita que atribuindo a lei ao Poder Judiciário os recursos sobre alistamento a todo e qualquer eleitor dentro
de certo e determinado prazo, não pode nem deve o Legislativo apreciar
mais a validade ou nulidade dos alistamentos feitos e acabados dentro
desse mesmo prazo fixado na lei. (Apoiados.)
Senhores, todas as leis especiais que fizermos se hão de enq\Jadrar nos princípios gerais de nossa organização política. Ora, parece-me
que isso repugna - fazer o Judiciário como Poder orgânico da Nação
pronunciar-se sobre um assunto qualquer e sobre ele emitir uma decisão
que não seja decisão definitiva. E se há de ser definitiva, como permitir
que outro Poder paralelamente, concomitantemente e, o que é pior,
posteriormente venha dar uma decisão em sentido contrário, muito
outra e até contraditória?
Não será admitir a possibilidade ou mesmo fornecer pábulo às
contradições entre os poderes orgânicos da Nação que, como é sabido,
independentes e separados nas respectivas funções, devem andar harmônicos e acordes no tocante aos fins primaciais do Estado?
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Eis por que não assinei o parecer - porque era uma conclusão
esta a que chegaríamos inteiramente em desacordo com a primeira
premissa que o parecer tinha estabelecido.
Por estas breves palavras já podeis bem compreender toda a
amplitude do meu pensamento e tudo o que, ademais, está subscrito por
conclusões dessas premissas na aludida contradição a que me referi.
E foi o motivo por que não assinei o parecer, porque se o assinasse seria vencido; e, repito, entendo que o voto assim dado, com os
fundamentos que o haviam de justificar, implicaria surpresa para o
candidato contestante.
É o que tinha a dizer. (Muito bem.)
(O Sr. João Luiz Alves requer prorrogação da hora por 60 minutos para continuar a discussão do Parecer n940, de 1906.
Consultada, a Câmara concede a prorrogação pedida.)

O Sr. João Luiz Alves(*) diz que vem ao debate para, de acordo com
o ilustre Relator, dizer que a preliminar da competência do Poder Legislativo para
anular eleições por vícios do alistamento está no texto expresso da lei (art. 116, §
5<?). Aduz argumentos em abono dessa tese e, passando ao caso em debate, diz que
o alistamento de Diamantina não pode ser aceito por falta de autenticidade e por
terem sido aceitos, contra a lei, cidadãos que não provaram as qualidades de eleitor.
O Sr. Adolpho Gordo ( *) ouviu, com religiosa atenção, os eloqüentes
discursos dos nobres representantes do Ceará e Minas Gerais; mas não ficou convencido da procedência do parecer e negar-lhe-á, por isso, o seu voto.
A digna 5~ Comissão de Inquérito assentou esse parecer nos fundamentos
seguintes: a lei eleitoral dispõe no art. 116, n? 5, que são nulas as eleições quando
se fizerem por alistamentos clandestinos ou fraudulentos. Ora, diz a Comissão, as
eleições feitas em Diamantina, onde o candidato diplomado, Telles de Menezes,
obteve 7.877 votos, são nulas por ser fraudulento o alistamento eleitoral dessa
Comarca: 1?, porque os livros utilizados não foram remetidos pelo Juiz Seccional;
29, porque também não o foram pela Câmara Municipal; 3?, porque não foram devidamente rubricados; e 4'?, porque os alistados ofereceram como prova de idade
títulos eleitorais anteriores.
O orador, antes de examinar cada um desses fatos, necessita fazer algumas
considerações preliminares.
Pode qualquer das Casas do Congresso, na verificação de poderes de seus
membros, considerar nulo qualquer alistamento eleitoral por ter havido preterição
(*) Sinopses indiretas dos discursos.
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de formalidades essenciais? A citada disposição legal o determina. Mas, scire leges
non est verba earum tenere: é indispensável conhecer o espírito da lei, averiguar os
intuitos do legislador, repelir qualquer interpretação que conduza ao absurdo ou a
qualquer contradição com os princípios cardeais do regime ou com outros preceitos
legais.
Para decidir aquela questão cumpre distinguir.
A lei confere aos Juízes de Direito e a autoridades judiciárias, conforme a
localidade, a atribuição de convocar e presidir as Comissões de alistamento; determina a época e os prazos em que essa convocação deve ser feita e em que a Comissão
deve funcionar; estabelece quais as pessoas que devem compor a Comissão, exige
que sejam publicados os editais de convocação e os nomes dos membros da Comissão e que sejam anunciados o dia, lugar e hora em que ela deve funcionar; estabelece
as formalidades do alistamento e os requisitos que todo o alistando deve provar;
manda publicar, terminados os trabalhos, a lista dos incluídos e dos não incluldos;
convida os interessados a interporem os seus recursos no prazo de 15 dias; cria nas
Capitais dos Estados uma Junta de Recursos; dá das decisões das Comissões de
alistamento duas espécies de recursos- uns individuais, relativos às inclusões indevi·
das ou não inclusões e outros relativos a todo alistamento e, ainda, das decisões
da Junta de Recursos, anulando ou não alistamentos, dá recurso para o Supremo
Tribunal Federal.
Ora, quando um alistamento assim é feito, presidida a respectiva Comissão
pela autoridade judiciária competente, nos prazos legais, e publicadas todas as convocações e convites, de modo a terem todos os cidadãos ciência dos trabalhos da
Comissão e poderem interpor os recursos que entenderem convenientes, é evidente
que, em tal caso, quando o alistamento é assim afeto em termos legais ao Poder
Judiciário, só a este compete anular ou não o mesmo alistamento, e a sua sentença
será a última palavra no assunto. O alistamento, diz a lei, em tal hipótese, será
permanente. Se qualquer das Casas do Congresso tivesse autoridade para anular o
alistamento, usurparia funções que a própria lei conferiu ao Poder Judiciário, e,
colocando-se acima desse Poder, poderia anular as suas decisões- conclusão absurda que o novo regime de franca separação de poderes repele in limine.
Suponha-se, porém, que um Juiz de Direito, chefe partidário em sua Gomar·
ca, sem escrúpulos de qualquer natureza, desses que não recuam diante de meios
para conseguirem seus fins e que convertem seus cargos em instrumentos de vinganças políticas, deixa passar o prazo legal sem fazer alistamento e, posteriormente,
cercado de três ou quatro amigos, faz um alistamento clandestino, no qual inclui
apenas os seus correligionários. Por isso mesmo que o alistamento é clandestino, os
demais cidadãos da Comarca não podem interpor qualquer recurso, nem fazer qual·
quer protesto. Suponha-se ainda que, depois de feito um alistamento em termos
legais e de esgotados todos os recursos, o Presidente da respectiva Comissão remete
aos Presidentes das Mesas Eleitorais não cópias autênticas, mas listas falsas de pre·
tensos eleitores, usando assim de fraude. Em qualquer dessas duas hipóteses de
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alistamento clandestino ou fraudulento, pode a Câmara ou o Senado, na verificação de poderes de seus membros, anular as eleições que por eles se fizerem. Eis
como se deve interpretar a citada disposição legal.
Ora, o alistamento de Diamantina foi presidido pelo Juiz de Direito da
Comarca, foi feito na época legal; foram publicadas todas as convocações, anúncios
e convites; foram publicadas, depois de terminados os trabalhos, as listas dos incluídos e dos não incluídos; foram interpostos recursos das decisões da Comissão de
alistamento, tendo sido uns providos e outros não providos.
Esse alistamento é, pois, permanente, na frase da lei, e não pode ser considerado fraudulento ou clandestino, pelo princípio de Direito que- ares judicata pro
veritate habetur.
Mas, quando mesmo pudesse qualquer das Casas do Congresso considerar
nulo, em qualquer hipótese, um alistamento, não poderia, porém, fazê-lo no caso
ora submetido a discussão.
O orador demonstra que, em face da disposição terminante da lei, não é
formalidade essencial que os livros sejam fornecidos pelo Juiz Seccional, pois
podem sê-lo pela Câmara Municipal, e, apoiado em certidões e outros documentos
oferecidos pelos interessados à Comissão de Inquérito, demonstra mais que os livros
que serviram no alistamento de Diamantina foram remetidos pela Câmara Municipal
e foram devidamente rubricados.
Se foram aceitos, porventura, como prova de idade dos alistados, títulos de
eleitor anteriores e se isto constituiu fraude, na opinião da Comissão, dessas inclusões deviam ter sido interpostos recursos, competindo à respectiva Junta, na forma
da lei, decidir em última instância.
Mostra o orador o absurdo do conceito constante do parecer e, lembrando
um aviso do Sr. Ministro do Interior, que consagrava a doutrina de que os títulos
eleitorais constituíam prova de idade, pondera que somente esse aviso em que as
Comissões de alistamento fundaram as suas decisões exclui, por completo, a presunção da fraude.
Depois de muitas outras considerações, o orador conclui o seu discurso,
dizendo que o candidato diplomado, Sr. Telles de Menezes, obteve mais de 12.000
votos, enquanto que o Sr. Bernardo Monteiro não obteve 6.000, e se a Câmara
quiser rasgar o diploma conferido pela grande maioria do eleitorado do 1<?Distrito
de Minas àquele candidato e entregar a cadeira que lhe pertence nesta Câmara ao
Sr. Bernardo Monteiro, praticará um ato, talvez justificável perante pequeninos
interesses partidários, mas, perante interesses de ordem superior, cometerá um
verdadeiro atentado. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Ribeiro Junqueira (sem revisão do orador) ~Sr. Presidente,
quatro palavras apenas. A Câmara me relevará a ousadia de ocupar a su9
atenção. Não venho discutir o caso tão brilhantemente debatido, mas
apenas aproximar algarismos e mostrar que a certidão fornecida pelo
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candidato contestado, por intermédio do Deputado do Rio Grande do
Sul, prova a fraude do alistamento.
O art. 89 da lei eleitoral dispõe que quatro meses depois da publicação da lei, o Juiz de Direito da Comarca, ou quem suas vezes fizer,
convocará os membros do Conselho Municipal e a maioria dos contribuintes do Município, etc.
A lei é de 15 de novembro de 1904. Não me recordo bem da data
de sua publicação, mas creio que foi publicada a 16, e admitido que o
fosse a 16 de novembro, no dia 16 de março completavam-se quatro
meses. Nesta data devia o Juiz de Direito da Comarca convocar os membros do Conselho Municipal, os maiores contribuintes para, no prazo de
10 dias, isto é, a 26 de março, se reunirem.
Entretanto, a certidão apresentada pelo ilustre representante do
Rio Grande do Sul declara que os livros do alistamento estavam rubricados pelos membros da Junta e que de um deles constava o segu1nte
termo de abertura:
"Servirá este livro para nele serem lavradas as atas da reunião dos respectivos eleitores. Contém 100 folhas. Diamantina,
23 de março de 1906."
Pergunto: se a Comissão de alistamento devia ser organizada a 26
de março, como é que a 23 ela tinha aberto e rubricado os livros?
Pelo art. 12 da lei, cinco dias depois de tudo organizado, começaram as Comissões de alistamento os seus trabalhos. Portanto, as
Comissões de alistamento deviam começar seus trabalhos a 2 de abril.
Suponhamos que tenha sido a 19 de abril. Ora, o art. 49, § 29
determina também o seguinte:
"Quando até cinco dias antes daquele em que deve instalarse a Comissão de alistamento não tiver a Comissão recebido os
respectivos livros, deverá requisitá-los do Presidente do Governo
Municipal, etc."
Por conseguinte, somente a 27 ou 28 de março podia esta Comissão requisitar do Governo Municipal os referidos livros. Entretanto, a
23 já a Comissão, que ainda não tinha existência legal, havia aberto
esses livros, nume1·ando-os e rubricando-os depois de os haver requisitado do Governo Municipal.
Sr. Presidente, são algarismos que procurei aproximar depois da
leitura do documento, feita pelo nobre Deputado pelo Rio Grande do
Sul.
O meu estado de saúde não me permite fazer maiores comentários, mas eu creio que esta certidão é bastante para tornar patente que a
Bancada mineira neste momento só quer firmar a verdadeira inteligência
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da lei eleitoral e tornar uma realidade o voto popular. (Muito bem;

muito bem.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO ('")começa dizendo que se julga
obrigado a intervir no debate, uma vez que se pôs em dúvida a competência da
Câmara para anular eleições feitas por alistamento fraudulento. Aliás, o Sr. Adolpho
Gordo, esse não pôs em dúvida tal faculdade, e proclamou que, efetivamente, em
casos tais pode a Câmara anular determinada eleição.
Outros, porém, contestaram essa verdade, que ao orador se afigura transparente e cristalina, diante da lei.
Estabelece esta, nitidamente, dois casos de recursos para o Poder Judiciário:
o recurso individual contra a inclusão, exclusão ou não inclusão de determinada
pessoa, versando unicamente sobre a força probante dos documentos exibidos pelo
alistando, e o recurso global contra todo alistamento, unicamente, no caso de
defeituosa organização da Junta qualificadora. São dois casos expressos e claramente predeterminados na lei, de tal sorte que só e exclusivamente por um destes
fundamentos se pode recorrer ao Judiciário.
Apesar da muito respeitosa admiração que o orador vota ao talento do Sr.
Deputado Moacyr, pede licença para dar como ponto pacífico de doutrina o
nenhum valor moral e legal de qualquer preceito regulamentar que exorbite da
disposição respectiva da lei, e o diz porque evidentemente não discutira os novos
casos ou fundamentos de recursos criados nas instruções expedidas pelo Poder
Executivo.
Igualmente não se demorará em sustentar que um simples aviso nenhum
alcance tem para fixar determinada inteligência a um preceito legal.
Isto posto, fica firmado que a lei dá recurso, em dois casos para o Judiciário,
em ambos os quais estabelece com precisão quais os fundamentos em que se pode
fundar esse recurso, excluindo de entre eles o relativo à fraude ou clandestinidade
do alistamento.
Neste último caso não permite a lei recurso para o Poder Judiciário, reservando expressamente tais hipóteses para conhecimento das Câmaras na verificação
de poderes.
É, portanto, perfeitamente lógica a Lei de 1904, evitando a co·ncorrência de
jurisdições para decidir dos recursos, pois muito claramente fixou a competência
do Legislativo e a do Judiciário, distintas e discriminadas.
Não importaria que outras Comissões de Inquérito tivessem formado opinião diversa, pois ainda seria tempo de corrigir tal desvio; a verdade, porém, é que,
nos três pareceres citados, as Comissões apenas sustentaram a incompetência da
Câmara para discutir diretamente a nulidade de qualquer alistamento.
I*) Sinopse indireta do discurso.
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Quem recordar o que faz o Supremo Tribunal Federal quando nega execução a qualquer lei, por manifestamente inconstitucional, não estranhará por certo
que a Câmara possa anular uma eleição feita por alistamento fraudulento, sem
todavia decretar diretamente a nulidade deste. E releva observar que à Câmara
atribuiu a Constituição competência exclusiva para a verificação dos poderes dos
seus membros.
A esse propósito expõe o orador diversos exemplos de graves fraudes em
alistamento, contra os quais em caso algum seria cabível o recurso judiciário.
Resta, observa o orador, verificar se os defeitos apontados no alistamento de
Diamantina são da ordem dos que caracterizam a fraude.
Para demonstrar que assim é, expõe quais os requisitos expressamente exigidos pela lei para assegurar a validade do processo do alistamento, mostrando que
são evidentemente por ela considerados essenciais os relativos à autenticidade dos
diversos livros, particularmente dos dois destinados a receber as assinaturas dos
alistandos, e acentua que todos esses requisitos não existem no livro recolhido ao
Juízo Federal da Seção de Minas Gerais.
Provou-se que a Comissão alistadora, até março deste ano, não comunicara
o extravio dos livros destinados ao alistamento e tampouco participara ter requisitado outro à Câmara Municipal respectiva; provou-se, igualmente, que um dos livros
de inscrição de alistandos nem sequer fora rubricado em suas folhas, não satisfazendo a qualquer das exigências legais.
Pode-se, pois, pergunta o orador, dar validade a alistamento lançado em tal
livro? Era como se recebesse como escritura pública um contrato de venda lançado
em qualquer livro comercial.
Assim, posta de lado a clandestinidade, não se pode negar que seja inválido e
ineficaz o alistamento de Diamantina, sendo perfeitamente razoável afirmar o seu
nenhum valor por falta absoluta de autenticidade.
Alude, por fim, à prova feita de se terem alistado menores de 21 anos e de
ter-se admitido como documento suficiente um título de eleitor estadual, declarando que estes fatos servem para mostrar que o pedido feito pelo contestante tem
fomento de justiça.
Conclui o orador declarando que, ainda uma vez, neste caso, se prova que a
Bancada de Minas, se, realmente unida, pleiteia por determinadas soluções em
alguns casos eleitorais, vem e pode fazê-lo aberta e lealmente, discutindo com franqueza e sinceridade todos esses casos, demonstrando assim que não os quer ver
resolvidos a seu favor, na rapidez das votações; mas sim depois de claramente conhecidos e discutidos com perfeita lealdade e sem nenhuma reserva complacente. (Muito bem; muito bem. O orador é muito felicitado.)
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lnsurreicão em Mato Grosso

10.07.1906
O Sr. Presidente - Há sobre a Mesa uma Mensagem do Sr. Presidente da República que vai ser lida.

O Sr. James Darcy (1'?Secretário) procede à leitura da seguinte:

MENSAGEM
Srs. Membros do Congresso Nacional: No dia 16 do mês passado,
tive a honra de \tos informar dos gravlssimos acontecimentos que se
davam no long/nquo Estado de Mato Grosso e das providências tomadas
para auxiliar o restabelecimento da ordem pública, ali violentamente
perturbada.
Infelizmente as forças que seguiram com o General Dantas Barretto para aquele Estado não puderam ainda, em conseqüência de dificuldades na navegação dos rios, chegar ao seu destino, tendo partido de
Corumbá no dia 29 de junho findo.
·
Havendo os revolucionários, sob o mando do Coronel Ponce e
direção do Partido polltico hostil ao Governo legal do Estado, se apoderado do pessoal e material da estação telegráfica do Livramento, transferido os aparelhos para Coxipó, onde instalaram uma estação provisória
em comunicação com a do Coronel Ponce, situada aquém de Cuiabá, e
exercendo pressão sobre os agentes encarregados do serviço oficial, que
eram vltimas de constantes ameaças, teve o Governo de considerar
suspeitas, durante muitos dias, as comunicações procedentes daquele
Estado. Está agora informado de que as forças revolucionárias que sitiaram a Capital conseguiram dela se apossar a 2 do corrente, assumindo,
nesse dia, o Governo do Estado, o Sr. Pedro Leite Osório, segundo o
telegrama expedido da estação do Coronel Ponce no dia imediato,
do teor seguinte:
"Tenho a honra de comunicar-vos que por haver o Coronel
Antônio Paes de Barros, Presidente do Estado, abandonado o
respectivo cargo, deixando esta Capital e seguido para lugar ignorado, assumi ontem como 1C? Vice-Presidente o exerclcio do
cargo. Saudações. - Pedro Leite Osório."
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Não dei resposta a essa comunicação. Sabe mais o Governo que,
na noite de 5 para 6 do corrente, nas proximidades da fábrica de
pólvora de Coxipó, foi morto o Coronel Antônio Paes de Barros,
quando fugia acompanhado de quatro ou cinco dos adeptos. Dizem
as informações, que não são, aliás, uniformes, que, tendo recebido
ordem para se render, o Coronel Paes resistiu à intimação, sendo morto
em tiroteio.
O Sr. Pedro Osório, em telegrama de 8 do corrente, explica o
doloroso acontecimento nos seguintes termos:
"O Comandante em Chefe do Exército Libertador trouxe
ao meu conhecimento que uma escolta que fizera seguir no
encalço de um grupo evadido das trincheiras que estavam nas
imediações da fábrica de pólvora de Coxipó, alarmando a população, fizera séria resistência, sustentando vivo fogo de fuzilaria,
do qual resultou ficar ferido Comandante mesma escolta, Coronel
Sulpício Caldas, e morto um dos do grupo adverso, o qual,
cessada a ação, reconheceram ser o Coronel Paes de Barros
ex-Presidente do Estado."
'
Não é poss/vel obscurecer a gravidade dos fatos e a situação
delicada do Estado de Mato Grosso. Abandonando o terreno legal
os revolucionários, em armas, cometeram toda sorte de violências,
de depredações, abrindo prisões para dar liberdade aos criminosos,
destruindo umas propriedades e apossando-se de outras, invadindo
quartéis para subtrair armas e munições, destruindo as linhas telegráficas e oprimindo o pessoal do Governo e, para coroar o rol de
desgraças que sempre acompanham tais movimentos, eliminando
pela morte o Presidente do Estado.
Há, como vedes, uma série de responsabilidades a apurar e de
delitos a punir. Nem é de crer que a calma se faça naquela zona depois
das grandes. desordens de que está sendo vítima, sendo de recear que o
fermento de ódios e revinditas provoque reações violentas em preju/zo
do Estado e, pior ainda, em dano da República.
Não reputo assegurada a ordem pública e começo a receber
queixas de perseguições e pedidos de garantias por parte dos que,
há pouco, serviam sob as ordens do Governo legal do Coronel Antônio
Paes.
O cidadão que comunicou haver assumido o Governo do Estado
teiTI íntimas ligações com os elementos revolucionários triunfantes e
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a sua responsabilidade comprometida, talvez, nos acontecimentos.
Ao Governo Federal não é /{cito aceitar, sem a apuração legal desta
situação, compromissos com a ordem de causas criada por aqueles
elementos ontem em revolta, hoje ainda em grande agitação, no Estado.
Em vossa ausência, para salvar o Estado de Mato Grosso da
anarquid em que se acha e o regime republicano de um exemplo
pernicioso e fatal, eu não hesitaria em decretar o Estado de S/tio e
nomear um interventor, medidas constitucionais de caráter extraordinário, que caberiam então nas minhas atribuições, e necessárias para
restituir a paz àquela circunscrição da República e assegurar a liberdade
na eleição do seu Governo.
Reunido o Congresso, compete-lhe o encargo de examinar
a situação do Estado e eu confio em suas luzes e patriotismo que,
informado da gravidade dos acontecimentos, providenciará como lhe
parecer justo, oportuno e conveniente aos interesses de nossa Pátria.
Rio de Janeiro, 10 de julho de 1906. - Francisco de Paula
Rodrigues Alves. À Comissão de Constituição e Justiça.
TELEGRAMA:
"CUIABÁ, 10 de julho de 1906 - Presidente Câmara
Deputados - Rio -Já tive ocasião de comunicar V. Exa. estou
exercício desde 2 corrente. Cabe-me agora participar que tendo
Comandante Chefe Exército Libertador trazido meu conhecimento que uma escolta fizera seguir encalço de um grupo evadido
trincheiras que estavam imediação fábrica pólvora Coxipó
alarmando população, fizera séria resistência, sustentando vivo
fogo fuzilaria, do qual resultou ficar ferido Comandante mesma
escolta, Coronel Sulp/cio Caldas, e morto um dos do grupo
adverso, o qual cessada a ação reconheceram ser Coronel Antônio
Paes de Barros, ex-Presidente Estado. Mandei imediatamente
para ali seguisse Chefe Pol1cia, acompanhado médicos Coronel
Severo, cunhado daquele Coronel, proceder exame cadavérico,
reconhecimento identidade morto. Acaba regressar dali aquela
autoridade confirmando not/cia, tendo sido lavrado auto competente, feita entrega cadáver ao Coronel Severo, que mandou
efetuar enterro. Saudações. - Pedro Leite Osório."
O Sr. Presidente - A Mensagem vai ser remetida à Comissão de
Constituição e Justiça.
O Sr. Pedro Moacyr- Peço a palavra.
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Vários Srs. Deputados - Ainda não está finda a leitura do expediente.
O Sr. Barbosa Lima -Baseado na Mensagem, o Sr. representante
do Rio Grande do Sul pode, na forma do art. 85 do Regimento, propor
alguma providência.
O Sr. Presidente (ao Sr. Pedro Moacyr)- Darei a palavra oportunamente.
O Sr. Pedro Moacyr (sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
tornarei a abusar da atenção da Câmara dos Deputados para requerer
uma providência que considero essencial e inadiável, com relação aos
gravíssimos acontecimentos que se passaram no longínquo Estado de
Mato Grosso e descritos na Mensagem, que acaba de ser lida, do Sr_
Presidente da República.
Não foi preciso que os Ministérios da Justiça, da Guerra e da
Marinha informassem a esta Câmara, em obediência ao requerimento
que ontem teve aqui a honra de receber unânime aprovação, no tocante
aos mencionados acontecimentos; o Governo, tal é a gravidade excepcional desses sucessos, entendeu de seu dever constitucional informar
já e já à Câmara dos Deputados, sugerindo até certo ponto as suas providências que, ao seu critério, devem ser tomadas para restabelecer a
ordem e a tranqüilidade no Estado de Mato Grosso e assegurar os próprios créditos e liberdades da República.
Estando, porém, o Congresso Nacional aberto, o Sr. Presidente da
República, muito corretamente, declinou de toda e qualquer interferência no assunto, para que a Assembléia Nacional delibere a respeito, com
patriotismo, critério, bom senso e alta previdência que a Nação tem o
direito de esperar de sua decisão neste momento.
V. Exa., na forma do Regimento, declarou que a Mensagem seria
dirigida à Comissão de Justiça, para dizer éil respeito. Na forma do mesmo Regimento, requeiro a V. Exa. que consulte a Câmara, se não for
atribuição privativa de V. Exa., sobre se pode ou não reunir-se já, com
suspensão de qualquer trabalho da presente sessão, a Comissão de
Constituição e Justiça, para interpor imediato parecer sobre a Mensagem do Sr. Presidente da República, concluindo pela adoção rlas
providências que ela sugere ou por quaisquer outras que pareçam
melhores e mais convenientes ao critério da Comissão.
O Sr. Menezes Dória- Conforme os precedentes.
O Sr. Pedro Moacyr - Os precedentes autorizam e justificam o
meu requerimento, como lembra o nobre Deputado. Um desses precedentes ocorreu por ocasião da revolta de 14 de novembro, ainda no
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atual Governo, sendo que, de outras vezes - creio que no Governo do
honrado Sr. Campos Saltes - sempre que o Poder Executivo entendia
que, por graves comoções intestinas em alguma parte do território
nacional, se tornava necessária a medida do Estado de Sítio, ou outra
qualquer excepcional, imediatamente o Congresso interrompia wdos e
quaisquer trabalhos, para deliberar a respeito.
Sr. Presidente, requeiro a execução desta providência, a bem dos
créditos do regime.
Vozes- Apoiado.
O Sr. Presidente - Peço ao nobre Deputado que mande o seu
requerimento por escrito, segundo determina o Regimento.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem- sem revisão do
orador) -Sr. Presidente, pedi a palavra pela ordem porque, nos termos
regimentais, se o fizesse com o intuito de discutir o requerimento, teria
ele a sua votação adiada, o que não convém, absolutamente. Assim
como foi Iícito ao autor do referido requerimento apresentá-lo, falando
pela ordem, permita-me V. Exa. que diga alguma causa a respeito.
O movimento da Câmara dos Deputados, aprovando, ontem, um
requerimento de informações ao Governo, teve, seguramente, e nem
podia deixar de ter, os melhores fundamentos e as mais puras intenções.
Um Sr. Deputado - Que persistem.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Entretanto, como não costumo deliberadamente esconder parte alguma do meu pensamento, direi
que não haveria aqui quem, absolutamente, supusesse que o Presidente
da República fosse capaz de deixar de informar, imediatamente, ao
Congresso, sobre o que se passano longínquoEstado de Mato Grosso.
(Apoiados.)

Quero dizer que a Câmara pediu ao Governo informações que,
tinha certeza, lhe seriam dadas no mais curto espaço de tempo.
Liquidado esse ponto, passarei ao requerimento de hoje.
Tomo a liberdade de inquirir se houve, de fato, em qualquer
ocasião, oportunidade para que a Câmara ordenasse a uma de suas
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Comissões que deliberasse imediatamente sobre tal ou qual assunto, em
tal ou qual espaço de tempo?
Devo declarar que, quaisquer que sejam ou possam ser esses
precedentes, a eles não me submeteria em hipótese alguma. (Apoiados.)
O que sei, Sr. Presidente, é que em ocasiões gravíssimas, para a
salvação pública, para a integridade nacional, para a salvação do Governo de nossa Pátria, as Comissões da Câmara. essa mesma Comissão de
Constituição e Justiça, ex-offício, obedecendo aos seus próprios impulsos, têm apressado decisões tomadas mediante solicitações do Poder
Executivo.
Isto é sempre Iícito a qualquer Comissão da Câmara fazer, isto é
correto, porque então só essas Comissões podem ser juízes de sua capacidade para conhecimento imediato e resolução sobre fatos que lhes
são afetos.
Pretender, porém, Sr. Presidente, que a Câmara delibere, que
uma de suas Comissões em tantos minutos resolva sobre assunto de tal
importância, é um caso que me parece excessivo de nossas atribuições
(apoiados) e que representaria incontestavelmente um abuso (apoiados
e apartes), abuso a que, acredito, nenhum dos Membros desta Casa,
fazendo parte da Comissão, haveria de se submeter.
Para não parar em meio do que quero dizer, continuarei declarando que os fatos que se desenrolam em Mato Grosso se afiguram a todos
os republicanos e especialmente a nós, republicanos conservadores, que
nunca fomos revolucionários, a nós que nunca pactuamos com revoluções onde quer que estalassem com gravidade excepcional, é que
qualquer que seja a deliberação que tenhamos de tomar, essa haveremos
de tomar livres de sugestões, quer partam de onde partirem.
Mas, para isso precisamos conhecer do que se passa em Mato
Grosso, não por simples informações superficiais, cuja firmeza o próprio
Sr. Presidente da República não pôde afirmar, e sim depois de um exame meticuloso do caso, depois do estudo que a Comissão de Justiça da
Câmara dos Deputados entender conveniente para o exato conhecimento da questão que lhe vai ser afeta. (Muito bem.)
Vou terminar, pois, dizendo que, em nome de todos aqueles que
me dão a honra de depositar confiança na minha pessoa e na minha
palavra nesta Câmara, devo declarar, com solenidade, que a Comissão de
Justiça nos merece a mais inteira fé, que temos absoluta confiança em
que ela saiba desempenhar com correção, como sempre, os deveres que
lhe são afetos pelo Regimento que dirige os nossos trabalhos. (Muito
bem; muito bem. O orador é muito felicitado.)
O Sr. Pedro Moacyr- Peço a palavra pela ordem.
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O Sr. Presidente -V. Exa. não pode falar duas vezes pela ordem.
Um Sr. Deputado- É outra questão.
O Sr. Pedro Moacyr - Peço a palavra para uma explicação pessoai.
O Sr. Presidente - O nobre Deputado tem a palavra para uma
explicação pessoal.
O Sr. Pedro Moacyr (sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
serei absolutamente breve na contestação que entendo de meu dever
oferecer de imediato às palavras proferidas pelo nobre Líder na Câmara.
Não podia ter passado pela mente de nenhum dos Srs. Deputados
que minha intenção fosse, nem de leve, melindrar os sentimentos de
honorabilidade da ilustre Comissão de Constituição e Justiça, como de
qualquer dos Membros desta Casa. (Apoiados.)
Estou perfeitamente convencido de que todos os Membros dessa
Comissão, bem como toda a Câmara, o que ainda ontem se verificou
pela aprovação do requerimento, estão compenetrados da gravidade,
que S. Exa. mesmo definiu como excepcional, dos acontecimentos de
Mato Grosso e, conseqüentemente, estão também compenetrados da
necessidade da urgência, da inadiabilidade das medidas que a Constituição faculta para casos de tal natureza.
O que eu quis, Sr. Presidente, aliás na ignorância, que confesso,
do Regimento, foi provocar quanto antes, lisamente, sem arriere-pensée,
sem qualquer intenção de estreito partidarismo, do mesmo ponto de
vista de republicano conservador em que S. Exa. se colocou, provocar
uma manifestação do Poder Legislativo com relação às providências
sugeridas na Mensagem do Sr. Presidente da República.
Meu requerimento não teve qualquer outra intenção. Ontem,
heje, amanhã, neste caso de Mato Grosso, como em quaisquer outros
que afetem a vida estrutural do País, o meu critério será, sempre e
invariavelmente, este: não me subordinar à paixão política, não me
subordinar sequer aos interesses de meu Partido, quando estes colidirem
com o interesse superior da coletividade brasileira. (Muito bem.)
O nobre Líder, com a habilidade discreta de sua palavra, deu a
entender à Câmara que poderia haver um tal ou qual latente propósito
de oposicionismo ou de qualquer outra intenção ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Dá licença? Se quisesse
dizer isso, não daria a entender, mas me exprimiria com toda a franqueza.
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O Sr. Pedro Moacyr - ... no requerimento apresentado ontem e
no que acaba de formular principalmente, tanto que acentuou o caráter
de republicano conservador em que está colocado com a generalidade,
ou, para dizer melhor, a totalidade da Câmara.
Não vim fazer observações superficiais com relação ao caso de
Mato Grosso.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Eu não lho atribuí, absolutamente.
O Sr. Pedro Moacyr - E tanto não foram superficiais! e temerárias essas minhas observações, aliás resultantes da leitura dos jornais da
manhã de ontem, que todas elas acabam de ser atestadas pela palavra
oficial na Mensagem à Câmara, com exceção do que se refere a atentados praticados pelas forças revolucionárias em Mato Grosso contra o
vaso de guerra Tiradentes, da nossa Marinha.
Entretanto, aquilo que eu disse que havia ocorrido com relação
ao assassinato covarde do Presidente de Mato Grosso, em fuga, está
confirmado pela Mensagem do Sr. Presidente da República e pelos telegramas e documentos que a instruem.
O Regimento, Sr. Presidente, segundo me informaram colegas
ilustres, entendidos na matéria muito mais do que eu, é omisso com
relação ao caso de poder ou não ser suspensa a sessão até que uma
determinada Comissão dê parecer, sobre assunto, por sua natureza,
urgentíssimo.
O Sr. Paula Ramos- Já houve precedentes nesse sentido.
O Sr. Pedro Moacyr - Eu não quero, Sr. Presidente, coagir a
Comissão de Constituição e Justiça a dar parecer sobre a matéria.
Estou certo de que ela, assim como todas as outras Comissões da
Câmara, saberá colocar-se à altura da sua missão do mandato melindroso que lhe foi confiado nos primeiros dias dos nossos trabalhos, e confio
nela mais do que em qualquer outra Comissão, relativamente a este
caso, porque dela fazem parte colegas de reconhecida competência,
porque ela possui em seu seio verdadeiros constitucionalistas, que
poderão examinar, como especialistas, o caso melindroso sujeito à sua
soberana apreciação e orientar perfeita, sólida e patrioticamente a
Câmara na decisão que haja de tomar.
Tendo assim, Sr. Presidente, varrido a minha testada, com relação
a quaisquer intencõe'5 menos corteses e menos elevadas de minha palavra, relativamente à ilustre Comissão de Constituição e Justiça, peço a
186

V. Exa., em nome de altas razões, que consid~re subsistente o meu
requerimento e consulte a Câmara sobre o seu teor, a fim de que ela, em
seu critério, tome uma deliberação com urgência não menor do que
aquela com que acaba de proceder patrioticamente o Poder Executivo,
informando o Congresso das desordens que reinam no longínquo Estado
de Mato Grosso. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Barbosa Lima - Peço a palavra.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Barbosa Lima (sem revisão do orador)- Conservador também, Sr. Presidente, sem embargo das responsabilidades de revolucionário a 15 de novembro e a 23, conservador que não abre mão dos altos
predicados, das supremas exigências impostas pelo sentimento da dignidade humana, toda vez que for preciso romper o lençol de chumbo
que um direito objetivo infeliz tenha derramado, sob a forma de uma
legislação inconveniente sobre uma nacionalidade; conservador também,
estou, no fundo e na forma, de inteiro acordo com o honrado Deputado
pelo Rio Grande do Sul.
Para que a forma, porém, Sr. Presidente, não possa, não venha
servir como um pretexto para preterir a solução que se impõe com o
caráter da maior urgência, venho submeter à apreciação da Casa um
requerimento que encontra a mais absoluta e a mais completa autoridade, estribado, como se acha, na totalidade, senão na unanimidade dos
precedentes feitos por esta Casa.
Toda a vez que o Chefe do Poder Público, que o Supremo Magistrado da República, tem vindo a esta Casa informá-la da excpecionalidade da situação em que se encontra a ordem pública, neste ou naquele
ponto de nosso vasto território, a lição regimental, que encontramos em
todos os nossos antecedentes, consiste em que a Câmara, primeira
consultada sobre o assunto de tamanha relevância, suspende os seus
trabalhos, suspende a sua atividade, com relação a quaisquer outras
preocupações, e passa a deliberar imediatamente, tão imediatamente
quanto o melindroso assunto impõe.
Sem querer por forma alguma inclinai para esta ou aquela das
facções que se digladiam no Estado de Mato Grosso, mandam, parece
que ensinam os mais alevantados se-ntimentos de magnanimidade e generosidade, que nós não demoremos qualquer providência, daquelas que a
honrada Comissão de Constituição e Justiça sugerirá no mesmo prazo
com que tem sugerido aqui, neste recinto, a votação do Estado de Sítio
em menos de 24 horas.
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O Sr. Teixeira de Sá- É questão governamental.
O Sr. Barbosa Lima - Nem se diga que a questão de perturbação
extraordinária da ordem pública, de subversão da ordem legal no
longínquo Estado de Mato Grosso tem alguma cousa de novo, de especificamente diverso do ponto de vista legal, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista republicano cotejado com as mesmas situações
que aqui induziram a Câmara a votar imediatamente o Estado de Sítio,
a suspensão das garantias constitucionais, esta ou aquela medida complementar, que tem assento nesta mesma suspensão de garantias constitucionais, solicitadas pelo Chefe do Estado, motivando as mesmas
providências.
Senhores, o que é que se poderia alegar para não deliberarmos
com a mesma prontidão generosa, com que em outros casos deliberou
a Câmara?
Ninguém quererá, em uma hora de tamanhas responsabilidades,
deslizar para o solo escorregadiço das retaliações partidárias, reminiscências que conduzem a atritos pessoais tão desagradáveis, tampouco se
desejar em uma hora de tamanhas responsabilidades para a Nação brasileira.
O conflito de Mato Grosso não é um conflito local; a situação
naquele longínquo Estado absorve, abrange toda preocupação que
possamos ter, em relação aos quais a atual Legislatura está voltada,
inclusive quanto a projetos econômicos.
Quer-se instituir o inquérito! Quer-se dar a entender, quer-se
insinuar que nós, antes de qualquer outra deliberação, precisamos
ganhar tempo, precisamos armar a honrada Comissão de Constituição e
Justiça com outros informes, com outros esclarecimentos para que a
Câmara possa deliberar com melhor conhecimento de causa do que
outras vezes.
Mas esse tempo quanto é? É um dia, são dois dias? É uma semana, um mês, dada a situação em que se encontra parte do território
brasileiro, que está hoje sob a direção das forças revolucionárias triunfantes?
Pergunto: é dentro de 24 horas, dentro de 48 horas? Dentro de
que prazo a honrada Comissão de Constituição e Justiça se achará
melhormente disposta a informar à Câmara do que hoje?
Acaso, em qualquer outra hipótese análoga a esta, em qualquer
outro caso semelhante a este, se lembrou a Comissão competente que
precisaria de mais tempo, de um determinado prazo regimental para dar
seu parecer?
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Pois não é o próprio Regimento que nos ensina, que nos adverte,
que em casos tais não há a menor desconsideração para com a autonomia, critério e sisudez de qualquer das honradas Comissões Permanentes, no fato de pretender a Câmara tomar uma providência imediata?
Não é o Regimento reformado aqui, em uma hora igualmente
tormentosa, como é a atual; não é esse Regimento que incorporou
como exceção a prática regular dos trabalhos das Comissões Perllllanentes, esse diverso mandamento, que as Comissões decidirão em uma
única discussão, com a rapidez que o caso comporte, sobre tratados
internacionais, sobre decretos de Estado de Sítio, sobre suspensão de
garantias constitucionais?
É um capítulo especial do Regimento, Sr. Presidente, no qual se
encontra perfeito assento, e ainda mais, em todas as praxes desta
Assembléia, que nunca adiou, por 24 horas que fosse, decretos de
providências excepcionais que o Chefe do Estado solicita.
O Sr. Pedro Moacyr -Absolutamente, nunca. Não há exemplo.
O Sr. Barbosa Lima - E, Senhores, permita-se-nos desfibrar mais
fundo e quebrar o encanto desse vocábulo tão na moda hoje- o esp/rito conservador.

Os conservadores estão com a República. É questão de data.
Todos estão assentados em cadeiras revolucionariamente conquistadas a
15 de novembro (muito bem), na sua grande maioria de inteiro acordo
nas solenes comemorações em que se evoca a figura grandiosa do principal responsável do movimento de 23 de novembro. (Apoiados.)
E eu diria que naquilo em que ~desarmássemos neste regime
presidencial, neste regime de supremacia para a manutenção da ordem
pelo Chefe de Estado, naquilo em que nós desarmássemos, enfraquecendo a sua ação, nós teríamos, ainda que falássemos dos sentimentos
conservadores, deslizado para os processoli revolucionários, para o que
se sobreporia em matéria de manutenção da ordem ao Chef~ de Estado
responsável por ela.
Nestas condições, mando à Mesa o meu requerimento pedindo
urgência para que a Câmara, com a audiência da sua Comissão de Constituição e Justiça ou sem esta audiência, segundo está na soberania da
mesma Câmara, delibere sobre o assunto.
Mando à Mesa o meu requerimento.
O Sr. Pedro Moacyr- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
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O Sr. Pedro Moacyr (pela ordem -sem revisão do orador)- Sr.
Presidente, de perfeito acordo com o requerimento, verbalmente formulado e que vai ser escrito, do meu ilustre amigo, o Sr. Barbosa Lima,
peço licença para retirar o meu requerimento, a fim de ser votado e
decidido pela Câmara dos Deputados o do meu nobre colega que, creio,
mais regimentalmente consulta aos interesses do momento.
O Sr. Presidente - A Mesa ainda não tinha dado conhecimento à
Câmara do requerimento do Sr. Pedro Moacyr, que é o seguinte:
"Requeiro que a Comissão de Constituição e Justiça dê
parecer imediato sobre Mensagem do Sr. Presidente da República,
relativa aos sucessos de Mato Grosso, suspendendo-se a sessão até
que venha à Mesa o referido parecer e er.tre em discussão.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1906. -Pedro Moacyr."
Não tendo sido lido, não submeterei, portanto, à Câmara, o pedido de retirada, ficando como se o mesmo requerimento não existisse.
A Mesa ainda não tem conhecimento do requerimento do nobre
Deputado.
O Sr. Germano Hasslocher -Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Germano Hasslocher (pela ordem - sem revisão do orador) - Faço justiça aos elevados sentimentos que animaram os ilustres
colegas que acabam de agitar esta questão de urgência, com relação aos
fatos que se desenrolam no Estado de Mato Grosso.
Membro da Comissão de Justiça, terei de intervir na discussão do
assunto, que terá de ser ventilado no seio desta mesma Comissão.
Não pretendo na hora atual adiantar o meu modo de pensar sobre
matéria tão importante e tão grave que reclama a maior circunspecção.
Entretanto, desejo fazer um apelo para os sentimentos desta Câmara,
expondo-lhe singularmente a situação em que nos encontramos.
Os fatos que se dão no Estado de Mato Grosso não são de hoje,
são de ontem. Há meses que sabemos que aquele Estado está conflagrado por uma revolução e que tropas federais marcham para lá a fim de
sufocá-la. Mas, se esta situação fosse de tal ordem que exigisse medidas
mais enérgicas, certamente o Governo teria reclamado providências que
prontamente lhe seriam ministradas, porque é impossível que o Governo possa operar em urn Estado conflagrado sem a decretação de Estado
de Sítio. (Apartes e protestos calorosos.)
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Senhores, se nessa hora o Chefe do Poder Executivo houvesse
apelado para a Câmara, expondo a situação de Mato Grosso, creio que
não teria relutância em votar pelas providências necessárias para resolver
esse grande caso.
Estado conflagrado exige a decretação de Estado de Sítio, mas,
Membro da Comissão de Justiça, que tem de dar parecer sobre assunto
que entende com a própria vida do regime, encontro-me em face de
uma revolução triunfante e de um Governador eliminado, não sei por
que forma, mas estando o Governo nas mãos do sucessor legal. (Tro-

cam-se muitos apartes.)
O Sr. Estácio Coimbra - De um dos chefes da revolução; de
quem ajudou a suprimir o Governador. (Continuam os apartes. Tocam

os tímpanos.)
O Sr. Germano Hasslocher - Desejo apenas trazer diante dos
olhos da Câmara um problema que é apresentado à Comissão de Justiça.

(Interrupções. Tocam os tímpanos.)
Não porei em condição alguma o cadáver do Sr. Antônio Paes
acima dos destinos da República. Sou, em primeiro lugar, pela Constituição, pela integridade nacional, pelo respeito dos princípios federativos, pela República, importando-me pouco estas desgraças, que são a
fatalidade da nossa própria vida nacional.
Preciso refletir muito, conhecer todas as circunstâncias, antes de
me animar a resolver sobre um pedido de intervenção em um Estado
autônomo da República, sobre a decretação de Estado de Sítio para um
ponto do território da União, onde existe um Governo legal, porque é o
substituto do Governador.
O Sr. Barbosa Lima- Não se está discutindo de meritis.
O Sr. Germano Hasslocher- Estou falando pela ordem.
O Sr. Presidente (dirigindo-se ao Sr. Barbosa Lima)- Dei a palavra ao nobre Deputado antes de me chegar às mãos o requerimento de
urgência.
O Sr. Barbosa Lima - Mas o requerimento de urgência prefere a
qualquer outro assunto.
O Sr. Germano Hasslocher - O ponto de vista em que V. Exa.
colocou a questão não lhe dá privilégio de falar à Câmara.
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O Sr. Barbosa Lima - Para que a urgência senão para que todos
possam falar?
O Sr. Germano Hasslocher - V. Ex a. deve considerar a minha
presença na tribuna como explicação pessoal. Sou Membro da Comissão
de Constituição e Justiça, não pretendo fugir à responsabilidade de um
parecer que hei de dar, com a coragem com que sempre procedo.
(Apartes.)

Não se trata de situação igual à de 14 de novembro, em que nos
encontrávamos em uma atmosfera de desordem, com arruaças nesta
Capital.
O Sr. Barbosa Lima - A diferença é ser então rua da Capital
Federal e agora rua de Cuiabá.
O Sr. Germano Hasslocher - A situação seria idêntica se o Sr.
Presidente da República nos houvesse pedido Estado de Sítio na hora
em que as tropas do General Dantas Barreto embarcaram para Mato
Grosso. Para onde vão essas tropas? O que vão fazer? Sufocar a revolução.
1:-loje não posso resolver com pressa; tenho que estudar o problema, e, portanto, se no seio da Comissão de Justiça eu me prevalecer das
prerrogativas que me são concedidas de analisar o parecer, utilizar-me-ei
delas, explicando à Câmara as razões por que o faço.
Agora, se a Câmara, em sua alta sabedoria e com a autoridade que
o Regimento lhe dá, resolver dispensar a audiência da Comissão de
Constituição e Justiça, é direito seu, a que terei de me submeter.
O Sr. João Luiz Alves- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. João Luiz Alves (pela ordem) - Sr. Presidente, eu pretendia, na qualidade de Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
posto que imerecidamente ocupo (não apoiados), expor o meu modo de
pensar a respeito do assunto, sem prejulgar de modo algum a questão,
sobre a qual -confesso - não tenho juízo formado quanto ao ponto de
direito constitucional que envolve.
Pretendia apenas dizer que eu e os meus dignos companheiros
não nos acharemos habilitados para, em 5 ou 10 minutos, resolver uma
questão que envolve, incontestavelmente, pontos importantíssimos de
nosso Direito Público.
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Vozes- Apoiado; muito bem.
O Sr. João Luiz Alves- Devo, com toda a lealdade, nesta explicação que dou, declarar que, embora votada a urgência, não me sentirei
habilitado para imediatamente oferecer um projeto de lei e que a
Câmara então me obrigará a pedir demissão dessa Comissão, visto que
não poderei cumprir a sua decisão.
O Sr. João Santos- Apoiado; é esta a solução.
O Sr. João Luiz Alves- Agora, Sr. Presidente, o que devo salientar é que o nobre Deputado requereu que, caso a Comissão não oferecesse imediatamente seu projeto, a Câmara se reunisse para deliberar,
independentemente do parecer.
Deliberar sobre quê? (Pausa.)
Não há projeto!
O Regimento está sendo esquecido pelos nobres Deputados.
A solução para o caso seria qualquer dos nobres Deputados oferecer um projeto e requerer a urgência para ele ser discutido.
Eis o que permite o Regimento. (Apoiados; muito bem.)
O Sr. Barbosa Lima- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) - Sr. Presidente, venho requerer votação nominal para o meu requerimento de urgência, a fim de
que, nesta hora decisiva da interpretação do texto constitucional e do
que seja República Federativa, nos termos do art. 69, n9 2, se saiba
quem vota e quem não vota, como vota e como não vota.
Vozes- Apoiado.
O &r. Presidente -Acha-se sobre a Mesa o seguinte requerimento
de urgência:
"Requeiro urgência para que entre imediatamente em discussão a Mensagem do Sr. Presidente da República, relativa aos
acontecimentos de Mato Grosso. -Barbosa Lima."
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Peço a palavra para encaminhar a votação.
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O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO --Começaria perguntando
à Mesa: pode-se estabelecer discussão sobre a Mensagem do Poder
Executivo?
É questão preliminar: Mensagem do Poder Executivo, fazendo
comunicação de fatos que se passam em qualquer parte do mundo,
pode ser objeto de discussão por parte desta Câmara? (Muito bem.)
É que a Câmara ia votar o requerimento de urgência sem atentar,
talvez, sobre o assunto, cuja discussão era requerida.
Pergunto: discute-se, com ou sem urgência, Mensagem do Poder
Executivo?
Pediria à Mesa a fineza de uma explicação a este respeito.
O Sr. Presidente - Vou responder ao nobre Deputado com o §
29do art. 93, que diz que:
"Quanto ao andamento do negócio declarado urgente, a
não se tratar de simples requerimento, parecer ou projeto de
Comissão, todo e qualquer outro assunto, seja projeto ou indicação, depois de oferecido e fundamentado pelo autor, ou um dos
autores, deverá ser remetido ao estudo da Comissão competente,
na forma do art. 138 e seguintes".
Neste caso, aprovado o requerimento de urgência, a Mensagem
teria de ser submetida à Comissão para dar parecer sobre ela, o que a
Mesa já declarou, ao ler-se a dita Mensagem.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Mas V. Exa., como diz,já
a submeteu à Comissão, independentemente de qualquer urgência.
Anunciou que a Mensagem era enviada à Comissão.
O que pergunto e: se a Câmara quisesse conceder urgência, poderia ser aberta discussão sobre uma Mensagem do Poder Executivo?
Penso que não.
O Sr. Presidente- Já li o parágrafo do Regimento ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Não se trata de requerimento, de parecer, de projeto, de indicação, e, nos termos do Regimento, é
sobre cada um desses objetos que se pode estabelecer a discussão.
V. Exa. assim deveria resolver, suponho; em todo caso, peço a
atenção da Câmara para os termos do requerimento, onde se solicita
urgência para entrar em discussão a Mensagem do Sr. Presidente da
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República. A Câmara quer discutir a Mensagem do Sr. Presidente da
República, sem nenhuma base, sem nenhum fundamento?
Um Sr. Deputado- Não é isso; S. Exa. está errado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- V. Exa., Sr. Presidente, dá
Iicença, para que eu leia o requerimento? ...
O Sr. Presidente- Li o requerimento em voz bem clara.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- V. Exa. me dá licença? ...
Neste ruído ... (Apartes.)
O Sr. Presidente- Atenção! Peço silêncio!
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- ... em que nos manifestamos
incapazes de obedecer ao Regimento, porque queremos obedecer à
Constituição, talvez a Câmara não tenha ouvido os termos do requerimento de urgência.
Diz o requerimento: "Requeiro urgência para que entre imediatamente em discussão a Mensagem do Sr. Presidente da República,
relativa aos acontecimentos de Mato Grosso".
Aí está o que se pediu.
Agora, Sr. Presidente, permita a tolerância de V. Exa. que eu
responda em duas palavras à cominação do Sr. Deputado pelo Distrito
Federal.
Voto contra o pedido de votação nominal; não fujo à responsabilidade do meu voto; estou pronto a declará-lo sempre da tribuna e creio
que toda a Câmara o está, independentemente da cominação do nobre
Deputado. (Apoiados gerais.)
Voto contra, para impedir as delongas e a fim de que se resolva
imediatamente sobre o caso.
Continuo a entender que não é caso, sequer, de se exigir que a
Comissão dê parecer imediatamente.
Eu me lembro, Sr. Presidente, de que er1 um certo dia, 15 ou 16
de novembro, a Casa deu uma urgência, mediante apresentação do
trabalho de uma Comissão ou de simples Deputado, decretando o
Estado de Sítio.
O caso era perfeitamente di verso; esse caso eu o conheço e não
tem paridade alguma com o atual; não estabelece precedente. (Apoiados.)
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Direi mais: naquela ocasião, toda a Câmara, todos os Deputados
aqui presentes tinham sido testemunhas visuaisdossucessos desta Capital (muito bem), quando se maquinou a deposição, ou coisa pior, do
Presidente da República. Foi por isso que toda gente para aqui veio
certa, de antemão, do voto que ia dar; toda gente conhecia por si qual
a situação e afirmava, antecipadamente, ser indispensável o Estado de
Sítio.
Não é este, por mais que o queiram tornar paralelo, o caso atual,
pois, como disse, nem o próprio Sr. Presidente da República tem elementos para assegurar a veracidade das informações que recebeu, e
S. Exa. mesmo se exprimiu em termos dubitativos.
Demais, Sr. Presidente, direi agora, sem reticências, o que já tinha
dito claramente e que repito para que o meu honrado colega, Deputado
pelo Rio Grande do Sul, nunca me atribua o propósito de externar o
meu pensamento veladamente.
O que assegurei, Sr. Presidente, foi que a Câmara dos Deputados,
conservadora, tem fundas preocupeções quanto ao estado de causas em
Mato Grosso, e que ela estuda, pensa, imagina, desde já, como o há de
resolver; mas, que não queremos tomar daqui, antecipadamente, o
compromisso de deliberar de acordo com aquilo que os Srs. Deputados
entendem que é o cumprimento da Constituição.
Para dizer como se cumpre a Constituição, quando depender de
meu voto, só eu posso dizer e ninguém mais.
Tenho concluído. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Barbosa Lima- Sr. Presidente, como autor do requerimento, não quero magoar nem melindrar, por forma alguma, a nenhum dos
meus dignos colegas, parte nesta questão melindrosíssima, movidos do
mesmo sentimento de patriotismo que me move.
Rogo a V. Exa. que consulte a Casa se consente que eu não forneça pretexto, agora, para deslocar a questão e retire o meu requerimento,
data venia, para, mediante urgência, ser apresentado um projeto sobre o
qual a Câmara se pronunciará, sem nenhum outro pretexto regimental.
Tenho concluído.
O Sr. Presidente - O Sr. Barbosa Lima, que remeteu à Mesa o
requerimento de urgência, acaba de declarar que o retira. Não tendo
sido lido, não submeterei, portanto, à Casa, o pedido de retirada, ficando como se o mesmo requerimento não existisse.
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Fiscalização nas Escolas Públicas

17.08.1906
O Sr. Presidente - Anuncio a segunda discussão do Projeto n9
61-A, de 1906, que autoriza o Governo a conceder aos estudantes de
preparatórios uma segunda época de exames, e dá outras providências;
com parecer da Comissão de Instrução Pública.

(São lidas, apoiadas e postas conjuntamente em discussão as
seguintes:
Emendas ao Projeto NC?61-A, de 1906
"-Suprimam-se as palavras: abolida a restrição do art. 1C?da Lei
nf! 1.301, de 25 de agosto de 1905."
"- Se for aprovado o art. fC!, acrescente-se um parágrafo: além
das Capitais, haverá bancas de exames na cidade de Ouro Preto, no
Estado de Minas Gerais."
"-Artigo único. Suprimam-se as palavras: Abolida a restrição do
art. 19 da Lei d? 1.307, de 25 de agosto de 1905."
Sala das Sessões, 17 de agosto de 1906. -José Bezerra.)
(f lida, apoiada e enviada à Comissão de Finanças a seguinte
Emenda:
"-Acrescente-se onde convier:
- O Governo nomeará delegados especiais para fiscalização
desses exames, pagando a cada um o ordenado de 300$ mensais."
José Bonifácio.)
O Sr. Teixeira Brandão (sem revisão do orador) - Desculpe a
Câmara que, em hora tão adiantada e quando a sua atenção está muito
fatigada, eu venha discutir o projeto apresentado pelo ilustre membro
da Bancada mineira, o Sr. Manoel Fulgêncio.
É que realmente me fez espécie o modo por que foi votado este
projeto, contra o parecer unânime da Comissão de Instrução Pública,
sem que se tivesse levantado a favor dele uma só voz.
O Sr. Manoel Fulgêncio - O Sr. Deputado João Luiz Alves falou

a favor.
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O Sr. Affonso Costa- Não apoiado; S. Exa. apenas notou certas
divergências da Comissão.
O Sr. Teixeira Brandão - O projeto, sob uma aparência de simplicidade e utilidade, é, no meu conceito, prejudicialíssimo (apoiados),
não tem outro intuito senão destruir, derrocar os alicerces que há
muitos anos vimos construindo, para sobre eles reedificar a reforma do
ensino público entre nós.
Não se trata, no projeto em debate, de apresentar uma reforma
de ensino que o coloque acima da nossa civilização (apoiados); não se
trata de apresentar uma reforma de ensino que o coloque na situação
que o regime democrático impõe. (Apoiados.)
É simplesmente ao interesse individual que visa o projeto, razão
por que não tem senão o intuito de abrir as portas das Faculdades, dos
cursos superiores, aos estudantes que queiram chegar lá facilmente,
sejam quais forem os óbices a vencer. (Muito bem.)
O Sr. Manoel Fulgêncio- Essas portas estão abertas pelo Ginásio
e pelos Colégios equiparados.
O Sr. Teixeira Brandão - O que é exame de preparatórios? É o
exame de pontos. O que é exame de pontos? É a acrobacia mnemônica,
é fantasmagoria pedagógica, indígena, peregrina, que não existe senão
no Brasil (apoiados), cujos resultados são os mais deploráveis, motivo
por que fazem estiolar a força nascente do espírito, acumulando sobre
a memória uma série de noções incoerentes, absolutamente inúteis, que
não se podem incorporar ao espírito em formação e, portanto, desaparecem no meio das imagens mnemônicas que surgem como calidoscópio
no espírito humano.
Não quero entrar no estudo psicológico do que se chama exames
de preparatórios; basta dizer que consiste simplesmente na formação de
imagens visuais e auditivas, que não são assimiladas pelo espírito, que
aí ficam como corpos estranhos, que desaparecem no fim de pouco
tempo, deixando estéril a inteligência humana.
Não é armar um laço à credulidade da mocidade ingênua supor
que, pelo fato de ter extorquido de mesas examinadoras pouco escrupulosas, por meio do patronato, um diploma ou título que pode abrir as
portas das Faculdades superiores, ela estará habilitada à compreensão
das matérias que aí se ensinam?
O projeto apresentado na sessão legislativa anterior pelo Sr. Dr.
Gastão da Cunha, cuja ausência deploro- no intuito de sanar os incon198

venientes de sempre aparecerem aqui projetos permitindo segunda
época de exames e renovando os exames parcelados -, esse projeto,
fazendo submeter a exame de habilitação os candidatos aos cursos
superiores, foi por mim relatado.
No meu parecer fiz a análise completa do que é exames de preparatórios; e é pena que as desavenças havidas no seio da Comissão de
Instrução Pública não tenham permitido que trouxesse esse projeto à
discussão.
Falam da anarquia do ensino; queixam-se dos lentes das escolas
superiores; há pouco tempo, ouvi no recinto desta Câmara ser increpada
a Faculdade de Medicina, porque não tinha ainda abertos os seus cursos.
Mas, pergunto eu, quais os responsáveis por este fato? Os professores da
Faculdade? Não! A coisa é muito clara e simples: é que sempre se forma
uma segunda época de exames; é que vão, como há poucos dias disseram meus colegas, caravanas de estudantes para toda a parte onde os
exames facilmente se obtêm; e então acumulam-se nos cursos da Faculdade. Não há possibilidade de dar vazão à quantidade de alunos que
comparecem para prestar exames, de maneira que, em julho deste ano,
por exemplo, os professores da Faculdade de Medicina ainda examinavam candidatos que se tinham matriculado no 19 ano da escola e, pois,
não podiam abrir as aulas.
É o que tem acontecido, é o que acontecerá. Torna-se preciso
que, uma vez por todas, acabemos com este sistema prejudicial, pernicioso, que é apenas um engodo, um laço, como disse, armado à credulidade dos estudantes, mas que absolutamente não se pode adaptar à
cultura, à maturidade de espírito necessárias à compreensão das matérias que se ensinam nos cursos superiores.
O Sr. Manoel Fulgêncio - Hoje é que estamos verificando isto;

até agora ... (Há outros apartes.)
O Sr. Teixeira Brandão - Senhores, como professor de uma
Faculdade superior, que sou, posso dizer que hoje, infelizmente, chegamos a ver estudantes do sexto ano que não sabem, ao menos, escrever
Português! (Muito bem; apartes.)
Como podem entrar no exame de questões de _clínica psiquiátrica, de moléstias nervosas, estudos em que se fala de raciocínio, de
sensações, de imagens mnemônicas; como podem entrar na análise das
manifestações patológicas, que se operam nas diversas perturbações da
mentalidade humana, moços que não têm absolutamente o preparo
necessário?
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O Sr. Manoel Fulgêncio - A culpa não é deles; é dos examina-

dores.
O Sr. Teixeira Brandão - A culpa é dos exames parcelados; é de
confundirmos ensino secundário, que não quer dizer senão cultivo do
espírito, com estudos de preparatórios, estudos de pontos de exames
para a matrícula nos cursos superiores. (Muito bem.)
Senhores, não se trata senão de um interesse individual em jogo.
Ora, sabemos positivamente que a educação oferece garantia individual
e garantia social, mas é sobretudo essa última que deve estar sempre
presente ao Estado. Quanto à garantia individual, cada um que vá
procurá-la por si, ou nos cursos superiores, se entender, ou nas profissões técnicas, se preferir.
Do que o Estado deve cuidar é de formar os cidadãos. E isto não
se pode conseguir, não é possível que o cidadão se manifeste quando a
coordenação de suas energias e de seu valor se têm de revelar para que
a vontade nacional emita seu voto, sem que o individuo tenha o cultivo
social preciso, isto é, sem que tenha educação cívica e moral conveniente para ser parte em um regime democrático.
O Sr. Castro Pinto - E essa educação moral é incompatível com
a instituição dos exames baratos.
O Sr. Teixeira Brandão- Perfeitamente. (Há muitos apartes.)

Acho, Senhores, que até nos desviamos um pouco da nossa
missão, vindo discutir neste recinto questões que são meramente individuais.
O que queria demonstrar à Câmara é que, apesar da grande
maioria que aceitou este projeto, não houve uma só voz que viesse
defendê-lo·.
Um Sr. Deputado- Grande maioria, não; pequena.
O Sr. Teixeira Brandão - 165 votos. Não houve, Sr. Presidente,
uma só voz que viesse demonstrar a necessidade ou a conveniência deste
projeto, que, como disse, não visa senão a abrir facilmente as portas das
Faculdades aos estudantes, sejam quais forem os óbices que possam
encontrar.
Como disse, não vim discutir o projeto que, realmente, não se
presta à discussão; é um projeto que visa meramente a interesses individuais.
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O Sr. Manoel Fulgêncio -Visa ao interesse de milhares de moços.
O Sr. Teixeira Brandão - V. Exa. compreende que não estou
falando de interesse particular, mas de interesse individual. São causas
diferentes, e eu não faria a injúria de supor que V. Exa. trouxesse para
aqui um projeto de caráter pessoal.
A sociedade nada tem que ver com o interesse que o projeto
pretende acautelar e que interessa apenas a algumas centenas de moços.

(Trocam-se apartes.)
Faço ponto aqui às minhas considerações.
Acho que já fui bastante claro e que justifiquei plenamente o
meu voto contra o projeto.
O Sr. Castro Pinto - A palavra de V. Exa. é de mestre, e disse
tudo em síntese.
O Sr. Teixeira Brandão - A Câmara está fatigada, e eu realmente
impossibilitado de falar com mais calor e vivacidade.
Tenho concluído. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. José Bezerra- Peço a palavra.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. José Bezerra.
O Sr. José Bezerra - Quero apenas, Sr. Presidente, mandar à
Mesa um requerimento para que seja ouvida a Comissão de Instrução
Pública sobre todas as emendas apresentadas ao Projeto n<? 61-A, de
1906.

(Vai à Mesa, é lido, apoiado e posto conjuntamente em discussão,
o seguinte:
Requerimento
"Requeiro que sejam enviadas à Comissão de Instrução Pública as
emendas ao Projeto n961-A, de 1906."
Sala das Sessões, 16 de agosto de 1906. -José Bezerra.)
O Sr. Manoel Fulgêncio- Peço a palavra.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.

201

O Sr. Manoel Fulgêncio {*) diz não ter a pretensão de responder aos
brilhantes oradores que, com tamanha proficiência, se têm ocupado do assunto.
Encara a questão apenas pelo seu lado prático. O fato é que não vê, nem lhe
apontaram males que tivessem resultado do regime de exames parcelados, ainda
felizmente em vigor. O que não se poderá negar é que desse regime, tão malsinado
agora, saíram os grandes homens do passado regime, os da República e os distintos
membros da Comissão de Instrução Pública.
O seu desejo é apenas facilitar o futuro dos moços pobres do spo• País e, não,
colaborar para que a instrução seja apenas acessível aos abastados.
O orador conta o que se deu na passada sessão sobre o mesmo assunto, e
pede que se não queira protelar a matéria, como parece qJe se quer fazer, .para
evitar o pronunciamento da Câmara, que já ontem foi expressivo, aceitando o projeto em 1a. discussão; seja, pois, aprovado, ou seja rejeitado o projeto, mas que não
fique, de protelação em protelação, esse indefinido adiamento, evitando o pronunciamento do Congresso Nacional.
É o que pede; é o que deseja. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Affonso Costa - Sr. Presidente, na qualidade de Relator
que fui do parecer contrário ao projeto que com tanto calor foi defendido pelo dign{ssimo Deputado mineiro, que acaba de preceder-me na
tribuna, ocorre-me o dever de fazer ligeiramente algumas considerações
mais uma vez, contra o projeto de que S. Exa. é autor, defendendo
também a Comissão de Instrução Pública, atacada por S. Exa., por ter
demorado durante meses e meses o parecer que do Senado nos veio a
respeito do projeto que o ano passado foi apresentado nesta Casa pelo
distinto ex-Deputado, o Sr. Bdcio Filho, projeto que concedia uma 2a.
época de exames naquele ano.
O discurso do honrado Deputado mineiro, Sr. Presidente, pode
ser dividido, para orientação das minhas poucas palavras, em duas
partes.
Na primeira parte, S. Exa. procurou defender o seu projeto,
fazendo a apologia, em termos rápidos, do sistema - mas para que hei
de chamar sistema?- da anarquia de exames parcelados.
Na segunda parte, S. Exa. procurou acusar a honrada Comissão
de Instrução Pública, pela demora a que j:l me referi.
Sr. Presidente, parece incr{vel que no século XX, no Brasil, onde
assistimos ao mais intenso e mais extraordinário progresso, se levantem
na Câmara dos Deputados vozes conscienciosas, patrióticas e bem intencionadas, como a do honrado colega (dirigindo-se ao Sr. Manoel Fulgên( *) Sinopse indireta do discurso.
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cio), na defesa de uma causa que, aliás, a Imprensa e o País inteiro já

condenam.
O Sr. Manoel Fulgêncio - Ainda existe o obscurantismo; nem

todos podem ser águias.
O Sr. Affonso Costa - Sr. Presidente, o que se chama regime
parcelado foi introduzido em nosso sistema de educação secundária por
um acidente.
Quando se organizou o antigo Colégio D. Pedro 11, hoje Ginásio
Nacional, o programa de ensino estabelecido naquela casa de educação
era de curso seriado com exame final. Foi o plano proposto por Justiniano da Rocha, um dos maiores pedagogos que tem tido este País, e
adotado pelo Governo de então.
Isto que se chama exame parcelado não existia. Mas, o Governo
do Império, querendo atender às necessidades da instrução pública,
querendo atender ao fato de muitos moços, nas diferentes Províncias do
Império, Províncias longínquas, não poderem vir à Corte de então
prestar seus exames gerais no Colégio D. Pedro 11, permitiu que nas
Províncias onde havia Academia ou Faculdade de Medicina ou de Direito, perante bancas organizadas por lentes desses institutos, fossem
prestar as habilitações requeridas para a matrícula nos cursos superiores.
Bem vê V. Exa. que foi por acidente. Daí em diante, sob o pretexto de que era necessário difundir-se a instrução secundária, permitiram-se novas bancas de preparatórios fora dessas Províncias, onde não
existiam Academias ou Faculdades.
A princípio, os exames parcelados se revestiram de uma certa
seriedade, mas depois, já nos últimos tempos do Império, todos os
estadistas clamavam contra a sua permanência e requeriam uma reforma
radical do ensino.
Não se encontra, Sr. Presidente, nas Falas do Trono daquele
tempo, nos relatórios ministeriais daquela época, uma só palavra que
não seja de censura ao que se chama sistema ou regime de exames
parcelados.
Ao cair o Império, já a reforma tinha sido proposta na Assembléia-Geral, e a seu respeito se externou, de modo brilhante, em parecer
que hoje corre impresso, Ruy Barbosa, estudando sobre todos os seus
pontos de vista as inconveniências do regime adotado e propondo de
um modo conveniente o plano que lhe parecia necessário.
Não sei por que, Sr. Presidente, desde então, essa projetada reforma não logrou prática completa e radical.
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Na República, Sr. Presidente, no Ministério de Benjamin Constant, reformaram-se por um golpe decisivo o ensino primário, o secundário e o superior. Desde então, não há meio de fazer-se cumprir essa
reforma. Cinco ou seis reformas seguiram-se, mas em todas elas foram
mantidos os exames de madureza, os exames seriados e o exame parcelado.
(O Sr. Castro Pinto dá um aparte.)

O Sr. Affonso Costa - Isto é outro caso; neste ponto V. Exa.,
permita-me dizer-lhe, está equivocado.
Na reforma de Benjamin Constant, se estabelecia que para a
matrícula no curso superior só prevalecia a certidão de que o estudante
tinha cursado os sete anos do Ginásio, ou tinha feito o exame geral das
matérias do curso.
Bem vê V. Exa. que nada justifica a insistência com que se pretende, mais uma vez, pôr à margem a reforma decretada e hoje em vigor
pelo Decreto n<? 3.914, de janeiro de 1901.
A Câmara já fez o que foi possível: durante três ou quatro anos
permitiu as prorrogações, sob o fundamento de que não era justo obrigar o estudante, que tinha iniciado o seu curso preparatório pelos
exames parcelados, ao curso ginasial ou ao exame de madureza.
Mas isso que se fez naquele tempo continua a ser feito por tempo
indefinido; e agora mesmo surge o projeto do nobre Deputado, que
mereceu o voto da Câmara, ampliando mais uma vez o prazo.
O Sr. Manoel Fulgêncio- Eu, no meu projeto, peço a eliminação
da restrição e mais nada.
O Sr. Affonso Costa - Não quero, Sr. Presidente, dar-me ao
trabalho de fazer o confronto do sistema (sistema - eu o chamo por
benevolência, no interesse de encaminhar a discussão} de exames parcelados com o dos exames de madureza.
O primeiro, isto é, sistema de exames parcelados, sob o ponto de
vista do ensino, é nulo; não permite a seriação, a harmonia de idéias;
não há a boa classificação das ciências e Iínguas de modo a fac iIitar a
coordenação do estudo dessas disciplinas no cérebro do estudante.
O exame é uma loteria: tira-se o ponto e, conforme a sorte de
cada um, vai-se aprovado ou não.
O Sr. Manoel Fulgêncio - Nos Ginásios equiparados dão-se os
mesmos escândalos e observa-se também esse jogo.
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O Sr. Affonso Costa - O segundo, isto é, o sistema dos exames
de madureza, na boa interpretação que deve ter a palavra, não exige
vastos conhecimentos nem obriga o estudante a fazer o exame geral e
especial sobre cada matéria. Nesse sistema, são levadas em conta as
notas do estudante, o seu comportamento durante o curso, e o estudante que passou de ano para ano, da primeira para a segunda série, da
segunda para a terceira série, e assim até a 6a., até chegar a ser submetido ao exame da generalidade das matérias, que estudou durante seis
anos, sair-se-á mais ou menos bem; os examinadores não podem ser
rigorosos a ponto de exigir particularidades, a ponto de lhe fazer perguntas de algibeira.
(O Sr. Manoel Fulgêncio dá um aparte.)

() Sr. Affonso Costa - Quando, nos exames, o estudante sai-se
mal nas I ínguas e bem nas ciências, a aprovação é fatal, pois para esse
resultado tem-se em consideração as notas do ano e o comportamento
do estudante.
O Sr. Castro Pinto- E a sua assiduidade nas aulas.
O Sr. Affonso Costa - Perfeitamente.
Ainda há um outro ponto.
Defendendo o projeto, que aliás ninguém defendeu na Câmara, o
honrado Deputado mineiro disse que se inclinava à medida que propõe,
porque queria assim facilitar ao estudante pobre a matrícula nos cursos
superiores e achava, então, que seria uma grande iniqüidade manter uma
reforma pela qual só poderiam ser bacharéis os moços ricos, aqueles que
são favorecidos pela fortuna. É um engano de S. Exa.
No exame seriado, cada um aprende onde quer e com quem
quiser.
O estudante, uma vez preparado, requer o seu exame; presta-o e,
desde que é aprovado, obtém matrícula nos cursos superiores:
O mal a que S. Exa. quer dar remédio se dá nos cursos preparatórios de regime parcelado; quem é pobre e não pode comprar livros, ou
quem não pode obter conhecimentos por si ou não pode ter professores, esse jamais poderá fazer carreira.
Não quero mais abusar da atenção preciosa da Câmara, trazendo
exemplos escandalosos das bancas de exames parcelados ...
O Sr. Castro Pinto - Onde se fazem dez exames de uma só assenta da.
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O Sr. Affonso Costa - ... onde se fazem dez exames de uma só
assentada e onde, quando os pontos n5o são dados de véspera, os alunos
fazem exames de livro aberto, pela benevolência criminosa de muitos
professores.
O Sr. Castro Pinto - É exato.
O Sr. Manoel Fulgêncio - Eu sei de Ginásios equiparados que
dão certificado de exames a estudantes que não sabem patavina da
matéria em que são declarados aprovados. Posso assegurar isso a V. Exa.
O Sr. Affonso Costa - Ninguém mais do que o nobre Deputado
sabe que sou contrário ao modo por que se tem praticado a equiparação.
O Sr. Teixeira Brandão- Como toda a Comissão.
O Sr. Affonso Costa - Os equiparados atualmente constituem
uma vergonha, são, como já tive ocasião de dizer, a chaga viva do regime, precisam ser rigorosamente fiscalizados e obrigados a entrar no
regime da lei.
Quem, como eu, apresentou projeto proibindo novas concessões
a colégios equiparados, sem que os pretendentes tenham o patrimônio
exigido por lei, evitando-se assim o abuso que se tem dado nesta Capital
de ser o patrimônio de alguns equiparados representado por prédios que
não valem as quantias pelas quais foram avaliados, não pode, sem grave
injustiça, ser acusado de incoerência no explanar deste assunto tão
delicado e tão importante.
O Sr. Manoel Fulgêncio- V. Exa. só quer os Ginásios oficiais.
O Sr. Affonso Costa - Por atenção ao nobre Deputado, que
muito me merece, foi que vim à t~ibuna para responder a S. Exa., que
se mostrou ofendido por um aparte que proferi no momento em que
S. Exa. orava.
O Sr. Manoel Fulgêncio- Não fiquei ofendido.
O Sr. Affonso Costa - O nobre Deputado censurou também a
Comissão de Instrução Pública por ter demorado seu parecer sobre a
emenda que o Senado, o ano passado, fez a um projeto daqui remetido,
permitindo uma segunda época de exames.
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O Sr. Manoel Fulgêncio- Não censurei; é um fato.
O Sr. Affonso Costa - Não tem razão S. Exa. nessa censura. Fui
também Relator da emenda tão falada e encarecida pelo nobre Deputado e por outros colegas que, como S. Exa., pensam que o sistema de
exames parcelados é causa digna de ser restaurada.
O Sr. Manoel Fulgêncio - Estou em boa companhia, desde que
estou com o Senado e a Câmara.
O Sr. Affonso Costa - O fato foi o seguinte: aprovado nesta
Câmara o referido projeto, entendeu o Senado, por um movimento que
peço permissão para considerar mau, que devia mandar abolir a restrição da lei em vigor, em virtude da qual não se permite ao estudante que
não tenha pelo menos um preparatório iniciar seu curso pelo regime
parcelado.
O Sr. Manoel Fulgêncio- Essa restrição é odiosa.
O Sr. Affonso Costa - A restrição tinha por fim impedir que
estudantes, que ainda não tivessem iniciado o seu curso de preparatórios, o fizessem pelo sistema parcelado, de modo que, mais tarde, os que
iniciassem o curso não viessem apelar para os mesmos sentimentos de
equídade, em virtude dos quais a Câmara se tem visto na contingência
sentimental de votar novas prorrogações daquele sistema.
Ora, o Senado entendeu que essa restrição da lei, que tinha sido
uma conquista contra os nossos erros do passado, devia ser abolida. Mas
quando chegou à· Câmara a emenda do Senado? No mês de outubro é
que foram remetidos os papéis a mim, como Relator, sem que eu os
conservasse em meu poder além de seis ou oito dias ...
O Sr. Manoel Fulgêncio- Entretanto, houve um atraso de mais
de dois meses.
O Sr. Affonso Costa - ... embora se tratasse de assunto de magna
importância, como seja, a instrução secundária no País.
Não demorei, pois, repito, o parecer sobre a emenda; mas, como
ela encerrasse. realmente, matéria de ponderação, que já havia, várias
vezes, dividido a Comissão, o honrado Sr. Valois de Castro, exercendo o
direito que o Regimento lhe confere, e ninguém lhe poderá negar, pediu
vista do projeto para estudo.
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O Sr. Manoel Fulgêncio - E o parecer não saiu mais.
O Sr. Affonso Costa- Dias depois, outro membro da Comissão
declarou que também solicitaria vista, observando eu que o projeto não
tinha mais razão de ser, porque a época extraordinária de exames que
ele visava iria quase coincidir com a época normal estabelecida por lei,
de modo a tornar-se uma inutilidade a concessão que a Câmara dos
Deputados fizesse em tais condições a favor dos estudantes de preparatórios parcelados.
Acrescentei ainda em meu parecer, que já estava lavrado - porque, reiterando a afirmativa, não demorei os papéis -, essas considerações, salientando e provando à Câmara que o projeto perdera toda a sua
razão de ser.
O Sr. Manoel Fulgêncio -O fim era mesmo considerar este ano
a emenda como prejudicada.
O Sr. Affonso Costa - Estávamos em fins de outubro ou em
novembro; e, com a discussão e votação das leis ânuas, que entre nós
caminham sempre atrasadas, não foi possível à Câmara tomar conhecimento do referido projeto. Terminado o mandato da Câmara anterior,
agitou-se este ano a questão de saber se a Câmara atual devia tomar
conhecimento da emenda do Senado.
Vejamos o que dizia literalmente o projeto ...
O Sr. Manoel Fulgêncio - Esta questão não tem mais razão de
ser, porque já estamos com outro projeto.
O Sr. Affonso Costa- Estou defendendo a Comissão que V. Exa.
atacou.
Dizia o projeto: "Fica o Governo autorizado a conceder, no
corrente ano, uma segunda época de exames aos estudantes de preparatórios". A emenda do Senado mandava abolir a restrição já mencionada.
Ora, este ano, em 1906, a Câmara podia tomar conhecimento de
um projeto cujas disposições deviam ser executadas em 1905?! Pois um
projeto que devia ter vigor em ano certo e determinado podia ser votado depois dessa época pela Câmara dos Deputados?! Não seria uma
anomalia mandarmos ao Sr. Presidente da República, para que sancionasse, uma lei, com data de 1906, dizendo: "Fica o Governo autorizado
a conceder no corrente ano - isto é, em 1905 - uma nova época de
exames de preparatórios ?"
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O que queriam os nobres Deputados era que a Comissão de Redação alterasse a data estabelecida no projeto.
O Sr. Manoel Fulgêncio- Que redigisse o projeto de maneira que
não resultasse absurdo.
O Sr. Affonso Costa- O meu honrado amigo, Sr. Manoel Fulgêncio, que, pelos seus merecimentos e pelo seu valor, ocupa há muitos
anos, uma cadeira na representação de Minas (muito bem); o nobre
Deputado, que acompanha sempre as discussões nesta Casa, que conhece o Regimento e não pode ignorá-lo, porque o tempo que aqui tem
passado é suficiente para lhe assegurar a prática da nossa vida interna, o
nobre Deputado bem sabe que a Comissão de Redação não pode alterar
os termos dos projetos ou das proposições que lhe são enviadas.
O Sr. Manoel Fulgêncio - Faz a redação de maneira que não
resulte absurdo.
O Sr. Affonso Costa - A Comissão não pode alterar causa que é
essencial em um projeto, como a respectiva data.
Bem vê, V. Exa., Sr. Presidente, que a argüição, a censura, que o
honrado Deputado fez à Comissão de Instrução pela pretensa demora
proposital, como diz S. Exa., não tem razão.
O Sr. Manoel Fulgêncio - Eu não disse que era proposital. Isto
resulta do histórico dos fatos.
O Sr. Affonso Costa - Insurgiu-se também o honrado Deputado
contra as emendas e o requerimento agora apresentado, requerimento
que pede que um projeto volte à Comissão de Instrução, assim como as
emendas que estabelecem certas providências na lei. (Apartes.) Opõe-se
S. Exa. ao requerimento e às emendas porque tem medo de que a
Comissão, como disse, abuse mais uma vez desse direito que se arroga
de prender, por tempo indefinido, papéis que são afetos ao seu estudo;
mas, Sr. Presidente, quando foi que a Comissão de Instrução demorou
papéis em seu poder?
O Sr. Manoel Fulgêncio -Atualmente.
O Sr. Affonso Costa -Será possível que este projeto envolva um
interesse nacional tão grande, que consubstancie uma medida de tal
ordem, que se imponha a sua aprovação em dois dias? Para conceder
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uma segunda época de preparatórios, este ano, há ainda quatro meses;
e, durante esses quatro meses, não é possível que a Comissão de Instrução, sempre animada pelo trabalho e pelo dever, leve avante o intuito
que lhe atribuí o nobre Deputado: o de matar a sua proposta, asfixiando-a na pasta.
Não conheço nada mais útil, Sr. Presidente, do que o requerimento do honrado Deputado por Pernambuco, pois, pelo que aprendi da
leitura a que V. Exa. há pouco procedeu da emenda apresentada, vejo
que ela manda abolir do projeto do ilustre Deputado, que é hoje da
Câmara, o artigo que suprime a restrição da lei do ano passado.
Dos males o menor, disse S. Exa.; e, se se tem de consentir,
porque parece que é esta a feição característica da Câmara, uma segunda época de exames, consintamo-la sem abolição da restrição, jamais se
permitindo que nenhum estudante inicie agora o curso de preparatórios
pelo sistema de exames parcelados.
À primeira vista, quiçá se suponha ser esta iniciativa do nobre
Deputado por Pernambuco de ótimos efeitos, mas quando se a estuda e
se lhe analisam os resultados, então ressalta, de toda observação, que,
neste terreno, em defesa dos melhores interesses da nossa mocidade,
nesta questão, não pode haver meio termo: ou se aprova o projeto ou
se o rejeita de uma vez.
O Sr. Manoel Fulgêncio - O que desejo é que a Câmara se manif este.
O Sr. Affonso Costa - Sr. Presidente, sou também contrário à
emenda do honrado Deputado, pelas considerações que vou aduzir.
Se nós aprovarmos o projeto, concedendo uma segunda época de
exames, se o Senado o aprovar e o Executivo o sancionar, essa época
de exames terá lugar justamente em fins de outubro para novembro,
quando começam os Ginásios e colégios equiparados os exames seriados. Haverá, portanto, a coincidência do tempo para os exames ginasiais
e parcelados e, daí, a balbúrdia e dificuldades invencíveis, porque a lei
atual, que regula os exames parcelados, não permite que façam parte
das bancas examinadoras outras pessoas senão os lentes dos cursos
oficiais; o que quer dizer que teremos, ao mesmo tempo, examinadores
de exames parcelados funcionando nos exames seriados, redundando
tudo isto em prejuízo da instrução.
Bem vê V. Exa., Sr. Presidente, que, por esse lado, também sou
contra a emenda do honrado Deputado, pela desordem, pela confusão
que ela irá levar aos cursos ginasiais e colégios equiparados, aqui e nos
Estados.
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Tais eram, Sr. Presidente, as considerações que eu pretendia fazer
em relação à emenda e ao requerimento do meu honrado colega.
Não acredito que a Câmara dos Deputados queira privar a Comissão de Instrução Pública do exercício de uma de suas funções, qual a de
dizer sobre emendas e projetos apresentados aqui nesta Casa, projetos
que regulam o ensino secundário ou indicam providências sobre ele.
O Sr. Manoel Fulgêncio - Isso devia ser em 3a. discussão, mas
querem já em 2a., para maior adiamento.
O Sr. Affonso Costa -Nenhuma razão pode ter o nobre Deputado quanto à demora no andamento do projeto, porqmmto a emenda
que ocasiona a sua volta à Comissão não foi apresentada por nenhum de
nós e, em virtude de uma disposição regimental, o projeto teria fatalmente que voltar ao nosso estudo.
O Sr. Manoel Fulgêncio - Mas eu não combati isso.
O Sr. Affonso Costa - Dados estes esclarecimentos a que me
julguei obrigado pela minha posição de Relator do parecer, que mereceu
impugnação somente do honrado Deputado, vou concluir.
Estou convencido, e aliás nunca tive ilusões, de que o projeto
que foi aprovado em 1a. discussão, embora por uma maioria de cinco
votos, sê-lo-á em 2a. e 3a., dada a facilidade com que foi dispensado o
interstício regimental, devendo figurar brevemente entre as nossas leis.
O Sr. Manoel Fulgêncio - Então não priva a Câmara de tomar
conhecimento dele?
O Sr. Affonso Costa- Antes, porém, de concluir estas despretensiosas considerações, feitas só em atenção ao meu honrado colega ...
O Sr. Manoel Fulgêncio - Agradecido a V. Exa. em nome da
mocidade do nosso País.
O Sr. Affonso Costa - ... hão de permitir que lastime que a Câmara dos Deputados, a quem incumbe regular o ensino secundário,
enverede por um caminho tão tortuoso, tão errado, votando a prorrogação de um sistema que ninguém defendeu no Congresso, e contra o
qual se têm levantado as vozes mais abalizadas e eloqüentes.
O Sr. Cardoso de Almeida - Sistema condenado pelo próprio
Congresso.
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O Sr. Affonso Costa - Sim, condenado pelo próprio Congresso,
que votou a lei com a restrição que hoje pretende abolir.
Lastimo, Sr. Presidente, que a Câmara dos Deputados tenha, a
respeito do ensinq deste País, uma concepção tão falsa.
Já houve quem dissesse aqui, com muita propriedade, em palestra, que nesta questão a Câmara se dividia em dois partidos: o partido
da paz e o partido da guerra.
Mas, paz, dizia o colega, com muita graça, com muito chiste, não
é a paz, isto é, a harmonia e a ordem, mas o partido dos pais e a guerra
contra o ensino e o exame difícil.
O Sr. Manoel Fulgêncio- A maioria da Câmara que agradeça este
conceito de V. Exa. a seu respeito.
O Sr. Affonso Costa - É deveras lastimável que numa questão
desta natureza - que não envolve e não deve envolver interesses políticos, e que não pode atender a interesses particulares, porque é uma
questão nacional -, é lastimável que a Câmara dos Srs. Deputados, em
hora tão solene, não tivesse a propósito do ensino a verdadeira, a lógiea,
a natural compreensão!
Condena-se um sistema que ainda não foi aqui praticado, um
sistema que vigora em toda a parte, dando os melhores resultados; sistema que existe na Itália, onde há um curso de sete anos com exame de
madureza; na Alemanha, em todos os colégios, escolas e Ginásio reais,
com um curso de nove anos; na França, onde jamais deixou de figurar
em todas as reformas o curso seriado, o exame de madureza, e assim na
generalidade da Europa; no Chile, na Argentina, onde agora mesmo se
acaba de propor uma reforma para os Ginásios nacionais e, ia-me esquecendo de salientar, na Hungria, que há 20 anos lutava com dificuldades
na adoção do verdadeiro sistema de ensino secundário e que acaba de
votar uma reforma, estabelecendo o curso ginasial com oito séries, com
exame de madureza.
Pois, será possível que no Brasil, onde há 10 anos o Congresso
Nacional, os Poderes Públicos prometeram ao País uma reforma radical
do ensino secundário, a fim de sanar os grandes rnales que vêm dos
tempos do Império, será possível que os Poderes Públicos se afastem,
mais uma vez, do bom caminho, retrogradando, quando é chegado o
momento de contribuir para melhorar as condições de cultura da mocidade brasileira?
Parece que não.
Ninguém, Sr. Presidente, será capaz de, com dados científicos,
com argumentos valiosos, com exemplos claros e precisos, vir defender
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com vantagem o sistema dos exames parcelados, preferindo estes aos
exames de madureza.
O Sr. Manoel Fulgêncio- A questão é na prática.
O Sr. Affonso Costa- Fala o nobre Deputado na prática?
E eu, que ia concluindo, sou forçado ainda a responder a S. Exa.
Mas que prática é essa?
A prática má que se tem dado ao sistema ginasial desde as equiparações até a péssima compreensão dos exames de madureza?
Pois podemos condenar um sistema que vigora em toda parte,
dando brilhantes resultados, somente porque entre nós não se pôde
ainda praticá-lo, não porque não estejamos no caso de fazê-lo, mas
porque certos interesses se têm oposto a isto?
Não, não é justo; não se pode condenar uma reforma, uma idéia,
sem que se consinta que ela seja praticada. Qual é o maior argumento,
a força mais poderosa, o princípio evidente a ser invocado contra uma
idéia, um programa ou reforma? É a sua execução prática, é a sua prova
experimental. O exame de madureza, desde que foi decretado, ainda
não foi praticado exclusivamente. E V. Exa. compreende: desde que o
estudante tem esperança de concluir o seu curso preparatório dentro de
dois ou três anos, não se vai sujeitar a um curso ginasial, a um curso que
se prolonga por seis anos.
Aí é que reside o mal. No dia em que abolirmos, de vez, o sistema
parcelado, no dia em que a lei for uma realidade e em que o estudante
não puder iniciar mais o seu curso pelo sistema parcelado, neste di::;J
todos procurarão os Ginásios onde se pratica o sistema de curso seriado
e exame de madureza.
O Sr. Manoel Fulgêncio- E os que não tiverem recursos?
O Sr. Affonso Costa- Os que não tiverem recursos, os que morarem em lugares distantes dos colégios equiparados estudarão em casa,
lançarão mão dos seus livros, fazendo da sua fraqueza forças, e quando
se encontrarem habilitados irão fazer o exame de madureza nos colégios
equiparados. O empecilho que V. Exa. pensa que a reforma cria aos
moços pobres é ilusório.
Tem-se dito também que o curso ginasial, como está estabelecido,
é impraticável, porque está sobrecarregado de matérias.
É verdadeiramente uma falsa·interpretação, uma errônea observação dos fatos. Se compararmos o programa do Ginásio Nacional, entre
nós, com o programa dos colégios de instrução secundária de toda a
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parte, na Europa, como na América, verificar-se-á que o nosso programa
mantém, dadas pequenas variações, as mesmas matérias e disciplinas.
Se ali figura, por exemplo, em dados programas, um curso de
filosofia completo, entre nós apenas temos o curso de lógica. O mais
depende do método.
um- programa vastíssimo sobre uma ciência qualquer pode ser
ensinado por um professor hábil, dentro de um ano; ao passo que um
programa limitado sobre a mesma matéria, exposto por um professor
inábil, não será explicado nem mesmo em dois anos.
Feitas estas considerações contrárias ao projeto, que já é da
Câmara, vou concluir.
Lastimei e continuo a lastimar o caminho por que enveredou a
Câmara, esquecida da verdadeira intuição que se deve ter, principalmente nos países novos, aos moldes e desenvolvimento da instrução, em
todos os seus graus. O Bra!!il é o país em que este mal se reflete de
modo mais perigoso. Nós n~o temos instrução primária e o nosso ensino
superior está minado em suas bases pela falta de preparo intelectual dos
estudantes que a ele se destinam.
A instrução secundária é um nome, simples aspiração de alguns
bem intencionados, pois; a respeito, chegamos ao ponto de condenar
uma reforma que alnda não se praticou, e manter como efetivo o que é
provisório, e como provisório o que deve ser efetivo e permanente.
Há dois anos, na França, Alfredo Craiset, um dos mais notáveis
talentos de seu país, em conferência que figura impressa e corre mundo,
afirmava, comentando a última reforma do ensino secundário, ali
realizada, que, de todos os sistemas políticos, nenhum mais do que o
democrático carece de dispor de grande número de homens de inteligência lúcida e vontade forte; ora, Sr. Presidente, não parece que, dados os
fatos que conhecemos, com o sistema de parcelados, possamos dispor,
no futuro, dessa plêiade de homens de espírito lúcido e de vontade
forte de que nos fala o grande educador.
Tenho condu ído. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado pelos colegas presentes.)

O Sr. Presidente- Continua a discussão.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Peço a palavra.

O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO("), só por julgar altamente importante o assunto em discussão, é que se anima a vir, em hora tão adiantada,
abusar da paciência dos poucos colegas que tiveram a força de vontade de sustentar
o debate até o fim.
Tem, desde que é Deputado, votado sistematicamente, em casos idênticos,
com a Comissão de Instrução Pública; ainda ontem o fez, bem conscientemente, e
para que não passasse despercebido o seu movimento, mandou à Mesa a regimental
declaração de voto. Assim procedendo, julga ter contraído o compromisso de justificar a sua atitude.
Percebe que a honrada Comissão de Instrução Pública, delegação da confiança da Câmara para estudo e gerência de todas as proposições que disserem respeito
às questões de ensino, já não se sente bem no desempenho do seu mandato. Não
podia deixar de ser assim.
Há uma Comissão, por assim dizer, técnica, tirada do seio da Câmara, que
tem enfrentado, por mais de uma vez, debate sobre proposições análogas.
Este debate, porém, não aparece, sendo os trabalhos da Comissão -que tem
sido, invariavelmente, contra tais pretensões - esmagados, vencidos por numerosos
votos, dados silenciosamente. Os pareceres da Comissão de Instrução Pública têm
sido amplamente justificados, trazendo sempre as razões em que se apóiam para
opinar acerca dos assuntos levados ao seu conhecimento.
Eles têm trazido à Câmara as opiniões de uma verdadeira legião de homens
conspícuos e notáveis do nosso País; o modo de sentir de muitos professores de
nota, de muitos catedráticos. de fama, de todos quantos, enfim, têm dedicado
estudos a tão magno problema.
É natural, assim, que a Comissão se tenha sempre sentido forte para vir dizer
à Câmara que ela não deve aprovar as tentativas reiteradas que se fazem no sentido
de impedir a execução da reforma de Benjamin Constant. Eis aí mais um nome
ilustre para apoio da Comissão de Instrução Pública. Para que citar outros? São
muitos; constituem uma verdadeira legião.
O que estranho é que um debate de tal natureza não tenha provocado uma
curiosidade e um interesse dignos da importância do assunto.
O Sr. José Bonifácio, seu honrado colega de Bancada e por essa mesma
Bancada proposto como seu representante na Comissão de Instrução Pública, falou
para seis ou oito Deputados apenas, como acontece no momento em que fala.
,Fez, incontestavelmente, um brilhante discurso, secundando, em muitos pontos, a
opinião do Sr. Castro Pinto.
As suas afirmativas não foram ouvidas nem discutidas. ~inguém veio dizer,
sequer, que tinha lido o seu discurso!
O ilustre Deputado, Sr. Teixeira Brandão, Presidente da Comissão, veio hoje
falar à Câmara. Teve um auditório diminuto, viu que se fatigava inutilmente e,
(*) Sinopse indireta do discurso.
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assim, abandonou logo a tribuna. S. Exa. não é um homem desconhecido. Tem responsabilidades nesta questão, pois é professor de uma das Faculdades superiores da
República.
Mas, mesmo quando S. Exa. não tivesse essa responsabilidade de professor,
tem-se revelado uma alta competência em assuntos desta natureza. É um espírito
erudito, uma capacidade, um estudioso, uma autoridade, enfim. Nem por isso,
porém, S. Exa. mereceu a atenção da Casa.
O Sr. Affonso Costa, Relator do parecer, fundamentou o seu relatório de
um modo incontestavelmente brilhante e o fez enunciando opiniões autorizadíssimas. Citou escritores e pareceres cujo valor não necessita de ser salientado. S. Exa.
voltou hoje à tribuna e continuou a ter, pelo número, um auditório insignificante.
Não recebeu confidências da Comissão; não costuma indagar dessas causas e,
como prova, cita que só soube da resolução do Sr. Homero Batista, renunciando o
seu lugar de membro da mesma Comissão, pelo requerimento ontem votado.
Supõe, porém, ou tem o direito de supor que a Comissão não se sinta bem.
Deve, pois, da tribuna, dizer aos seus colegas que dela fazem parte que tenham a
força necessária para resistir, hoje como amanhã, a esta tentativa de desorganização
do ensino público. Pede-lhes, encarecidamente, que não se dêem por melindrados.
Qualquer que fosse a resolução da Câmara - e quer dizer de público- não
há ninguém, nenhum profissional que hesite em saber se a opinião pública ou da
maioria da Câmara era a que ficou vitoriosa ... É a declaração que tem a fazer.
Quanto à sua opinião, é francamente contrária a esse regime de exames
parcelados. Esta opinião pode não ter autoridade, porém é sincera e vai procurar
justificá-la.
Temos, em primeiro lugar, dois regimes de exames que coexistem, porque
os partidários do regime de exames parcelados não consentiram ainda que se executasse o outro regime, o dos estudos seriados.
Com métodos e lógica começará por perguntar aos autores da medida em
debate: a que é que visam com o projeto que apresentaram? Uma proposição legislativa deve, fatalmente, visar a um objetivo lógico qualquer ..
Querem abolir o regime dos estudos seriados? Querem pôr termo ao regime
que vigora entre nós?
Não o querem, porque, se o quisessem, teriam formulado uma medida nova
em um projeto de lei. Ainda não o fizeram.
Querem, então, que coexistam os dois regimes, mandando que permaneça o
de estudos seriados, e, com um esguicho legislativo, mandando que continue também o dos exames parcelados. Parece que é isso que S. Exas. querem. Por isso diz,
ainda que pareça estranho, que há uma certa vantagem, às vezes, em a gente encarar
os assuntos sob o ponto de vista lógico.
Mas quem já veio à tribuna defender essa coexistência? Ninguém. É uma
opinião que, se existe, é silenciosa.
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A razão aduzida em favor desse projeto é de caráter unicamente sentimental
-o desejo de não ver cortada a carreira de alguns moços.
A esse argumento sentimental é oposto o argumento técnico, de ordem profissional, porque defender os interesses de uma parte da mocidade não é defender
os grandes interesses da Pátria.
Além disso, toda a gente que defende com calor o sistema dos estudos seriados, com obrigação de permanência do aluno no estabelecimento durante certo
número de anos, para desenvolvimento e eclosão gradativa de sua inteligência, diz
também que defende os interesses de toda mocidade do nosso País. Não se pode
legislar para as exceções, para os gênios, que, em espaço diminuto, se familiarizem
com os mais graves estudos; legisla-se para a média.
Ora, a média é a que foi atendida pelo Congresso, determinando um certo
número de anos, com cursos organizados previamente, cientificamente, com todos
os requisitos que não são de simples arbítrio, mas de lógica.
Os outros não podem dizer que defendem o direito de terem os moços
adquirido instrução nos cursos. O que eles defendem é o direito de forçar a capacidade intelectual da mocidade, de exigir contingentes extraordinários e de fazer
exames no deplorável sistema de chauffage, de que falou o Sr. José Bonifácio, para
que assim, com maior rapidez, possam adquirir um título científico em qualquer
Faculdade.
Estes preparam assim, para essa mocidade, o direito a essa mendicidade de
intelectuais que, infelizmente, é hoje a maioria da mocidade da nossa Pátria.
Outro argumento dos que defendem o projeto é que nós, que aqui estamos,
estudamos pelo sistema dos exames paralelos. Em primeiro lugar, esse julgamento
de nós por nós mesmos não deve merecer todo o valor que lhe dão e, depois, o
argumento não é verídico.
Outra lei regia o estudo e havia outra moralidade precisamente por isto:
porque não se dava a pouca moral da coexistência de dois regimes. Também não
existiam os colégios equiparados, essas chagas que nos estão conduzindo à ruína,
que nós todos prevemos.
Quais são os outros argumentos em favor do projeto? Não exis.tem ou não
foram apresentados.
Os que defendem o projeto, defendem-no silenciosamente ... Calam-se. Vêm
à tribuna três, quatro, cinco oradores, se esfalfam para demonstrar que o projeto
não convém, e ninguém vem defendê-lo. Corre a votação, e a maioria esmaga todos
os argumentos.
É exato que falou em defesa do projeto o Sr. João Luiz Alves, seu dileto
amigo; porém S. Exa. não fez mais do que uma espirituosa charge à Comissão de
Instrução. S. Exa. conseguiu o que pretendia, que não foi mais do que alfinetar a
Comissão.
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O outro discurso de defesa foi o de seu prezado companheiro de Bancada,
Sr. Manoel Fulgêncio, que falou, como autor do projeto, defendendo a medida em
si, sem tirar conseqüências de qualquer espécie.
Desejava ver a questão debatida entre técnicos. Queria que às palavras do
Sr. Teixeira Brandão, Affonso Costa, José Bonifácio e Castro Pinto e tantos outros
se opusesse a palavra de quem viesse defender a medida, também sob o ponto de
vista científico.
Confessa que não é somente o argumento de ordem científica que faz com
que dê voto contrário ao projeto, pensa que este regime é tão nefasto que acarreta, além dos inconvenientes que poderá denominar de espec(ficos, outros colaterais;
é um regime que perverte a moralidade de nossa mocidade.
Acredita que os moços do nosso País acabam com o seu moral desagregado,
perdendo a melhor camada do seu senso moral, graças a essa causa, que outro nome
não merece o ensino público atual.
Esses inconvenientes não podem deixar de ser de excepcional gravidade,
porque os moços, os futuros cidadãos, entram para a vida convencidos de que no
nosso País tudo se consegue, até as próprias provas acadêmicas, graças ao empenho
pessoal.
Estes homens entram para a vida pública habituando-se, desde logo, a dobrar
a cerviz para conseguir alguma cousa que lhes interessa pessoalmente, tanto mais
que eles vêem que os respectivos pais, parentes e amigos siio os primeiros a lhes dar
o exemplo dessa flexibilidade medular.
Eis por que dizia que, além dos inconvenientes espedficos, esta instituição
produz mais graves males em relação à formação do caráter de nossa mocidade.
É por isso que vota contra este e outros projetos equivalentes. (Muito bem;
muito bem. O orador é muito cumprimentado.)
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Empréstimo para os Funcionários
dos Correios Transferidos de Ouro Preto
para Belo Horizonte
12.12.1906
O Sr. Alcindo Guanabara (pela ordem, sem revisão do orador)Sr. Presidente, na ocasião em que se votava a disposição do projeto que autoriza o Governo a fazer adiantamentos, por empréstimos, aos
empregados do Correio de Ouro Preto, transferidos para Belo Horizonte, rejeitava a Câmara uma emenda minha, autorizando o Governo a
adiantar 2.000:000$ para construÇão de casas para operários e pequenos empregados desta Capital.
Aleguei a injustiça do procedimento.
Responderam-me - respondeu-me o meu nobre amigo Sr. Francisco Veiga, respondeu-me o ilustre Deputado por Santa Catarina, o Sr.
Paula Ramos - que as situações eram diferentes, que, em relação aos
empregados do Correio, se tratava de um empréstimo e que a minha
emenda estava redigida de modo a parecer dádiva.
Resolvi então formular por esta maneira meu pensamento:
"Adiantar, por empréstimo, pelo prazo de 10 anos, até a
quantia de 2.000:000$ às sociedades cooperativas para construção de prédios que forem oraganizadas pelos funcionários e
operários da União, como auxílio às mesmas para construírem,
na Capital Federal, casas para residência de seus membros,
fazendo para isso a necessária operação de crédito e observadas as
mesmas proporções da tabela e as condições estipuladas para os
funcionários do Correio de Ouro Preto."
A sorte desta emenda foi a mesma das cinco ou seis de igual gênero que tenho apresentado aos diferentes Orçamentos. A Comissão de
Orçamento não a recusa; acha uma sutileza para impedir que ela seja
aprovada.
Agora, o alvitre da Comissão é este: remeter a questão para a
Comissão Especial, nomeada há dias pela Mesa, a fim de cogitar deste
assunto.
Quer dizer: na melhor hipótese, dado que a Comissão se encaminhe nesta direção, é o adiamento da questão por mais um ano.
A situação da Capital Federal é cada vez mais angustiosa.
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Ainda agora, a Diretoria de Higiene está condenando estalagens
e forçando a saírem, pelo destelhamento, famílias que não têm outro
abrigo.
Os que duvidam de minhas palavras, os que não acreditam nas
declarações que tenho aqui repetidamente feito, devem acreditar nas
fotografias. Aqui têm a situação das classes pobres no Rio de Janeiro
(mostrando uma folha com fotografias); aqui está a estalagem da Rua
General Caldwell, n9 28, destelhada pela Diretoria de Higiene, ficando
800 pessoas na rua, sem abrigo.
A Câmara pode rejeitar a emenda.
O que se pode concluir é isto: ao mesmo tempo em que a Câmara
recusa dar 2.000:000$ a fim de atender a necessidades urgentes das
classes proletárias da Capital da República, está votando um Orçamento
em que a Despesa é aumentada em 13.689:000$, fora as autorizações.
E, entre as emendas que aumentaram a Despesa, há uma que dá ......
4.000:000$ ouro para se montar um jornal destinado à propaganda do
café do Brasil em Paris.
Um Sr. Deputado- Com parecer favorável?
O Sr. Alcindo Guanabara - Com parecer favorável da Comissão.
Quando se recusam 2.000:000$ para a construção de casas destinadas a operários do Rio de Janeiro, votam-se quatro mil ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Perdoe-me V. Exa.
O Sr. Alcindo Guanabara- Não perdôo cousa alguma! ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Se não perdoa, mostre essa
emenda dando 4.000:000$ ouro para fundação de um jornal.
O Sr. Alcindo Guanabara- Mostro já.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Peço que leia à Câmara. Se
V. Exa. mostrar emenda dando 4.000:000$ para se fundar um jornal ...
O Sr. Alcindo Guanabara - V. Exa. tem umas sutilezas! ... A
emenda destina-se a isto: a fazer propaganda de café, por torração de
café, por venda de café e pela montagem de um jornal em Paris.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Então, não é a quantia de
4.000:000$ ouro para montar um jornal, o que seria até ridículo.
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O Sr. Alcindo Guanabara - Sr. Presidente, a Câmara votou a
responsabilidade da União no empréstimo contraído pelos três Estados
produtores de café: S. Paulo, Minas e Rio de Janeiro, isto com o meu
apoio, com a minha colaboração.
Quando se pensou na organização desse sistema de valorização do
café, era dos fundos assim constituídos que se tiraria o necessário para a
propaganda do produto no estrangeiro.
O Sr. Presidente - Peço ao nobre Deputado que se restrinja ao
assunto.
O Sr. Alcindo Guanabara- Peço desculpas. Estou encaminhando
a votação, defendendo a minha emenda.
O que se pensava era que os Estados, assim reunidos, iam não
somente dar preço fixo ao café, mas ainda fazer uma propaganda desse
produto pelo superavit que obteriam com o empréstimo feito. (Trocamse muitos apartes.)

Dão-se, agora, Sr. Presidente, 4.000:000$ ouro para se fazer essa
propaganda absurda em Paris, quando a primeira causa de que se devia
cogitar era da redução do imposto que a França cobra pela entrada do
café, sem o que não há propaganda possível (apoiados); dão-se ........ .
4.000:000$ ouro e negam-se 2.000:000$ para as classes operárias do
Rio de Janeiro.
A Câmara votará como entender. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Barbosa Lima -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem o nobre Deputado.
O Sr. Barbosa Lima (pela ordem, sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, realmente há uma emenda, com o n9209, que reza textualmente o S!:!guinte: ...

O Sr. Alcindo Guanabara- Emenda sem assinatura.
O Sr. Ribeiro Junqueira -A emenda é minha. Assumo a inteira
responsabilidade dela.
O Sr. Barbosa Lima - Faço justiça às intenções do nobre Depu-

tado.
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O Sr. João Luiz Alves- Se está em discussão a emenda, peço a
palavra.
O Sr. Barbosa Lima- Mas, se não comecei a dizer causa alguma!
O Sr. Presidente- A emenda não está em discussão.
O Sr. Deputado pela Capital Federal pediu a palavra para encaminhar a votação.
O Sr. Barbosa Lima - E estou encaminhando a votação sobre o
café e as casas para operários, vendo os dois aspectos do problema e o
modo como a Câmara segura a balança em suas mãos justiceiras.
A Emenda 209, cuja leitura o Regimento me permite fazer, diz:
"§ 19 Poderá o Governo, para este fim, fundar em Paris um
jornal de propaganda, dando-lhe a feição que melhor convier aos
interesses brasileiros. n
Aqui está o jornal.
"'§ 49 Para esse serviço de propaganda poderá o Governo,
dentro do exerclcio orçamentário, despender até a quantia de
4.000:000$ ouro."

Aqui estão os 4.000:000$ ouro para o jornal de propaganda dos
nossos principais produtos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Só para o jornal?
O Sr. Barbosa Lima- Visivelmente, não. (Trocam-se apartes.)
O Sr. Presidente- Não está em discussão a Emenda n9209.
O Sr. Barbosa Lima- Mas, se me limitei a ler a emenda! Se ainda
nem pude falar, tão aparteado tenho sido!
Então o café é um assunto de tal ordem que nem posso formular
o meu pensamento?
O Sr. Barros Franco - Não se trata só do café. Trata-se também
do cacau.
O Sr. Barbosa Lima - Não se trata só do café! Neste momento
trata-se da liberdade que eu tenho de falar sobre o café ou sobre não
importa que outro assunto. (Trocam-se muitos apartes.)
O Sr. Presidente - Atenção!
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O Sr. Barbosa Lima - Peço licença, Sr. Presidente, para dizer
como penso, com o direito que me conferiram os meus constituintes,
que mais padecem pela falta de domicílio salubre do que podem padecer, porventura, todos quantos tenham empenhado capitais na lavoura
do café ou de não importa que outra cultura, por mais respeitáveis que
sejam. (Apartes.)
O Sr. Presidente - Atenção!
O Sr. Barbosa Lima - Eu não estou me opondo ao café, tanto
mais que sou um dos que mais bebem café.

O Sr. Presidente - V. Exa. só pode encaminhar a votação sobre
a Emenda n9121.
O Sr. Barbosa Lima - Mas V. Exa. não me está ajudando na
liberdade de que careço para formular o meu pensamento; estou sendo
interrompido a cada momento e arrastado para onde não quero ir.
Mantenha-me V. Exa. a palavra para que eu a exerça nos restritos termos do Regimento, que não passarei deste limite.

O Sr. Presidente- Não tenho feito outra causa.
O Sr. Barbosa Lima - Como não tem feito outra causa, se estou
sendo interrompido a cada instante?
O Sr. Presidente - A cada instante também estou chamando a
atenção dos Srs. Deputados para não darem apartes, e do nobre orador
para que se restrinja aos termos de encaminhamento da votação.

O Sr. Barbosa Lima- Eu estava comparando a Emenda n9121
à 209; pergunto: o Regimento pro1be que eu compare uma emenda
que se votou a outra que se vai votar mais tarde?
O Regimento é claro; pro1be ele que eu faça esta comparação?
(Apartes.)

A emenda que se vai votar, a emenda cujo encaminhamento de
votação está motivando o esclarecimento, que eu me permiti sugerir à
Câmara como um paralelo edificante, é uma emenda em que se nega
verba para, na Capital Federal, fazer-se, em relação às classes menos
fé:vorecidas da fortuna, aquilo que a Comissão quer que se faça para
casas destinadas aos empregados do Correio de Belo Horizonte. Não
estou dentro do Regimento recordando os termos da emenda?
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Que é que a Câmara votou? Isto: verba para casas destinadas à
habitação dos empregados do Correio de Belo Horizonte.
Vai votar isto para outras Capitais da República? Não.
Há outras Capitais da República onde a vida é tão cara ou mais
do que em Belo Horizonte.
Há Manaus e Belém.
São só os empregados do Correio, ou melhor, são só os empregados do quadro, os que têm ordenados e gratificações, os que têm
melhores vencimentos, aqueles que têm direito a ter casas feitas pelo
Estado?
A Câmara vai dizer se são.
Nós entendemos que não.
O Sr. Presidente - Peço a V. Exa. que restrinja suas observações
sobre a emenda que se vai votar.
O Sr. Barbosa Lima - Eu pergunto a V. Exa. se encaminhar a
votação nos termos restritos do Regimento quer dizer ou não o direito
deste encaminhamento cotejar uma emenda com outra?
O Sr. Presidente -Pode fazê-lo.
O Sr. Barbosa Lima- Pois é o que estou fazendo.
Eu tenho o direito de dizer que a Câmara tem três pesos e três
medidas; uma, fausta, volumosa para a lavoura do café, beneficiada, se
é que beneficiada foi, com o famoso Convênio de Taubaté; outra, mais
modesta, para os empregados do Correio na cidade, a única, de Belo
Horizonte; e uma minguada e avarentamente negada para todas as
classes escorraçadas de seus domicílios, insalubres ou não, mas domicílios pobres na cidade do Rio de Janeiro. (Muito bem.)
A Câmara vai votar com o critério e sabedoria que eu reconheço;
apenas estava usando o direito de conduzir minha inteligência a subministrar-lhe alguma sugestão que talvez fosse benéfica à causa que a todos
nos apaixona. (Muito bem; muito bem.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (sem revisão do orador)- Sr.
Presidente, não tenho nenhum motivo especial para falar sobre esta
emenda, como não tenho nenhuma suspeição para falar sobre a emenda
que é do meu honrado amigo Sr. Dr. Francisco Veiga, pela qual se
permite um empréstimo aos funcionários dos Correios de Ouro Preto
que são transferidos para Belo Horizonte.
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Não tenho igualmente nenhum motivo especial em relação à
Emenda n9 209, que foi assinada pelo meu distinto companheiro de
Bancada ,Sr. Dr. Ribeiro Ju nqueira.
Só numa cousa tenho empenho, é que, ainda que seja rápido o
momento da votação, me seja permitido reclamar contra afirmações
que possam impressionar o espírito da Câmara e não sejam ditas rigorosamente de acordo com o que consta dos impressos.
Primeiro, não há emenda alguma autorizando o Governo a despender quatro mil contos ouro com a fundação de um jornal.
Quando isso dizia o meu ilustre colega, representante do Distrito
Federal, eu o interrompi, dizendo:
"V. Exa. perdoe-me"; S. Exa. retorquiu: "Não há o que
perdoar". Então disse a S. Exa.: "V. Exa. me mostrará qual é essa
emenda que autoriza o Governo a despender quatro mil contos
ouro para a fundação de um jornal."
Não é precisamente a mesma causa o que se quer, como verá a
Câmara lendo o parecer sobre a Emenda n9209.
(O Sr. Barbosa Lima dá um aparte.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- V. Exa. leu o§ 19, saltou
para o 4<?, e quero pedir à Câmara que leia toda a emenda com o parecer
da Comissão, emenda em virtude da qual apenas se dá ao Governo autorização para despender até quatro mil contos ouro com a propaganda,
no estrangeiro, por diversos meios nela indicados e outros que possam
ser apurados pela exigência da propaganda, de todos os nossos produtos
nacionais. (Apartes.)
Aí está, Sr. Presidente-- e me perdoem os meus nobres colegas-,
porque estou na tribuna. As palavras que se dizem a pretexto de encaminhamento de votação, e sobre as quais a Câmara não tem tempo de
refletir, podem impressioná-la, porque imediatamente sobre elas se
desfecha a votação. Eis a razão por que reclamei para mim o direito de
pedir a atenção da Câmara para o fato que se discute, a fim de não o
enxergar sob falso aspecto.
Não há nenhuma emenda autorizando o Governo a despender
quatro mil contos ouro com a fundação de um jornal destinado à propaganda do café em Paris.
(O Sr. Barbosa Lima dá um aparte.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- V. Exa. me perdoe, mas há
de ficar de pé uma das duas afirmações: ou a sua, dizendo que se negam
dois mil contos para as casas de operários, quando se dão quatro mil
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contos ouro para a fundação de um jornal em Paris destinado à propaganda do café; ou a minha.
Foi só contra isso que reclamei.
Acentuo mais uma vez que não tenho nenhum motivo de suspeição, quero apenas retificar este ponto.
Quanto à emenda do Sr. Dr. Francisco Veiga, meu honrado companheiro de Bancada, eu lhe peço vênia para dizer algumas palavras.
Não é como diz o meu ilustrado colega do Distrito Federal.
Não se trata de dar aos empregados do Correio de Belo Horizonte
auxílios que se não dão aos empregados de outras Capitais, como
Manaus e Belém.
Não, o caso é especialíssimo (apartes);trata-sedosúnicosempregados que neste momento são compelidos a se mudar de uma cidade,
onde moravam há longos anos. (Não apoiados e apartes dos Srs. Barbosa
Lima, Alcindo Guanabara e vários outros Srs. Deputados. Soam os
tímpanos.)

Os nobres Deputados me permitirão que diga então: trata-se de
uma única classe total de empregados, todos os empregados do Correio
de Ouro Preto, obrigados à mudança; vem o Sr. Veiga e diz: na nova
Capital não há casas que se prestem para habitação desses homens; não
há nenhuma para alugar ... (Trocam-se muitos apartes. Soam os tímpanos.)

Insisto em dar à Câmara esta explicação em favor de uma única
totalidade de empregados, qual a da Administração dos Correios de
Ouro Preto.
Alega-se que eles são forçados a uma mudança rápida para Belo
Horizonte e, mais ainda, que o Governo de Minas, quando mudou os
seus empregados, deu-lhes o mesmo auxílio.
Acrescenta-s«;! ainda que não se pede senão um adiantamento,
descontável anualmente, da quantia necessária. (Trocam-se muitos
apartes.)

Não discuto absolutamente, Senhores, o merecimento da emenda, como também não se discute o da de n9209.
Creio, porém, que a Câmara vê que restabeleci o que consta da
emenda de modo a não ficar dúvidas no esp(rito da Câmara. (Trocamse vários apartes entre os Srs. Pedro Moacyr, Barbosa Lima, Alcindo
Guanabara, Medeiros e Albuquerque e outros Srs. Deputados. Soam
fortemente os tímpanos.)

O Sr. Presidente- Atenção! Peço ao nobre Deputado que restrinja suas observações.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- V. Exa. deve pedir, mas
deve reconhecer que não se tem feito aqui outra causa senão discursar
sobre as emendas.
Quis dar apenas uma explicação para justificar a interrupção.
Finalmente, Sr. Presidente, devo dizer que nenhum interesse me
prende a esses funcionários, nenhuma parte tive na confecção desta
emenda, nem na confecção da de n9 209 e, finalmente, que na Emenda
n9121 apenas se pede autorização para emprestar a quantia de dois mil
contos às cooperativas para a construção de prédios destinados a funcionários e operários da União.
Quanto ao merecimento das emendas, não quero apreciar, porque
pelo Regimento não posso fazê-lo.
Tenho conclu Ido. (Muito bem.)
O Sr. Medeiros e Albuquerque- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente -Tem a palavra pela ordem o nobre Deputado.
O Sr. Medeiros e Albuquerque - Sr. Presidente, também sou
signatário da emenda combatida.
Ouvi com a maior atenção o honrado Deputado, Líder da Câmara, e acho que a comparação feita pelos dois Deputados que me
precederam continua de pé.
É verdade que não se destinam 4.000:000$ unicamente para um
jornal, mas destinam-se, no § 1<?, para o jornal; no 2<?, para a torrefação
do café; no 39, para a sua distribuição gratuita aos desocupados de Paris;
e, no 4<?, se manda dar juros de 7% ouro. (Apartes.)
,
Ora, quando se dá o café de graça como meio de pro'paganda ...
(trocam-se vários apartes entre os Srs. Ribeiro Junqueira, Barbosa Lima,
Alcindo Guanabara e outros Srs. Deputados. Soam os t(mpanos)

parece que não é extraordinário que se mande dar casa ...
(Os Srs. CARLOS PEIXOTO FILHO, Barbosa Lima e Alcindo
Guanabara dão apartes.)

O Sr. Ribeiro Junqueira -V. Exa. ou não leu com atenção, ou
está argumentando de má-fé. (Soam os t(mpanos.)
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O Sr. Presidente - Atenção! O nobre Deputado não pode usar
dessas expressões em relação a um seu colega.
(Continuam os apartes entre os Srs. CARLOS PEIXOTO FILHO,
Barbosa Lima, Pedro Moacyr, Alcindo Guanabara, Ribeiro Junqueira e
outros Srs. Deputados. Soam fortemente os tímpanos.)

O Sr. Presidente - Atenção! Atenção! Peço aos Srs. Deputados
que deixem continuar o orador.

O Sr. Medeiros e Albuquerque - V. Exa. (dirigindo-se ao Sr.
Ribeiro Junqueira) pode achar de boa ou má-fé o que digo, mas a questão é de cifras e está de pé, e a de justiça há de se impor neste recinto
ou fora dele. (Continuam os apartes.)
Restam, de um lado, quatro mil contos para uma propaganda que
envolve numerosos absurdos, propaganda de torrefação para servir café
aos ociosos, propaganda de jornal, propaganda com juros escandalosos
(já que o nobre Deputado acha má-fé, há de permitir que eu retribua
com este adjetivo), e, do outro, apenas dois mil contos para casas de
operários!
Alegou, aliás muito bem, o meu ilustre colega por Minas Gerais, a
situação especial dos empregados de Ouro Preto.
De acordo: todos nós votamos a emenda; mas, por isso mesmo,
achamos que em condições tão especiais, quanto essas, estão os operários desta Capital.
Se estes não têm cafezais, não são ricos, têm ao menos este
direito essencial à vida, ao menos se lhes dê uma casa na Capital do seu
País.
É isto o que nós pedimos, quando se vai dar café de graça aos
ociosos de Paris. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Tosta- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Tosta -Sr. Presidente, parece-me que a discussão tem estado deslocada. Não se trata da Emenda nl?209, senão da Emenda nl?121.
Esta emenda autoriza o Governo a emprestar até a quantia de
2.000:000$ às sociedades cooperativas que se organizarem, para a construção de casas baratas nesta Capital, nas mesmas condições em que o
empréstimo é feito aos empregados do Correio de Ouro Preto, que
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foram forçados a se mudar para a Capital do Estado de Minas, para Belo
Horizonte, onde não há casas em número suficiente.
Duas observações tenho a fazer e para elas tomo a liberdade de
chamar a atenção dos honrados Deputados.
Em primeiro lugar, direi que ainda não há cooperativas de operários organizadas nesta Capital e isto por uma razão muito simples,
porque o projeto que, nesse sentido, votamos aqui, ainda não o foi pelo
Senado.
(O Sr. Alcindo Guanabara dá um aparte.) (Há outros apartes.)

O Sr. Presidente (fazendo soar os tlmpanos) - Atenção! Atenção! Quem está com a palavra é o Sr. Deputado Tosta.
O Sr. Tosta (referindo-se ao aparte do Sr. Alcindo Guanabara)Estou de acordo com o nobre Deputado, nesta primeira parte; e
se fiz esta referência foi justamente para chamar a atenção do Senado
para a necessidade de votar quanto antes o projeto de lei que lá se acha.
Mas, Sr. Presidente, eu quero admitir que essa razão não seja
procedente.
Há, porém, uma outra razão de grande valor, procedente, contra
a qual os nobres Deputados não poderão argüir cousa alguma e é a
seguinte: a emenda diz que o empréstimo de dois mil contos será feito
a sociedades cooperativas de operários, nas mesmas condições e pela
mesma tabela em que o empréstimo vai ser feito aos empregados do
Correio de Ouro Preto.
Estas condições não se podem verificar, porque os empregados
do Correio de Ouro Preto são (sussurro} ...
O Sr. Presidente (depois de fazer soar os tlmpanos) - Atenção!
Atenção! Atenção!
O Sr. Tosta- Sou Relator e tenho o direito de explicar.
O que quero dizer é o seguinte: os empregados do Correio de
Ouro Preto têm direito de receber do Tesouro o seu ordenado, e o
Governo fará o desconto por mês; mas as cooperativas de operários não
têm que receber cousa alguma do Tesouro. (Há apartes.) Portanto, não
se pode fazer o desconto nas mesmas condições e sob as mesmas garantias que são exigidas para os empregados dos Correios de Ouro Preto.
O Sr. Alcindo Guanabara - V. Exa. não tem razão. A emenda
não diz isto; diz: "cooperativas que forem organizadas pelos funcioná229

rios operanos da União" que recebem dinheiro do Tesouro, tanto
quanto os funcionários dos Correios de Ouro Preto;

O Sr. Tosta- Era somente isto que tinha a dizer.
(Em seguida, é posta a votos e rejeitada a referida emenda sob
n9121.)
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COMO PRESIDENTE DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

Eleição para Presidente
da Câmara dos Deputados
10.05.1907
O Sr. Presidente - Vai-se proceder à eleição da Mesa. Os Srs.
Deputados, respondendo à chamada, votarão simultaneamente para
Presidente; 19 e 29 Vice-Presidentes, colocando nas urnas, respectivamente assinaladas as suas cédulas.
Vai-se proceder à chamada.
(Procede-se à chamada e respondem 112 Srs. Deputados.)
O Sr. Presidente - O resultado da apuração da eleição para o
cargo de Presidente foi o seguinte:
Votos
CARLOS PEIXOTO FILHO............... 105
James Darcy ..... .. . . .... .. . .. .. ... . .. .. .... .. .. ...
1
Paula Ramos......................................
1
Cinco cédulas inutilizadas.
Proclamo Presidente da Câmara o Sr. CARLOS PEIXOTO FILHO, a quem convido a vir ocupar esta cadeira.
(O Sr. CARLOS PEIXOTO FILHO assume a cadeira da Presidência. Palmas no recinto.)

O Sr. PRESIDENTE (Deputado CARLOS PEIXOTO FILHO) Meus Senhores, recebo esta investidura com os mesmos sentimentos com que recebi a que me foi anteriormente conferida pela Câmara
dos Deputados: menos como uma distinção, aliás muitíssimo .honrosa e
imerecida, do que como exigente imposição dos colegas, designando-me
um posto de trabalho na direção dos serviços parlamentares.
Como tarefa, bem compreendo que me caberá ser guarda vigilante, nem só dos direitos e prerrogativas desta Casa do Congresso, como
ainda e também daqueles preceitos que a nós mesmos nos impusemos
para a boa marcha dos trabalhos da Câmara.
E bem de ver que ninguém, absolutamente ninguém, seria capaz
de desempenhar tal tarefa, sem contar com o concurso e esforço tenaz
e vigilante de todos e de cada um dos Srs. Deputados.
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Sendo nós o ramo diretamente popular da representação nacional, claro está que são grandes as nossas responsabilidades; fico certo,
porém, de que a Câmara, nesta sessão, que terei a honra de presidir,
como nas outras, bem saberá inspirar-se no seu patriotismo, dando ao
País lições e exemplos que hajam de ser fecundos.
A presidência não pode ter outro programa, senão o virtualmente
fixado no cumprimento do Regimento; tem, porém, a esperança de que
não lhe seja dada oportunidade de recordar aos colegas essas exigências,
que nós próprios prefixamos.
Acredito que a sessão possa ser fecunda. Evidentemente, o País
atravessa uma fase de verdadeiro ressurgimento econômico.
lnquestionavelmente, a experiência de tempos anteriores vai
servindo, à Legislatura como ao Governo Federal, para a correção de
antigos erros, que de chofre não podiam ser corrigidos.
A Câmara, seguramente, vai colaborar com eficácia para que tais
erros se extirpem de vez; mas, especialmente, acredito que, durante esta
sessão, vamos ter oportunidade de estudar e resolver problemas graves,
que desafiam toda a nossa atividade, quais, dentre outros, os que dizem
respeito à instrução pública ...
O Sr. James Darcy e outros Srs. Deputados- Muito bem.
O Sr. PRESIDENTE - ... às questões do trabalho no Brasil, como
seja, enfim, o desenvolvimento das medidas, já iniciadas pela Câmara,
relativas ao povoamento de nosso solo.
Ocorre-me recordar apenas estes três, dentre muitos outros que
necessariamente hão de ocupar a atenção da Câmara.
Escusado é repetir-lhes que é muito grande e muitíssimo sincero
o meu reconhecimento a todos e a cada um dos colegas que tiveram a
bondade de honrar-me com o seu voto.
Confiante, como cada um dos Senhores, no grande futuro de
nossa Pátria, espero que esta, como as demais, seja uma sessão fecunda
e cheia de benefícios para o País. (Muito bem; muito bem. Palmas no
recinto.}
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Reeleição para Presidente
da Câmara dos Deputados em 1908
06.05.1908
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (movimento geral de atenção)
Meus Senhores, empossando-me pela segunda vez no lugar de Presidente da Câmara, é meu dever transmitir-lhes agradecimentos muito
sinceros pela distinção recebida.
Se eu pudesse suspeitar que a distinção dessa escolha visa pessoalmente ao Deputado que a recebe, teria de confessar, e fá-lo-ia de bom
grado, que a benevolência excessiva da Câmara (não apoiados) lhe
haveria de ter turbado a limpidez do juízo. Todavia, sei bem que não é
assim, e não me pesa nada declarar daqui, com toda a sinceridade, que
acredito que a honra vai menos à pessoa do Deputado e mais diretamente ao chefe de uma Bancada de firmes e bons republicanos desta Casa,
que, exatamente graças a essa situação, teve a fortuna de ser o Uder da
Câmara, ultimamente.
Não é entretanto por esse motivo menor e menos sincero o meu
reconhecimento.
Isto posto, seguir-se-ia talvez a possibilidade de se formular para
nós um programa de trabalho. Para a Legislatura Federal, não, pois
esse, como que se pode dizer, vem formulado na mensagem com que o
Executivo abriu os nossos trabalhos. Especialmente para a nossa Câmara? Não sei se não seria perigoso formulá-lo.
De resto, a gente se lembra sempre desse perigo recordando que
já no tempo do Patriarca de Verney, ele fizera a bela charge a Memnon
preparando-se para bem empregar o seu dia e vendo os seus propósitos
burlados inteiramente ...
Seja como for, não é impertinência lembrar à Câmara que há
diversos assuntos sobre cujo estudo urgente ela própria já se pronunciou. Temos diversas Comissões Especiais nomeadas pela Câmara,
Comissões que, como os colegas sabem, detêm o seu mandato até o fim
da Legislatura.
Assim é que tenho nota de Comissões Especiais incumbidas,
mediante voto da Câmara, de providenciar sobre reorganização da Marinha Mercante; sobre registro da propriedade imóvel; sobre uma nova
235

lei de minas, e creio que também sobre a reforma do Direito Penal e
Processual Militar; finalmente, sobre a legislação para regulamentação
do trabalho, assunto de que a Câmara julgou urgente cogitar, a fim de
decidir a respeito, seguramente convencida de que os progressos de um
povo se medem pelo alargamento da solidariedade entre todas as classes.
Aí temos nós diversos capítulos a desafiar a atividade das Comissões, e, conseqüentemente, a da Câmara.
Daqueles de que nos ocupamos o ano passado, temos pendente
do voto do Senado o relativo à reforma da instrução pública em nosso
País.
Seria demais pretender encarecer a importância de todas essas
matérias.
Por fim, meus caros colegas, é urgente não esquecer que a capital
dentre as nossas tarefas, a função que se poderia quase dizer específica
das assembléias populares, a que diz respeito à vida orçamentária da
Nação, requer e reclama todos os nossos cuidados.
Bem sei que isto depende especialmente de nossa Comissão de
Finanças; mas, dirigindo-me a ela, dirijo-me ainda à Câmara, porque é
por delegação desta que as Comissões funcionam.
Na última sessão legislativa, fizemos, todos nós, de comum acordo, uma tentativa no sentido de conseguir que as leis orçamentárias
fossem votadas em tempo útil, o que, a mais do lado estético que teria
perante a opinião pública essa maior regularidade dos nossos trabalhos,
importaria, evidentemente, em maior cuidado no realizá-lo.
Não consequimos tudo, quem sabe mesmo se não conseguimos
bastante! Mas, enfim, conseguimos alguma causa.
Acredito agora que a boa vontade da Câmara e, especialmente, o
esforço infatigável da nossa Comissão de Finanças farão com que este
ano obtenhamos resultado mais significativo.
Disse que conseguimos alguma causa, porque não é demais
recordar - foram daqui remetidos para a outra Casa do Congresso os
Orçamentos de diversos Ministérios com uma tal brevidade e em tempo
tal de que não havia exemplo anteriormente. Quase todos eles foram
para lá enviados bem a tempo e creio que apenas na marcha de um deles
nos atrasamos bastante.
Não levará a mal a Câmara, decerto, que eu recorde ainda este
atraso: outro não é meu intuito senão salientar o propósito, em que
todos estamos, de corrigi-lo.
Ao demais, esta questão orçamentária tem ainda uma outra face,
que pode merecer toda a nossa atenção.
Sabemos todos que o Poder Executivo, em sua mensagem inicial
desta sessão, muito avisadamente recordou que não está lonçje o tempo
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em que deveremos reassumir os encargos de antigos compromissos
financeiros.
É uma advertência evidentemente salutar, que nos deve levar,
decerto, ao propósito firme e inabalável de processar a organização
orçamentária nesta Câmara com bastante cuidado, sem esquecer a
obrigação capital, que é o paralelo entre a Receita e a Despesa, o que,
infelizmente, nem sempre tem sido feito.
Será, talvez. um pouco por defeito do nosso Regimento, que,
acredito, os colegas não pensam em reformar, pelo menos, nesta sessão.
Como quer que seja, a boa vontade, a infatigável paciência da Comissão
de Orçamento, o seu esforço persistente, e, por outro lado, o auxílio de
todos os Srs. Deputados, tudo isto congregado, conjugado, há de
concorrer para que se consiga fazer obra ainda melhor do que a que se
tem feito até aqui.
Já me estou estendendo demais em esperanças acerca dos trabalhos da Câmara e já vou muito afastado das palavras que, ao princípio,
proferi.
Indiquei vários assuntos sobre os quais estou seguro de que a
Câmara há de manifestar-se com o critério, a dedicação, a sisudez e o
esforço de sempre.
Será para mim um prazer vê-los tratados, versados com esse
esforço e essa dedicação.
Ao demais, quanto ao que poderia propriamente fazer como
Presidente da Câmara, além do fraco auxílio que me é possível prestarlhes, basta recordar aquilo que lhes prometi quando pela primeira vez
fui eleito, por nímia benevolência dos meus colegas, para este cargo, e
recordar ainda, com muito desvanecimento, as palavras, não de elogio,
mas de muito agradável justiça, que ouvi ao se encerrar a sessão do ano
último.
Com o mesmo propósito, renovando os meus agradecimentos,
aqui estou mais uma vez nesta cadeira, onde tratarei de ser modesto
auxiliar dos meus colegas, na sua paixão pela ordem que se deve manter
em nossos trabalhos, e pelo desenvolvimento destes no bom sentido do
progresso da Nação. (Muito bem; muito bem. Palmas.)
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Reeleição para Presidente
da Câmara dos Deputados em 1 9 09

06.05.1909
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (Presidente)- Meus senhores
e caros colegas. O Presidente e os Vice-Presidentes, ontem eleitos, exprimem à Câmara, neste momento, a sua profunda gratidão pela honra
considerável que receberam; e, antes mesmo que esta Assembléia,
depois de constituída, possa tributar merecida homenagem à memória
do nosso antigo Presidente, ultimamente extinto, desejamos deixar
aqui, desde logo, consignados os nossos sentimentos de afetuosa saudade ao finado Dr. Paula Guimarães, cujo passamento tanto nos comoveu
a todos. (Muito bem.)
Igualmente cabe-me agradecer aos nossos distintos "Secretários
de idade" os serviços que vêm prestando à Câmara.

Elegendo-me pela terceira vez seu Presidente, a Câmara, sensivelmente idêntica à da última Legislatura, deu-me a honra de consagrar
com a sua aprovação a conduta que tenho mantido no exercício das
funções políticas que à generosa benevolência dos meus colegas aprouve
confiar-me desde 1907. (Apoiados.)
Só posso receber esta prova de perseverante confiança como
significativa de que os meus colegas entendem não haver eu faltado aos
deveres da imparcialidade no dirigir os seus trabalhos, e aos da dignidade rio defender as prerrogativas da Câmara. (Muito bem.)
Nem outro móvel pode jamais determinar, em casos tais, o voto
de homens capazes de julgar, pela própria, a dignidade e a honestidade
da conduta alheia. (Apoiados gerais.)
·
Iniciando nós os trabalhos de uma nova Legislatura, no momento
em que a República entrou em seu vigésimo ano, não seria talvez
arriscado tentar um retrospecto deste já não pequeno período de vida
democrática, no qual temos, pelo menos, demonstrado que somos capazes de praticar a liberdade civil, impedindo que ela degenerasse na
demagogia inconsciente, que conduz à anarquia e abre assim caminho
fácil a perigosas aventuras de violência, fonte e matriz do cesarismo e
da tirania. (Muito bem: muito bem!)
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Sem embargo, há, porém, toda uma imensa tarefa a realizar, e
para isto acredito que esta nova Câmara, em que reside a direta representação popular, não medirá esforços nem sacrifícios.
Tenho fé irredutível no futuro de nossa Pátria e de nosso povo,
redimido dentro em breve por uma instrução racional e bem orientada e
tornado assim capaz de amar a República, fazendo dela, na frase de um
estadista eminente: "Uma perpétua vitória sobre a ignorância, a miséria
e o vício, o mais alto desenvolvimento da personalidade humana, dos
influxos da liberdade, da justiça e da solidariedade!" (Muito bem;
muito bem. Palmas.)
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Renunciando à Presidência
da Câmara dos Deputados
17.05.1909
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem) -Sr. Presidente meus Senhores. Relevarão V. Exas. que eu não ocupe a tribuna; não
consegui, enquanto Presidente desta Casa, que os meus colegas tomassem esse hábito; a tribuna ficou reservada para as ocasiões solenes e eu
não venho dizer senão quatro palavras à Câmara.
Disse que não o consegui, quando fui Presidente, porque só
ocupo a atenção dos meus colegas, neste momento, para lhes comunicar
o propósito deliberado de renunciar o lugar de Presidente da Câmara,
devolvendo-lhes, assim, a liberdade na escolha de quem me substitua.
Tive a honra de ser durante largo tempo o Líder e diretor desta
Bancada de republicanos, deparando-se-me mesmo, não há muito, a
oportunidade de, agradecendo a minha eleição para Presidente desta
Casa, acentuar que atribuía principalmente a essa minha qualidade de
Líder da Bancada mineira, a honra da escolha que a Câmara fazia do
meu nome.
Por outro lado, não há quem, me conhecendo, não saiba que não
sou um acomodat ício e que jamais pude ou poderia conservar-me em
uma situação simulada, por um momento sequer. Dou esta explicação
à Câmara, porque seria um desprimor negá-la, dizendo secamente que
renuncio o meu lugar.
Tendo deixado de dirigir a Bancada de Minas e havendo já publicamente declarado que, também como seu diretor, tinha merecido a
escolha para Presidente da Câmara, renuncio igualmente este a~to posto.
Poderia ir ao encontro de qualquer curiosidade ou crítica indiscreta que indagasse por que, ao mesmo tempo, não renuncio o mandato
de Deputado.
Responderia, desde logo, antecipando que não o faço porque é
ao eleitorado que me elegeu que devo contas e é isso ato de exclusiva
iniciativa minha. Só me resta, não devendo alongar-me, declarar à
Câmara que, voltando a ocupar a cadeira que me cabe como Deputado
eleito e reconhecido pelo Estado de Minas, hei de procurar, como até
aqui, manter-me sempre na mesma linha reta e firme de altiva dignidade
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e de honra, a serviço da República. (Muito bem; muito bem. Estrepitosas palmas no recinto.)

O Sr. Cassiano do Nascimento (pela ordem) -Sr. Presidente, a
Câmara encontra-se em um momento de solenidade pouco comum.
Acaba de ouvir o honrado Deputado pelo 2<? Distrito de Minas, nosso
ilustre Presidente, renunciar, de envolta com a direção da Bancada
mineira, o cargo que tão dignamente ocupava entre nós.
Dado o homem público que eu reconheço em S. Exa. sem tergiversações, sem desfalecimentos, sem fraquezas, é intuitivo que a resolução do meu honrado amigo é uma resolução irretratável.
Se eu não pensasse assim, tomaria a liberdade de aconselhar a
Câmara que rejeitasse o pedido do ilustre Deputado (apoiados), porque
S. Exa. não representava somente nessa Casa os votos da Bancada
mineira (apoiados), mas, sim, os votos da Maioria desta Câmara. (Muito
bem. Apoiados.) Mas conheço de sobra o caráter do honrado Deputado
que acaba de sentar-se; sei bem quanto S. Exa. é um homem refletido e
ponderad"J; avalio da profunda meditação que presidiu e que determinou o ato que acaba de praticar, e, nestas condições, não me é Iícito
dizer que não, sem entrar na apreciação dos móveis que presidiram a sua
ação, porque estes escapam à minha investigação e creio que também à
da Câmara.
O Sr. João Lopes - Não apoiado; é um caso político que não
escapa à nossa apreciação; ele deve ser apreciado.
O Sr. Cassiano do Nascimento - Façam-na outros, se assim
entenderem. Acredito que os instantes que a República está atravessando são de tal gravidade e de tal ordem, Sr. Presidente, que, republicano
desde o princípio de minha vida, não julgo prudente entrar nestas
investigações (apoiados); quem quiser que as faça com a responsabilidade própria. (Apartes.)
Quanto a mim, cumpro o dever, de acordo com as inspirações do
meu patriotismo e da minha consciência.
Acato a resolução do meu honrado amigo; não entro na apreciação dos móveis que a determinaram e, Sr. Presidente, penso que a
Câmara daria assim maior prova de afeto a S. Exa., de respeito à sua
deliberação ...
Um Sr. Deputado- Desta não precisa mais.
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O Sr. Cassiano do Nascimento - ... não intervindo, com uma
recusa qualquer, que S. Exa. não admitirá.
O Sr. Affonso Costa- É uma doutrina nova.
O Sr. Cassiano do Nascimento - Nova ou velha, a doutrina é
aquela que entendo dever sustentar em homenagem ao ilustre Deputado
que acaba de renunciar a cadeira de Presidente da Câmara.
O Sr. Álvaro de Carvalho- É uma homenagem à sua sinceridade
patriótica. (Trocam-se muitos apartes.)
O Sr. Presidente - Está com a palavra o Sr. Cassiano do Nascimento.
O Sr. Cassiano do Nascimento - Estão os nobres Deputados a
repetir, talvez em voz mais alta, aquilo que há pouco eu disse.
O Sr. João Lopes- V. Exa. não apreciou a questão sob o ponto
de vista em que o Dr. Carlos Peixoto a colocou.
O Sr. José Carlos- Quem é o Líder da Maioria?
O Sr. Pereira de Lyra- O Presidente da Maioria também é o Sr.
Carlos Peixoto. (Apartes.)
O Sr. Cassiano do Nascimento - Eu tinha dito e repito que o
fato ...
O Sr. Affonso Costa- Foi uma mascarada ...
O Sr. Cassiano do Nascimento - Não estamos no teatro, e, se há
comediantes, decerto, não sou um deles.
Dizia que não me parecia motivo bastante para o honrado Sr.
Carlos Peixoto renunciar ao lugar de Presidente a falta de apoio da
Bancada mineira. Aos nobres Deputados, não lenho, portanto, mais que
repetir o que já disse - que S. Exa. não é o Presidente da Câmara pelo
voto somente da Bancada mineira, mas pela expressão do voto de toda
a Câmara.
Um Sr. Deputado - Mas, foi naquele ponto de vista que ele se
colocou.
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Outro Sr. Deputado - Foi por motivo de suscetibilidade pessoal.
(Trocam-se muitos outros apartes.)

O Sr. Cassiano do Nascimento- Sei dizer as causas como sinto e
como penso, sem me preocupar de contrariar a quem quer que seja; não
tomo sobre meus ombros a empreitada de produzir sentimentos outros
gue não os meus próprios.
Se os colegas pretendem dar outra interpretação ao meu modo de
pensar, se acham que ele não traduz bem o sentimento da Câmara em
sua maioria, assuma qualquer deles a direção da Maioria da Câmara
e eu voltarei para o meu lugar, porque, jamais, ainda uma vez o digo,
solicitei posições desta natureza. (Muito bem; muito bem.)
Ninguém pretenda de mim que, uma vez forçado a aceitá-la, eu
possa vir a esta tribuna ser instrumento de opiniões alheias. Antes de
tudo, hei de exprimir o que penso e o que sinto; e, se não serve assim,
façam-no de outro modo. (Apoiados.)
Reproduzo, portanto, o meu pensamento, que é, Sr. Presidente,
uma grande homenagem ao honrado Deputado que acaba de renunciar
a seu lugar.
Se alguém ler desapaixonadamente as primeiras palavras que pronunciei, verá que são sinceras. (Apartes.)
O Sr. Pereira de Lyra- V. Exa. fala em nome do Governo?
O Sr. Cassiano do Nascimento - Falo em nome da Maioria da
Câmara, e se a Ma ia ria da Câmara não está de acordo com esta Iinguagem, escolha outro que traduza melhor o seu pensamento. Compreende,
porém, o nobre Deputado que não me posso sujeitar a esta capitis
diminutio de traduzir nesta tribuna os sentimentos de um grupo, seja
ele maior ou menor, de uma ou duas bancadas, e não os sentimentos da
Maioria.
Disse o que pensava. Tributo ao honrado Deputado por Minas o
testemunho do meu afeto e da minha admiração.
Pelas considerações que acabo de externar, penso, pois, que
diante de opiniões externadas por um homem profundamente refletido
e meditado a Câmara cumprirá o seu dever acatando essa resolução.
(Não apoiados.)

Vozes- A Câmara diverge de V. Exa.
O Sr. Cassiano do Nascimento - Se a Câmara diverge de mim,
fica-lhe o direito de proceder como melhor entender.
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O certo é que disse o que pensava; e, nestas condições, fico satisfeito comigo por ter cumprido o meu dever. (Apartes. Apoiados e não
apoiados.)

O Sr. Josino de Araújo- Peço a palavra.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Josino de Araújo - Sr. Presidente, solicitei de V. Exa. a
palavra para fazer uma declaração soleníssima, que perderia a oportunidade, se fosse retardada um só instante, após as palavras proferidas pelo
ilustre representante do Rio Grande do Sul, a quem, aliás, agradeço, em
nome do Presidente resignatário, a justiça feita ao seu alto critério,
tantas vezes demonstrado nesta Casa, e à ponderação do seu elevado
espírito. (Muito bem.)
Ao penetrar os umbrais desta Casa, encontrando-me com S. Exa.
pouco depois da resolução por ele tomada, apesar da minha insistência
para desistir do seu intento, cometeu-me S. Exa. a incumbência de,
como amigo e colega, vir declarar à Câmara que a sua resolução era
definitiva, firme e irretratável. (Muito bem. Apartes.)
O Sr. João Lopes - Tive a honra de dar alguns apartes ao meu
ilustre amigo, Sr. Deputado Cassiano do Nascimento, e julgo do meu
dever não me retirar hoje desta Casa sem explicar os motivos que me
levaram a interromper o digno representante do Rio Grande do Sul.
S. Exa., aconselhando a Câmara a aceitar imediatamente a renúncia que
fazia do cargo de Presidente o Sr. Carlos Peixoto Filho, contra todos os
precedentes desta Casa, declarou que a Câmara não podia entrar na
apreciação dos móveis que levaram o ilustre representante de Minas a
resignar o cargo que tanto tem honrado, como se fossem motivos de
ordem privada ou pessoal que a isso o tivessem arrastado.
Protestei contra tal modo de ver.
A elevação do Sr. Carlos Peixoto Filho ao cargo de Presidente da
Câmara, nesta, mais do que nas outras Legislaturas, foi feita em virtude
de uma corrente política e visando aos intuitos que essa corrente política colimava.
Não é possível que, pelo simples fato de S. Exa. dizer que, resignando o cargo de Líder da Bancada mineira, julgava-se na obrigação de
igualmente resignar o de Presidente da Câmara, que esta, uma Assembléia política, vá de encontro a todos os precedentes, sem exame e
acordo prévio das diversas bancadas, dar a demissão pedida, concorren245

do assim para agravar mais a crise temerosa que se fez na República no
dia 15 do corrente.
Se não mudou o pensamento político a que obedeceu a eleição
do Sr. Carlos Peixoto, não pode a Câmara aceitar-lhe a renúncia. Não é
a pessoa de S: Exa. que está em causa, não é o Líder de uma bancada.
É o depositário desse sentimento político, hoje como ontem, mais hoje
do que ontem.
Assim, explicada a significação dos meus apartes, declaro que
com desgosto, e pela primeira vez, desconheço ao Líder e nego o meu
voto à renúncia feita pelo Sr. Carlos Peixoto do cargo de Presidente da
Câmara. (Apoiados. Muito bem.)

O Sr. Seabra- Peço a palavra.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Deputado Seabra.
O Sr. Seabra- Sr. Presidente, eu não pretendia tomar parte neste
debate. Afigura-se-me, porém, que o ilustre Líder da Maioria colocou a
Câmara em uma grande dificuldade.
O distinto Presidente da Câmara, ontem eleito quase unanimemente, vem hoje, declara que não pode continuar nesse elevado posto,
e dá a sua demissão. S. Exa. não "pediu" a sua demissão: "deu" a sua
demissão, isto é, demonstrou que sua resolução é irretratável; demonstrou que se julga absolutamente incompatível, como Presidente da
Câmara, com os atuais acontecimentos políticos que se desenrolam no
País.
E nós não devemos dissimular que, conforme bem ponderou o
ilustre Líder da Maioria, os momentos que atravessa a República são
bem difíceis; mas esses momentos se agravariam se, acaso, a Câmara
praticasse um ato que não honraria suas tradições (muito bem; muito
bem), vindo, no dia imediato, dar uma prova de desconfiança àquele
que na véspera elegera. (Muito bem! Palmas.)
A deliberação de S. Exa. é irretratável; S. Exa. não continua
como Presidente da Câmara, mas o dever desta Assembléia é negar-lhe a
demissão. (Muitos apoiados.)
Assim a Câmara demonstrará que não é composta de abissínios e,
sim, uma Assembléia que está à altura daqueles que elegeram com honra
os seus representantes! (Muito bem! Palmas.)
Sr. Presidente, nem a Bancada mineira pode consentir em tamanha desatenção.
O Sr. Sabino Barroso- E não consente!
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O Sr. Seabra - Não desejo entrar no âmago e na análise dos
acontecimentos do dia, porque quero respeitar os escrúpulos do nobre
Deputado. Se eu quisesse tirar todas as conseqüências lógicas dos acontecimentos, então não seria somente S. Exa. que teria de renunciar.
(Muito bem; muito bem. Palmas.) Haveria outros resignatários.
Repito, porém: não quero tirar essas conseqüências, porque não
desejo agitar paixões e não desejo que se diga que procurei comentar os
acontecimentos segundo os meus sentimentos pessoais.
A Nação, o País, conhece esses acontecimentos; a Nação, o País,
é bastante inteligente para tirar dos acontecimentos suas últimas conseqüências, lógicas e naturais.
S. Exa., digo, não estaria isolado: teria companheiros na retirada.
(Muito bem.)

Não quero, entretanto, alongar-me em considerações desta natureza. Quero apenas dizer à Câmara que ela não pode, sem desar e sem
desdoiro, deixar de dar uma prova de confiança ao honrado Deputado.
(Apoiados; palmas.)

Insista S. Exa. na sua demissão; é isto questão para sua consciência, para seus escrúpulos, e não temos o direito de julgar senão pelas
aparências, não podemos ir ao íntimo da consciência do nobre Deputado.
Sei bem que essa deliberação é irretratável; S. Exa. o disse, o
nobre Líder da Maioria o repetiu, o companheiro de bancada de S. Exa.
acaba de o afirmar. E é preciso não conhecer o caráter do nobre Deputado para supor o contrário. Mas, se assim é, por que razão a Câmara há
de dar uma prova de desatenção àquele que pouco antes mereceu os
seus votos?
Levantei-me apenas para dizer que voto contra essa renúncia, e
espero que a Câmara, unanimemente, vote contra ela, porque assim dará
prova de sua coerência e continuará a afirmar àquele que ainda ontem
mereceu seus sufrágios que ele não desmereceu de sua confiança! (Muito bem; muito bem. Palmas.)

O Sr. Cassiano do Nascimento- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente -Tem a palavra pela ordem o Sr. Cassiano do
Nascimento.
O Sr. Cassiano do Nascimento (pela ordem) - Sr. Presidente, vejo
que não tive a fortuna de traduzir o sentimento da Maioria da Câmara;
compreendo ainda que a Câmara não apreendeu bem, ou não está de
acordo comigo no modo de encarar esta questão.
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Quando, Sr. Presidente, declarei que pensava que a Câmara devia
curvar-se ante a deliberação do honrado Deputado por Minas, tinha em
vista prestar-lhe uma homenagem fora do comum, no recinto da Câmara, porque os pedidos de renúncia de cargos nesta Corporação sucedemse quase diariamente, e é dos estilos a Câmara consultada recusar, para
aceitá-los depois ante a insistência dos pedidos.
Quis, pelo muito que nos devia merecer o honrado Sr. Carlos
Peixoto, pelo critério com o qual desenvolveu sempre a sua ação política, pelo afeto que nos ligava e liga à sua pessoa, por uma série de
considerações, enfim, quis dar uma solenidade nova ao caso da sua
renúncia ...
O Sr. Palmeira Ripper - A pragmática é honrosa e a exceção
odiosa.
O Sr. Cassiano do Nascimento- ... quis e tive em vista tão somente isto.
A Câmara entellde de modo contrário; entende que deve sujeitar
o caso da renúncia do honrado Presidente, o Sr. Carlos Peixoto, ao
estalão comum ...
Um Sr. Deputado- Que é honroso.
O Sr. Cassiano do Nascimento - ... das recusas pro formula? Pois
que o faça. Eu tenho consciência de que procurei prestar a S. Exa. a
maior homenagem que podia prestar, curvando-me à irretratabilidade
de sua resolução.
Não pensa assim a Câmara? Outros que a dirijam, porque vejo
bem que não a posso dirigir de acordo com as minhas luzes e o meu
modo de pensar.
Nunca disputei primazias na República e não seria quase no ocaso
da vida que viria agora disputá-las.
A Câmara que dê a este fato a resolução dos casos comuns dos
pedidos de renúncia e competente recusa, e eu ficarei com a minha
opinião em homenagem ao meu honrado amigo, o Sr. Dr. Carlos Peixoto.
Era o que tinha a dizer.
O Sr. Leovigildo Filgueiras- Peço a palavra pela ordem
O Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem o Sr. Leovigildo
Filgueiras.
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O Sr; Leovigildo Filgueiras (pela ordem) -Sr. Presidente, a Bancada baiana respeita o móvel que determinou o nosso ilustre amigo, o
Sr. Dr. Carlos Peixoto, a renunciar o cargo de Presidente desta Câmara;
mas a Bancada baiana, que o não elegeu Presidente desta Câmara
por ser representante nela do Estado de Minas Gerais e, sim, como um
dos mais distintos republicanos e dignos de ocupar essa cadeira, como o
demonstrou durante a sessão do ano passado, merecendo de todos nós
a confiança que se traduziu em uma votação, quase unânime da mesma
Câmara, que o reelegeu, para presidi-la durante a presente sessão ...
(Apoiados; muito bem.)

... deve cientificar à Câmara, Sr. Presidente,· que continua a
manter a confiança, que tem até este momento depositada no Dr. Carlos Peixoto (muito bem), como órgão da Maioria desta Câmara, na
cadeira presidencial, para dirigir os seus trabalhos, e, por isso, não pode
deixar de não aceitar a renúncia deliberada e solicitada por S. Exa.
(Apoiados, muito bem; muito bem. Bravos.)

O Sr. Galeão Carvalhal - Peço a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Galeão Carvalhal (pela ordem) - Sr. Presidente, a Câmara
ouviu com atenção os motivos da renúncia, que o Dr. Carlos Peixoto
apresentou, da Presidência dos nossos trabalhos legislativos.
Não querendo entrar na investigação dos motivos que determinaram esta resolução, compreendendo, entretanto, a gravidade da situação
política que se desdobra, tenho a dizer que a representação de S. Paulo,
em homenagem aos seus relevantes serviços, recusa a demissão que.
S. Exa. acaba de pedir. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Bernardo Horta- Peço a palavra pela ordem.

O Sr. P.-esidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Bernardo Horta (pela ordem)- Sr. Presidente, em nome da
Bancadá do Estado do Espírito Santo, venho declarar que o nobre
Deputado Carlos Peixoto merece agora a mesma confiança que merecia
dessa mesma representação há pOlJCOS dias, quando se verificou a sua
reeleição para a Presidência da Câmara, pelo que vota contra o pedido
de demissão formulado por S. Exa. (Mujto bem; muito bem.)
O Sr Júlio de Mello - Peço a palavra pela ordem.
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O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Júlio de Mello (pela ordem) -Sr. Presidente, venho declarar à Câmara que a Bancada pernambucana vota contra a renúncia do
nobre Presidente da Câmara.
O Sr. João de Siqueira- Toda a Bancada.
O Sr. Júlio de Mello- Se é certo que influiu para o nosso voto,
investindo o eminente Sr. Dr. Carlos Peixoto rias elevadas funções da
Presidência dos trabalhos legislativos, além das suas qualidades pessoais,
o fato de ser S. Exa. o Líder da representação mineira, é exato que,
mais do que isto, prevaleceu em nosso espírito a circunstância notória
de ser S. Exa. representante do pensamento político da grande maioria
desta mesma Câmara. (Apoiados. Muito bem.)
Continuando S. Exa. a merecer a nossa inteira confiança, declaro,
em nome da Bancada pernambucana, que votamos contra o pedido de
renúncia de S. Exa., certos de que S. Exa., informado dos legítimos
intuitos da Maioria, voltará a prestar à República o inestimável serviço
de dirigir com honra, com altivez. e com esclarecido critério os trabalhos parlamentares. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Barbosa Lima (pela ordem - movimento de atenção)
Sr. Presidente, a Maioria da Bancada do Distrito Federal não se
ilude acerca da significação política deste primeiro ato de grande mistificação em que andamos envolvidos. (Muito bem.)
Nos termos, porém, em que a questão foi posta, enquanto não
ressuscitar aqui dentro a coragem cívica bastante para que se diga a
verdade inteira, toda inteira, completa (apoiados; muito bem), sobre as
condições em que se debate a sociedade brasileira no presente momento
político, a Bancada do Distrito Federal, a Maioria dos representantes da
cidade do Rio de Janeiro, nesta Casa do Congresso Nacional, julga do
seu dever recusar (muitos apoiados), opor-se à renúncia que solicitou à
Câmara dos Deputados, do cargo de seu Presidente, o íntegro moço que
é, nesta hora, que dá, neste momento, um nobre exemplo de acendrado
civismo e de grande nobreza de caráter. (Apoiados. Muito bem.)
Nestes termos, à espera que o digno república saiba oportunament~ tirar todas as conseqüências inevitáveis deste grande ato de pudor
político (muito bem), a Maioria da Bancada do Distrito Federal dá ao
seu voto esta inequívoca significação, recusando a renúncia solicitada.
(Muito bem; muito bem. Palmas no recinto.)
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O Sr. Sabino Barroso (pela ordem - movimento de atenção) Sr. Presidente, não sou o Líder da Bancada mineira; fui, entretanto, de momento, solicitado pelos meus companheiros para dizer à
Câmara qual é a sua opinião e qual vai ser o seu procedimento em
relação à renúncia que é submetida a seu voto.
A Bancada mineira, Sr. Presidente, não aceita, não pode aceitar
(apoiados; muito bem) a renúncia feita pelo Dr. Carlos Peixoto. (Apoiados. Muito bem.)

S. Exa., ao apresentar a sua renúncia, é certo que aludiu à Bancada mineira.
Devo, entretanto, declarar que a Bancada mineira só teve conhecimento de que S. Exa. não era mais o seu diretor no momento em que
S. Exa. falou. (Apoiados. Muito bem.)
Com isso não quero dizer que, no modo de ver uma ou outra
questão, tivesse deixado de haver· divergência de opiniões. Mas o fato
que acabo de afirmar é verdadeiro; e o propósito da Bancada mineira é
aquele a que aludi -a recusa da renúncia de S. Exa. (Muito bem. Muito
bem.)
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SOBRE O ORÇAMENTO DA RECEITA
DA UNIÃO E A POLÍTICA FISCAL
( 1906-1916)

Projeto da Receita para 1 907

13.12.1906
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (sem revisão do orador)- Sr.
Presidente, venho desempenhar-me do compromisso que ontem assumi,
e mercê do qual foi possível dar-se o imediato encerramento da discussão que se fazia sobre as emendas oferecidas ao projeto da Receita para
1907.
Começarei por fazer à Câmara uma declaração que, sem dúvida,
lhe vai restituir o bom humor perdido pelo sacrifício que oito ou dez
Deputados fizemos ontem aqui até às 8 horas da noite; e vem a ser que
me enganei nos meus cálculos, anunciando, nas palavras que precederam
o parecer sobre as emendas do Orçamento da Receita, que o deficit com
o qual a Câmara está muito tranqüilamente votando os orçamentos, eu
o computava, afora autorizações, em seis ou sete mil contos.
Haja a Câmara de perdoar-me: eu me penitencio, confessando
clara e lisamente o meu erro, vindo das notas que tomei apressadamente
no momento em que se discutiam as emendas da Viação; corrijo-o em
tempo. Verifiquei não ser de seis ou sete mil contos, mas, sim, de dez
mil contos odeficit com o qual a Câmara vota os orçamentos, exclufdas
as despesas de simples autorização.
V. Exa. sabe que na nossa técnica as despesas se distinguem em
simples autorizações e despesas com verba fixa.
Deixo de lado as primeiras, que avultam em dezenas de milhares
de contos, como a do abastecimento de água, reforma dos esgotos,
propaganda dos produtos brasileiros no estrangeiro, etc; deixo tudo isto
de lado, computando na soma apenas aquelas despesas que o Governo
há de fazer e para as quais se dá verba prefixada.
A Câmara está fazendo este belíssimo trabalho: dar ao Governo
uma Despesa assim prefixada, superior em 10.000:000$ à renda que
ela própria fixou para 1907.
O Sr. Justiniano de Serpa ·- ~ pena que só agora a Câmara saiba
disto, quando tem votado tudo quanto se lhe tem pedido.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Agradeço muito esta interrupção, que me fornece oportunidade de dizer com certa clareza todo o
meu pensamento. Acredito que corre à Câmara sempre o dever de saber
o que vota; na proposta do Governo apenas se anunciou um superavit
de dois ou três mil contos, produto da conversão do saldo ouro em
papel, causa bastante problemática.
Ora, é a própria Câmara que vota uns sobre outros orçamentos,
aumentando as despesas em milhares de contos.
Não é, portanto, que eu venha brutalmente desfazer nenhuma
ilusão da Câmara: essa sabe seguramente o que faz.
(O Sr. Justiniano de Serpa dá um aparte.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Compreendo bem os intuitos de V. Exa., mas venhamos di retos ao fim e não nos percamos em
lamentações estéreis e vãs. Quero constatar, neste momento em que
vamos votar o Orçamento da Renda da União para 1907, e é natural
que o faça, que, votado integralmente este projeto, como está, quero
dizer, recusadas que sejam todas as emendas, em regra tendentes a diminuir essa Receita, votado o projeto como eu o sustento, ainda assim
teremos um deficit, verificado no Orçamento, não inferior a ....... .
10.000:000$000.
O Sr. José Carlos- Eu não concorri nem com o meu voto nem
com a minha palavra para este deficit.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Acredito. Ninguém concorreu individualmente para este resultado, mas ele é evidente e só é obra
da Assembléia. (Trocam-se diversos apartes.) Ouça V. Exa.: é um clamor
unânime; toda a Câmara se levanta para asseguraí cada um que não é
sua a culpa. (Trocam-se vários apartes entre os Srs. Cassiano do Nascimento, José Carlos, Justiniano de Serpa, José Euzébio e vários outros
Srs. Deputados.)
Peço a meus honrados colegas que recebam de coração aberto a
declaração que faço: não há, decididamente, ninguém nesta Câmara,
dentre os 212 Deputados que virtualmente a compõem, ou dos 120 que
habitualmente dão número para as votações, quem possa ter, mesmo
de leve, concorrido para este resultado. Foi simples efeito da fatalidade.
Foi a totalidade da Câmara que o fez, mas não foi ninguém
individualmente, e nem seria minha intenção individualizar as responsabilidades, até porque eu próprio tê-la-ia muito grande. (Trocam-se
apartes entre os Srs. Estácío Coimbra, José Carlos e outros Srs.
Deputados.)
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Ninguém individualmente é responsavel, fique assentado esse
ponto.
O Sr. Estácio Coimbra- Eu proponho que se divida a responsabilidade também pelos que não vêm cá. (Apartes. Risos.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- O que eu queria dizer, com
esta velha preocupação de lógica que mantenho sempre, é que me
parecia natural que, diante de um cálculo como este, evidente, diante
de declarações tão terminantes, em virtude das quais se verifica sermos
culpados de um deficit garantido de dez mil contos, nenhuma tendência
tivéssemos para diminuir as verbas da Receita. Bem sei que todo esse
interesse na defesa das emendas obedece a bons intuitos, e poderemos
mesmo dizer que não há imposto entre nós que não seja vexatório e
capaz de pôr peias ao desenvolvimento do País.
Desejamos todos nós esse desenvolvimento, mas ... não fazemos
por onde consegui-lo e não acordamos em empregar os meios necessários. Boas intenções não faltam; todos queremos a prosperidade do País,
mas compreende-se que não podemos facilitar o desenvolvimento da
produção se nos limitarmos apenas a cultivar platonicamente essa tese
abstrata, não direi com pomposas declamações, ainda que fosse no
bom sentido da palavra, mas com os belos recursos da nossa oratória
parlamentar.
O fato é que todas as taxas podem ser vexatórias, nós devemos
até talvez diminuí-las oportunamente; mas não é menos certo que eu,
como Relator da Receita, tendo verificado aqueles algarismos, apreendendo estes resultados positivamente desastrosos, não podia, já por esta
razão, aceder a nenhum dos convites que se me faziam nesse sentido.
Vozes- Apoiado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Não era possível que esta
Receita, já minguada, se reduzisse de um, dois ou três mil contos; não
devia concordar nisso.
A~c;im, sempre que me pareceu que a diminuição da Receita, em
vista das emendas, era inevitável, dei parecer contrário.
Aí temos, por exemplo, uma idéia altamente simpática -a da
diminuição das taxas postais.
Com que eloqüência, com que abundância de argumentos, no
correr da votação, naquele momento psicológico em que se procura
mais impressionar do que convencer, vão decerto os proponentes desta
medida alegar que tal diminuição vem trazer aumento da renda!
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Mas, Sr. Presidente, eu reclamo o direito de desde já ponderar à
Câmara que não é assim.
Não há certamente quem acredite que a redução das taxas postais
possa, de um momento para outro, importar em aumento da Receita, e
daí o argumento principal, dentre os que me determinaram a dar
parecer contrário a essa medida, que reputo muito defensável ... teoricamente. (Apartes.)
Estou agora apenas prevenindo o ataque, porque já sei quais serão
os argumentos; estou fazendo a profilaxia do caso, porque já sei que, no
momento da votação das emendas, se nos vai gritar tudo isto.
Outras há em idênticas condições. (Pausa.)

Uma voz - A do sal, por exemplo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Sim, a do sal.
Não foi (o orador dirige-se ao Sr. Deputado Vianna do Castello)
lembrança minha.
São três mil e tantos contos de réis de receita.
Todos nós estamos de acordo em relação à taxa vigente sobre o
sal; se a compararmos, em absoluto, com as necessidades do consumo
deste gênero, se atendermos a que se trata de gênero de primeira necessidade, todos estamos de acordo em que o ideal seria reduzir esta taxa,
ou quiçá mesmo suprimi-la.
Sem embargo deste argumento, um dos pequenos castelos da
Receita, representando no momento três mil e poucos contos de réis,
não nos é possível derru í-lo de momento, pela só beleza da teoria.
Peço licença ainda para, com rápidas palavras, procurar fazer
ponderações dirigidas ao meu ilustre companheiro de Bancada que
revelou ontem, nesta Casa, um extraordinário estudo sobre o assunto,
que os Srs. Deputados terão ocasião de ler no Diário do Congresso,
como é costume da Câmara.
O sal é um gênero de primeira necessidade - dizia S. Exa. -,
temos obrigação de facilitar-lhe o consumo, desagravando assim desse
ônus principalmente as classes pobres.
Mas o meu prqprio colega fazia-nos a discriminação, no total
desse ônus, do quinhão que cabe à União, do que cabe aos fretes marítimos, às tarifas ferroviárias, aos Estados produtores e aos intermediários
comerciantes.
Eu, na rapidez da sua argumentação, consegui apenas apreender e
guardar de memória, porque não pude ainda ler o seu discurso, em que
S. Exa. nos dizia ser o Imposto de Consumo que a União cobra de 20
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réis por quilo, sendo o frete da Estrada de Ferro Central, em 800
quilômetros, de ...
O Sr. Vianna do Castello - 40 réis.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - 40 réis, diz V. Exa.; mas
200 réis, ouvira eu.
Aí está: nós verificamos desde logo que esse gênero, para ir daqui
do Rio a esses 800 quilômetros, paga só à Estrada de Ferro 40 réis por
quilo, isto é, o dobro do que a União cobra pelo Imposto de Consumo.
Verificamos mais que o Estado cobra Imposto de Exportação; o
frete marítimo absorve não pequena quantia.
Verificamos mais, segundo os dados do meu colega, que um dos
intermediários percebe creio que 16%, a título de lucro. Ponderarei
apenas que, desde as salinas do Rio Grande do Norte até o ponto de
consumo no interior de Minas, não haverá apenas um único negociante
intermediário que perceba aqueles 16%; há uma série deles segurissimamente.
O Sr. Vianna do Castello - Não apoiado. Há a empresa importadora, que tem o monopólio do sal, e o atacadista no Rio de Janeiro. O
monopólio está em duas mãos apenas.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Já temos portanto mais de
um: serão dois, como diz o nobre Deputado. Mas eu vou além: pelo
menos temos três. Tínhamos já dois intermediários com lucros; mas
temos ao menos mais um terceiro, decididamente, porque o sal vai
daqui a Curvelo, por exemplo, vendido ao retalhista que, evidentemente, há de perceber algum lucro, seja qual seja.
Se formos determinando o quinhão de cada um, quero crer que à
União se não possa aplicar o clássico quia nominor leo.
O Sr. Vianna do Castello - V. Exa. está enganado. O quinhão
que toca aos comerciantes é quase nulo, visto qu.e o sal serve, no
interior, apenas para facilitar transações,- cedendo-o o negociante ao
tropeiro quase sempre pelo custo, a fim de poder comprar a sola, os
couros, a borracha e o café, trazidos pelo mesmo tropeiro.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Sinto-me completamente
desarmado para retorquir esse argumento que, verifico, obedece a uma
preocupação local. Estou certo de que essa multidão de intermediários
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que estão comerciando não se resignam a semelhante papel de entregadores gratuitos do gênero.
O que quero porém acentuar é que os 20 réis da União, se podem
ser tidos como imposto vexatório e exagerado, deixam de parecer tal,
quando comparados aos proveitos de uma grande série de acionistas
percebendo não pequena parte no dividendo dos lucros. Sei que o povo
paga tudo isso; sei com certeza, e não há quem mo conteste, que se
amanhã a União reduzisse de 20 a 10 réis, ou de 10 a 5 e, quem sabe,
mesmo se abolisse o imposto, consumidores dos longínquos sertões da
nossa terra continuariam a pagar o sal pelo mesm íssimo preço (Apoiados gerais.) Mas, Sr. Presidente, não disponho de muito tempo e pois
não posso deter-me longamente neste assunto.
Falei no comerciante; não quis absolutamente discutir ou condenar os lucros desses intermediários; quis apenas desagravar a União da
pecha injusta que sobre ela se lançava, de ser a única e voraz perceptora
de todos aqueles lucros c;ue iam pesar sobre o consumidor.
Eu disse, primeiro, que não podemos, de um momento para
outro, varrer do Orçamento da Rr.ceita mil e tantos contos; segundo,
que não podemos, com justiça, asseverar que só a União procede mal
cobrando os 20 réis sobre o sal.
Vamos ao terceiro ponto, e com este esgotarei o assunto.
O meu ilustre colega procurou demonstrar, com grande cópia de
argumentos e com algarismos bem enfileirados ...
O Sr. Vianna do Castello- Com dados oficiais!
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Procurou o honrado colega,
com dados oficiais, demonstrar que, desde que o consumo do sal no
País deve ser de mais de 250.000.000 de quilos -de mais de
400.000.000, segundo o cálculo do Sr. Dr. Tavares de Lyra- procurou
demonstrar que, cobrando-se 10 réjs sobre cada quilo, como S. Exa.
propunha, e não 20 réis, teríamos uma renda, só no sal, de dois mil e
tantos contos.
O Sr. Vianna do Castello- A razão é porque a taxa elevada favorece a fraude. Digam os representantes de Mato Grosso se o sal que lá
entra paga imposto.
O Sr. José Carlos- Não precisa ir a Mato Grosso; aqui mesmo no
Rio de Janeiro. (Apoiados.)
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O Sr. Vianna do Castello - Com a fiscalização rigorosa exercida
este ano, o consumo não excederá de 15.000.000 de quilos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Este argumento do honrado colega é um argumento furado de antemão.
A renda não sobe sem fiscalização rigorosa.
Estabeleça-se boa fiscalização, verifique-se grande consumo de
sal, verifique-se igualmente que podemos baixar a taxa, e estarei de
acordo com S. Exa. Trata-se, porém, de simples conjectura.
Peço licença para dizer que não acredito que a maior ou menor
diminuição do imposto que a União cobra traga como resultado a diminuição do preço do retalhista nos últimos confins do País. Não acredito
que, nos sertões, a supressão de 1O réis no imposto determine a supres·
são de 1 real no preço do artigo. (Muito bem.)
Convém, entretanto, não esquecer que, além desses 20 réis de
imposto, há outros ônus mais avultados, tais como 40 réis de frete na
Estrada de Ferro Central do Brasil e outros. Não será muito que a União
taxe em 20 réis, quando a Estrada de Ferro Central taxa em 40 réis.
O Sr. Vianna do Castello - O Sr. Osório de Almeida apresentou
remédio para isso, modificando a tarifa. (Há outros apartes.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Para dar remate à minha
argumentação, direi que entre nós, quando os Estados tributam infelizmente a exportação de suas mercadorias, isto é, quando a fatalidade das
necessidades de momento nos leva a taxar a exportação, punindo aqueles que trabalham, não se pode pedir contas à União pelas pequenas
taxas de consumo que lança.
Mas não quero deixar de aludir ao argumento que empreguei no
parecer, porque ele me oferece oportunidâde para dizer mais algumas
causas de ordem geral.
Disse que a criação do Imposto de Consumo entre nós tinha
surgido como remédio proposto contra o desfalque das rendas aduaneiras, conseqüente às tarifas protecionistas.
Recordo-me de que, quando se inaugurou a política financeira do
Sr. Campos Salles, o Sr. Joaquim Murtinho alegou esta razão: se as
tarifas protecionistas tinham trazido grande diminuição à renda de
importação, preciso era que o consumo interno nos desse com que
cobrir esse deficit.
O Sr. Vianna do Castello - No imposto sobre matéria-prima.
Nunca se tributou arroz com Imposto de Consumo. Precisamos fazer
esta distinção.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não disponho de tempo
para muito.
V. Exa., entretanto, permitir-me-á que declare que seria preciso
fazer o exame completo e consciencioso das nossas tributações, para se
poder vir dizer que só o sal é tributado nessas condições.
Não, há muitos outros gêneros de primeira necessidade, que
servem para alimentação do pobre, e que sofrem pesada e gravosa tributação. Não é só a taxa de consumo que grava; há muitas outras.
Um Sr. Deputado- O charque é bem tributado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Aponto o charque, por
exemplo; e há muitos outros gêneros. A incidência, pois, não é somente
sobre o sal.
Seja como for, porém, eu não devo, nem me é possível, discutir
individualmente, com o meu nobre colega; as minhas considerações se
dirigem necessária e evidentemente a toda a Câmara, e, então, bastarme-ia dizer: pretende-se reduzir os impostos, mas, ao mesmo tempo,
esta Câmara pretende que se faça obras de governo e de construção,
isto é, pretende que nos desenvolvamos, que tenhamos estradas de
ferro, que depois cobremos essas taxas excessivas, que regularizemos a
navegação de cabotagem, que façamos sacrifícios pecuniários para tudo
isto; e, como nada disto se pode fazer nem começar sem ter uma base
qualquer estabelecida, foi que se criou o capítulo sobre Impostos de
Consumo, que só lamento sejam positiva e flagrantemente fraudados
(muito bem), não pelo excessivo das taxas, mas, pela ganância daqueles
que disso tiram proveito.
Sei que isto não se dá só com o sal; dá-se com os tecidos, com
muitos outros gêneros que não pagam o imposto, lesando a União Federal, que não obtém a compensação que do mesmo imposto esperava.
(Apoiados.)

Um Sr. Deputado - E o mesmo se dá com os impostos de Alfândega.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Sr. Presidente, chega a
oportunidade em que eu me devo ocupélr de uma outra emenda, bem
grave, oferecida ao Orçamento da Receita. ~o momento psicológico em
que devo dizer que a velha pretensão de se acabar com o imposto de
dividendos que recai sobre as companhias nos Estados, observando essa
taxação só para o Distrito Federal, é positivamente absurda, seja qual
for o aspecto sob o qual se a considere.
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Em primeiro lugar, façamos o histórico da questão.
Está presente o honrado e infatigável representante da Bahia ...

O Sr. Neiva- Muito agradecido a V. Exa.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- ... que tem sido o _constante
patrono da medida; por isso, dizia eu que chegou o momento psicológico de me ocupar do assunto.
O histórico pode-se resumir nas seguintes palavras:
Impugnou-se na Câmara esse imposto sobre dividendos; mas
impugnou-se principalmente com o auxílio das letras jurídicas, dos
grandes profissionais; impugnou-se alegando que era, pura e simplesmente, um imposto de indústrias e profissões, e, por isto, não podia ser
cobrado pela União, visto que tal capítulo fora atribuído à competência
dos Estados.
Isto muito se discutiu; juristas houve, da melhor nota, que sustentaram a referida opinião.
Chegou, porém, o momento, em que o debate teve de ser levado
ao único Poder competente para dirimir esta contenda; foi levado o
caso ao Judiciário Federal e chegou ao Supremo Tribunal, que ninguém
contesta seja o Poder competente para decidir em tal assunto.
O Supremo Tribunal tem reiteradamente decidido que não se
trata de imposto de indústrias e profissões e que a tributação é perfeitamente constitucional.
Desapareceu, portanto, o motivo fundamental; a eiva de inconstitucionalidade. foi cortada com as decisões do Supremo Tribunal, e só
poderíamos agora discutir sobre a conveniência ou inconveniência do
imposto.
Debaixo deste ponto de vista, surge em primeiro lugar o espantalho do art. 79, § 2.9, da Constituição, o qual exige que todas as taxas e
impostos sejam uniformes para qualquer ponto da República.
Aí está como não posso compreender - e disse já que chegaríamos ao absurdo - que se deseje manter este imposto no Dlstríto Federal, abolindo-o para as companhias que têm sede nos Estados, porque a
Constituição exige que o imposto seja uniformemente decretado para
todos os pontos da República. Entretanto, a emenda pretende que se
mantenha esse imposto somente na Capital Federal. Este é o argumento
constitucional.
Quanto ao da conveniência ou não da medida, é claro que, quando somos forçados a manter taxas, por exemplo, sobre o sal, acoimadas
de gravosas, quando somos obrigados a taxar gêneros de consumo de
primeira necessidade, não há de ser para acudir a capitalistas relati-
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vamente folgados que vamos dar um golpe na Receita. (Apoiados e
apartes.)

O Sr. Neiva- Oportunamente responderei a V. Exa.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Sr. Presidente, há uma
outra questão que está, positivamente, apaixonando e vai dividir a
Câmara no momento da votação.
Refiro-me à questão do imposto sobre o charque.
Devo declarar que mantive no parecer que dei sobre esta, como
sobre outras emendas, a mesma orientação que mantive em relação a
assuntos igualmente importantes; isto é, a Câmara já dediciu o assunto
quando, votanto o projeto sobre a reforma das tarifas, estabeleceu o
imposto de 200 réis sobre o quilo de charque.
A minoria da Comissão, sustentando a emenda do Sr. Rivadávia
Corrêa, não fez mais do que procurar ater-se ao que foi decidido então;
e o mesmo fez em relação a outros assuntos igualmente importantes.
(Apartes.)

Sr. Presidente, a este propósito podemos bem dizer duas palavras
sobre a questão geral do protecionismo.
Não foi só sobre o charque, Sr. Presidente, que esta orientação
se fez sentir.
Muitos outros assuntos têm sido invadidos pela orientação protecionista, e muitos outros gêneros estão hoje positivamente encarecidos
pela taxa.
Com relação ao próprio sal, de que me ocupei, falando do Imposto de Consumo, conviria não esquecer que temos evidentemente
proibido, vedado, a entrada do sal estrangeiro no mercado.
O Sr. Simões Lopes - Menos para a indústria, para o que ele é
indispensável.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Há essa exceção na nossa
lei? (Apartes.)
O Sr. Presidente - Atenção!
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -O que eu dizia era que a
orientação protecionista se tem feito sentir, entre outros gêneros, no
tocante ao sal; e assim dizia que temos positivamente proibido a importação do sal estrangeiro, cuja produção é baratíssima, que aqui chegaria
com um frete marítimo muito insignificante como é o da Europa para
cá.
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Proibimos; não podemos lançar mão desse recurso; que havemos
!e fazer?
O Sr. Eloy de Souza- Em relação ao sal, o Imposto de Importação tem sido sempre diminuído.
O SR. CARLOS PEIXOTO FilHO- V. Exa. imaginou que eu ia
dar uma outra face ao período que construí. V. Exa. se tranqüilizará
quando me ouvir completá-lo.
Que havemos de fazer se, por outro lado, temos necessidade de
favorecer, de desenvolver uma indústria rigorosamente nacional?
Mas nós estamos vencidos e sendo arrastados pela vitória da tese
que se anuncia por esta forma: só à sombra de proteção pode uma
indústria nacional desenvolver-se, prosperar, aparelhar-se dos recursos
de modo a, em breve tempo, a concorrência interna se estabelecer, e
baixar os preços ...
Essa é a tese protecionista que tem vindo vitoriosamente sustentada, é a tese que tem dominado na polí-.:ica aduaneira, não em relação
ao charque e em relação ao sal, mas a outros muitos gêneros.
Pois não temos ainda gêneros de primeira necessidade? Ainda há
pouco o colega objetava que não se cobra Imposto de Consumo sobre o
arroz. Pudera! Se estamos procurando desenvolver a produção do
arroz ...
Mas, se é verdade que estamos procurando desenvolver a produção do arroz, é verdade que tributamos fortemente o arroz estrangeiro,
portanto, encarecendo de certo modo a vida do pobre.
Conseqüentemente, não é uma proteção especial a certo e determinado gênero; é uma causa que se tem feito em geral, em relação às
indústrias do País, à madeira, à indústria pastoril, ao velho capítulo da
manteiga, indústria que se tem desenvolvido à custa de proteção da
tarifa aduaneira, e nada mais que duas centenas de mil quilos saltaram
em dois ou três anos a dois milhões de quilos.
Um país pode, saindo de um estado de penúria, entrar em uma
época de prosperidade, de riqueza; transformar-se em algum tempo em
país rico.
Entre nós, não vejo que os doutrinários tenham muita razão para
levar de vencida os apologistas do protecionismo.
Como a Câmara vê, estou falando em terreno impessoal; estou
fazendo a análise de correntes que se têm encontrado, e nada mais do
que esta análise.
Quererem os chamados livre-cambistas que nos resignemos a
este papel eterno de contempladores, que nós nos resignemos à inércia
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de quem espera o maná que cai do céu, é condenar-nos a uma ruína
fatal, inevitável.
Quererem eles que nós, por amor de princípios - que, como
princípios abstratos, são muito velhos, teses muito bonitas- que, por
amor desses princípios, fiquemos desarmados quando todos se armam
diante de nós, será um sonho de poeta, mas não a preocupação do
legislador.
E digo desarmado, porque querer submeter o nosso futuro à
política do livre câmbio, é conduzir o País ao desarmamento.
Se todas as nações se preocupam com esta pai ítica do protecionismo, para o desenvolvimento de sua produção, nós não devemos ser o
único paladino do direito da justiça abstrata, e nem somos nós os mais
competentes para dar este exemplo, porque nós, que encetamos a nossa
vida econômica, estamos, até este momento, completamente desajudados. (Apoiados.)
E esta a verdade. (Muito bem.)
Daí para o exagero contrário, para o encarecimento excessivo,
para a proteção pelo sim.ples gosto de proteger ou à proteção que só a
determinados indivíduos possa aproveitar, compreende-se bem o abismo
que separa as duas correntes. Não desconheço que, em regra, essas
reclamações obedecem a muitos intuitos, mas é precisamente porque
reclamam que faço a discriminação entre uma e outra corrente.
Sr. Presidente, V. Exa. pode ter notado que eu aludi apenas a
duas ou três emendas que vão ser votadas pela Câmara; a razão é muito
simples. Eu sei que todos os autores, apaixonados pelas respectivas
emendas, se reservam para, no momento da votação, naquele momento
em que, como já disse, mais podem impressionar do que convencer,
lançar sobre a Câmara palavras de certo modo retumbantes, destinadas a
impressionar.
Eu, portanto, me reservo o mesmo dire•to, para, no momento da
votação, se palavras impressionadoras forem ditas, procurar, por meio
de palavras também impressionadoras (riso), destruir os efeitos que tais
palavras podem produzir.
Basta, entretanto, que recorde aqui o que disse na introdução do
parecer, isto é, que nós, em matéria de Orçamento, estamos fazendo
causa que, feita por um indivíduo, seria positivamente inqualificável;
feita por uma Assembléia, a explicação está dada. (Muito bem; muito
bem. O orador é muito cumprimentado por todos os seus colegas
presentes.)
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Projeto da Receita para 1913- Cobrança da
Taxa de 2o/o, Ouro, nos Portos da República

29.10.1912

· Votação da seguinte emenda, sob n981, do Sr. Joaquim Pires:
Redija-se assim o § 11:
'WC? I V. A cobrar para o fundo destinado às obras de melhoramentos e conservação ·dos portos, canais e rios navegáveis,
executadas à custa da União:
19, a taxa de 2%, ouro, sobre o valor oficial da importação
dos portos, alfândegas, mesas de rendas e fronteiras da República,
devendo as importâncias arrecadadas ter escrituração especial e
uma caixa privativa, cuja regulamentação ficará a cargo do Ministério da Fazenda."
O mais, como no projeto.
O Sr. Presidente- A esta emenda a Comissão ofereceu a seguinte
modificação:
"N91V. A cobrar para o fundo destinado às obras de melhoramento, construção e conservação dos portos, canais, lagoas
e rios navegáveis, executadas à custa da União:
19 (Como está na emenda.)
29 (Como está no projeto.)
39 Fica o Governo autorizado a entrar em acordo com os
concessionários de portos, onde até agora não era cobrada a taxa
de 2%, ouro, para que os mesmos equiparem as taxas por eles
cobradas às estabelecidas para o Porto do Rio de Janeiro, podendo, para tal fim, indenizar-lhes dos prejuízos, que porventura
tenham com o produto da taxa de 2%, ouro."
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Peço a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente- Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Carlos Peixoto Filho.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem) - Pedi a palavra, Sr. Presidente, para requerer a V. Exa. que submeta a votos, por
partes, o substitutivo proposto pela Comissão.
Este substitutivo tem três números, e, solicitando a votação nas
condições a que acabo de aludir, separadamente sobre cada número,
espero que a digna Comissão me faça a fineza de explicar, antes da
votação do de nC? 3, a razão em que se baseou para aditar esta parte à
emenda oferecida pelo Sr. Joaquim Pires.
O Sr. Presidente - O Sr. Deputado requer a votação por partes
do substitutivo da Comissão, não é assim?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Sim, Senhor, aguardando
que, oportunamente, a Comissão tenha a bondade de me dar esclarecimentos quanto ao nC? 3.
São sucessivamente postas a votos e aprovadas as 1a. e 2a. partes,
sob os nC?s 1 e 2.
É anunciada a votação da 3a. parte, sob nC?3.
O Sr. Ribeiro Junqueira- Peço a palavra, pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Ribeiro Junqueira (pela ordem) - Sr. Presidente, o apelo
feito pelo ilustre Deputado por Minas Gerais me obriga a vir à tribuna
dar os esclarecimentos que S. Exa. pede.
O Decreto de 1907, modificando a legislação de 1903, generalizava a cobrança da taxa de 2%, ouro, a todos os portos e fronteiras da
República.
Esse decreto, entretanto, nunca foi posto em execução, visto
como todas as leis da Receita, até hoje, têm determinado os portos nos
quais deve ser cobrada a taxa. O imposto, como V. Exa. sabe, mesmo
criado, não pode ser cobrado se não for incluído na lei orçamentária.
Para evitar essa divergência na cobrança feita nos diversos portos
da União foi que a Comissão aceitou a emenda do Sr. Joaquim Pires,
generalizando a todos os portos da República a cobrança do imposto de
2%.
A Comissão, entretanto, Sr. Presidente, \/erificou que em alguns
portos, como Santos, Manaus e Belém, a cobrança dessa taxa, acrescida
de outras taxas propriamente dos portos, que ali vigoravam, acarretaria
um peso muito maior sobre as mercadorias por eles importadas, e
querendo por isso concorrer para instituir uma igualdade completa na
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importação, para todos os portos da República, lembrou-se o alvitre de
dar ao Governo a liberdade precisa para entrar em acordo com as
companhias concessionárias destes portos, a fim de generalizarem as
taxas por eles cobradas, equiparando-as às taxas do porto do Rio de
Janeiro.
Com isto, teríamos estabelecido a igualdade em todos os portos
da República; mas esses concessionários têm contrato, e sendo possível
que o Governo não consiga a redução das taxas do Porto do Rio de
Janeiro, a Comissão lembrou-se de autorizar o Governo a dar compensação com o produto da tax~ nos outros portos, estabelecendo assim em
todos os portos a verdadeira igualdade que neles deve predominar.
Dirão talvez alguns colegas que as taxas cobradas no Rio de Janeiro são demasiado elevadas e, portanto, não devem servir de tipo para os
diversos portos da República.
Eu acredito, também, que estas taxas são elevadas, mas o Governo tem poder para promover a redução delas, trazendo-as aos justos
limites estabelecidos pela disposição orçamentária que autorizou o
contrato; porque é fora de dúvida que o contrato não foi feito de
pleno acordo com a medida legislativa que o autorizou.
Mandando equiparar as diversas taxas às do Porto do Rio de
Janeiro, a Comissão não quis reconhecer que sejam estas as que devam
ser adotadas na República; apenas quis que fossem elas tidas como tipo
em todos os portos da República, devendo, naturalmente, desde que
seja possível, ser reduzidas ao seu justo limite.
São estes os esclarecimentos que devia dar ao ilustre Deputado e
estou pronto a dar outros, se a Câmara julgar necessários. (Muito bem;
muito bem.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Peço a palavra, pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela, ordem, o nobre Depu-

ta do.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem- sem revisão do
orador) - Tenho realmente pesar de não poder deixar convencer-me

pelas explicações do meu honrado colega, Sr. Ribeiro Junqueira, Presidente da Comissão de Finanças.
Acredito, porém, que se a Câmara refletir que nesse aditivo à
emenda do Sr. Joaquim Pires se encontram diversos absurdos, ela não
·recusará a esse caso a atenção e exame que ele merece.
Em primeiro lugar, toda nossa tradição está em mandar cobrar a
taxa de 2%, ouro, naqueles portos em que há obras executadas à custa
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do Tesouro da União. Para aqueles em que essas obras foram confiadas
a concessionários, por força de contrato feito em virtude da Lei de
1869, não é absolutamente de aplicar-se a cobrança dessas taxas.
Há razão para se mandar cobrar os 2%, ouro, neste porto, em
virtude de lei ou para se aplicar essa taxa em todos os portos em que há
obras a executar ou já executadas, à custa da União; não há razão para
se estender essa cobrança aos outros portos.
Esse é o primeiro absurdo.
O Sr. Ribeiro Junqueira - Generaliza-se a taxa.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Estou de acordo com
V. Exa. em procurar uniformizar a taxa em todos os portos em que a
União faz despesas com essas obras; em todos é de conveniência que
haja essa taxa uniforme.
V. Exa. teve iniciativa louvável, propondo, ao relatar o Orçamento da Viação, que se suprimissem algumas pequenas verbas disseminadas
que acrescentam à Despesa Pública sem que lhe deixem a renda correspondente.
O que digo é que o que está estabelecido até agora, e é o razoável,
é que se cobre essa taxa somente naqueles portos em que as obras se
fazem à custa da União; mas, naqueles em que o regime dos 2% instituído em 1903 já encontrou obras contratadas com particulares, não
vejo razão oara a cobrança de 2%.
Direi, depois, que essa instituição não terá o menor valor; mas
quis começar mostrando o absurdo que ia nisso.
O segundo absurdo, Sr. Presidente, é pretender-se essa chamada
uniformização de taxas em toda a República. Isso aberra todos os
princípios que hão de aplicar-se em matéria de cobrança de taxas de
portos.
V. Exa. compreende que, conforme o número de toneladas de
mercadorias importadas ou exportadas, conforme o maior ou menor
movimento comercial do porto, conforme o custo das obras e do cais,
conforme várias circunstâncias que são peculiares a cada porto, as taxas
terão necessariamente de variar de um porto para outro, obedecendo à
maioria ou minoria de despesa.
Eu posso exemplificar, dizendo em relação ao metro corrente do
cais, que, se no Rio de Janeiro ele custa cerca de 300 libras, o mesmo
metro corrente no Porto do Pará custa perto de 1.000. E: caríssimo,
está-se vendo, e três vezes mais.
Ora, não é possível haver uniformidade de taxas em um porto
onde as despesas se fazem por esse estalão, muitíss1rno mais caro do que
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em outro qualquer; e em um porto onde a exportação de mercadorias é
de cerca de dois milhões de toneladas, ao passo que em um outro determinado porto esse movimento não vai além de 500 ou 600 toneladas,
essa uniformização redundará em absoluta desigualdade, já com relação
à despesa, já com relação ao movimento comercial.
O Sr. Augusto do Amaral - Pode acontecer que um porto dê
renda relativamente pequena e o seu custo seja imensamente grande.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Aí está; é por isso que eu
digo: dado um porto em que a renda seja relativamente pequena e o
custo seja muito grande, é impossível que nesse porto se mantenha a
mesma taxa que se cobra a um porto onde a despesa é menor e o movimento comercial grande.
Desse modo, a uniformização, a equiparação redunda ern desigualdade absoluta, perfeita, indiscutível.
O Sr. Calógeras- A ponto de impedir a execução das obras.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Mas vamos adiante. Para
finalizar essas considerações rápidas que vou fazendo, graças à tolerância de V. Exa., direi, Sr. Presidente, que, além do mais, fica o Governo
autorizado a quê?
"A entrar em acordo com os concessionários de portos onde até
agora não era cobrada a taxa de 2%, ouro, para que os mesmos equiparem as taxas por eles cobradas às estabelecidas para o porto do Rio de
Janeiro - e acabo de demonstrar que essa equiparação não tem razão
de ser e antes redundará em desigualdade manifesta - podendo, para
tal fim, indenizar-lhes dos prejuízos que porventura tenham com o
produto da taxa de 2%, ouro."
Que lucro, então, que vantagem, que proveito vamos colher?
Se de um lado se diminuem as taxas e se de outro se acrescentam
ao contribuinte os 2% ouro? Provavelmente, se for possível a diminuição espontânea e mediante acordo entre os concessionários e o Governo.
Se isso se der, será rigorosamente na razão de 2%, ouro.
Será uma medida, de certo modo, inútil. Entretanto, como acabo
de dizer, ela encerra em si vários absurdos e determinará a inexeqüibilidade de obras de vários portos. Todos aqueles em que essa obra for cara
e o movimento comercial não for grande, ficarão impossibilitados de a
realizar, não haverá ninguém que se proponha a construí-lo desde que
sejam forçados os concessionários a adotar a mesma tabela de preço
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adotada para o Porto do Rio de Janeiro, que é o maior porto da República, e que é um daqueles em que as obras se têm feito mais baratas.
Imagine-se em outros!
Acho de tal modo vaga e ampla a autorização dada ao Governo
que, sem nenhuma autoridade (não apoiados), mas justamente porque
ultimamente tenho tido necessidade de estudar esses assuntos, desde o
malfadado Porto do Rio de Janeiro, tomaria a liberdade de apelar para
os ilustrados colegas que são membros da Comissão de Finanças para
que refaçam os seus estudos em relação a esse ponto.
Vou ainda ao encontro da explicação que foi dada pelo meu
distinto colega em relação à interpretação que se poderia dar a este
pequeno trecho da emenda, por força do qual era razoável e justo
compreender que a Comissão de Finanças, ou o Congresso, reputam as
taxas do porto do Rio de Janeiro um bom paradigma para ser adotado
para com todos os outros portos da República. Com relação a este
ponto, eu me permito dizer: pois se os contribuintes e as Associações
Comerciais levam há um, dois, três e quatro anos a levantar grande grita
contra os exageros dessa taxa; se o próprio Executivo, por mais de uma
vez, andou dispensando o pagamento de taxas, atendendo a reclamações; se, depois de tudo se vê que o Congresso adota o mesmo regime de
taxas, é de concluir que o Congresso está julgando boas essas taxas. Não
é esta uma resposta correta a esta série de reclamações de alguns anos a
esta parte.
Estou de acordo quanto à primeira parte da emenda. Quanto à
última parte, porém, Sr. Presidente, insisto em dizer: a equiparação
assim pretendida é um verdadeiro absurdo econômico e uma inutilidade, que muito provavelmente perturbará a construção desejada e
prometida de vários portos da República, além de que terá o defeito de
ser inútil, porque não compreendo que alguém, tendo um porto a
construir, por determinado preço, por meio de taxas que são garantidas
por lei, queira entrar em acordo que dificilmente poderá realizar. Mas
quando isso se pudesse realizar, seria perfeitamente inútil, porque o
contribuinte pagaria sempre a mesma taxa, e eu creio que é o interesse
destes que nós devemos acautelar.
Sinto muito ter-me estendido tanto, abusando da benevolência de
V. Exa. e sentindo também ter ficado em desacordo com os ilustres
membros da Comissão de Finanças e insistir na declaração de que não
posso me resignar com aceitar esta última parte da emenda, chamando
para ela a atenção da Casa para que a Câmara possa conscientemente
manifestar-se sobre o caso. (Muito bem; muito bem.)
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31.10.1912
Discussão especial da 3a. parte do substitutivo da Comissão de
Finanças à Emenda nt? 81, oferecida ao Projeto nt? 174, de 1912, orçando a Receita Geral da República para o exercício de 1913 (vide Projeto
nt? 174-A, de 1912.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Peço a palavra.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (movimento de atenção-*)Por força do empate eventual realizado, há 48 horas, na votação da Emenda
n<? 81, oferecida em 2a. discussão do Orçamento da Receita, consta da Ordem do
Dia uma discussão especial da aludida emenda. Vendo o orador que nenhum oL,Jtro
colega pede a palavra, e pressupondo que essa discussão só pode ter por objeto o
esclarecimento do assunto, acha-se na obrigação, por ter sido quem levantou o incidente, de dar à Câmara as explicações necessárias, compatíveis com o conhecimento
que tem da matéria. Para melhor clareza da exposição, reportar-se-á a noções, positi·
vamente elementares na inteligência do caso, e que, entretanto, não será demais
rememorar no momento por não estarem talvez na lembrança da Câmara.
Assim, dirá que o regime da construção e exploração de portos no Brasil
origina-se da Lei de 1869, votada sob a iniciativa do estadista que foi o Sr. Visconde
de ltaboraí. Nesse regime, a construção de portos e sua exploração se deveriam
fazer mediante concessão outorgada pelo Governo a particulares ou empresas que a
requeressem, em dadas condições expostas na lei, as principais, ou as mais fmportantes das quais são: o direito de cobrar determinadas taxas, a obrigação de não poder
a renda exceder um certo juro do capital empregado, sob pena de neste caso ser
feita a revisão das taxas cobradas. Essas concessões constituíam um verdadeiro
privilégio durante o prazo fixado no contrato. Esse era o regime da Lei de 1869.
Em 1903, na Presidência Rodrigues Alves, sendo Ministro da Viação e Obras
Públicas o Sr. Lauro Müller, modificou-se aquele regime, estabelecendo-se que a

(*) Sinopse indireta do discurso.
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construção de portos no Brasil poderia fazer-se mediante levantamento direto, pelo
Governo, dos capitais necessários para isso, e criando-se a faculdade de decretar-se
uma taxa especial até 2%, ouro, taxa destinada à satisfação do serviço de juros e
amortização dos empréstimos levantados para aquele fim. Esse regime, insiste em
repeti-lo, foi instituído para os portos a construir em todo o Brasil; de fato, o
Decreto de junho de 1903. instituindo-o, não se refere determinadamente, exclusivamente ao porto do Rio de Janeiro.
Esta ligeira exposição dos antecedentes da questão demonstra que não se
trata de um dispositivo legal que, em determinado momento da v:ida nacional,
criasse a taxa de 2%, ouro, para ser cobrada em tais portos, como alguma cousa de
autônoma ou independente.
Não. A faculdade dada ao Governo para cobrar aquela taxa implica na obrigação de somente ser ela decretada para ocorrer ao serviço de juros e amortização
do capital levantado para a construção de tal ou tal porto. Não lhe parece, por isso,
razoável que, em emenda a uma lei ânua, em medida de cauda orçamentária, se
decretem providências cuja aplicação requer estudos técnicos, determinados e especiais em relação a cada porto, quer quanto ao custo das construções, quer quanto às
despesas do custeio necessário e quer quanto à renda possível, nesse porto, da taxa
de 2%, ouro.
Até aqui assim o tem entendido o Congresso, pode-o dizer, porquanto outra
causa não revela o fato de só ter ele dado autorizações para a cobrança daquela taxa
nos casos em que à construção projetada dos portos tenham precedido os estudos a
que se referiu.
Acentua que, anteriormente ao regime de 1903, os contratos feitos para
construção e exploração dos portos valem como lei entre o Governo do Brasil e o
particular ou empresa que tenha feito a construção - é o caso de Santos e de
Manaus. Só depois de instituído o regime de 1903 é que foi possível aplicar o
regime da taxa de 2%, ouro. Vigorando estas disposições legais, surge agora no
Orçamento da Receita a emenda do Sr. Joaquim Pires, alterando-a.
Discutindo anteontem a última parte dessa emenda, não pôde o orador fazêlo com a desejada amplitude e por isso vem agora desempenhar-se da tarefa a que se
impôs. levantando a questão.
A emenda não esquece somente a legislação de 1903, a que se referiu; ela
esquece também a modificação introduzida nessa legislação ao tempo do Sr. Afonso
Pena, sendo Ministro o Sr. Miguel Calmon, modificação que importa na determinação legal de que a taxa-ouro não ficaria adstrita exclusivamente ao serviço de juros
e amortização do capital levantado para construção de tal ou qual porto e sim
que com o produto da cobrança dessa taxa se constituiria uma caixa geral de
melhoramentos de portos.
Essa modificação do regime de 1903 tinha por fim fazer com que os grandes
Estados da União auxiliassem os menores.
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Não lhe parece, diante das leis que citou, convinhável com o interesse público o sistema que se quer consagrar na emenda, de fazer uma legislação a retalho,
sistema que tem sido a fonte principal dos embaraços financeiros da República.
(Apartes.)

Se é verdade que o Decreto de 1908 está em vigor, o fato é que ele não foi
posto em execução, e o orador pediria licença para dizer ao seu honrado colega pelo
Piauí que a autorização dada ao Governo para cobrar a taxa em determinado porto
ou portos não importa na obrigação da imediata construção deles.
O que é preciso observar sobretudo é que a taxa criada em 1903, por lei
permanente, mantida até agora, tinha como um máximo os 2%, e que, não obstante,
a emenda determina que ela será sempre, inflexivelmente, de 2%, sem atender a que
na disposição da lei se pressupunha uma gradação na taxa.
Essa era a primeira observação que tinha a fazer contra a emenda, e com
razão, porque a prindpio nem no porto do Rio de Janeiro foi cobrado aquele máximo, e a taxa estipulada a princípio em 1% se elevou depois a 1 1/4%, depois a
1 1/2%, e só por fim chegou a 2%.
A segunda observação é que não se trata de um imposto lançado sobre toda
a Nação, mas de uma taxa especial, pesando sobre determinadas populações, beneficiadas por determinado serviço para execução do qual aquela taxa é lançada.
(Apartes.)

A emenda manda, ainda, e sobre isto fará sua terceira observação, que a taxa
seja cobrada sobre a importação dos portos, alfândegas, mesas de rendas e fronteiras
da República. Até agora a taxa de 2% era cobrada nos portos da República; incluindo-se as fronteiras, estende-se demasiado a aplicação da taxa, e isto se agrava
porque, determinando-o, se prescreve também que as importâncias arrecadadas
tenham uma caixa privativa e uma escrituração especial, cuja regulamentação ficará
a cargo do Ministro da Fazenda.
Destas determinações se conclui que a regulamentação da caixa, que estava
a cargo do Ministro da Viação, passará ao cargo do Ministro da Fazenda, ou porque
isto seja conveniente, ou porque paralelamente à caixa criada em 1908 se queira
instituir uma segunda com o mesmo fim ...
Foi pelo menos o que o orador depreeendeu do dispositivo da emenda do
Sr. Joaquim Pires, endossada pela honrada Comissão de Finanças.
Insiste em acentuar que parece haver um erro de compreensão da Lei de
1903: a taxa de 2%, ouro, não tem por fim constituir portos, mas sim, tão-somente
ocorrer ao serviço dos juros e da amortização dos capitais levantados pelo Governo
para estas construções.
Não há no que diz uma censura à honrada Comissão de Finanças; é a franqueza do eleitor, falando ao eleito: a emenda encerra perigos, casos novos, que se
podem prestar a inteligências ruinosas e prejudicar o crédito e o desenvolvimento
econômico do País.
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~ justo relembrar que contra os portos construídos no regime da Lei de
1869 se levantam acusações gravíssimas, e essas acusações atingem o arrendamento
feito do porto desta Capital, do qual se diz ter ido além da autorização legislativa,
gravando o comércio com a cobrança de uma taxa excessiva.
A emenda, encontrando os portos construídos no regime da Lei de 1869,
regime contratual, quis ladear a dificuldade, determinando que o Governo entre em
acordo com os concessionários, a fim de que eles equiparem as taxas que cobram às
estabelecidas para o Porto do Rio de Janeiro, podendo indenizar-se dos prejuízos
que porventura daí lhes advenham com o produto da taxa de 2%, ouro, que em tais
portos não é cobrada. A respeito, o orador se vê na necessidade de reproduzir as
observações que fez na última sessão em que se trabalhou.
A Comissão de Finanças, aceitando e propondo esse dispositivo, sugere, a
seu ver, um absurdo; quem tem um contrato não se prestará a fazer tal acordo com
o Governo, e se o fizer não será para ter prejuízo ou beneficiar o contribuinte; ao
contrário, será, certamente, para ter maiores lucros.
A propósito, convém lembrar que os concessionários das Docas de Santos
já devem estar fartos de declarar que as taxas ali cobradas são mais baixas que as do
Rio de Janeiro. Sustentando isto, aqueles industriais afirmam igualmente que as
taxas que cobram são as que lhes foram garantidas no contrato feito com o Governo, pelo prazo dele, de acordo com a Lei de 1869.
Não será, pois, para facilitar uma igualdade de condições teóricas, entre os
diversos portos da República, que eles entrarão em acordo com o Governo.

Quanto a essa preocupação de equiparar as taxas de todos os portos da
República às do Rio de Janeiro, supõe ter sido bastante claro, em suas objeções
anteriores, quando disse que o objetivo geral não é que seja indiscutível o benefício
que resulte da construção de um porto.
De acordo com os que têm mais competência no assunto, o que está estabelecido é que portos não devem ser fontes de renda para o próprio País; devem ser
construídos, sim, para ser como estações nos caminhos marítimos, sendo que o
interesse do povo que os constrói é trazer para essas estações o maior número possí·
vel de navios, cousa que não se obtém absolutamente quando se encarecem os
serviços que elas prestam, querendo transformá-las em fonte de receita.
Já teve ocasião de expor em outro lugar que em vários Estados da Europa,
onde a construção dos portos, por sua carestia, exigiria taxas demasiado elevadas,
são criados impostos especiais para acudir ao excesso de despesa verificado no
custeio.
À objeção que fez contra a equiparação de taxas que se pretende estabelecer, tomando para tipo as do Rio de Janeiro, foi dito não ser esta a intenção da
honrada Comissão de Finanças. Não pode o orador discutir senão pelo que está
escrito, e da redação da emenda se conclui que o Governo é autorizado a fazer essa
equiparação.
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Ora, é um fato a grita geral contra as taxas cobradas, e, como quer que seja,
a fixação dessas taxas não pode deixar de depender de umas tantas quantidades
variáveis, tais como preço de construção, intensidade do movimento e importância
de custeio. Basta lembrar, como já o fez, que ao passo que o metro linear do porto
do Rio de Janeiro orça por 300 libras, o metro do Porto do Pará custa cerca de
1.000! ...
É, como vê a Câmara, uma diferença enorme.
O movimento comercial do Porto do Rio de Janeiro excede ao de qualquer
outro porto da República.

Basta pensar nas diferenças que daí provêm, para se ver como não há razão
para se defender a projetada equiparação das taxas, a qual vigorará não somente
entre os portos, mas até entre as alfândegas, as mesas de renda e as próprias fronteiras.
Não contente de o determinar, a emenda quer que se estabeleça essa equiparação para, com o seu produto, indenizarem-se os concessionários de portos no
regime da Lei de 1869, dos prejuízos que porventura tenham com essa equiparação.
Não compreénde as vantagens de tal disposição, e já disse que o acordo nesse
sentido feito só poderá redundar em gravame para o contribuinte.
Acentuando que uma emenda, em cauda orçamentária, não revoga uma lei
de caráter permanente, e que, portanto, dada a existência legal da caixa de melhoramentos de portos, instituída pelo Decreto de 1908, a aprovação da medida proposta
daria em resultado, como já fez notar, a existência de duas caixas idênticas, com um
só fim, o orador, fazendo outras considerações, declara que os defeitos notados na
emenda provêm de ter o honrado Deputado pelo Piauí, querendo muito legitimamente dotar seu Estado de um porto moderno, não se limitar a formular essa
aspiração em termos concretos; quis fazer mais: quis fazer uma legislação dentro da
qual se beneficiassem todos os portos da República.
E dirá, terminando: se a honrada Comissão de Finanças quer ocupar-se do
assunto, com proveito para o País, não se precipite, estude-o detidamente.
Aguarda-se para falar ainda uma vez sobre o assunto. (Muito bem; muito
?em. O orador é vivamente felicitado.)

O Sr. Joaquim Pires- Peço a palavra.
Chamado nominalmente ao debate, venho responder às considerações feitas pelo honrado Deputado por Minas Gerais, embora com isso
tenha de infringir o Regimento, que veda falar qualquer Deputado sobre
o vencido.
Procurarei provar que o ilustre Deputado foi ilógico e inconseqüente, porquanto S. Exa. ora diz que a construção de portos é uma
medida econômica e de ordem pública, não devendo preocupar a Quem
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a ordena a renda a auferir, porque os portos não são feitos com o intuito único de obter rendas; ora afirma que nenhum porto deve ser feito
sem que primeiro o Governo tenha a certeza, além da sua praticabilidade, da soma exata do seu custo e que, mais, Sr. Presidente, se a renda a
auferir é suficiente ao serviço de juros e amortização do empréstimo
contraído para sua execução.
Mas, Sr. Presidente, o legislador de 1903 e o de 1907, determ inando sobre a construção dos portos da República, tornaram extensiva
a cobrança da taxa de 2%, ouro, a todas as alfândegas, mesas de rendas
e fronteiras do País, querendo assim significar que a construção de um
porto não estava subordinada ao quantum pudesse ele produzir, mas
tão-somente às necessidades e à utilidade públicas.
Assim, a emenda por mim apresentada está de acordo com a
legislação vigente, e sua aprovação era necessária para que possível fosse
a cobrança, pois sabido é que nenhum imposto pode ser cobrado,
embora decretado, sem que seja consignado na Lei da Receita.
A Lei de 1907 sobre portos mandou que se cobrasse em toda a
República a taxa de 2%, ouro, sobre a importação e não excetuou porto
algum, nem mesmo os de Santos, Belém e Manaus, construídos a esse
tempo ou em via de construção. Como se quer presentemente exonerálos desse cargo?
!: bem certo que os portos são construídos com o produto de
empréstimos levantados para esse fim, porém, uma vez que tais empréstimos são garantidos com a taxa-ouro de 2% e com ela é·feito o serviço
de juros e amortização, claro é que sem ela não é possível a construção.
S. Exa., porém, afirmou o contrário e procurou, além do mais,
convencer a Câmara que as taxas não podem ser as mesmas em toda a
República, porque são elas a resultante do custo da obra e de condições
outras variáveis de Estado a Estado, quando é certo que devido a isso
mesmo é que a Comissão resolveu propor que fosse o Governo autorizado a entrar em acordo com os concessionários de portos não atingidos
pela taxa de 2%, para o fim de minorar os encargos destes em benefício
do comércio.
Sr. Presidente, o que não é justo nem equitativo é que o comércio
de São Paulo tenha uma taxa diversa da do Rio de Janeiro, que o de
Manaus seja menos favorecido que o do Pará, o da Bahia mais que o do
Recife.
O que não é justo nem se pode admitir é que somente os grandes
Estados, aqueles que são fartamente providos por impostos rendosíssimos, sejam os únicos beneficiados com portos construídos com todos
os melhoramentos modernos.
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Não se diga que isso é a resultante de um imposto pago pelo
Estado, porque, a admitir-se tal teoria, a União só poderia despender
com o Acre o que o Acre houvesse produzido para a União, com Sergipe, Bahia, Pará, Piauí, São Paulo, etc., relativamente àquilo com que
cada um destes Estados tivesse concorrido para os cofres federais. Seria,
além de uma inovação em matéria orçamentária, um absurdo inqualificável.
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04.11.1912
O Sr. Galeão Carvalhal - ... projeto que voltará à Comissão, onde
será estudado minuciosamente, podendo fazer obra mais perfeita, atendendo às reclamações que possam surgir.
Insisto em chamar a atenção da Câmara para o meu requerimento.
O argumento em que se baseou o nobre Deputado por Minas
Gerais, Presidente da Comissão de Finanças, de que o projeto da Receita ficaria uma lei manca, é um argumento improcedente, porque, destacada a emenda, não fazendo ela parte do projeto da Receita, vigorará
naturalmente a proposta do Governo à Câmara, e dada a hipótese de
excluído da proposta este artigo de lei, teríamos o recurso da 3a.
discussão.
Por último, o Senado providenciaria fazendo desaparecer a lacu na.
A Câmara não tem necessidade de resolver sobre a matéria com
açodamento. Se desde 1907 não se estendeu a cobrança do imposto aos
demais portos, qual o inconveniente em se demorar por mais algum
tempo a solução do problema? Ouvindo as reclamações que devem ser
estudadas convenientemente, a Câmara resolverá com sabedoria se
atender ao meu requerimento.
Chamo a atenção da Câmara: a aprovação do meu requerimento
é que interpreta o pensamento de todos aqueles que querem meditar
sobre o valor da emenda.
Como legisladores, votemos refletidamente e assim serão bem
encaminhadas as causas do nosso País. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente - Vou submeter a votação a 3a. parte do substitutivo à Emenda n981.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Carlos Peixoto Filho_
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem- sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, V. Exa. não leve a mal que eu ainda fale sobre
a emenda, pois é testemunha de que me reservava para falar outra vez
no momento próprió, isto é, na discussão dela.
Aguardava a contradita; não tendo, porém, esta sido feita, não
podia eu falar segunda vez.
Encerrada, por isso, a discussão, sou obrigado a dizer algumas
palavras a respeito, para encaminhar a votação.
Persiste de pé toda a argumentação que tive a honra de aduzir nas
duas vezes anteriores que me coube tratar da medida proposta.
O Sr. Joaquim Pires- Não apoiado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não me parece que seja
uma novidade para a Câmara saber que V. Exa. não apóia minha argumentação.
O Sr. Joaquim Pires - Como também não é novidade para ela
saber que V. Exa. insiste nessa argumentação.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Por isso, é escusado perdermos tempo em interrupções feitas propositadamente.
O Sr. Joaquim Pires - V. Exa. não pode querer que eu apóie o
que V. Exa. diz em contradita ao que eu afirmo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Está presente o meu ilustre
amigo, Presidente da Comissão de Finanças, também aqui está o ilustre
Relator, e nenhum deles se viu na obrigação de dizer "não apoiado".
Provavelmente aguardavam que eu dissesse alguma cousa, porque ainda
não tinha dito nada. (Riso.) Estes minutos, Sr. Presidente, não correm
por minha conta. (Riso.)
Dissera eu que na última parte da emenda encontrava verdadeiros
absurdos; até agora não foi destruída minha argumentação.
Em primeiro lugar, e sem injúria a nenhum dos colegas que têm
discutido o assunto, é meu direito de Deputado dizer que o assunto não
pode ser resolvido sem pleno, exato e meticuloso conhecimento não só
da legislação anterior, toda ela, como de todos os contratos feitos para
construção de portos.
Acredito que, se esses contratos fossem conhecidos dos nobres
Deputados, não proporiam S. Exas. o que propuseram na última parte
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da emenda, a saber, que se instituísse uma caixa especial do rendimento
da taxa de 2%, ouro, em todos os portos e fronteiras da República.
Não proporiam - dou a razão que em todos os portos e fronteiras da República se cobre a taxa de 2% (procuro tornar-me claríssimo)
para ser invertida n'uma caixa especial, porque, por exemplo: os 2% que
se cobram no porto do Rio de Janeiro estão especialmente hipotecados
como garantia dos empréstimos feitos em Londres pelo Governo. A
renda dessa taxa não se pode confundir com a renda da mesma taxa em
outros portos. Aí está um porto excluído.
Acredito que se os honrados colegas refletissem nisso, não proporiam à Câmara que se fizesse uma caixa especial, para a qual fosse
recolhido o rendimento dos 2% em todos os portos da República.
O Sr. Ribeiro Junqueira - Por que não, se o art. 59, parágrafo
único, da Lei de 1907, que determina que o produto da taxa, onde já há
contrato, seja destinado precipuamente ao pagamento do serviço dos
capitais empregados nos respectivos melhoramentos?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Esse artigo refere-se determinadamente ao regime de concessões; não se refere, por exemplo, ao
Porto do Rio de Janeiro. Tenho aqui a Lei.
Prossigamos. Há nada menos de três portos da República- os do
Pará, da Bahia e do Rio Grande do Sul -, cujos contratos estabelecem
precisamente, determinadamente, a disposição seguinte, que cito de
memória: "Uma vez começada a construção do porto, e enquanto não
se inaugurar, provisória ou definitivamente qualquer extensão do cais,
o Governo fará cobrar nesses portos a taxa de 2%, ouro."·
Logo, porém, que se inaugure uma extensão de cais qualquer,
provisória ou definitivamente, o Governo suspenderá a cobrança da· taxa
de 2%, ouro, substituindo-a pelas taxas de uso.
Finalmente, quando, ao cabo de um ano desse regime, se verificar
que as taxas de uso desses portos (sirvo-me da expressão técnica) não
bastam para garantir 6/65% do capital empregado nas respectivas obras,
o Governo mandará cobrar de novo, não os 2%, integralmente, mas a
parte dessa taxa que for necessária para completar o juro garantido de
6% do capital.
Creio, diante disto, não injuriar ninguém, dizendo que, se os
contratos desses três portos do Brasil, com esse regime especial, fos~em
conhecidos dos nobres Deputados, S. Exas. não viriam propor que se
estabelecesse permanentemente a taxa em absoluto de 2% para todos
os portos da República.
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O Sr. Ribe1ro Junqueira - Faríamos como fizemos, porque não
há contradição nenhuma. O Congresso não está impedido de, hoje ou
amanhã, decretar qualquer taxa.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Virtualmente, eu compreendo que o Congresso pode tudo, apenas faço notar ter havido um
Governo no Brasil que entendeu que não devia cobrar, ao mesmo tempo, taxa de uso e taxa de 2%, que dessem mais de 6%, porque esse
Governo supôs que o interesse superior da Nação estava em baratear o
serviço dos portos.
Entretanto, como agora, o interesse da Nação está em encarecer
o serviço dos portos, para igualar ...
O Sr. Ribeiro Junqueira- Para melhorar todos.
O Sr. Galeão Carvalhal - Para encarecer.
O Sr. Joaquim Pires- Não é para encarecer, é para melhorar.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Dizia eu que o ponto de
vista atual é elevar o custo do serviço.
A Câmara ouviu o meu ilustre colega dizer que, em virtude da
taxa de 2%, ouro, cobrada no Rio de Janeiro, as despesas neste Porto,
apesar de suas taxas de uso serem inferiores às de Santos, apesar disso,
disse S. Exa., as despesas no Rio de Janeiro são maiores que naquele
Porto.
Isto posto, verificado que no Rio de Janeiro se paga mais que em
Santos, logicamente o que se deveria pedir seria que se baixasse a taxa
do Rio de Janeiro, causa pela qual, aliás, de há muito venho clamando.
Não se justifica é que se queira encarecer o serviço nos outros
portos, e menos no de Santos.
A orientação ora proposta é, pois, contrária à orientação seguida
até aqui pelos governos anteriores, porque estes, quando se fizeram os
contratos, a que me referi, procuraram baratear aõ mínimo possível o
uso do cais, a entrada de mercadorias; a orientação que hoje nos
propõem é contrária àquela, porque o que se quer é a despesa feita pela
mercadoria.
Acabo de demonstrar que já não me contestam neste ponto, e
apenas o defendem, dizendo-se que o Brasil tem necessidade da construção de novos portos.
Aceito o argumento. Tenho para mim, e não costumo fazer reservas no meu pensamento, que esta preocupação de multiplicar, por
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dezenas e centenas, todos os portos do Brasil, é profunda e visceralmente errônea.
A União Federal não pode ter interesse em multiplicar ao infinito
os portos do Brasil; seu interesse, quando toma capitais estrangeiros e
hipoteca, por assim dizer, as rendas dos portos, é construir quatro,
cinco ou seis dos mais importantes, para concentrar neles, o mais possível, o comércio internacional; nesse caso estão os portos do Recife, de
Manaus, da Bahia, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul.
Estou convencido, repito, de que seria um erro elevar demasiadamente o número desses portos, estabelecendo-se concorrência
prejudicial entre eles, pulverizando-se os esforços do Governo, fazendose realmente a pulverização do comércio entre portos maiores e menores, impedindo-se a criação de grandes portos, que sejam outras tantas
grandes estações marítimas, que facilitem o aumento de nosso comércio
internac io na I.
A União deve cuidar sobretudo da vida de relação com outros
países, e, ainda por este lado, não se compadece com o bom senso e a
lógica à argumentação da Comissão.
Um adminículo: como, por exemplo, realizar-se a ilusória e fantástica equiparação das taxas em todos os portos do Brasil?
Basta lembrar-se do Porto do Rio Grande do Sul, ao qual, com
tanto conhecimento, se referiu o nosso ilustre colega, membro da
Comissão de Finanças.
Nesse Porto, as obras se dividem em duas partes: uma relativa
determinadamente ao Porto do Rio Grande.
Para esta houve uma concessão, por determinado tempo, para o
concessionário gozar do direito de cobrar as taxas de uso, atracação,
etc.
A outra parte é inteiramente independente, é relativa à abertura
da barra.
Para esta o Governo forneceu os recursos, pagando-lhe as obras
com 28 mil apólices de 1 :000$, se não estou em engano.
As taxas com que o Governo conta para satisfazer os serviços
desta dívida são inteiramente diversas das de uso no embarque e desembarque e da de 2%, ouro, são as taxas de entrada de barra e de
cabotagem.
Destarte, ainda quando consignemos a projetada equiparação, e
eu mostrei que essa era uma equiparação impossível, da taxa, ouro, em
todos os portos do Brasil, teríamos de ver o malfadado porto do Rio
Grande do Sul obrigado a pagar duas taxas, e a Comissão de Finanças
não poderia (servindo-me de uma expressão alheia), com o peso do seu
prestígio, absorvente e inflexível, consentir que essa desigualdade
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permanecesse, porque queremos o regime da igualdade absoluta.
(Pausa.)

Eu me referi, Sr. Presidente, ao custo das obras de construção do
cais como elemento para fixação de taxas porque conheço a legislação
respectiva e os contratos. Se eu não os conhecesse, não falaria do
assunto, porque não tenho esse costume.
Acabo de mostrar que nos três portos- Pará, Bahia e Rio Grande
do Sul - por força dos contratos, a cobrança dos 2%, ouro, cessará
desde que haja um trecho qualquer de cais inaugurado, provisória ou
definitivamente, e daí por diante os cessionários passarão a cobrar as
taxas de uso; adiante, ainda com a letra dos contratos que, se, ao cabo
de um ano deste regime, verificar-se que o rendimento dessas taxas de
uso não basta para satisfação dos 6% garantidos ao capital aí empregado, o Governo mandará de novo cobrar uma parte dos 2%, ouro, a que
for necessária. E aí está como se verifica que o custo do capital empregado no cais, capital que deve dar 6%, está inteiramente ligado à taxa
que se deve estabelecer.
O Sr. Galeão Carvalhal-

E o pensamento da

lei.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Isto é mais do que claro.
Disse ainda que o custo desses portos depende necessária e fatalmente da grandeza de sua instalação e aparelhamento, instalação e
aparelhamento que dependem por sua vez do movimento do comércio
local, e o disse para demonstrar que de termos variáveis não se pode
fazer uma equação.
De fato, se em um porto, como o do Rio de Janeiro, onde o
movimento orça por dois milhões de toneladas, é natural que ele tenha
sido dotado de um aparelhamento moderno e perfeito, o mesmo já se
não poderá fazer, em iguais condições, nos portos do Pará, Recife e Rio
Grande do Sul, onde o movimento comercial é muito menor, e as taxas
de uso hão de ser proporcionadas fatalmente au movimento comercial
de cada porto, se não no regime artificial da igualdade, que se procura
impor a todos os portos, ao menos no regime inteligente e racional que
espero ser um dia adotado quando triunfante o conceito do Dr. Bicalho
-que o porto não é um elemento de exploração para o Governo.
Quaisquer que sejam os fundamentos, desde que, em vez de equipararmos para baixo, se equipare para cima, não posso acreditar que a
Câmara conceda a sua aprovação a essa idéia. (Apoiados.)
Resta, Sr. Presidente, e falarei somente ainda alguns minutos,
pensar-se neste fato doloroso: só à última hora, de surpresa para a
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Câmara, se vem declarar que não se trata de uma taxa, mas de um
imposto. Até agora todos nós ...
O Sr. Calógeras- E os próprios Governos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ... estávamos convencidos
de que se tratava de uma taxa, recolhida em caixa especial para determinada aplicação.
Se, há uma série de anos, os Relatores do Orçamento da Receita,
não só da atu.al Comissão nesta Casa, declaram que a capacidade tributária do País está esgotada, que ele não pode suportar mais nenhum
ônus, é esquisito que a Comissão venha a propor que se crie uma taxa
nova, taxa que não é módica, que onera de muito a entrada de mercadorias e vai oprimir o contribuinte, o consumidor, que são os que pagam
afinal, porque em todos os países do mundo não são os intermediários
que pagam. E se assim, de momento, foi feito esse passe de mágica, essa
declaração, ou não sei quantos minutos me seriam precisos para discutila.
Acredito que todos os Srs. Deputados estão seguros de que a
capacidade tributária do povo está esgotada e que não é possível, de um
momento para outro, se criar este imposto de 2%, ouro, generalizado a
todo o País.
Dir-me-ão: "Mas temos necessidade de construção de novos portos!" Isto não é uma razão. O regime até agora é cobrar a taxa de 2%,
ouro, somente, nos portos, nos quais se deva fazer obras.
Isto é explícito em todas as leis a respeito.
Sem grande esforço de hermenêutica, sem exegese, sem precisar
ser fascinador de serpentes (eu sei que há fascinadores de serpentes),
vamos ver o que diz o Decreto de 1907. Diz em seu art. 1<?:"As obras e
melhoramentos dos portos e rios navegáveis da República serão iniciados à medida que o Governo Federal aprove os planos e orçamentos
correspondentes e determine as demais condições para a sua execução".
Nenhum dos Srs. Deputados poderá dizer que se trata aí da criação de um novo imposto. O art. 29 do mesmo decreto diz que "tais
obras se executarão por administração ou contrato, e que a exploração
comercial dos cais será estabelecida segundo o regime que mais convenha a cada porto".
Aí está, neste art. 29, a proibição da pretendida igualdade cega.
São obras futuras que a União deve executar, e só a estas, está
bem de ver, se refere o Decreto de 1907.
No art. 39 se prescreve que "para as despesas da execução dos
melhoramentos de portos e rios navegáveis faça o Governo as precisas
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operações de crédito, podendo emitir títulos, cuja amortização e juros
possam ser satisfeitos pelos recursos da caixa de que trata o art. 4<?"
Entre tais recursos: menciona esse art. 4<?, em seu n<?2, o produto
da taxa de 2%, ouro, sobre a importação pelos portos e fronteiras.
Como, diante de tudo quanto acabo de ler, sustentar, razoavelmente, que essa taxa, assim prevista na Lei de 1907 (e autorizada desde
1886) constitui verdadeiro imposto geral? E que, só em obediência a tal
lei, resolveu a Comissão mandar cobrá-lo em todo o Brasil, antes mesmo
do levantamento e aprovação sistemática dos planos e orçamentos dos
melhoramentos dos portos e rios navegáveis?
A única diferença que há entre o regime de 1907 e o de 1903, é
que o legislador deste ano, em emenda, na qual eu próprio colaborei,
devendo por isto conhecer a intenção que a ditou, é que o legislador
deste ano, atendendo a que se deviam construir portos como o do Rio
Grande, muito caros, e outros portos, do Norte, em desigualdade de
condições, entendeu criar uma caixa especial, para que uns pudessem
pagar a diferença dos outros. Esta foi a alteração única que se fez; no
mais, o mecanismo foi mantido radicalmente.
O conhecimento que os Srs. Deputados têm, melhor do que eu,
de todos os detalhes dos contratos, deveria forrar-me a uma explicação
que foi apresentada como censura a meu procedimento.
O contrato para as obras do Porto do Recife, como a Câmara
sabe, foi feito no regime da Lei de 1869, pois a autorização originária
vem de há muito tempo.
E por isso que ele está no regime da garantia de juros de 6%.
Na construção desse Porto, como o Governo emitiu títulos para
com eles pagá-la, o que sucedeu? Sucedeu o mesmo que para o Porto
do Rio de Janeiro.
Não esqueçamos que no Porto do Rio de Janeiro, posto que o
empréstimo autorizado fosse de oito milhões e meio, como essa emissão
se fez em duas porções, o Governo, a que repugnava o processo da
criação de impostos em cauda de Orçamento, resolveu cobrar primeiro
uma taxa reduzida, só elevando-a ao máximo, 2%, ouro, depois da
emissão complementar.
O Sr. Joaquim Pires- V. Exa., como explica a cobrança da taxa
de 2% nas fronteiras para ser aplicada no melhoramento de rios navegáveis, como o de Paracatu, em seu Estado?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não sei como explicar,
porque não entendi a petgunta.
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O Sr. Joaquim Pires -V. Exa. sabe que Paracatu é um rio navegável.
Como explica a cobrança da taxa para o melhoramento desse rio?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- V. Exa. me há de permitir
o direito de perguntar: Qual o sentido da sua pergunta? Como explica?
Não acho causa aí digna de explicação.
Se V. Exa. me perguntasse como explica a criação do mundo,
como explica a chuva, aí, bem, porque se tratava de uma questão científica.
O Sr. Joaquim Pires- V. Exa. disse que nos portos que estavam
sendo construídos cobrava-se o imposto de 2%. Agora pergunto eu:
Como explica que se estejam cobrando os mesmos 2% nas fronteiras
da República para melhoramento de rios navegáveis?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Eu só acho uma resposta,
nada mais: se se cobra essa taxa, naturalmente é por ordem do Governo.
É isso o que posso dizer ao nobre Deputado como explicação. Se não é
isso, então não o entendi. (Pausa.)
Sr. Presidente, acredito ter demonstrado, primeiro, que a pretendida equiparação é uma causa completamente inexeqüível e sem
fundamento, redundando em desigualdade entre os diversos portos da
República.
Acredito ter demonstrado igualmente que não é Iícito à Comissão
de Finanças, como manobra de última hora, pretender mudar o caráter
da taxa de portos, qualificando-a de imposto, porque isso é contraproducente.
Se se trata de imposto, a Câmara definitivamente recusará sua
aprovação à emenda.
Por último, o que absolutamente não compreendo, e insisto em
dizê-lo, é que, quando se verifica, se prova e se demonstra que as mercadorias fazem no Porto do Rio de Janeiro, graças à incidência dos 2%,
ouro, uma despesa exagerada, insustentável, não compreendo que,
logicamente, se venha pedir à Câmara que se equipare esse exagero de
tributo a todos os portos.
Se houvesse necessidade de igualdade, o que eu compreendo é
que se propusesse a redução das taxas do Rio de Janeiro.
É para esse ponto da questão que tomo a liberdade de chamar a
atenção da ilustre Comissão de Finanças, de pedir o seu estudo, repetindo expressões de outrem - de pedir o seu estudo, o esforço de seu
asfixiante prestígio nesta Casa.
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~ isto o que peço, porque não concordo com a manobra de se
deixarem assuntos da segunda discussão para serem estudados em
terceira.
A Câmara deve ter uma opinião: se acha que se deve cobrar a
taxa generalizada, faça-o, mas vai com o meu protesto. ~quanto basta,
porque em todo caso isso não modificará a minha norma de conduta;
quando exponho as minhas opiniões, quando cumpro o meu dever, não
estou habituado a olhar direta ou indiretamente para o êxito; ao que
estou habituado é a ter idéias, a estudar os assuntos e a assumir a
responsabilidade das opiniões que emito nesta Câmara.
Espero ter demonstrado, assim, Sr. Presidente, rapidamente, que
pelo menos não estava na situação de um certo espadachim italiano,
cuja história me recordo de ter lido não há muito tempo.
Levou ele toda sua vida batendo-se em duelo contra quem quer
que sustentasse ser Ariosto maior do que Tasso. Hábil no jogo das
armas, venceu sempre; ao fim da décima-quinta luta, foi ferido. Alguém
disse-lhe: "Tu morres feliz, convencido de que Ariosto é maior do que
Tasso". O moribundo confessou então humildemente: "A verdade é que
morro triste, porque nunca li nem Tasso nem Ariosto". (Risadas.)
Espero que a Câmara não queira me emprestar estas palavras, a
propósito das minhas considerações na questão dos portos. (Muito
bem; muito bem. O orador é muito cumprimentado por seus colegas.)
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05.11.1912
O Sr. Presidente - Passa-se às votações constantes da Ordem do
Dia.
Votação da 3a. parte do substitutivo da Comissão de Finanças à
Emenda n981, oferecido ao projeto n974,de 1912,orçandoa Receita
Geral da República para o Exercício de 1913. (Vide projeto n9174-A,
de 1912.) (Com requerimento do Sr. Galeão Carvalhal.) (Discussão
especial.)
O Sr. Presidente - Vou submeter a votos a seguinte 3a. parte do
substitutivo da Comissão de Finanças à Emenda n981:
'':]<?- Fica o Governo autorizado a entrar em acordo com
os concessionários de portos onde até agora não era cobrada a
taxa de 2%, ouro, para que os mesmos equiparem as taxas por
eles cobradas às estabelecidas para o Porto do Rio de Janeiro,
podendo, para tal fim, indenizar-lhes os prejufzos que porventura
tenham com o produto da taxa de 2%, ouro'~

A esta parte do substitutivo foi oferecido pelo Sr. Galeão Carvalhal o seguinte requerimento:
"Requeiro que o substitutivo à Emenda n<? 81, uma vez
aprovado, seja destacado para constituir projeto separado."
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem) -Seria o caso
de recordar o verso lnfandum, regina, jubes renovare dotarem ...
No caso a rainha é a Nação, cujos interesses defende, e só isto
justifica sua volta à tribuna ainda uma vez.
A atual Maioria da Câmara não terá muitas oportunidades, como
a que se lhe apresenta agora, de votar a um tempo contra o interesse
nacional, contra interesses individuais, rompendo a fé dos contratos, e
contra interesses regionais de várias zonas do País; dificilmente, de fato,
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à Maioria atual da Câmara haverá outro ensejo de, pelo voto, manifestar-se simultaneamente contra todos estes interesses respeitáveis.
Contra o interesse nacional, porque este aconselha uma obra
prudente e sábia, contrária justamente à que se projeta: o abaixamento
gradual e progressivo até o limite mínimo possível das despesas a fazer
em cada porto.
Contra interesses individuais, rompendo a fé dos contratos, porque os empresários dos portos construídos no regime contratual não
têm interesse na elevação das despesas resultantes da decretação da taxa
de 2%, ouro, pois essa elevação, entravando o movimento comercial e a
conseqüente renda dos portos respectivos, representa para eles, de fato,
antes um prejuízo do que um lucro.
Contra interesses regionais, porque -exemplificando com o Porto do Rio Grande do Sul -de acordo com os contratos feitos para a
construção desse e de outros portos, os empresários têm o direito de,
uma vez inaugurada, definitiva ou provisoriamente, qualquer extensão
dos cais, cobrar as chamadas taxas de uso, na proporção necessária para
lhes garantir o juro de 6% sobre o capital empregado nas obras.
Se este direito lhes está garantido nos contratos, a decretação da
taxa de 2%, ouro, redunda em uma agravação das que eles podem
cobrar, dificultando, destarte, clara e evidentemente. a expansão do
comércio importador dos Estados em questão.
No caso particular do Rio Grande do Sul, é bom lembrar que
essas taxas já assim elevadas se agravarão ainda pela cobrança das taxas
que as obras da barra exigem.
É singular que nesse, como em todos os demais Estados onde a
necessidade dos melhoramentos dos portos se impõe, se façam imensos
sacrifícios, exigindo para levar a efeito tais melhoramentos, novos e
pesados tributos ao contribuinte, é singular que aí se impeça o desenvolvimento fatal do comércio, agravando a importação com despesas
extraordinárias.
Quanto ao Rio Grande do Sul, é ainda conveniente lembrar que
os sacrifícios feit()s, tendo em vista principalmente impedir a concorrência que lhe faz o Porto de Montevidéu, serão inúteis, porque o fim
colimado não será atingido, dada a exorbitância das taxas que ali se vão
cobrar.
(*) Insistindo neste caso, o orador o faz porque estranha que os representantes do Rio Grande do Sul se manifestem claramente contra os interesses de seus
constituintes, contra os interesses do comércio e das indústrias de sua terra, contra,
portanto, o progresso e o futuro de seu Estado.
(*)

Sinopse indireta do discurso.
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Esta mesma estranheza o orador a experimenta perante os honrados representantes da Bahia, os quais não ignoram que as obras do porto de sua Capital
foram contratadas em igualdade de condições das do Rio Grande. (Apartes.)
Em resposta a um aparte do Sr. Ribeiro Junqueira, dizendo que o orador
abre discussão sobre matéria vencida - as duas primeiras partes da emenda -afirma
que está de boa fé; procura convencer aqueles que dissentem de sua opinião de que
o requerimento do Sr. Galeão Carvalhal, dando tempo a que a Câmara possa fazer
um estudo mais meticuloso do assunto, deve ser aprovado.
A conveniência do adiamento desse estudo é evidente, porquanto a emenda
não pode ser entendida senão nos termos explícitos da Lei de 1907, e o Governo,
em caso algum, se abalançará a fazer a cobrança sistemática da taxa em todos os
portos da República, a não ser que tenha resolvido fazer também, sistematicamente,
melhoramentos em todos esses portos.
Por isso, levado pela necessidade da discussão, se referiu às partes votadas da
emenda, as quais, entende, são inofensivas porque continuarão letra morta perante
as disposições daquela lei. (Apartes.)
Recapitulando os argumentos que aduziu contra a projetada e inexeqüível
equiparação das taxas em todos os porto~. dirá ainda que a disposição submetida ao
voto da Câmara é um aceno a indenizações mediante acordo com o Governo, o que
repugna ao sistema geral de legislação do País.
Essa disposição vale por uma logomaquia, pois para compensar taxas que se
diminuem, de um lado, se decreta uma nova taxa muito mais onerosa para o comércio. (Apartes.)
Voltando à crítica que fazia dentro das normas da estrita polidez, dirá que
aos representantes dos Estados do Pará e de Pernambuco, cujos portos são construídos nas mesmas condições que os da Bahia e Rio Grande, cabem as mesmas observações já feitas aos representantes deste último Estado, os quais se manifestam
conscientemente pela agravação das despesas dos respectivos cais.
Já viu perfeitamente que a maioria da Câmara votará pela emenda da honrada Comissão de Finanças e, repetindo palavras de outrem, dir-lhe-á: "Reconheço
vossa jurisdição'; não esqueçais, porém, que há uma outra- a dos homens que ainda
nas paixões políticas não olvidam facilmente os ditames da equidade e da justiça
na decisão dos negócios públicos, quando, com essa decisão, estavam em jogo os
grandes interesses nacionais."
É o caso da emenda em questão, e a Câmara queira convencer-se, pelo
menos, de que assunto de tanta relevância não pode e não deve ser resolvido às
carreiras, em cauda de Orçamento, abrindo margem à possibilidade de indenizações
incalculáveis, e haja de aprovar o requerimento do Uder paulista, mostrando assim
que tem o desejo de se esclarecer e votar com pleno conhecimento assunto de tanta
gravidade. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.)
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09.11.1912
Ao art. 16, acrescente-se:
nA cobrar para o fundo destinado às obras de melhoramento,

construção e conservação dos portos, canais, lagoas e rios navegáveis,
executadas à custa da União:
1C!- A taxa de 2%, ouro, sobre o valor oficial da importação dos
portos, alfândegas, mesas de rendas e fronteiras da República, devendo
as importâncias arrecadadas ter escrituração especial e uma caixa privativa, cuja regulamentação ficará a cargo do Ministério da Fazenda;
2C!- A taxa de 1 a 5 réis por quilograma de mercadorias que
forem carregadas ou descarregadas, segundo o seu valor, destino ou
procedência de outros portos.
Para acelerar a execução das obras referidas, poderá o Presidente
da República aceitar donativo ou mesmo auxílio a título oneroso,
oferecido pelos Estados, Municípios ou associações interessadas no
melhoramento, contanto que os encargos resultantes de tais auxílios
não excedam do produto da taxa indicada. u
Sala da Sessões, 9 de novembro de 1912. - Joaquim Pires.
O Sr. Calógeras- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Calógeras (pela ordem - sem revisão do orador) - Longe
de mim, Sr. Presidente, a idéia realmente presunçosa, de querer ditar à
Mesa o procedimento que deve ter em relação às emendas que acabam
de ser apresentadas.
Sei que se trata de interpretação regimental, cuja guarda é confiada a V. Exa. Sem embargo, porém, dessas observações preliminares,
peço a V. Exa. licença para fazer algumas ponderações sobre a aceitabilidade da medida ora proposta em uma das emendas apresentadas.
Como V. Exa. sabe, depois de longa discussão, depois de esmiuçado o assunto, a Câmara, em sua sabedoria, julgou mais prudente
destacar todas as medidas referentes à criação desse imposto de 2%,
ouro, contra toda a nossa tradição em matéria de legislação de portos,
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para, com as emendas então estudadas e aprovadas pela Gamara, se
constituir um projeto à parte, que viesse a novo debate e, com mais
largueza e com mais serenidade, pudesse servir de base a uma deliberação qualquer do Poder Legislativo.
Nessas condições, Sr. Presidente, a emenda apresentada agora
não é mais do que a violação de uma determinação franca e solene da
Câmara. (Muito bem.)
Eu sou obrigado, em assunto desta natureza, por mais desagradável que seja, a apelar para a lisura que deve presidir às nossas deliberações.
A Câmara já deliberou, como disse, que esse assunto não fosse
incorporado ao Orçamento pela gravidade das medidas que ele encerra.
Será possível, já não digo quanto ao Regimento, mas perante o decoro,
insistir de novo sobre a inclusão, no Orçamento, de uma medida que,
por deliberação da Câmara, foi excluída do mesmo Orçamento?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- i: claro que não.
O Sr. Joaquim Pires- Dá licença para um aparte?
O Sr. Calógeras - Perdão; peço que me deixe concluir o meu
pensamento e depois V. Exa. ocupará a tribuna para me responder.
Apelo para V. Exa., Sr. Presidente, para que mantenha a deliberação da Câmara, a fim de que esse assunto seja discutido, estudado e
definitivamente solvido em projeto especial, como a Câmara, em deliberação solene, já estabeleceu. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Joaquim Pires- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Joaquim Pires (pela ordem) - Sr. Presidente, as considerações feitas pelo ilustre Deputado por Minas não têm assento no Regimento desta Casa.
O Sr. Calógeras- Têm no decoro.
O Sr. Joaquim Pires- No decoro, também não, por isso que uma
emenda, unanimemente rejeitada pela Câmara, em segunda discussão,
pode ser reproduzida em terceira.
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O Sr. Calógeras- Não é o caso; a Câmara mandou destacar uma
medida para ser discutida de um modo especial.
O Sr. Joaquim Pires - Ora, se a Câmara pode restabelecer err.
terceira discussão uma emenda rejeitada unanimemente em segunda,
com a mesma razão ela pode restabelecer em terceira discussão uma
medida que mandou, em segunda, constituir projeto em separado. (Não
apoiados. Trocam-se apartes.)

A situação é gravíssima, Sr. Presidente; o Governo não pode ficar
desaparelhado de elementos com que possa satisfazer aos compromissos
assumidos no estrangeiro, para construção de portos da República. A
não aceitação da emenda importa nisso. Não se advoga aqui a questão
da emenda, tornando extensiva a cobrança do imposto a todos os portos; advoga-se o compromisso contraído pela Nação brasileira. (Não
apoiados.)

O Sr. Calógeras - Como V. Exa. diz uma cousa destas?! Isto é
devaneio de V. Exa.
O Sr. Joaquim Pires- Portanto, Sr. Presidente, não há absolutamente razão para que a emenda deixe de ser aceita.
Quando justifiquei a minha emenda, disse que, havendo uma lei
ordinária, estabelecendo a cobrança de um imposto, não se pode tornar
efetiva essa cobrança sem que ela seja consignada na Lei de Orçamento.
Na hipótese, a não consignação do imposto de 2%, ouro, na Lei
de Orçamento, importará na proibição do Governo tornar efetiva a
cobrança.
Portanto, não podendo torná-la efetiva, dá-se a seguinte anomalia: o Governo, que deu como garantia para levantamento do empréstimo o imposto de 2%, ouro, ver-se-á impossibilitado de satisfazer esse
compromisso, por falta de consignação na Lei de Orçamento.
I

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Octávio Rocha- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
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O Sr. Octávio Rocha (pela ordem) ( *) - Acredita que, tendo a
Câmara já se manifestado sobre o assunto contido na emenda do Sr. Deputado Pires
Ferreira, a Mesa não a pode receber em terceira discussão do Orçamento da Receita,
devendo ela voltar ao debate somente no projeto especial com prévia anuência da
Comissão de Finanças. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Galeão Carvalhal- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Galeão Carvalhal (pela ordem)(*) -Diz que vem apresentar
justos motivos pelos quais a emenda do Sr. Joaquim Pires não pode ser aceita pela
Mesa.
A Câmara já resolveu o assunto em votação muito solene. Não é possível
que seja apresentada em terceira discussão a mesma emenda sobre a qual já foi deli·
berado que a sua matéria não deve ser incluída na Lei de Orçamento.
Tendo sido destacada para constituir projeto em separado, o pensamento da
Câmara se traduziu de modo muito positivo. Deseja ela discutir com mais largueza
o problema.
Resta à Comissão de Finanças o recurso de restabelecer a proposta do
Governo relativa à cobrança da taxa de 2%, ouro, em alguns portos da República,
de acordo com o regime até ãqui adotado. Assim procedendo, a Comissão habilita
o Governo a receber o produto da aludida taxa, para acudir aos compromissos
decorrentes das obras em andamento.
A repetição da emenda do Sr. Joaquim Pires com os mesmos intuitos vem
revogar um ato da Câmara, que é um caso julgado. (Muito bem; muito bem.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem- sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, é graças à impossibilidade de V. Exa., estrita·
mente regimental, que estamos todos a falar pela ordem; pois, asseguro,
não há no ânimo da Presidência da Câmara nenhuma dúvida sobre a
inaceitabilidade dessa emenda.
A Câmara aprovou a medida e mandou destacá-la para constituir
projeto separado. (Apoiados.) Ou é proibido reproduzi~la na terceira
discussão, depois deste voto, ou o Regimento estabeleceu uma ordem a
( *) Sinopse indireta do discurso.
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seguir nos nossos trabalhos, ou não dispõe cousa alguma neste sentido
e, não dispondo cousa alguma, podemos dizer que não temos Regimento.
Todavia, alegou-se -e convêm não deixar sem resposta este argumento- que, destacada do projeto, em terceira discussão, a medida que
mandava cobrar em todos os portos da República e nas fronteiras a taxa
de 2%, ouro, de tal forma nós não daríamos ao Governo os meios de
cobrança naqueles portos onde deve ser cobrada e tem sido realmente
cobrada.
O nobre Deputado permitirá que eu responda a este argumento
com a leitura sumária disto que se chama a Redação para a terceira
discussão do projeto da Receita.
Só o faço, porque não vejo no recinto o Relator da Receita, que,
competente e hábil como é, não deixaria de consignar esses meios e
esclareceria este ponto.
S. Exa. consignou o seguinte: Fundo Destinado às Obras de
Melhoramentos dos Portos executados à custa da União:

Rio de Janeiro ................................ 6.000:000$000
Bahia.............................................. 700:000$000
Recife............................................ 900:000$000
Rio Grande do Sul.......................... 1.100:000$000
Paraíba..........................................
30:000$000
Ceará............................................. 180:000$000
E assim por diante.
Enfim, cada um com sua dotação especial proveniente da cobrança dos 2%, ouro.
Não é verdade, meu nobre colega? (0 orador dirige-se ao Sr.

Deputado Homero Baptista que acaba de entrar no recinto.)
O Sr. Homero Baptista - Sim, Senhor; correspondentes às dota·
ções respectivas.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- É verdade; correspondentes
essas dotações às disposições respectivas.
Poder-se-á alegar, apenas, como meio de argumentar, mas sem
fundamento lógico, que, no corpo das autorizações do art. 29, não
ficara incluída a que vem na proposta da Receita.
Dado que, se isto não se fizesse, existindo a Lei Geral de 1907, há
a consignação no corpo do art. 19, discriminadamente, das rendas de
2%. nos respectivos portos, para que a cobrança se faça legalmente.
Essa Lei autoriza a cobrança em todos os portos.
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O ilustre Relator da Receita manda que se cobre em tais e tais
portos e quando assim não fosse, ao esclarecido espírito de S. Exa. não
escaparia a possibilidade de, como membro da Comissão, fazer no art.
29, se assim julgasse indispensável, o restabelecímento da disposição do
projeto da proposta da Receita e Despesa, o que, como V. Exa. sabe, é
permitido pelo Regimento.
"Não são admitidas emendas que aumentem a Despesa ou
diminuam a Receita, salvo quando se trata do restabelecimento
da proposta do Governo."
Aí está como facilmente caberia restabelecer esse dispositivo, que
aqui se vê no art. 2<?, n94, em letras romanas:
"IV. A cobrar para o fundo destinado às obras de melhoramentos dos portos executadas à custa da União:
19- A taxa até 2%, ouro, sobre o valor oficial da importação do Porto do Rio de Janeiro e das alfândegas do Recife, Bahia,
Rio Grande do Sul, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paratba, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e
Alagoas, excetuadas as mercadorias de que trata o n92 do art. 19,
devendo a importância arrecadada nos portos cujas obras não
tiverem sido iniciadas ser escriturada no Tesouro, separadamente,
para ter aplicação às mesmas obras oportunamente".
O caso é, portanto, de sua natureza, simplíssimo e só mesmo o
desejo de se contrapor a uma decisão tomada pela Câmara, em resolu·
ção a que ela só se deliberou depois de grande discussão, só esse fervor
insofrido poderia levar o meu nobre colega pelo Piauí a querer precipitar os acontecimentos emendando a mão à Comissão de Finanças.
O Sr. Joaquim Pires- Não emendei a mão à Comissão; usei de
um direito que me assiste, como a V. Exa. ou a qualquer colega, de
apresentar, em terceira discussão, emendas que tenham sido rejeitadas
em segunda.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Registrado, como fica, o
aparte do nobre Deputado, poderá parecer que eu lhe quis contestar
esse direito.
Longe de mim esta heterodoxia!
O que eu disse é que ao Relator da Receita, arguto, inteligente e
hábil, como é, e além de tudo isto, pesando sobre seus ombros a responsabilidade da direção do Orçamento nesta parte, não escaparia, con.o
não escapou, a necessidade de restabelecer a autorização para a cobrança dos 2%, ouro, naqueles portos em que há obras em andamento ou
naqueles em que a Comissão entende que pode haver obras.
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Foi justamente para responder à parte do discurso do nobre
Deputado, em que S. Exa. afirma que, de tal sorte fica o Governo desarmado para cumprir contratos solenes de melhoramentos de portos, que
proferi estas palavras.
Se não respondi direito a este tópico, não me parece que se possa
responder de outra forma.
Parece-me que uma menção feita no projeto garante a possibilidade de ser satisfeita a exigência do honrado Deputado. E acredito que
a boa vontade do meu colega, Relator da Receita, não deixará de acudir
à exigência do nobre Deputado, mencionando no corpo do art. 29 a
repetição'dessa autorização.
A meu ver, reputo-a desnecessária.
O Sr. Joaquim Pires- Então, o que à Comissão é lícito eu não
posso apresentar.
O Sr. Calógeras - Que diferença entre a proposta da Comissão e
o que V. Exa. apresentou!
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Realmente, é tal a confusão
que o orador se vê em dificuldades para acudir às réplicas.
A Comissão não podia apresentar aquilo que V. Exa. propôs, isto
é, a Comissão não podia mandar cobrar a taxa de 2%, ouro, em todos
os portos e fronteiras da República.
O Sr. Joaquim Pires - Mas pode na parte da emenda que foi
destacada para constituir projeto em separado?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Ali trata-se da proposta do
Governo e o Regimento o permite.
Agora, do que V. Exa. não sai é de ter, fundamentando a sua
emenda, alegado que a retirada da emenda por voto da Câmara em
segunda discussão importava em faltar-se à fé dos contratos e em não se
poder continuar o serviço de melhoramento de diversos portos.
V. Exa. o disse e foi isto que provocou a nossa reclamação.
Da forma por que está redigido o projeto para terceira discussão,
aeredito que não há necessidade de se acrescentar cous.a alguma. Bem
sei que não vale nada o meu aplauso ...
O Sr. Homero Baptista- Não apoiado; vale muito. (Apoiados.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FJLHO- ... mas eu o dou inteiro.
A Lei de 1907 diz:
"O Governo poderá cobrar a taxa até 2%, ouro, em todos
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os portos e fronteiras da República, desde que sistematicamente
se resolva a fazer obras de portos."
Esta é a lei geral.
A Comissão de Finanças, pelo órgão do seu Relator, na parte
relativa à Receita diz: "Para as obras nos portos tais e tais o Governo
cobrará 2%." É cousa muito diferente do que o nobre Deputado propôs
e que a Câmara se reservou o direito de estudar mais demoradamente.
Da impassibilidade regimental de V. Exa., Sr. Presidente, é que
nasceu toda esta nossa redamação, porque estou certo de que o caso é
indiscutível, insofismável, claríssimo, transparente. Ou há um Regimento, uma ordem de trabalhos ...
O Sr. Joaquim Pires - Em que artigo do Regimento se funda
V. Exa. para dizer que a Mesa não devia aceitar a minha emenda? A
rejeição da emenda em segunda discussão não implica a apresentação
dela em terceira.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não afirmo, com grande
segurança, o que só o Sr. Presidente poderia fazer, que esta emenda
assim rejeitada unanimemente em segunda discussão possa ser reproduzida em terceira.
O Sr. Joaquim Pires- Pode, e V. Exa., que foi Presidente, sabe
muito bem.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Há tanto tempo que o fui
que disso já se deve ter perdido a memória.
O Sr. Joaquim Pires - Pode ser que outros a tenham perdido,
menos eu e V. Exa.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Tenho visto muito freqüentemente vários colegas verdadeiramente versados em matéria regimental,
no momento de se votarem emendas em segunda discussão, cautelosamente pedirem a sua retirada para que elas possam ser apresentadas em
terceira discussão.
O Sr. Joaquim Pires- Há um artigo do Regimento que diz que
uma medida, uma vez rejeitada, não pode fazer parte de um projeto
qualquer_ Ora, a rejeição em segunda discussão podia implicar a rejeição
em terceira, o que impossibilitaria a apresentação do projeto com matéria ~dêntica.
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O SR. CARLOS P.EIXOTO FILHO -Se se pode apresentar em
terceira, por que impedir que se apresente um projeto daí a dias?
O Sr. Joaquim Pires- Mas V. Exa. não compreendeu o meu argumento. Eu di-sse que a rejeição em segunda discussão podia implicar a
rejeição em terceira, isto é, que medida apresentada pela segunda vez
em terceira discussão podia determinar a sua rejeição, e que, rejeitada a
matéria, ela não podia ser renovada no mesmo ano.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Falando com o devido respeito a v~ Exa. e ao Regimento, este artigo deve ser clandestino. (Riso.)
O Sr. Joaquim .Pires- Não é clandestino. Tomo o compromisso
de provar a V. Exa.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Qual é?
O Sr. Joaquim Pires- Não sei de cor o Regimento, nem V. Exa.,
qúe foi Presidente da Câmara, o sabe.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Mas, V. Exa. se esqueceu
de que não invoquei este artigo, de modo que não sou obrigado a
citá-lo. (Riso.)
Por mais que eu tenha sido Presidente desta Casa, não sou obrigado a repeti-lo.
O Sr. Joaquim Pires- Mas tomo o compromisso de mostrá-lo a
V. Exa.
O SR. CARLOS PEIXOTO F1LHO - Dispenso este compromisso. O meu argu)tlento ficou de pé. Dado mesmo que pelo Regimento
seja permitido reproduzir a emenda em terceira discussão, rejeitada em
segunda, penso que daí não se pode tirar argumento favorável a V. Exa.
Ao oontrário, no caso que discutimos, a emenda foi aprovada, de sorte
que não podemos provocar sobre ela mais a aprovação da Câmara.
Aprovada que foi, claro está que não pode ser mais aprovada.
{) Sr. Joaquim P.ires - Quantas vezes tem a Câmara aprovado em
segunda e rejeitado em terceira?
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Da deliberação da Câmara,
V. Exa. me dirá se eu faço uma má exegese. A Câmara disse - a Mesa
que dirige os seus trabalhos - aceitamos em segunda discussão esta
emenda; não queremos, porém, que ela seja mencionada, discutida e
resolvida na terceira discussão do Orçamento da Receita e, por isso,
de1iberamos que ela não figure na terceira discussão e nos dê tempo
para que em projeto à parte possamos discutir mais amplamente o
assunto. (Apartes.)
Dado que tenha existência real o artigo a que aludiu o nobre
Deputado, o que não duvido, dado que se rejeite uma emenda que
diminua a Receita, por força do próprio Regimento, não pode ser reproduzida em terceira discussão.
No trabalho orçamentário há, pelo menos, essa falha. Se a emenda do nobre Deputado tivesse sido rejeitada em segunda discussão, não
poderia ser aprovada em terceira ...
O Sr. Joaquim Pires - Pelo amor de Deus! Podia renová-la em
terceira discussão.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- ... se ela diminu(sse a Receita ou aumentasse a Despesa.
O Sr. Joaquim Pires- ~ uma exceção expressa; a minha emenda
não está compreendida nessa hipótese.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ~ um caso que estou figurando; digo que tanto não é verdadeira a regra, estabelecida com toda a
generalidade, que ao caso que apresento não se pode aplicar.
Agora, quando assim não fosse, o de que não há fugir é que a
Câmara deliberou solenemente o seguinte: "A emenda, por maior que
seja o respeito que mereçam o autor e o voto dos que a favor dela
opinaram, a emenda não devia figurar, na terceira discussão, no Orçamento, apesar de aprovada em segunda discussão".
Esta é a tradução do voto da Câmara; não é possível que haja
frinchas, em nosso Regimento, que permitam se faça exatamente o
contrário do que a Câmara deliberou. (Trocam-se muitos apartes; o Sr.
Presidente reclama atenção.)
Sr. Presidente, não é a meus colegas que peço perdão: peço-o a
V. Exa., porque, evidentemente, todo esse nosso trabalho tem constituído o que, em direito, é chamado injúria à sabedoria, à prudência, aos
conhecimentos de V. Exa.
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Descansamos, tranqüilamente, na resolução que V. Exa. vai
tomar. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Rodrigues Salles Filho- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado
Rodrigues Salles Filho.
O Sr. Rodrigues Salles Filho (pela ordem) ( *) - Pensa que, ou a
emenda é regimental e à Mesa cabe aceitá-la, ou então. ela é contrária ao Regimento, e ainda assim a Mesa é a única competente para dessa forma a considerar. O que
não se justifica, porém, é a atitude de alguns Srs. Deputados como que procurando
obstar que o autor da emenda aja com liberdade no uso das suas prerrogativas
parlamentares.
Parece-lhe que no Regimento nada se opõe à aceitação da emenda pela Mesa,
em todo o caso- repete -só esta tem competência para resolver a hipótese. (Muito
bem.)

O Sr. Raphael Pinheiro- Peço·a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado
Raphael Pinheiro.
O Sr. Raphael Pinheiro (pela ordem) - Parece, à primeira vista,
pelas palavras de meu prezado colega, representante da Capital Federal,
que estamos diante de um caso a que se aplica o Ubi /ex non distinguit
nemo distinguere potest; mas, acima desta distinção casuística, que
poderia fazer o Regimento, creio que há a vontade soberana da Câmara,
vontade soberana, porquanto, ou aqui dentro impera a maioria, ou são,
conforme se costuma dizer, ora por ironia, ora com justa verdade, como
já tem acontecido, são as minorias que acabam vencendo ...
Nós, os que combatemos essa medida, vencemos.
O Sr. Rodrigues Salles Filho- Por maioria pequena.
O Sr. Raphael Pinheiro - Não é questão de maioria pequena, e a
única restrição que existe quanto ao assunto é o caso em que a lei exige,
para vencer, a maioria absoluta.
Nós vencemos por maioria bastante regular, sendo de notar que
se tratava de questão que todo mundo viu que envolvia grave resolução
(*) Sinopse indireta do discurso.
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política. (Protestos.) Insurgimo-nos diante do mando ao Lloer aa
Câmara ... (Protestos dos Srs. Costa Ribeiro e outros Srs. Deputados.)
Se, porventura, houve alguma maneira de.. encará-la como partidária, foi o próprio Líder que o fez duas vez~ se manifestando de modo
positivo, e eu não compreendo que o Líder possa traçar a sua norma de
proceder dentro desta Casa, no momento de votação senão quando ele
quer que a maioria se incline para seu lado.
O Sr. Joaquim Pires- Pessoalmente.
Um Sr. Deputado - Não foi matéria política, foi matéria administrativa.
O Sr. Raphael Pinheiro - V. Exas. me permitirão que eu diga
que, dentro desta Casa, o Líder só tem direito de se manitestar para
encaminhar votações e nunca pessoalmente; e não compreende que sej•
outra a função do Líder. V. Exas. perdoarão a minha ignorância., a
minha carolice política, esta declaração for~~':: adia que quando o
Líd~r. em uma questão soleníssima em que estavam
jogo,altos e
graves interesses do País ...

em

O Sr. Joaquim Pires- Registre-se.

304

30.12.1912
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem- sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, propus a supressão desta última parte e por
tsso sou naturalmente obrigado a dizer por que o fi2.
Houve ontem, na discussão, referências precisas à declaração por
mim feita quando tive a oportunidade de discutir a emenda. apresentada
ao Orçamento da Receita, em que se dispunha wbre a generalitação da
cobrança da taxa de-2%, ouro.
Assimí ao dar eu esta explicação pelos motivos que me levaram a
requerer a separação. na votação da emenda, aproVeito a oportunidade
para significar ã Câmara que tem cabimento a sua deliberação. em
relação àquele ponto que já ficou posto de lado.
Assim, se na votação do Orçamento da Receita, a despeito daquilo que a Câmara resolvera, propondo-se a estudar determinadamente e
em espécie a questão dos portos no Orçamento da Receita, dizia por
proposta, segundo se lê no parecer do nobre Deputado, o Sr. Raul
Fernandes, aceito pela maioria da Comissão de Finanças, foi inclu(da
uma disposição por força da qual ficou o Governo autorizado a generalizar a cobrança aos portos que julgasse conveniente- fazê-lo.
Não contente· com isto, vejo na redação deste consignada ainda
maior amplitude e contra isto me julgo no direito de protestar.
Vê V. Exa. que bem razão tinha eu quando assegurava ser defeituoso, errôneo e inconveniente este processo de se fixar a legislação
sobre portos, um grave problema econômico, já não direi ao apagar das
luzes, mas com elas apagadas, decidindo-se o Orçamento da Viação em
29 de dezembro. Estes inconvenientes ressaltam à vista de todos ...

O Sr. Nicanor do Nascimento- De quem é a culpa?
O Sr. Calógeras- Da Comissão de Finanças.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não atribuo esta culpa à
Câmara; nem a julgo necessária à minha argumentação. O que disse é
que V. Exa. viu o inconveniente de se legislar sobre portos em cauda
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de Orçamento em um momento como este. Aqui está o meu honrado
colega, Presidente da Comissão de Finanças, convencido de que o dispositivo do final do § 69 impedirá que aos concessionários fique o direito
de intervir na conveniência ou não da cobrança da taxa de 2%, ouro.
Sinto estar em desacordo com V. Exa. e vou dar as razões desse
desacordo.
A preocupação, quando se trata da construção de um porto, não
pode ser outra senão a de fazê-lo o mais barato possível para uso dos
navios e mercadorias que dele se servissem.
O que disse, então, é que nos portos contratados sob o regime
misto da legislação de 1869 e 1886, é que esta obrigava o Governo a
não garantir aos concessionários senão o juro máximo de 6%, ouro,
para os seus capitais, por força de disposição desta Lei de 1886; disse
que o Governo prescreveu neste contrato que os concessionários tirariam a sua renda de 6% dos produtos das taxas de uso que tinham o
direito de cobrar sobre a atracação, carga e descarga, capatazias, armazenagens, etc.
Dispôs, porém, o Governo neste contrato dos portos do Pará,
Bahia e Rio Grande do Sul que, se ao cabo de um ano, os concessionários lhe provassem, com documentos, que a renda das taxas de uso de
seu porto não bastava para perfazer esses 6% que tinham sido garantidos, então ele, Governo, mandaria cobrar, da taxa de 2%, a parte
indispensável para se completarem os 6% de juros garantidos ao capital
empregado.
!: o que está consignado em relação aos portos do Pará, da Bahia
e do Rio Grande do Sul.
Como se vê, nada há que dependa do concessionário; este não
tem intervenção na necessidade da cobrança da taxa de 2%, como na
fixação do quantum, absolutamente não pode ter interferência.
Temos, a este respeito, um caso típico: houve, em relação ao
porto do Pará, decreto mandando cobrar a taxa de 2%, e os concessionários vieram ao Governo -consta das publicações oficiais- e disseram
que o rendimento das taxas de uso, como demonstravam os documentos que ofereciam, bastava para dar os 6% sobre o capital que estava
empregado no porto construído; portanto, nos termos do contrato,
pediam ao Governo que não tornasse efetiva a cobrança da taxa de 2%.
Parece extraordinário o fato; mas o interesse do concessionário,
que no caso é o interesse nacional, está em que o porto seja barato, seja
procurado pelos navios, pelas mercadorias, sem acréscimo de despesas;
contra um decreto que onera o tráfego das mercadorias pelo porto, é
natural que proteste o concessionário, muito mais avisado e prudente
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que o Governo, por isto que defende o seu interesse particular e sabe
que quanto mais caro o serviço no porto, menos freqüentado este será,
o que, aliás, é verdade elementar.
Ora, Sr. Presidente, nas névoas desta parte final, em que, repito o
que disse ainda há pouco, não posso ler senão o que está escrito, não
tendo o direito de perscrutar intenções ocultas, nessas névoas, não
consigo distinguir bem o que o Governo não poderá fazer.
Autoriza-se a concessão de vários portos, mediante concorrência
pública, a quem mais vantagens oferecer, e acrescenta-se: "não podendo, porém, os contratos de concessão tornar dependentes dos mesmos
- (deve ser dos mesmos contratantes) - a cobrança e o quantum da
taxa a que se refere o n<? 2 do art. 4<? do Decreto n<? 6.368, de 14 de
novembro (aliás de fevereiro) de 1907 ."
Eu me oponho, sem qualquer preocupação de convencer a Câmara, porém no cumprimento do dever de quem estudou o assunto,
justamente porque acredito que, nos portos que ainda pudessem ser
construídos sob o regime da concessão, regulado pela Lei de 1869,
consorciada com a de 1886, nesses portos a conveniência está em fazer
o que fez o Governo Federal, zelando os interesses da União, não
querendo arbitrariamente encarecer o trabalho dos portos, pelo gosto
de torná-lo mais caro.
Se, porém, a Comissão de Finanças, como se pode acreditar,
pensa de modo contrário, isto é, tem a preocupação de encarecer o
serviço dos portos, que o dissesse claramente, abertamente, neste final
do § 6<?, e eu me calaria, porque a minha opinião era bastante conhecida
da Câmara.
Nem, porém, posso eu assegurar que esta seja a intenção da
Comissão, porque evidentemente é obscuro o pensamento.
Se se refere esta última parte ao falso fundamento de que os
concessionários podem intervir na cobrança da taxa ou na fixação do
quantum a cobrar, repito, este fundamento não tem assento em lei,
absolutamente: o que há é um sistema adotado pelo Governo, a meu ver
sábio, prudente, garantidor dos interesses econômicos da região servida
pelo Porto.
Não é caso apenas de afirmar: "Aqui está, por exemplo, a Lei de
1886 em que se fundava o Governo!"
Perdoe-me V. Exa., Sr. Presidente, que eu me alongue um pouco
nestas considerações, que são necessárias para esclarecimento da matéria.
Pela Lei de 1869, o Governo estava autorizado a fazer a construção de portos, mediante concessão por prazo longo, assegurando ao
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concessionário a garantia de um juro correspondente a 12% do capital
empregado.
Foi assim que se fez, por exemplo, o contrato do Porto de
Santos.
Pela Lei de 1886, modificou-se este regime, declarando-se que as
taxas destinadas ao serviço seriam arrecadadas e calculadas de maneira
8 não exceder o necessário para o juro correspondente ao capitat
"'mpregado, à razão de 6%.
Quer dizer: com o crescimento ao País, com o sell desenvolvi~
mento econômico, ou em virtude de outras circunstâncias, verificou o
Governo que não era necessário garantir o juro de 12% ao construtor
do porto; bastava assegurar-lhe 6%.
Como iríamos nós, representantes dírews do interesse econômico
do P'a ís, teimar, insistir em fazer com que a cobrança de taxas nO> porto
fosse maior do que a necessária para perfazer Q& 6%, encarecendo assim
o trá~o de navios, de· mercadorias?
Não compreendo, e por isso me insu.rlo a~rtamente contra esta
pceocupaç~, contra esta orientação que se quer fazer prevalecer em
uma cauda orçamen:târia.
O Sr. Pereira Braga- A menos que se queira generalizar a cobrança-do imposto.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- i: contra esta pretensão que
me insurjo. Parece-me que· o final do § 6'? óbedeceu àquela preocupação, por força da qua~· a resolução da Câmara', de- deixar para projeto
especial a questão dos portos, já e-stá um pouco burtada pefo projeto de
Orçamento da Receita e sê-1{)-ia agora definitivamente.
Mas isto me leva à. análise do próprio Decreto ele 1907, citado
pela Comissão.
Não tem ainda razão a Comissão. Tenho os três contratos, que
podiam ser lidos.
Não o faço para não abusar da tolerância da Mesa.
Vejamos o Decreto de 14 de fevereiro de 1907. Peço bem a
atenção da Câmara, especialmente do Sr. Deputado Pereira Braga, que
me aparteou. O final do § 6~faz remissão expressa ao n'?2 do art. 4C?do
Decreto n'?6.368, de fevereiro de 1907; quer dizer, esta parte da emenda que estou combatendo refere-se determinadamente ao Decreto de
1907.
Pois bem, há engano da Comissão: pelo regime do Decreto de
1907 não é mais permitida a construção de portos pelo sistema das
concessões.
308

O Decreto de. 1907 especifica determinadamente no seu art. 2<?
que "a construção de portos se fará por administração direta do Governo, por empreitada."
Pors foi exatamente porque, em 1903, verificando uma série de
males decorrentes do regime de concessões, o Governo resolveu construir diretamente,. à sua custa, o Porto do Rio de Janeiro, quando já
eá'ava autori2:ado a fazê-lo desde 1886, pela disposição que li; e o
Desreto ~.1907 não se propôs. senão a consolidar.
Esse decreto não se refere ao sistema de concessões. t: verdade
que no parágrafo único do art. 5<?há qualquer cousa em que se alude
aos portos cujas obras constituem objeto de contrato ou concessão pela
Lei de 1869; a mo se refere o meu nobre colega.
Há um equfvoro, a referência é remissiva a um passado. O decreto reguhl o servi<s<> de portos e cogita da ~.nstru~o ~ara o futuro, que
só poderá ser ftAta por contrato ou admtmstraçao dtreta do Governo;
nio quis, pofém, deixar de fazer atusão aos contratos anteriormente
feitos~ declarqu ql.le neles a. cobrança da taxa seria aplicada a constituir
a gadmtfa. das ebrigaç.Qes. nesse sentido assumidas pelo Governo.
Não- há, portanto, dentro do decreto, nenhuma faculdade para
construção de portos pelo velho regime das concessões.
Ora, se assim é, eomo entender o final do artigo?
O. Sr; Ribeiro Jupqueira- V. Exa. veja o Decreto n<?9078, de
191 l.
O SR. CARl-OS PEIXOTO FILHO -V. Exa. se refere naturalmellte ao regul~nto do Governo tratando da Inspetoria dos Portos.
Não me oonsta a mim que se possa alegar extensão de poderes
do Governo como capaz de revogar disposições legislativas.
Eu o- conheço, tenho-o em mãos e V. Exa.- na sua emenda, em
vez de se reportar. ã legislação do País - reporta-se a regulamentos:
Evidentemente se limita a isso o meu honrado colega.
Se o Governo, regulamentando a parte referente à caixa dos
portos, excedeu aquito que estava estabelecido em decreto legislativo,
isto é como se não existisse.
Faria injúria ao critério jurídico de meus colegas se me propusesse a discutir esta tese; por conseguinte, nós ficamos na contradição a
que aludi, isto é, a emenda se refere à possibilidade da construção de
portos pelo regime de concessões, conforme esse Decreto de 1907,
quando este já não cogita da construção de portos por tal regime.
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Nessas condições, pergunto: como aprovar esse final do parágrafo?
Por que o aprovaremos?
O Sr. Ribeiro Junqueira- Infelizmente, não é possível, mas antes
do Decreto de 1907, a Lei orçamentária permitia a volta ao regime das
concessões.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- V. Exa. vem em meu socorro. Nem é possível. Faço um apelo à Comissão de Finanças. A Câmara
já concordou comigo estatuindo claramente que a legislação de portos
não se deve fazer em leis orçamentárias. A Comissão de Finanças,
porém, não se resigna a isto. Ela modifica a legislação de portos, reporta-se à legislação de portos, faz em aparência pequenas modificações,
mas que no fundo são de grande importância.
A Câmara não é dessa opinião; a Comissão também não o é. Eu
me insurjo. Disse mais do que o necessário para fazer compreender que
esta última parte do parágrafo 6C? não tem razão de ser. Sobre ser
obscura, quando se a entendesse pelo único fundamento manifestado,
ela se apóia em fundamento falso, e seria acima de tudo inconveniente.
Esse é o ponto capital da questão.
Toda a gente está de acordo em que a construção de portos não
pode representar no serviço público aqueles que dão renda direta ao
Estado.
Não há escritor que se ocupe de construção de portos que não os
considere serviço público daqueles cujas vantagens só devem ser colhidas de modo indireto pelo Estado.
Para exemplificar. Hoje aludi a fato mais concreto. Todos os
grandes países subordinam a construção de seus portos a este critério.
Na Itália, o Porto de Gênova tem crescido de importância, prejudicando
portos franceses, determinadamente o de Marselha.
Nos portos franceses o capital é tomado com parte do Governo,
parte das câmaras de comércio, e só o capital das câmaras de comércio
é reembolsado, por elas, mas o Governo não quer ser reeembolsado
por estar convencido das grandes vantagens indiretas que o Estado
aufere do desenvolvimento desses portos.
Dos portos alemães nem se fala. O imposto da renda é lançado
sobre toda a população e destinado especialmente a cobrir as despesas
do porto.
A não ser a Inglaterra, onde a construção é livre, em todos os
países civilizados a orientação seguida é essa: não se procura tirar diretamente sobre as mercadorias e navios os recursos necessários para o
desenvolvimento dos portos.
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Entre nós, ao que parece, a Comissão insiste em querer fazer que
a velha caixa, criada em 1903, com imposto até 2%, se converta em
imposto obrigatório para aumentar a caixa dos portos. Para quê?
Em primeiro lugar para multiplicar ao infinito o pessoal burocrático, que se desenvolverá em todos os pequenos portos, para em seguida
mandá-lo incorporar ao quadro de funcionários públicos com todas as
garantias. Seria encarecer extraordinariamente os serviços desses portos,
para afugentar o movimento comercial, e, sobretudo, para pulverizar
esta malfadada caixa especial de portos.
Não posso deixar de lembrar no momento a desobstrução do
canal de Macaé a Campos, a desobstrução do rio Muriaé, os trabalhos da
terra do nobre Deputado da Bahia, a fortificação da Ilha de ltaparica.
Pulverizados todos os recursos, ter-se-ia que cobrar em todos os
portos para que depois nós pulverizássemos nessas pequeninas obras de
interesse regional, em torno das quais se acendem a cólera e a vivacidade
da Câmara inutilmente, porque ao que assistimos é ao desprestigio
dessa corporação. Todos nos encontramos de um lado e de outro, todos
juntos de volta por Canossas e vejo que concordamos.
V. Exa. viu, por exemplo, o Sr. Deputado Rau I Fernandes declarar que a importante Bancada do Rio de Janeiro nas questões políticas
acompanhava o Líder da Maioria e que nas questões de administração
acompanhava a Comissão de Finanças.
E eu nada mais faço senão resolver a minha responsabilidade,
tendo estudado com atenção a questão ...
O Sr. Raul Fernandes- Eu não resolvi?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não o acusei de não ter
resolvido a sua. Ao contrário, resguardou-a admiravelmente. Eu só
queria dizer que não tinha a pretensão de mover o voto da Câmara,
porque acabei de ouvir de um dos mais talentosos Deputados e meu
dileto amigo a declaração formal de que a Bancada do grande. Estado
do Rio vota, em regra, nas questões políticas, com o Líder da Maioria e,
nas outras, com a Comissão de Finanças.
O Sr. Raul Fernandes -Declarei que nas questões políticas votava com o Líder e nas questões administrativas, em regra, prestigiava as
Comissões.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Ah! Perdão ... não tinha
apreendido bem. Para o caso de votação com o Líder não havia restrições; estava sempre de acordo: sempre o Líder ... sempre o Líder.
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O Sr. Raul Fernandes -Era assim que V. Exa. gostava de comandar quando era comandante.
O SR. CARLOS PEIXOTO FtLHO- Eu era Presidente da Câmara, estava no meu posto, não discutia ...
Sr. Presidente, sem pretensão, portanto, de arrastar o voto da
Câmara, espero, entretanto, ter chamado a sua atenção para uma série
de obscuridades e de inconveniências que se encontram nessa cauda do
substitutivo, votado na cauda oo Orçamento, já não mais ao apagar das
luzes, mas depois das luzes apagadas; porque é extraordinár.io que se
vote um Orçamento a 29 de dezembro para remetê-lo a 30 para o
Senado.
Noto que o Sr. Deputado Nicanor do Nascimento está a me perguntar, com um olhar- de quem a culpa? (Riso.)
Não sei, responderei, de quem é a culpa, nem me compete indagar.
Noto igualmente da parte do Sr. Presidente ... ou antes: perdoeme V. Exa., Sr. Presidente, ter abusado da tolerância da Mesa (riso},
mas trata-se de um assunto pelo qual tenho me interessado e que mais
do que nenhum outro deve interessar aos Srs. representantes da Nação
- referente, como é, ao desenvolvimento dos nossos portos, de comércio que são os órgãos por meio dos quais podemos nos entender com
o exterior.
A Câmara cumprirá, como sempre, o seu dever melhor do que,
eu, simples Deputado, mas não com melhor consciência do que procurei
cumprir o meu com essas poucas palavras que dirijo à Casa. (Muito bem;
muito bem.}

O Sr. Presidente - Vou suometer a votos a última parte do§ 6<?.
Os Srs. que a aprovam queiram se levantar. (Pausa.)
Aprovada.
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SOBRE O ORÇAMENTO DE 1914

Orçamento da Fazenda
para 1 914- Aspectos Regimentais

28.10.1913

Votação da seguinte Emenda n'! 21, do Sr: Carlos Peixoto Filho:
nsubstitua-se o§ l'!do artigo único pelos seguintes:
Enquanto estiver reunido o Congresso Nacional, não poderá o
Poder Executivo usar da atribuição de ordenar o registro sob protesto
nos casos previstos no art. 29, § 39, do Decreto n'! 392, de 8 de outubro
de 1896, e nos arts. 3'! e 5'! do Decreto n'! 2.511, de 20 de dezembro de
1911. Dada a recusa do registro pelo Tribunal de Contas, o Executivo,
sempre que julgar conveniente a realização do ato impugnado, limitarse-á a dar conhecimento do caso, por Mensagem, ao Congresso Nacional, para que PJSte delibere a respeito."
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra, pela ordem, o nobre Deputado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem) - Sr. Presidente, peço a V. Exa. que me informe se, a exemplo do que fez em relação
à Emenda n<? 20, submete a votos primeiro a emenda e depois a questão
de destaque.
O Sr. Presidente - A Mesa tem sempre submetido à votação as
emendas com parecer desta ordem, englobando-as na fórmula "os
Senhores que assim a aprovam", isto é, que a aprovam para ser destacada. Se, porém, o nobre Deputado pede separação, submetê-la-ei à
votação na forma requerida.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Requeiro a separação.
O Sr. Presidente - O parecer da Comissão de Finanças sobre a
emenda é favorável, propondo ao mesmo tempo que seja destacada do
projeto. O Sr. Carlos Peixoto Filho, porém, requer que o assunto seja
submetido ao voto da Câmara, por partes, isto é, a primeira parte, a
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emenda, e a segunda parte, para que seja esta destacada, a fim de constituir projeto em separado.
Os Senhores que aprovam a primeira parte, isto é, a Emenda n9
21, queiram se levantar. (Pausa.)
Foi aprovada.
Vai-se votar o pedido da Comissão, para que a emenda seja destacada.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Peço a palavra pela ordem.
O.Sr. Presidente- Tem a palavra, pela ordem, o nobre Deputado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem) -Sr. Presidente, com bastante pena e sem nenhuma vaidade, verifico estar em desacordo com a interpretação dada pela Mesa e inteligência dada pela
Câmara a diversos textos regimentais.
Eu continuo a acreditar que, dentro dos termos do nosso Regimento, não cabe à Comissão de Finanças o direito de propor por
simples emenda apresentada em parecer sobre outras, a separação ou
destaque de determinado artigo de lei para que constitua projeto especial.
Não é este um assunto de gosto arbitrário, mas de rigor lógico:
e vários textos do Regimento sufragam essa minha opinião.
A Comissão só tem, para basear seu ato, o final do § 29 do art.
190, onde se permite à mesma Comissão de Finanças que, opinando
sobre diversas emendas ou artigos aditivos apresentados ao Orçamento,
possa propor as modificações que entender convenientes ao texto
primitivo.
Entre as modificações possíveis ao texto de um projeto, não
acredito que na técnica regimental se possa compreender o destaque de
determinado artigo. E não acredito, primeiro, porque nenhuma das
outras disposições regimentais sufragaria essa inteligência; segundo,
porque algumas outras que se referem ao assunto, claramente indicam
como acertada a inteligência contrária.
A separação ou o chamado destaque de determinada emenda para
constituir projeto separado não é uma criação da Mesa ou da Câmara: é
uma operação prevista pelo Regimento, que disso cogita no artigo 175.
E, com o demonstrá-lo eu, ao mesmo tempo, demonstrarei que nem à
própria Câmara, no seu entender, cabe o direito de mandar fazer,
quando assim queira, a separação.
Pelo Regimento e pela técnica regimental ou as emendas não têm
relação imediata com a matéria de que se trata. e então não oodem ser
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recebidas (art. l74) ou (segunda hipótese) as emendas e aditivos estendem ou ampliam a disposição do projeto, objeto de igual natureza ou a
outros indivíduos, e, neste caso, serão redigidos em projetos separados
para terem discussão especial (artigo 175).
É esta a única hipótese, o único ponto do Regimento em que se
alude à separação de determinada emenda para constituir projeto à
parte e sofrer outra discussão. Esse único caso é preciso e taxativamente
previsto no art. 175.
Terceira hipótese: a emenda é pertinente ao projeto, não incide
na censura nem do artigo 174, nem na do artigo 175, e escapa determinadamente à censura do artigo 190, e, nesse caso, não incidindo na
censura de nenhum desses artigos, é rejeitada ou aprovada e fica fazendo parte do projeto.
Sr. Presidente, disse que com pena e sem nenhuma vaidade estava
a sustentar opinião contrária à doutrina que a Mesa tem sustentado e
que a Câmara sustenta. Acredito, porém, que nada há no Regimento que
permita negar essa interpretação que acabo de dar.
Por isso, sustento que à Comissão não cabia o direito de propor
que o§ 79do projeto- note bem V. Exa., não se trata de uma emenda,
e sim, de um artigo - fosse destacado para constituir projeto à parte,
primeiro porque o artigo 190, na clareza do seu texto, não prevê esse
caso; segundo, porque o artigo 175 expressamente prevê o caso, mas só
para as emendas ou artigos aditivos e.não para artigos ou parágrafos que
estão encartados no corpo do projeto; é o caso em questão, porque o
projeto de Orçamento relatado pelo Sr. Antônio Carlos veio da Comissão de Finanças, tendo já no seu bojo, com seus §§ 79 e 89, as disposições ora destacadas; não é, portanto, uma emenda que se tenha
oferecido ao Orçamento; não é um artigo aditivo, e só por isto já não
era justo admitir que à Comissão fosse I ícito propor o seu destaque ou
a sua separação.
Mas, secundariamente, quando se tratasse de emendas ou de artigos aditivos, a separação ou destaque só são permitidos quando tais
emendas estão nos casos expressos do art. 175, isto é, quando as
emendas ou os artigos aditivos estenderem ou ampliarem a disposição
do projeto a objeto de igual natureza ou outros indivíduos, serão eles
redigidos depois de aprovados em projeto separado para terem nova
discussão, antes de remetidos ao Senado.
Acredito, Sr. Presidente, ser impossível encontrar razões que
desfaçam estes argumentos; todavia, não me dispensarei de dizer, em
rápidas palavras, aquilo que penso sobre a própria matéria da emenda,
posto que já aprovada. Estas palavras são pertinentes, têm cabimento,
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porque, praticamente, já se tem dito que a aprovação do requerimento
destacando uma matéria para constituir projeto à parte importa uma
meia rejeição, de tal sorte que votando a Câmara que uma matéria seja
destacada tem-na rejeitado in partibus.
Eu propus, lógica, razoável e pertinentemente, que, sendo o
Tribunal de Contas órgão que funciona por delegação do Congresso
Nacional, não deveria ter cabimento a anomalia de, estando reunido o
Congresso Nacional e o Tribunal de Contas tendo recusado registro a
um ato do Governo, não ser esse ato imediatamente afeto ao Congresso
e, por isso, dizia eu, não sabia a razão por que se permitia que fosse o
mesmo ato registrado sob protesto e que, tal ato ou tal contrato tivesse
realidade, tivesse execução, podendo esta acarretar não leves conseqüências para o Tesouro Público, e para a moralidade da Nação.
Resumindo, dizia, se o Tribunal de Contas funcionar por delegação do Congresso Nacional e este está reunido; desde que o Tribunal de
Contas encontra no ato do Executivo qualquer imperfeição que faz com
que ele, Tribunal de Contas, negue registro, sob o fundamento de que
tal ato não se coaduna, não se compadece com as normas legais, pergunto: não é lógico, não é intuitivo que ele remeta ao mandante, àquele que
representa, essa impugnação, expondo as razões da recusa do registro
para que o Congresso resolva sobre a procedência ou improcedência do
ato? Tudo quanto não for isto não tem lógica, não tem razão de ser,
não tem método nem sistema.
Foi com este intuito, exclusivamente com o intuito de procurar
estabelecer essa norma, que me pareceu conveniente e rudimentar, que
eu propus, na emenda, que sempre que o Congresso Nacional estivesse
reunido e o Tribunal de Contas que funciona como delegação do Congresso, recusasse registro a determinado ato do Poder Executivo, em
vez de o Executivo usar da faculdade que se arroga de mandar registrar
tal ato sob protesto, mandasse os papéis ao Congresso para que este
imediatamente decidisse como lhe cumpre. Não há, Sr. Presidente,
razão para não se proceder assim.
Mas, devo dizer que não quero sustentar perante a Câmara, não
assistir ao Executivo o direito de se interessar pela conversão em lei ou
pela rejeição de determinada medida do Orçamento.
Ao contrário, julgo que ao Poder Executivo, sobre cujos ombros
pesa a responsabilidade da administração pública, compete, não já como
direito, mas como dever, acompanhar a marcha dos projetos de lei no
Congresso, manifestando, por intermédio dos seus amigos ou das Comissões, as razões, quando entender conveniente, pelas quais se opõe à
passagem de tal ou tal medida.
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O que não compreendo, porém (V. Exa. tolerará que eu o diga
desta tribuna), é que, quando o Executivo tiver qualquer motivo para
não simpatizar com a adoção de tal ou qual medida, possa limitar-se a
declarar essa sua antipatia.
Julgo que deve haver, nesta Casa, alguém que se incumba de
apresentar as razões que militam no ânimo dos que exercem as funções
executivas, para julgar inconveniente a aprovação da medida.
Não tenho nenhum prejuízo, nenhumparti-pris, na hipótese.
Apresentei a emenda, supondo que essa medida concorreria para
o restabelecimento da autoridade moral do Congresso e, sobretudo,
para o restabelecimento da lógica nas deliberações do Poder Legislativo.
Mas, se há razões de ordem superior, atinentes ao Serviço Público, capazes de convencer-me, estou pronto a ouvir e a me deixar
convencer por elas.
O Sr. Pedro Moacyr- Ninguém as deu até agora.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Entretanto, não as tendo
ouvido, fui obrigado a tomar a palavra no encaminhamento da votação,
para pedir à Câmara que ouvisse as razões em que estribo o meu modo
de pensar; não que as aceitasse, mas que as ouvisse.
Dado, porém, que deva eu suprir essa lacuna, deva acudir a esse
silêncio, dado que o Executivo efetivamente julgue imprópria e inconveniente a aprovação da medida, acredito que a nós, do Congresso Nacional, devem ocorrer todos aqueles quantos argumentos nos bastem para,
exatamente, ao invés de sermos convencidos, convencê-lo de que é ele
quem está em erro.
O Executivo em determinada situação de um país, em regra,
quando dá o seu parecer e emite a sua opinião sobre tal ou qual medida,
é natural, é psicológico, é razoável acreditar que tem em vista as funções
exercidas por ele próprio.
Quero dizer que o Executivo, quando se manifesta sobre tal
medida, pensa na execução dela por ele próprio, ao passo que o Congresso Nacional, quando chamado a dizer sobre casos desta natureza,
não pode ou não deve lembrar-se do momento presente, mas procurar
estatuir regra de natureza geral, de ordem abstrata. É essa a nossa
função.
E, debaixo desse ponto de vista, a conveniência da medida é
indiscutível, porque nós estamos exatamente a braços com a famosa
crise financeira, proclamada por toda a gente e é urgente impedir uma
outra série de abusos, que se podem apresentar imediatamente, nem só
neste fim de sessão, como durante as férias parlamentares.
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O Sr. Flores da Cunha - Acredita que a crise é produto de abusos?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Acredito que é o produto
de um certo número de fatores complexos; mas nenhuma dúvida tenho
em assegurar que esses abusos concorrem determinadamente para
avolumar a crise.
O Sr. Flores da Cunha- As causas são complexas, mas os abusos
concorrem.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Direi que a situação de
insegurança moral, de falta de confiança que se estabeleceu, me leva a
não poder compreender a conveniência de um contrato, cuja validade
seja impugnada pelo Tribunal de Contas, mantido pelo Governo, que
manda que se execute, e que pode, dentro de pouco tempo, ser declarado inválido, nulo, pela via legislativa.
Essa anomalia, essa coisa extraordinária, verdadeiramente extravagante, dizia eu, em resposta ao honrado colega, concorre de certo
modo, para impedir que alguém que contrate possa ter confiança na
execução da palavra do Governo quando aposta solenemente em um
contrato; ao passo que, com a medida proposta, de uma maneira geral,
por mim, na minha emenda, isso não se dará, evidentemente, porque
desaparece o registro sob protesto, que só foi criado, digo eu, para
aqueles casos de imediata urgência, em determinado serviço público, o
que só julgo razoável, indispensável, quando o Congresso não está reunido, no período das férias parlamentares.
Então é perfeitamente razoável, dada a divergência entre o Tribunal de Contas e o Executivo, e se o Governo julgar que na execução
imediata de determinado serviço público há conveniência que justifique
essa medida de exceção, que o faça registrar sob protesto.
Mas, se durante a sessão do Congresso, funcionando diariamente,
o Tribunal de Contas impugna determinado ato do Executivo, alegando,
como razão para a impugnação, que tal ato não se conforma com os
termos da autorização legislativa, por que não fazer o que a lógica e o
bom senso estão a indicar, isto é, por que não consultar logo aquele que
deu a autorização para dizer qual dos dois tem razão? (Apoiados.)
E isto, Sr. Presidente, restabeleceria de certo modo a confiança,
concorreria para melhorar o estado moral, psicológico, ao menos da
nossa época.
O Sr. Flores da Cunha- A medida é de grande utilidade.
320

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Bem; chegamos ao último
ponto da questão.
Mais uma vez peço perdão í,':IOS meus colegas da impertinência de
falar durante tanto tempo. (Não apoiados.)
Há quem acredite, aliás, sem exame da disposição regimental, que
essa emenda não estava no caso de ser recebida.
A emenda está perfeitamente nos termos do final do § 1 <?,do art.
190, que assim dispõe:
"Não é permitido apresentar aos projetos de leis ânuas
emendas que revoguem leis que não tenham relação alguma com
as matérias do Orçamento, ou das finanças públicas."
Nem a emenda importa em modificação da lei reguladora do
Tribunal de Contas, mas em interpretação que se fixa a um texto dessa
lei.
Quando, porém, fosse modificação, ela é proposta a uma lei que
tem relação direta com as finanças públicas, pelo que não incide no
dispositivo do§ 19, do art. 190.
Se ela podia e devia, realmente, ter sido recebida, não sei como
explicar a sua separação para constituir projeto à parte.
Nem mesmo para justificá-la, poderíamos alegar a necessidade de
uma nova discussão; nova discussão ela terá, porque haverá terceira
discussão do Orçamento da Fazenda.
Estou em erro? (Pausa.)
V. Exa., Sr. Presidente, compreende o alcance do meu argumento.
Se esse artigo do projeto pudesse incorrer no caso previsto pelo
art. 175 do Regimento (e só nesse caso poderia ser destacada para
constituir projeto separado), qual a conseqüência? Será redigido, em
projeto separado, para ser submetido a nova discussão.
Ora, dizia eu, aprovada que seja a emenda no Orçamento, e não
destacada, ela será submetida ainda a uma discussão.
Nestes termos, não há nenhuma vantagem teórica, lógica ou
moral, absolutamente nenhuma, nessa separação para constituir projeto
à parte.
O Sr. Antônio Carlos - O debate seria mais amplo, mais esclarecido ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Nem isso; não seria mais
esclarecido do que aquele que se faz a propósito dos Orçamentos.
Realmente, nenhuma matéria merece, de fato, estudos mais
esclarecidos, mais demorados, mais severos do que a matéria orçamentária.
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O Sr. Antônio Carlos dá um aparte.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Da autoridade de V. Exa.
eu pediria licença para apelar para a do Regimento, que consigna estas
palavras- matérias de orçamento, ou das finanças públicas.
~ fiada na disposição do art. 190 que a emenda apareceu.
Mas permita o nobre Deputado que eu, contra meus hábitos,
empregue um argumento de ordem pessoal.
Para o exame desta questão, a Câmara tinha, positivamente, meio
caminho andado, porque tem em favor dela, em favor de sua conveniência, a autoridade do Relator da Comissão que é V. Exa., Relator que,
pelos seus méritos, tem conquistado manifesta autoridade nesta Casa.
(Apoiados.)

Aí está, como tínhamos metade do caminho andado.
O de que se cogita é de mais uma discussão, e não de um mais
demorado exame; e essa nova discussão a emenda ou o artigo do projeto
terá no terceiro turno do Orçamento da Fazenda.
Sr. Presidente, há pouco e sem vaidade disse que verificava que
devia estar só. Agora, verifico que, provavelmente continuarei a estar
só.Entretanto, sustento que, além da conveniência da manutenção
da medida no projeto e da nenhuma justificativa para a sua separação
ou destaque, não há absolutamente cabimento, nem tem nenhum apoio
no Regimento a faculdade que a Comissão de Finanças se arrogou de,
supondo fazer modificação do texto do projeto primitivo, propor
emenda supressiva.
O Sr. Antônio Carlos- Supressiva ou modificativa.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Nunca se confundiu, na
técnica regimental, emenda supressiva com emenda modificativa.
Assim, quando V. Exa. amputar dois braços a um indivíduo, diz
que o modificou. Mas, em regra, não chamamos a isto uma modificação.
Modificação é uma cousa mais suave.
Na técnica regimental, diz-se que as emendas são aditivas, modificativas ou supressivas.
O que a Comissão de Finanças propôs foi a supressão de determinado artigo.
O Sr. Antônio Carlos-~ uma modificação.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Não, ao contrário. O que
se entende por modificar o texto primitivo não é amputar-lhe pedaços;
em regra emprega-se outra expressão ...
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O Sr. Pedro Moacyr - E se fosse, como supõe o ilustre Relator
do Orçamento, o Regimento não empregaria essa gradação de termos.
(Há outros apartes.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Mas, dado que à Comissão
coubesse a faculdade de tal proposta, o que sustentei e continuo a
sustentar é que a separação para a constituição de projeto em separado
não é um ato de arbítrio da Câmara.
Há uma hipótese única, prevista no art. 175, que só se aplica ao

caso.

O Sr. Antônio Carlos - Mas a Câmara pode deliberar isso em
qualquer tempo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- É claro, mas modificando
o seu Regimento. Quando ela se impôs normas regimentais, em regra,
supõe-se que só dentro dessas normas deve deliberar.
Ora, dentro dessas normas, uma única hipótese foi prevista para
o caso de destaque: foi a de emendas ou artigos aditivos que ampliassem
a matéria do projeto a outro assunto congênere ou a outras pessoas.
Não há mais nada no Regimento que fale em destaque.
Aí está porque dizia que a separação desse artigo do projeto se
fará, mas com violação expressa, por parte da Câmara, da disposição
regimental.
O Sr. Antônio Carlos- Não apoiado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Do ponto de vista técnico e
regimental, destaque não é uma operação de gosto arbitrário da Câmara;
no meu entender, só se pode fazê-lo em uma hipótese prevista e que não
se verifica com a emenda. Logo, não só a Comissão não podia propor a
separação, como não tem a Câmara faculdade regimental para d.ecretála.
Mas, quando assim não fosse, não só consequi que o recinto se
esvaziasse (não apoiados gerais), com o que de certo modo prestei um
grande desserviço a V. Exa., como também deixei assinalado que, se há
razão contrária à manutenção desta emenda no Orçamento, nós não a
conhecemos; e mais, que indo ao encontro dessas razões que possam
existir, fácil é demonstrar que não procedem. O interesse público só
pode reclamar a imediata aprovação da emenda.
É preciso, portanto, que os defensores do destaque me convençam das vantagens que haveria nisto, visto como, se ele importa em dar
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motivo a mais uma discussão do texto, é sabido que este, aprovado no
Orçamento, terá a mesma nova discussão regimental. Assim, o destaque
redunda em um ato de força, de arbítrio anti-regimental, praticado que
será só pelo gosto de mostrar que a razão e a lógica nJo procedem.
(Muito bem; muito bem.)
Sr. Presidente - Em que pese a responsabilidade da palavra do
nobre Deputado Sr. Carlos Peixoto, a Mesa contina a pensar que é
atribuição da Câmara destacar de um projeto a parte que amplia a
disposição dele a outro objeto. Efetivamente, o art. 175 do Regimento
consagra de modo iniludível essa disposição e isto mesmo foi afirmado
pelo nobre Deputado. Destacar-se-á, portanto, do projeto, de acordo
com os termos expressos do Regimento, mas, pergunto: qu-em destaca?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- A Mesa.
O Sr. Presidente- Dir-se-á que quem destaca é a Mesa.
A Mesa atual, porém, responderá aos Srs. Deputados que, no uso
da atribuição que é conferida a ela ou à Câmara, no art. 175, como
dedução lógica do art. 174, nunca usou essa atribuição e não a usou,
Srs. Deputados, porque a expressão do art. 174 é esta: "Relação imediata"; e nada mais propício ao abuso, por parte da Mesa, do que a utilização de semelhante atribuição, e, no perigo de poder abusar de uma
atribuição que lhe é confiada a Mesa atual, desde o seu início, deixou
sempre esta atribuição à Câmara dos Deputados. Portanto, a Câmara
dos Deputados pode destacar, porque o Regimento manda que se destaque e não determina quem destacará.
No caso ocorrente, tem aplicação o art. 175? Evidentemente! O
art. 175 diz que a separação se fará no caso em que se ampliar a disposição a outro objeto ou a outros indivíduos.
Quando se trata, Srs. Deputados, de outros indivíduos, fácil é
aplicar, sem abusar, a disposição do art. 175; mas, quando se trata de
"outro objeto", não há expressão mais vaga, razão outra pela qual a
Mesa atual nunca a quis usar, deixando sempre para a Câmara fazê-lo,
em virtude de requerimento de algum Deputado ou de alguma Comissão. É o caso da aplicação deste artigo? Evidentemente!
Nenhum dos Srs. Deputados contestará que o projeto atual é um
projeto que trata tão-somente, nos termos não já do Regimento, mas
até da Constituição, de fixar a despesa do Ministério da Fazenda.
Todo o assunto, portanto, que não for fixação de despesa, é
outro objeto; a matéria de que se trata, portanto, não é o objeto dos
orçamentos da despesa, conquanto tenha com este Orçamento relação
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que se poderá dizer mesmo imediata. Incontestavelmente, porém, tratase de outro objeto.
Ninguém dirá que é fixação de despesa determinar os efeitos da
decisão do Tribunal de Contas em relação a um contrato ou ato do
Governo.
Portanto, repito ainda uma vez: em atenção à lógica e à autoridade da palavra do nobre Deputado que acaba de falar, a Mesa mantendo hoje a decisão que já por diversas vezes teve ocasião de
manter, apesar de impugnada, a Mesa, mantendo esse modo de entender
o Regimento -julgou do seu dever dar essas explicações à Câmara dos
Deputados.
Penso que não cerceio a atribuição da Câmara; penso que nunca
poderá essa decisão ser um precedente à invocação no sentido de tolher
a liberdade ou a iniciativa de cada um dos Srs. Deputados. O Regimento
não a contraria. A Mesa, portanto, entende que, mantendo-a, mantém
a melhor solução. (Pausa.) Nestes termos, vou submeter à votação o
requerimento da Comissão de Finanças.
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29.10.1913
O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o requerimento da
Comissão de Finanças para que seja destacada a Emenda nC? 21, cuja
"nt~,..~o ficou interrompida ontem.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deoutado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem)- Sr. Presidente, releve V. Exa. que insista nas considerações que ontem formulei.
Procurarei sintetizar a minha argumentação quanto possível.
Sustento que a disposição regimental, permitindo a separação ou
destaque para constituir projeto em separado, se refere determinadamente a emendas ou artigos aditivos. Como, no caso, o que se propõe
não é a separação ou destaque de nenhuma emenda ou artigo aditivo, e,
sim, a separação ou o destaque de um artigo do projeto, sustentei, e
repito, que não é de se aplicar a este caso, por esse motivo, o preceito
do art. 175.
Essa, a primeira proposição.
Repetirei: o Regimento só permite que a Câmara ou a Mesa resolva o destaque ou a separação de emendas ou artigos aditivos, e, não, de
artigos do projeto. t: a letra clara do art. 175: "As emendas ou-artigos
aditivos que estenderem ou ampliarem, etc." Na expressão emendas ou
artigos aditivos não vejo que se possa incluir um artigo ou um parágrafo
do projeto.
Segunda proposição: quando mesmo concedêssemos, para argumentar, que essa faculdade de separação é aplicável, não só a emendas e
artigos aditivos, mas mesmo a artigos do projeto, ainda assim sustentei,
e repito, que tal disposição só se pode aplicar a emendas ou artigos
aditivos que incidam, que caibam na definição ou no caso previsto pelo
art. 175, e, não, a qualquer emenda ou artigo aditivo.
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Só é de se aplicar a separação à emenda ou artigos aditivos que
estendam ou ampliem a disposição do projeto a objeto de igual natureza
ou a outros indivíduos.
Como V. Exa. vê, está positivamente claro e determinado o caso
de uma emenda ou artigo aditivo que amplie ou estenda a disposição do
projeto, não a outr.o objeto, mas a objeto de igual natureza e a outras
pessoas.
Fica assim a segunda proposição: quando mesmo o art. 175 fosse
de se aplicar a um artigo do projeto, ainda assim não seria cabível na
espécie, porque o artigo do projeto em questão não estende ou amplia
matéria do projeto a objeto de igual natureza, nem a outras pessoas.
A distinção é clara e insofismável entre estender matéria do
projeto a outro objeto ou estender matéria do projeto a objeto de
igual natureza.
Terceira proposição: concedendo, para argumentar, que o art.
175 se aplique a uma parte do projeto, ainda que esta não se estendesse
a objeto de igual natureza, ainda assim, sustento e repito, nem mesmo
tal artigo parece aplicar-se à discussão de orçamentos.
A discussão de orçamentos, a apresentação de emendas, etc., etc.,
tudo isso está previsto em capítulo especial do Regimento.
Esse capítulo - e eu me refiro ao art. 175 do Regimento -,que
trata da discussão dos orçamentos, começa com o art. 180. Não pode,
pois, esse capítulo se C'..onfundir com a disposição geral, porque esta
previu a hipótese e julgou indispensável instituir regras peculiares para
a discussão dos orçamentos.
De fato, do art. 189 até o 194, se encontram todas essas regras
relativas à discussão dos orçamentos, à apresentação de emendas aos
respectivos projetos, aos prazos dentro dos quais esses projetos devem
ser dados para Ordem do Dia; relativas ainda a emendas de caráter
especial; relativas à rejeição de emendas especialmente sobre o Orçamento; relativas à terceira discussão; enfim, relativas à toda a matéria
da discussão dos orçamentos.
Acresce, ainda, para tirar toda e qualquer dúvida, que o último
deste capítulo está sob o n9194. Ali. se declara:
"Na votação de orçamentos sobre o que não estiver regulado nesse capítulo, seguir-se-á o capítulo seguinte, no que lhe for
aplicado."
Essa disposição do Regimento, prevenindo a hipótese da aplicação do capítulo posterior, e que não é aquela do art. 175, torna fora de
dúvida a inaplicabilidade de outras disposições alheias a esse capítulo e
a casos especiais de orçamentos.
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É este o meu modo de ver. E se me permito insistir nessa inteligência que ontem expus quanto aos citados dispositivos regimentais,
não obstante a autorizada opinião de V. Exa. e da atual Mesa, em
contrário, é porque me lembrei do velho preceito: "Amicus P/ato, sed

magis amica veritas".
Não acredito, entretanto, que seja essencial ou indispensável a
verificação do que se poderá chamar a regimentalidade da medida
proposta pela Comissão.
Se acreditasse, eu insistiria em dizer que a permissão dada à
Comissão para modificar o texto do projeto, nem vernaculamente, nem
do ponto de vista técnico, pode abranger a supressão de determinado
artigo do projeto. Modificar vernacularmente não é isso. Modificar,
quando se aplica a um artigo ou texto do artigo, significa alterar-lhe a
forma e, na técnica regimental, em regra, se tem entendido que, por
exemplo, as emendas são supressivas, modificativas, ampliativas, ou,
então, aditivas. Mas, como disse, não me parece indispensável a liquidação desse ponto. Mais necessário será acudir a uns tantos argumentos,
que foram apresentados.
A conveniência da inserção da medida, no Orçamento, a sua
conservação no projeto de Orçamento que discutimos, não depende do
arbítrio de qualquer um de nós e, sim, se funda, rigorosamente, no
preceito final do§ 19, do art. 190.
Esse parágrafo- previne quais sejam as emendas que não devem
ser admitidas nos projetos de Orçamento, e entre elas não menciona
aquela de que tratamos neste momento; ou melhor, a contrario sensu,
declara, terminantemente, que ela é admissível, o que seria, quando
muito, uma emenda modificando texto de lei, que tem relação com as
finanças públicas; e o art. 190 capitula as emendas que não tenham
relação com as finanças públicas.
Finalmente, sobre a sua conveniência. Deixemos de lado pediria aos meus ilustres colegas - toda e qualquer preocupação que
não seja de natureza geral. Fora deste ponto de vista, a crítica que se
poderia fazer já foi feita, admirável e conscienciosamente por um dos
jornais desta Capital, hoje. Diz-se que é positivamente insustentável
fazer da Legislatura árbitro entre as dissidências, os desacordos que
porventura se levantem entre o Executivo e o Tribunal de Contas.
Direi que, em primeiro lugar, é do Congresso este ato, mesmo
agora; não depende da votação da emenda a circunstância de que ele se
constitua ou não como árbitro. Não há outro, efetivamente. Ele já é
árbitro entre essas dissidências, e só a Legislatura tem o poder, a atribuição, a autoridade para resolver um caso destes. Só a Legislatura pode
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ser árbitro, e o é, pela lei, entre as dissidências que se manifestem
porventura entre o Executivo e o Tribunal de Contas. Mas, em segundo
lugar, quando mesmo não fosse a Legislatura, perguntaria: que outro
Poder seria esse árbitro? Onde se poderia descobrir um novo mecanismo
constitucional ou algum outro Poder capaz de cortar o litígio entre o
Executivo e o Tribunal de Contas? Nenhum outro há. Quer dizer, pela
lei, a Legislatura é o árbitro e, quando não o fosse, nenhum outro se
poderia encontrar.
Um Sr. Deputado-- Pela própria Constituição.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Pela própria Constituição.
Finalmente, Sr. Presidente, a circunstância invocada, -da necessidade de
uma nova discussão, não pode ser-ampliada arbitrariamente à necessidade literária de um maior exame. Não; o de que o Regimento cogita é
de uma nova discussão para as medidas, e essa nova discussão, disse eu,
ontem, e repito hoje, há de se dar fatalmente: a medida há de ser de
novo debatida por ocasião da terceira discussão do Orçamento da
Fazenda.
Não há, portanto, fundamento de ordem teórica, nem razão
alguma de utilidade prática, no destaque reclamado.
Assim, Sr. Presidente, sem qualquer preocupação, sem qualquer
desígnio, sem qualquer esperança mesmo de convencer a quem quer que
seja, eu devia, em todo caso, reiterar estas explicações, primeiro, porque
fui o autor da emenda, e peço permissão para dizer que não as costumo
apresentar sem ter refletido maduramente sobre o respectivo assunto;
segundo, porque, tendo levantado a questão regimental, não me poderia
dispensar de, sem qualquer propósito de modificar a decisão da Mesa,
fundamentar a minha decisão.
Tenho assim demonstrado que o artigo do Regimento não tem
absolutamente aplicação ao nosso caso, porque, de um lado ele apenas
se refere a emendas ou artigos aditivos, e, nesta hipótese, do que se
cogita é do destaque, não de emenda ou artigo aditivo, mas de um
preceito do próprio projeto em si e, depois, porque esse art. 175 não se
refere a toda e qualquer emenda, mas, sim, a determinadas emendas,
que ampliam a matéria do projeto a objeto de igual natureza, e não há
dialética, não há esforço, não há causa alguma que possa mostrar que a
disposição da emenda por mim apresentada amplia a matéria do projeto
a objeto de igual natureza; finalmente, terceira razão: porque me convenci, ainda mais firmemente, pelo estudo do Regimento, que nem
mesmo este art. 175 é suscetível de ser aplicado à matéria da discussão
e da votação dos orçamentos - da discussão, porque ela especialmente
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está prevista em um capítulo à parte, com todos os requisitos e todas as
regras; da votação, porque o próprio Regimento previne a hipótese das
disposições desse capítulo não serem suficientes, para declarar que, neste caso, isto se regerá pelo capítulo seguinte, no que lhe for aplicável.
Nestes termos, e para encerrar as presentes considerações com
que abuso da paciência da Mesa e da Câmara (muitos não apoiados), só
me resta recordar que é da própria índole do regime que todos os
poderes sejam limitados, que essa onipotência de qualquer deles é
inadimissível no regime que professamos.
Por outro lado, recordarei que o Regimento da Câmara não é um
conjunto de disposições literárias ou metafísicas, mas, um conjunto de
regras que a Câmara a si mesma impõe, e cuja observância ela deve ser
a primeira a realizar.
Por último, peço licença a V. Exa., Sr. Presidente, para esta
observação, que expõe apenas o meu modo pessoal de ver: se perigo
podia haver, de abuso por parte da Mesa, quando tivesse de fixar a
inteligência do art. 175, ou de qualquer outro, muito maior, muito mais
grave será o perigo de deixar que essa inteligência seja da Câmara, possa
ser fixada exatamente pela Câmara, que votou o Regimento, conjunto
de normas, que a si mesma se impôs, como acabo de dizer.
De resto, daquilo que cabe à Mesa, daquilo de que V. Exa. deve
usar, dentro do Regimento, a Mesa, no meu entender, não se deve
despojar, quando mesmo haja perigo; menos ainda o deveria fazer
quando - e folgo em reconhecer - no momento atual não haveria a
possibilidade de se levantar esta suspeita, em relação à direção dada por
V. Exa. aos trabalhos da Câmara. (Muito apoiados.)
Sem qualquer preocupação de modificar, sem mesmo pretender,
de todo, modificar a decisão da Mesa, acreditando mesmo que o juízo
da Câmara está formado, cumpri o meu dever, como autor da emenda,
dando as razões pelas quais sustento que não há motivo para que seja
destacada. Não se o conhece até este momento, não se sabe de qualquer
conveniência determinante do destaque, e, finalmente, de acordo com
o texto regimental, nem mesmo a Câmara poderia fazê-lo, nem mesmo
a Mesa poderia fazê-lo. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Antônio Carlos- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado
Antônio Carlos.
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O Sr. Antônio Carlos- Sr. Presidente, a questão regimental novamente suscitada pelo nosso eminente colega já foi ontem resolvida, em
termos peremptórios, e com os melhores fundamentos, por V. Exa.
Nada há para acrescentar às considerações que V. Exa. aduziu. Direi,
entretanto, que nunca se considerou como ofensivo do Regimento o
destaque de artigos de um projeto ou de emendas, destinando-se-lhes
lugar em projeto à parte. Essa é a Iição de uma velha praxe, posta em
prática freqüentes vezes. Ainda em sessões do ano passado, Comissões
requereram o destaque de várias medidas constantes de projetos para a
constituição de outros que desses corressem independentes, e a Câmara,
sem objeções de controvérsias, sistematicamente aprovou. Recordo-me
até que, quanto ao projeto sobre aposentadorias, de que fui Relator,
requerimentos foram feitos, não por Comissões, mas por Deputados, e
a Câmara não se negou a sobre eles deliberar, a alguns deferindo.
Creio, Sr. Presidente, que o art. nC?175, do Regimento, invocado
como decisivo pelo ilustre Deputado, ampara, ao contrário, no caso, a
providência do destaque. Ele prevê a hipótese de emendas ou artigos
aditivos, e a emenda do nobre Deputado é aditiva ao § 7C? do projeto,
cuja disposição amplia, porque esta, bem examinados os seus termos,
cogita do veto impeditivo do Tribunal aos contratos, e a emenda estende esse veto impeditivo para todas as ordens de pagamento expedidas
pelo Governo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Se é como V. Exa. diz,
como a Comissão entendeu que a minha emenda podia figurar como
aditiva, e não como substitutiva 1 podendo coexistir com o § 7C??
O Sr. Antônio Carlos- Em um outro projeto.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Perdoe-me V. Exa., podendo coexistir com o§ 7C?é o parecer.
O Sr. Antônio Carlos- Quando a Comissão assim opinou )á havia
opinado para que a disposição do parágrafo passasse a ser projeto em
separado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Eu peço licença para citar
o parecer da Comissão, que diz que a disposição do art. 7C?pode coexistir com a da emenda; se podem coexistir, uma não substitui a outra.
O Sr. Antônio Carlos - O parecer da Comissão dá força a meu
argumento. Se se trata de emenda aditiva ao projeto de Orçamento,
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essa emenda amplia o objeto da mesma natureza, atos do Governo
consistentes em ordens de pagamento, o veto do Tribuntal de Contas,
que o parágrafo aludido só faz impeditivo para os contratos.
Um Sr. Deputado- Assim, podem coexistir.
O Sr. Antônio Carlos - Podem coexistir claramente, mas em
projeto separado.
Releva observar que o nobre Deputado considerou sua emenda
como substitutivo do § 79, e, a proceder esse conceito, a questão
regimental a suscitar-se seria a de verificar se pudera sobre ela deliberar
a Câmara, desde que já foi votado o destaque da disposição que ele
ainda substituiu. Mais razoável teria sido - é o que me parece- que a
Mesa a tivesse considerado prejudicada e lhe desse o mesmo destino que
a Câmara já havia adotado para o dispositivo, a cuja substituição ela
pretendeu.
Realmente, como e por que ouvir novamente a Câmara sobre
medida substitutiva de outra que a própria Câmara deliberou remeter
para projeto à parte?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Em virtude do parecer da
Comissão; só, e mais nada.
O Sr. Antônio Carlos- O parecer da Comissão foi elaborado no
sentido de que ela poderia coexistir com o parágrafo, mas feitas modificações, que ainda não sofreu.
De parte, Sr. Presidente, tais questões regimentais, que abordo
com a timidez de quem reconhece a grande autoridade do eminente
colega que, com grande lustre, já ocupou a Presidência desta Casa, devo
tomar em conta outras alegações feitas pelo nobre Deputado refutando
o parecer da Comissão quando pede o destaque da emenda. O fundamento foi efetivamente o de que, pela sua importância, a providência
lembrada na emenda reclamava maior estudo, mais detido exame, o que
era incompatível com a marcha apressada dos orçamentos, Observa o
nobre Deputado que a situação da emenda, para o fim do estudo e
esclarecimentos, é a mesma, fique no Orçamento ou vá para o projeto
à parte: tsto é, em um e outro caso, dependerá apenas de uma só discussão a mais, a terceira. Assim acontece de fato, mas examinando o caso
apenas no ponto de vista das discussões e votações da Câmara. Temos
de examiná-lo, porém, para decidir com acerto, no ponto de vista da
colaboração do Senado e da do Poder Executivo, que, como é sabido,
intervém na obra legislativa pela sanção ou pelo veto.
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Ora, Sr. Presidente, é certo que, corno disposição orçamentária,
a providência que a emenda consigna terá de escapar ao exame amplo
que o Senado sobre ela pode instituir. Não irá à Comissão de Constituição, e em torno da emenda suscitam-se queStões constitucionais, e
talvez tivesse mesmo de ser aprovada contra sua vontade, e sem esclarecimento algum, como se - o que bem pode acontecer - o Orçamento
lhe fosse mandado em os últimos dias da Legislatura, nesse momento
em que ela se encontra forçada a tudo aprovar para evitar o desastre
da falta de orçamentos.
O Sr. Pedro Lago - Isso não se deu o ano passado, em que o
Senado até criou lugares para afilhados.
O Sr. Antônio Carlos- Mas pode dar-se este ano, em que mais
atrasado está o trabalho orçamentário.
Mas o caso, Sr. Presidente, tem de ser encarado também no ponto
de vista da intervenção que compete ao Poder Executivo em a obra
legislativa.
À Câmara, ao Congresso, cabe respeitar religiosamente o direito
que essa intervenção constitui e que se manifesta pela sanção ou pelo
veto.
O Congresso não deve jamais empregar ardis ou usar de processos
insidiosos para excluir essa intervenção, quando ela possa ou tenha de
se manifestar pelo veto.
Ora, Sr. Presidente, incluir no Orçamento uma medida da ordem
daquela que se discute é impossibilitar que sobre ela o Poder Executivo
exerça livremente o direito de livre aceitação ou de recusa que lhe
assiste. Ele tem forçosamente de sancionar, o veto está previamente
excluído, sob pena de negar sanção a todo o projeto de Orçamento da
despesa. É certamente importante essa consideração para o fim de justificar a separação para projeto, à parte da medida que o ilustre Deputado
advoga como incontestável brilhantismo.
(O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO dá üm aparte.)

O Sr. Antônio Carlos- Há equívoco de V. Exa. A medida que
propus como § 79 do projeto e que a maioria da Comissão de Finanças
resolveu destacar para outro projeto diverge da que V. Exa. propõe em
ponto capital. Aquela era, antes, uma interpretação da lei vigente, que
em nada se alterava. Esta, a de V. Exa., envolve reforma importante na
organização atual do Tribunal de Contas, porque estabelece o veto
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impeditivo absoluto do Tribunal, não só para os casos dos contratos ou
do empenho da despesa como para os de ordens de pagamento. A
emenda de V. Exa., de fato, generaliza o veto impeditivo absoluto do
Tribunal a todos os atos do Poder Executivo que digam respeito à
despesa pública. Não seria acertado que a propósito de tão importante
reforma impossibilitássemos nós, pela inclusão dela no Orçamento, a
livre colaboração do Poder Executivo, para quem estaria inteiramente
fechada a porta do veto, excluída, portanto, essa forma de sua intervenção na obra legislativa.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Não excluo, absolutamente, a colaboração do Poder Executivo. Ao contrário, estou talvez
concorrendo para acabar com os defeitos existentes.
Procuro acabar com os constantes bil/s de indenidade, que não
são da índole do nosso regime.
O Sr. Antônio Carlos- E estamos, nessa parte, de inteiro acordo.
A divergência entre o nobre Deputado e a Comissão de Finanças é em
ponto secundário, apenas do processo para atingir a fim tão salutar.
S. Exa. deseja realizar a reforma no corpo do Orçamento.
A Comissão entende mais razoável promovê-la e levá-la avante em
projeto especial.
Cumpre que aproveitemos todos tão boas disposições em que nos
achamos - o nobre Deputado, outros ilustres colegas e eu -,para que
venha a tornar-se em realidade - mas em debate amplo e possível a
livre colaboração do Senado e do Presidente da República- o plano de
melhor, mais proveitosa e mais sábia organização do Tribunal de
Contas. Que não seja embaraço a esse desideratum a solução do projeto
à parte. Ele irá já para terceira discussão. Esforcemo-nos todos, com
todas as boas razões que podemos invocar, e é certo que o veremos em
breve convertido em lei. (Muito bem; muito bem.)
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Orçamento da Marinha para 1914

06.11.1913

(Votação da seguinte Emenda nf!6, da Comissão:)
"Onde convier:
O Presidente da República é autorizado:
1'!- a vender, em hasta pública, ou permutar, os edifícios e terrenos dos extintos Arsenais de Marinha da Bahia e Pernambuco;
2<?- a vender, mediante concorrência pública, o material reputado inútil, inclusive navios julgados imprestáveis, podendo aplicar o
produto da venda em reparos de próprios, aquisição de materiais necessários à instrução prática que devem ter os alunos das escolas de aprendizes marinheiros, em consertos de navios ou outro material flutuante;
Jl?- a realizar contratos, por tempo nunca maior de cinco anos,
quando versarem sobre aluguéis de casa, construções navais e aquisição
de armamento, dentro das dotações orçamentárias."
(São autorizações solicitadas pelo Ministério da Marinha, e com
as quais concordou a Comissão.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem)- Sr. Presidente, o Sr. Relator da Marinha permitir-me-á uma ligeira observação acerca
de nc:> 3, desta emenda.
Fica, pela emenda, em seu nC?3, autorizado o Presidente da República a realizar contratos, por tempo nunca maior de cinco anos,
quando versarem sobre aluguéis de casa, construções navais e aquisição
de armamento, dentro das dotações orçamentárias.
Direi sinceramente que, em princípio, em tese, não sou contrário
aos contratos vigorantes por um certo número de anos.
Todavia, no caso particular que nos ocupa, desde logo devo dizer
que não sei qual é o valor da restrição final é/entro das dotações orçamentárias, visto como, se, de fato, os contratos são feitos, digamos, por
cinco anos, se a palavra do Governo se acha empenhada na sua exe335

cução,a dotação orçamentária torna-se fatal, é obrigatória; e por maior
que seja a verba para o cumprimento do contrato, há de ser dada pela
Câmara durante o prazo de cinco anos.
Acrescentarei, pedindo a benevolência do meu ilustre colega,
Relator da Comissão, para esclarecer-me no caso em que esteja em erro,
pois aléll) deste primeiro ponto há uma circunstância de não menor
relevância, que vem a ser que os assuntos, ou alguns deles, acerca dos
quais se enumera a permissão para o contrato durante cinco anos, são
importantíssimos.
Por exemplo, nesta amplitude com que se diz: aquisição de armamento, construção naval, todo um programa de marinha pode estar
incluído, se não me engano.
Construção naval! Que devo entender por isso, sem limitação,
sem restrição?
O Sr. Octávio Mangabeira - A restrição está exatamente nesta
expressão final: dentro das dotações orçamentárias.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Vamos por partes.
Dentro da expressão construção naval - e já não quero falar
sobre aquisição de armamentos -, dentro da expressão construção
naval fica possivelmente compreendido o contrato para a aquisição de
uma esquadra, de uma dezena de couraçados, de uma dezena de cruzadores, e tudo o mais.
Sobre este ponto, estamos de acordo. Resta o segundo ponto.
A restrição, dizia eu, P. agora devo repetir, dentro das dotações
orçamentárias, é positivamente ilusória. Foi o que sustentei. Desejaria
ser esclarecido, porque posso estar em erro. Parece-me ilusória a restrição.
Se dizemos dentro das dotações orçamentárias, claro é que nos
referimos às dotações dos cincos anos sucessivos. E, então, dizia eu:
"Em segundo lugar, se autorizamos o Governo, dentro do exercício de
1914, a contratar a construção de quatro ou cinco couraçados e
fixamos o prazo de cinco anos para o fornecimento de fundos, a votação das dotações pelo Congresso torna-se obrigatória, fatal, inevitável."
Eu desejaria estar em erro, estou a dizer, mas não vejo como sair
disto. Creio que me faço bem compreender pela Câmara.
O Sr. Pedro Moacyr- Perfeitamente.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Neste ponto, pois, estamos
de acordo.
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Votada esta disposição, torna-se permitido ao Governo contratar
com os estaleiros ingleses, ou com os de qualquer outra nacionalidade,
a construção de uma nova esquadra, importe esse contrato em um, dois
ou cem milhões de libras, porque o Governo só terá a restrição de dizer:
"No 19 ano, só lhe pago a quantia de tanto, constante do Orçamento de
1914; mas no 29, no 39, no 49 e no 59, me comprometo a pagar cinco,
dez ou doze milhões por ano". Estou exemplificando e, naturalmente,
com exagero.
É lícito, dentro desta autorização, fazer contratos desta natureza?
Insisto em dizer que, firmado pelo Governo este contrato, o
recurso que fica no Congresso de negar as dotações necessárias é ilusório. Não podemos recusá-las; elas se tornam forçadas, porque envolvem
o empenho da palavra nacional. (Apartes.)
Neste momento de economias, de dificuldades financeiras, acabamos de votar um crédito de 1.000:000$ para as obras do Arsenal de
Marinha, e devo à graciosidade de meu ilustre colega a informação de
que isto se fez porque as obras estão contratadas.
Isto é, não podemos hesitar quando damos execução a um
compromisso de ordem internacional, qual o que se refere, por exemplo, à Exposição de S. Francisco. Somos obrigados a votar verbas não
pequenas para estas obras, porque estão contratadas.
Dentro da autorização que vamos votar, o Governo fica com a
faculdade de poder contratar obras de qualquer valor, sem nenhuma
restrição, não só quanto ao preço, como quanto à natureza das obras.
Ou me engano, ou dentro desta autorização se compreende tudo isto.
De sorte que vamos efetivamente dar ao Governo autorização para
fazer, no próximo ano, um contrato de qualquer valor que seja sem
nenhum limite relativo à construção naval, sem nenhuma especificação,
sem nenhum pormenor prefixado pelo Congresso.
O Sr. Raul Fernandes- O único modo de entender essa·disposição sem o absurdo que V. Exa. nota é que todos os contratos levarão a
cláusula de que só vigorarão por mais um ano se houver a dotação
orçamentária.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Peço perdão! V. Exa. imagina que há alguém que contrate conosco a construção de couraçados,
onde quer que seja, submetido a essa restrição?!
O Sr. Raul Fernandes- Por isso mesmo esse contrato não se fará.
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O Sr. Octávio Mangabeira - Por isso mesmo não se fará, por essa
disposição, a encomenda de couraçados.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Na latitude em que está
concebida, dá para construção naval.
O Sr. Octávio Mangabeira - A restrição final que se fará dentro
das dotações orçamentárias impede que alguém faça conosco um semelhante contrato.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -V. Exa., pela necessidade
de explicar a diposição, chega à conclusão de que ela é inútil.
O Sr. Pires de Carvalho- A redação é má.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Não me animo a dizer que
seja má. Não faço parte da ComissHo de Finanças, não posso conhecer
nem tenho obrigação de conhecer o que possa haver atrás da redação e
não posso senão ver como está concebida.
O Sr. Pires de Carvalho- A redação é má, mas há uma lei monárquica que veda ao Governo fazer contratos por mais de um ano, lei que
tem sido revogada em certos casos, para facilitar a administração pública. A redação presta-se ao argumento de V. Exa.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Perdoe-me V. Exa., Sr.
Presidente, se estou abusando um pouco da tolerância da Mesa, mas
acredito que a questão levantada dá um pouco margem para isto. Se há
uma lei anterior que pro 1be contratos por mais de um ano, não tem
alcance para a argumentação que venho sustentando. Abri mesmo mão
de discutir se nos é Iícito, a nós, autorizar contratos dentro de dotações
orçamentárias quando a nossa Constituição nos determina que as verbas
sejam votadas anualmente. Abri mão desta questão e argumentei, então.
Não posso ver na autorização concedida ao Presidente da República
senão o que está escrito: nem se a escreve senão para ser entendida por
nós, lendo-a. A lei, como está escrita, autoriza o Governo a fazer contratos vigorantes por cinco anos, em tudo quanto disser respeito à aquisição de armamentos e construções navais.
Abri mão generosamente de discutir a aquisição de armamentos,
quando V. Exa. sabe que isto nos pode custar umas dezenas de mil
contos por ano, e de fato nos tem custado.
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Só quis circunscrever a análise ao ponto que se referia à construção naval, e não vejo como possa convencer-me de que dentro da
amplitude desta redação não seja o Governo autorizado a mandar construir um couraçado, dois ou três, alguns, e não se os constroem em um
ano.
Exemplifico com exagero, naturalmente, mas qualquer que seja
a explicação, pelo menos é arquidefeituosa essa redação.
O Sr. Pires de Carvalho - V. Exa. está de acordo com o que eu
disse.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Nós aprovamos ou rejeitamos conforme a redação, precisa ou obscura. Sobretudo, Sr. Presidente,
dizia eu, toda e qualquer restrição que se possa ver imposta pela
exigência final dentro da dotação orçamentária - eu me procurei fazer
claro-, tal restrição é absolutamente ilusória; não há, creio, pelo menos
nesta Casa do Congresso, alguém que se recuse a votar, daqui a dois
anos, o crédito necessário, de alguns milhares que sejam, para atender a
um contrato feito. Mas quando isso nãó se desse, chegar-se-ia a uma das
duas conclusões: ou não se fazem esses contratos por esse motivo - e
não compreendo a vantagem da autorização, nos termos em que está
concebida, que não serve senão para enfear a nossa legislação -, ou,
feitos, nega-se a dotação, e vamos incidir em graves despesas pela rescisão, prejuízos, etc.
Eu não tenho empenho particular em explicar ou deixar de
explicar - sei que vamos ouvir as razões dadas pela Comissão de Finanças, provavelmente relativas ao pensamento que houve ao formular o
dispositivo legal, mas eu não o posso ver senão através da sua redação.
Não o conheço senão pelo que está redigido, e cumpro o meu dever de
apontar à Comissão, à Câmara, o perigo desta amplitude: fico muitíssimo contente de o ter cumprido e dar nesse sentido o meu voto, não me
interessando qual seja o resultado da votação. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Calógeras- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobré Deputado.
O Sr. Calógeras (pela ordem) - Sr. Presidente, tomo a liberdade
de dizer duas palavras sobre esta emenda, porque acredito que a dúvida
suscitada mais versa sobre palavras do que sobre os intuitos fundamentais da medida proposta pela Comissão de Finanças.
Fiz parte dessa Comissão, e é isso o que me permite orientar as
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minhas observações, talvez até no sentido em que a própria Comissão
terá de explicar à Câmara.
Sei que o Tribunal de Contas, por mais de uma vez, tem firmado
a doutrina de que as autorizações para celebrar cont~<.Jtos vigoram
durante o prazo da vigência da Lei Orçamentária, salvo a hipótese
especial de ser prevista nessa mesma Lei Orçamentária a necessidade de
se prorrogar a execução ou o desempenho desses contratos por prazo
superior ao da vigência do exercício; mas, para isso, exige o Tribunal
de Contas, como é curial, que na própria lei venha uma autorização
expressa.
Acontece, por outro lado, que a prática da administração tem
mais de uma vez aconselhado a diminuir despesa, por exemplo, para
aluguéis de casas, contratando-as por prazo superior a 12 meses.
Daí a necessidade de se introduzir na Lei Orçamentária - e eu
mesmo, como Relator, tive necessidade de agir nesse sentido - autorização ao Governo para proceder, de acordo com essa conveniência
evidente do serviço. Isso quanto a aluguéis de casa.
Quanto a construções navais e armamentos, nós todos sabemos
que são essas autorizações da natureza daquelas que não podem ficar
terminadas dentro de um exercício.
A construção de um couraçado, com lembrava o nobre Deputado, meu ilustre amigo, o Sr. Carlos Peixoto, exige 36 ou 38 meses.
Portanto, qualquer construção que se quisesse efetuar impunha a
que se previsse o caso da despesa engagée, além do exercício; mas,
fatalmente, havia de se a prorrogar mecânica e automaticamente por
exercícios sucessivos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Mas isso se pode fazer prefixando o máximo da execução dessa despesa.
O Sr. Calógeras -V. Exa. tem toda a razão. Se, portanto, uma
autorização dessa natureza se torna indispensável pelo mecanismo fiscal
nosso, em virtude de lei votada por nós e cuja execução vem fiscalizada
pelo Tribunal de Contas, é necessário que seja concedida, atendendo-se
a uma prerrogativa legislativa da qual nos não podemos despojar.
Confesso que, à primeira vista, não me tinha chamado a atenção
a latitude da expressão última impugnada pela Comissão de Finanças,
no § 39, da emenda que vai ser votada -dentro das dotações orçamen-

tárias.
Acreditava, como acredito, que a intenção da Comissão é a de
que essas dotações orçamentárias sejam votadas de acordo com o plano
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de construções, com o programa naval previamente votado pelo Congresso.
Não se compreende que um programa naval e a aquisição de
armamento se façam à mercê e ao arbítrio do Poder Executivo. E
necessário, de acordo com todos os precedentes, que haja a prévia
intervenção do Poder Legislativo, aprovando esse programa naval e essa
aquisição de armamentos.
(O Sr. Josino de Araújo dá um aparte.)

O Sr. Calógeras - De fato, a redação é arquiviciosa, como disse o
nobre Deputado, o Sr. Carlos Peixoto. Ela precisa ser modificada, a
fim de significar que as dotações orçamentárias devem ser aquelas que
decorrem de um programa previamente votado pelo Congresso.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Quanto ao valor e à natureza dele.
O Sr. Calógeras -Já que estou na tribuna, vou chamar a atenção
da Câmara para outro ponto.
V. Exa. não ignora, e já tive ocasião de declarar que, quanto a
navios da nossa esquadra, por mais de uma vez eu mesmo tenho apresentado à Câmara autorização para a venda de navios imprestáveis, isto
é, de navios inutilizados, que devem ter baixa do serviço da Esquadra.
Eu, que sou partidário da venda do Rio de Janeiro, em determinadas condições, que não vêm a pelo explanar agora, não posso compreender - e digo isso porque sei, e um órgão da imprensa já aludiu ao
fato -, não posso compreender nem voto pela disposição do § 29 desta
emenda, que autoriza o Governo a vender navios julgados imprestáveis,
no sentido de aí se incluir esse novo dreadnought. No meu voto, não
vai a autorização ao Governo para vender navios que ainda não estão
incorporados à Esquadra. (Muito bem; muito bem.)
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Orçamento da Receita para 1 914

Deficit

27.11.1913

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Carlos Peixoto Filho.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Se V. Exa. permite, falarei
depois do Sr. Martim Francisco, a quem cedo o meu lugar na inscrição.
O Sr. Presidente - Em vista da declaração do Sr. Deputado
Carlos Peixoto Filho, tem a palavra o Sr. Deputado Martim Francisco.
O Sr. Martim Francisco ( *) confessa o erro em que caiu, quando procurou colaborar para fazer desaparecer o deficit orçamentário.
Justifica as emendas que apresentou e declara que, certo da sorte que lhes
aguarda, diante da impugnat;ão que sofreram da Comissão, as retira todas, com
exceção de uma, que já não lhe pertence. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Carlos Peixoto Filho.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Sr. Presidente, tenho pena
de não ver aqui presente o meu amigo e nosso distinto colega, Sr. Deputado Calógeras, cuja substanciosa oração ontem proferida nesta Casa
determina a minha vinda à tribuna.
Com efeito todos quantos ouvimos o discurso do notável representante de Minas Gerais verificamos que, se a cópia de materiais
trazidos pelo honrado parlamentar ao conhecimento da Câmara é
digna de estudo e provoca merecido aplauso a quem os coligiu;· se, para
melhor dizer, é verdadeiramente preciosa a série de esclarecimentos e
informações constantes de seu discurso, por outro lado, a filosofia desse
mesmo discurso, se assim me posso exprimir, não pode absolutamente
merecer os aplausos e a adesão dos que acompanham, com cuidado,
a marcha dos negócios públicos na nossa Pátria.
Não escondeu, aliás, os seus propósitos o ilustre representante de
Minas quando, ao iniciar a sua excelente oração, partiu a fundo contra
(*) Sinopse indireta do discurso.
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os que chamou pessimistas, fazendo desde logo compreender qual seria
o espírito de seu discurso. Efetivamente, um dos seus mais belos trechos
tinha por objetivo demonstrar que a força econômica do Brasil, no
período dos últimos anos, longe de desfalecer, se tinha cada vez mais
vivificado, apresentando perspectiva bastante lisonjeira a quem es ·Jdasse o movimento crescente de prosperidade do País, do ponto de vista
econômico. Para isso examinou o Sr. Calógeras diversos grupos de
impostos e cotejou o seu rendimento anual para realçar o respectivo
crescimento, analisando em seguida propriamente a renda das nossas
fontes econômicas de produção, para chegar a conclusões verdadeiramente otimistas.
Ora, a realidade é que, nem só não houve ainda quem tivesse
notado qualquer desfalecimento na nossa vida econômica, como certo
é que quantos examinam o lastimável estado financeiro a que chegt-·mos,
consideram quanto mais grave é o crime ou mais criminoso o nosso
erro, exatamente porque, ao crescente e constante desenvolvimento
econômico do País, nós não temos sabido corresponder com o critério
e prudência indispensáveis ao seu completo e perfeito aproveitamento.
Não há quem o não reclame. (Muito bem.)
De que o Brasil cresce economicamente temos nós um índice
simples, mas efetivo e evidente, no crescimento constante da receita
pública geral; e o que precisa e profundamente se lastima é que a um tal
crescimento tenhamos feito, por grave erro, corresponder um aumento
ainda maior da Despesa pública, de tal modo agravamos a nossa situação econômica e financeira, em vez de aproveitarmos aquela vantagem
natural (e digo propositadamente natural porque, em regra, não a
provocamos).
O Sr. Joaquim Osório -Com certeza foi disto que o Deputado
Calógeras quis acentuar.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Penso que não, e o que
ressalta do seu discurso, como disse, ao proferir as minhas primeiras
palavras, é que S. Exa. se propôs dar-nos a impressão de que, apesar do
que diz sobre a chamada crise e a despeito dos erros acumulados, não
era difícil remediar tudo isto. E se lhe pareceu Iícito acoimar de pessimistas os que mal auguravam, nesse momento, da nossa situação financeira, bem mais razoável ser-me-ia acusá-lo de otimista, por querer
demonstrar a facilidade do remédio com o fazer a recapitul~ção de
todas as forças econômicas, do que delas podemos tirar, de tudo quanto
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tem o Brasil como fatores, apenas virtuais, do progresso futuro e desenvolvimento progressivo.
A verdade é que nenhuma geração tem o direito de sacar indefinidamente sobre as forças do futuro, sobretudo quando estas só existem
ainda virtualmente e quando essa simples capacidade de produção,
comparada com as possibilidades de trabalho, de esforços, de cultura,
não deve ser considerada fator decisivo e preponderante do desenvolvimento de uma Nação.
Com efeito, assim como tenho sempre sustentado que, de um
modo geral e virtualmente, todos os homens são em média por igual
inteligentes - diferindo apenas na possibilidade de desenvolver essa
inteligência e cultivá-la pelo trabalho e pelo esforço sistemático -, do
mesmo modo acredito que, cotejada a média das possibilidades econômicas de diversos países, a maior ou menor virtual idade de recursos de
cada um deles não tem influência <:Jecisiva no seu desenvolvimento;
muito maior e mais importante é a influência decorrente da sua capacidade para o trabalho metódico, da ·capacidade da Nação como cultura
e como esforço no aproveitamento dessas forças econômicas.
Assim, Sr. Presidente, julgo que não tem muita razão o nosso
honrado colega, e cujas palavras me venho referindo e bem mais justo
me parece o ponto de vista concreto e preciso em que desejo colocarme.
Em regra, quando se quer sinceramente dar remédio a um mal, a
primeira necessidade, para consegui-lo, consiste em conhecer-lhe as
origens ou discernir-lhe as causas. Sem este fundamento, sem o co.lhecimento da etiologia do mal, é decididamente inútil pretender remediá-lo;
tal tentativa ficará exposta aos caprichos do acaso e à cura do milagre,
que todos sabem como é rara ... Ajuntarei que, mesmo depois de conhecidas as causas de determinada moléstia, não é ainda forçoso que lhe
acertemos com a terapêutica adequada: muita vez conhecida a etiologia,
erra-se na aplicação do remédio ...
Tentar, porém, a cura sem a análise das causas, parece-me absolutamente impossível e inconseqüente.
Ora, em relação ao nosso mal-estar financeiro (evito de propósito
empregar a palavra crise), e, determinadamente, em relação aos nossos
Orçamentos, todos quantos têm versado esse assunto hão de ter verificado que o mal não pode absolutamente provir do possível equil1brio
ou desequilíbrio verificado na proposta enviada pelo Executivo, que
constitui o nosso anteprojeto orçamentário.
Igualmente ninguém poderá demonstrar que aquela nossa desordem financeira provenha única e diretamente do Orçamento, tal qual
é votado pelo Congresso e promulgado pelo Executivo.
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O que, porém, todos os competentes estão cansados de verificar
e proclamar à face da Nação é que não temos sistema Orçamentário,
no rigor da expressão, porque, seja qual for o Orçamento votado, subsiste sempre e impreterivelmente uma outra fonte perene e abundante de
despesas, resistindo a todos os esforços, e que consiste no que eu
chamarei - o Orçamento Suplementar Extraordinário. Estudando os
nossos Orçamentos em conjunto, ou por partes, e comparando-os com
a Despesa pública anual, verifica-se que, além de tudo o que o Congresso autoriza ou imagina autorizar o Governo a despender, gasta-se
inevitavelmente todos os anos uma forte soma, que muitas vezes
rivaliza com o total das dotações concedidas.
O total dos créditos abertos, que constitui o Orçamento imprevisto, determina, quase por si só, a grave desordem financeira que nos
arruína.
Esta asseveração é incontestável; em qualquer dos relatórios
anuais da Receita ou da Fazenda encontra a Câmara a prova de que,
nos últimos cinco ou seis anos, o total dos créditos abertos, além das
previsões orçamentárias, ascende invariavelmente a somas enormes. No
último impresso sobre a Receita encontramos para exemplo, os seguintes totais, relativos aos créditos adicionais abertos: em 1908 - 81 mil
contos; 1909- 48 mil contos; 1910- 66 mil contos; 1911- 128 mil
contos; 1912- 144 mil contos.
~ bastante sugestivo, e graças a estes números, pode a Câmara
verificar que não há exagero no dizer, com segurança, que para remediar
a nossa desordem financeira, menos importa, ou melhor dizendo, nada
importa a verificação de quanto projeta o Governo gastar na proposta
que nos envia; pouco importa mesmo verificar quanto o Congresso
delibera que se gaste na lei por ele votada; o que importa, sobretudoe só por si basta para determinar um grave desequ il1brio orçamentário é, afinal, essa possibilidade legal e constante da abertura de créditos
anuais da importância dos que acabo de apresentar à Câmara.
Tomando como exemplo o exercfcio passado, é sem dúvida
verdadeiramente expressivo, que num País cujas receitas são orçadas em
cerca de 600 mil contos e as despesas em 625 mil, tenha o Governo,
nesse mesmo exercício financeiro, podid0 abrir créditos extra-orçamentários, cujo total sobe a nada menos de 144 mil contos, isto é, cerca de
25 por cento das previsões ordinárias ...
O comentário a um tal sistema financeiro, .realmente inquêlificável, está vivamente feito no próprio e singelo enunciado destes
algarismos.
Conhecida assim e isolada devidamente essa causa grave da
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desordem financeira permanente em que vivemos, vem de molde observar que, se é inútil pretender acudir a um mal sem buscar conhecer-lhe
as origens, alguma cousa há que orça p'ela inconseqüência e levaria um
juiz severo a argüir-nos de incapacidade. Essa alguma cousa é: conhecer
o mal, saber que ele tem como uma das suas principais determinantes
a causa a, e em determinado momento, quando ele chega ao paroxismo,
dispormo-nos a atacar a falsa causa b ou c ...
Com efeito, desde alguns anos, toda a gente proclama ser indispensável corrigir este grave defeito, que desorganiza, por definição, todo
e qualquer Orçamento; proclama-se ser essa, senão a única, pelo menos
a principal determinante da nossa desordem financeira; e quando esta
chega ao auge, o Executivo limita-se a pretender remediá-la com o
oferecer uma proposta equilibrada à força de suprimir nela despesas
legalmente impreteríveis e a Câmara começa a discutir os Orçamentos,
por assim dizer, literariamente, tendo apenas em vista esse anteprojeto,
voluntariamente ilusório e fictício.
Abandonado, porém, esse aspecto do problema, permita a
Câmara que eu aluda a umas tantas raízes psicológicas dos nossos
defeitos, remontando, assim, pertinentemente, segundo creio, a causas
de ordem mais geral.
Acredito, Sr. Presidente, que essa nossa inconseqüência, senão
relativa incapacidade, decorre, em primeiro lugar e essencialmente, de
uma falsa noção ou sentimento fundamental à psicologia geral do
brasileiro, por causas que eu talvez me anime, um dia, a analisar
detidamente: a sua nenhuma confiança no trabalho lento, no esforço
persistente e sistemático, na cultura enfim, e a sua fé absoluta na
natureza, nos dotes naturais, nas qualidades não adquiridas, nas forças
naturais, enfim.
Ordinariamente, quando julgamos um homem e o seu merecimen·
to, muito mais facilmente lhe apreciamos a natural inteligência do que
o trabalho e o esforço lento e tenaz, graças ao qual ele tenha vencido
em determinado ramo da atividade humana. Isso provirá, talvez, da
própria imensidade da natureza que nos cerca, e muito também da
nossa educação; seja, porém, como for, essa é uma das causas ou raízes
psicológicas de todos os nossos erros de apreciação e conseqüentes
falsos juízos, e, por certo, num país em que ninguém preconiza as
vantagens do esforço e todos se fiam apenas nas forças naturais, quando
mesmo a verdade não estivesse em absoluto com a tese contrária,
conviria sustentar esta última, a fim de procurar modificar essa perniciosa tendência psicológica. Faríamos, assim, um pouco de pragmatismo
e colheríamos excelente resultado, porque, evidentemente, todo o
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nosso esforço deve dirigir-se sempre no sentido de modificar as características fundamentais da raça brasileira, corrigindo o que ela tem de
mau e buscando desenvolver o muito que tem de bom.
Venhamos, porém, ao exame de uma outra daquelas fontes de
erro. Essa outra razão psicológica de ordem geral é o nosso detestável
pendor para o que, na acepção comum dos vocábulos, se denomina:
espírito partidário. Não há como contestar-lhe, ao sectarismo, os seus
perniciosos efeitos; ninguém ignora hoje que essa tendência sectária não
é senão um remanescente anacrônico das épocas ou fases guerreiras da
sociedade, muito próximas do período da animalidade primitiva.
Permita a Câmara que eu recorde ter sempre sustentado que o
velho sistema de Partidos rotativos, para o qual vivemos a apelar (como
para todas as coisas rotineiras) não tem mais razão de ser e, decididamente, não pode mais dar frutos em um país moderno e civilizado. O
movimento das idéias é de tal modo intenso hoje; a modificação, pelo
estudo e pela experiência das nossas forças físicas e da nossa própria
organização mental, faz-se tão rapidamente, pela aquisição quotidiana
de noções e de conhecimentos novos, que é absolutamente errôneo
acreditar seja possível tomar de uma porção de homens e encerrá-los
definitivamente no clichê de uma determinada fórmula rígida, da qual
nenhum se deve jamais evadir sem incorrer na pecha de desertor,
apóstata, traidor ou qualquer outro dos qualificativos, que são de rigor
em casos tais.
Mas, sobretudo no Brasil, onde não existe, ainda, a influência de
uma opinião esclarecida, bastante forte para servir de contrapeso aos
desvios dos que governam, e de suporte e apoio às qualidades duma
elite; sobretudo no Brasil, dada a falta dessa força, é claro que, se de
um lado, por isso mesmo, aumenta a responsabilidade dessa elite, do
outro lado não pode deixar de ser inconveniente e pernicioso o seu
enfeudamento no quadro rígido e definitivo de um Partido, ou Partidos,
pois trato o assunto de um modo geral.
Se deixarmos as regiões imprecisas da teoria e descermos à prática
e ao concreto, recordaremos que não é raro ver nesta mesma Casa
fulminada uma medida ou preconizada tal outra, que nada, absolutamente nada, tem que ver com o ponto de vista partidário, exatamente
em nome desse nefasto espírito de Partido; e nem só às idéias, mas
ainda aos homens estamos vendo que cabe freqüentemente a glória ou a
infâmia, liberalizadas só e exclusivamente por esse mesmo espírito que,
visto de perto, não raro, mascara e dissimula apenas a ridícula carcaça
dos nossos interesses subalternos. É a dolorosa verdade e, sem dúvida,
a todos e a cada um de nós cabe uma parcela de culpa nesses erros,
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pois não se esqueçam que falo neste momento da psicologia geral dos
brasileiros.
Mascaramos esse apelo ao facciosismo, alegando que com ele
coincidem, ao menos remotamente, grandes interesses públicos, quando
de fato e, em geral, cada um de nós denomina, muito freqüentemente,
interesse nacional o do seu campanário, quando não o seu próprio
interesse pessoal. Falando deste último, claro que não me refiro já à
natural tendência de cada um para manter e conservar sua situação
política, cedendo ao gregarismo partidário; mas, em todo o caso, a
chamada disciplina requer forçosamente o compromisso, a transação
diuturna e permanente com todos os interesses regionais, do apoio de
cujos representantes precisa o Partido para viver, por muito que eles
contrariem aos grandes e legítimos interesses da Nação.
Inútil descer a pormenores, uma vez que falo a uma Câmara de
partidários, além de que não devo infligir aos meus colegas a pena de
demorar-me na tribuna.
O Sr. Nicanor Nascimento- V. Exa. deve demorar-se para maior
satisfação nossa. (Muito apoiados.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Recapitulo, para apressar,
o que disse, isto é, que duas causas psicológicas de ordem geral têm
influência nos nossos males atuais: em primeiro lugar, a nossa nenhuma
confiança no esforço cultural e a nossa fé inabalável nas forças naturais;
depois, o nosso inequívoco e constante pendor pelas questões puramente partidárias, pelas discussões políticas (e entre nós, quem diz discussão
política, diz disputa de personalidades pois, bem raramente aí aparece
uma idéia ou consideração de ordem geral.)
Essas duas raízes psicológicas- o injusto descrédito do esforço,
gerando a inclinação para o partidarismo e o personalismo - determinando, assim consorciadas, as linhas gerais da conduta de governantes e
governados, rebanho e pastores, hão de influir, sem dúvida e, fundamentalmente, na marcha dos negócios da República; como, porém, o
remédio para tais defeitos não pode deixar de ser demorado, não me
proponho a oferecê-lo neste instante: seria preciso remodelar elementos da nossa psicologia coletiva, talvez modificar forças étnicas e isso é
obra para uma geração, pelo menos, e é missão de homens de governo
superiores, entre os quais, por fortuna, não me conto. (Não apoiados.)
Para analisar outras causas de ordem menos geral, voltemos à
verificação já feita de que nada importam os termos do anteprojeto do
Orçamento, nem os da própria lei, sendo, porém, principal íssima a
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possibilidade de executar-se anualmente o Orçamento imprevisto dos
créditos, dos quais vem a ruína das nossas finanças.
Isto posto, e já me demoro mais do que pretendia ...
O Sr. Nicanor Nascimento - Para nós, muito menos do que
desejaríamos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ... poderão objetar quenão
basta apenas verificar a causa dos males; e defender-me-ei recordando
que muito importa a quem critica conseguir o consenso geral sobre a
localização da causa do mal: não é tudo, mas já é alguma cousa.
Obedecendo, entretanto, ao meu próprio temperamento e educação política, que não me permitem uma obra puramente negativista,
e prevalecendo-me da benevolência com que sou ouvido, peço licença à
Câmara para indicar, não o que poderia ser um remédio radical, mas,
ao menos, algumas providências que reputo eficazes e não estão fora
de nosso alcance.
Começando pela análise dos defeitos na eleboração do Orçamento, aludimos a um ponto essencial para termos em finanças a ordem
que nos falta. Tais defeitos, por assim dizer, se resumem no fato de que
a Câmara não estuda o Orçamento, mas apenas as suas diversas partes,
sem nenhuma idéia de conjunto. A própria Comissão de Finanças,
preposta pela Câmara ao estudo e preparo do assunto, não conhece,
nem pode conhecer o seu próprio trabalho em conjunto. Ora, o nosso
dever constitucional de orçar a Receita e fixar a Despesa, anualmente,
só pode ser cumprido mediante a comparação de uma com a outra: se
a Constituição não o exigisse, a técnica financeira e o simples bom senso
bastariam para tornar obrigatório esse cotejo do total das receitas com
o total das despesas.
É nada menos do que absurdo o que fazemos, isto é, discutir
isoladamente cada um dos capítulos da Despesa pública e depois todos
eles juntos e sem correlação com o Orçamento da Receita. Para ilustrar
o erro grave desse processo de elaboração, basta acentuar, como exemplo, que, provavelmente, ninguém entre nós pode sequer conjecturar a
quanto montará o total da Despesa projetada para 1914.
Na Comissão de Finanças, cada Relator trabalha no projeto do
orçamento da sua Pasta, e o digo assim porque, em regra, o Relator na
Câmara é uma espécie de sub-Ministro, rigorosamente especializado
naquele ramo da Administração. De resto, em regra, sucede que o
Relator de determinada Pasta, pertença ele a qualquer dos grupos da
Câmara, é sempre uma grande influência junto ao Ministro.
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Um Sr. Deputado- Mesmo quando está em oposição?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Ainda assim ... Esse Relator,
de ordinário, nunca acha excessivas as despesas do seu Departamento e,
não raro, assistimos à luta aberta entre os diversos Relatores: o da
Viação, Agricultura ou Interior a sustentar que são os desperdícios nas
Pastas militares que arruínam o País e os destas, garantindo que a ruína
vem dos desperdícios nas outras Pastas, das emissões para pagamentos
de caminhos de ferro, dos contratos ruinosos, dos serviços sem dotação,
etc. (Reproduzo apenas tais conceitos dos Relatores ... )
No fundo, cada Relator defende, sinceramente, o aumento de
despesa na sua Pasta e está pronto a reduzir violentamente a despesa
nas demais e, em meio desta luta, vê-se uma figura resignada: a do
Relator da Receita. Ninguém procura estabelecer correlação entre as
possibilidades da renda anual e a totalidade das despesas votadas no
período da elaboração do Orçamento e, quando o quisesse fazer, não
teria meio de realizar esse balanço. Ainda agora estamos agindo assim
com a agravante de que o próprio Relator da Receita é, à última hora,
obrigado a diminuir a sua estimativa, sendo que, por muito que a
restrinja, ele próprio está certo de que ficará longe da realidade. Nestas
condições, não exagero dizendo que, por definição, o nosso processo
errôneo e defeituoso de preparar o Orçamento há de dar sempre
péssimos resultados.
O Sr. Nicanor Nascimento- Inconscientes.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Suporá alguém que todos
esses defeitos provêm da necessidade de ganhar em rapidez o que se
perde em perfeição, mas bem sabe a Câmara que se dá exatamente o
contrário: em fim de novembro, num ano de dificuldades financeiras,
não sei se já foram ao menos apresentados todos os projetos.
O Sr. Fonseca Hermes- Perdemos dois meses de sessão.
O Sr. Homero Baptista- Forafn já apresentados todos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- i: verdade, mas algum ou
alguns deles desde muito poucos dias é que foram presentes à Câmara.
Mas prossigamos. Depois de assim organizados pela Câmara, submetidos
aos efeitos da luta entre Relatores e carregados de bilhetes eleitorais
enviados pelos Deputados aos seus campanários; preparados desse modo
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sem noção de conjunto, sem lógica e sem bom senso, vão afinal os
Orçamentos para o Senado, onde chegam na undécima hora. Recebendo-os assim tarde, não é possível esperar do Senado um trabalho regular
e sistemático, obrigada que é essa honrada Câmara a aguardar a remessa
de todo o nosso trabalho, para só então tentar fazer idéia do conjunto.
Note-se que o último projeto já tem sido para ali enviado, 8, 5, e até 3
dias antes de findar o exercício e ainda ali chegam, em regra, como os
reis antigos, com caudas ... e que caudas! ...
Quando do Senado voltam os projetos por ele emendados à
Câmara, então é um verdadeiro delírio: os autores de emendas conferendadas, autorizando, por exemplo, grandes trabalhos de desobstrução em
notáveis córregos das suas aldeias, vendo cortadas pelo Senado tão
legítimas aspirações, entram em verdadeira cólera e verificam não ser
realmente essa a República dos seus sonhos.
Nesse momento, ninguém mais se entende: a Comissão e a Mesa
assumem a ditadura, evitando que esta vá parar às mãos do Executivo:
é a fase em que - perdoem a expressão - se engolem emendas e
projetos inteiros ...
Aí está o modo pelo qual elaboramos os nossos Orçamentos e
não maravilha a ninguém que, assim processados, eles dêem os frutos
que estamos habituados a colher e que envenenam a vida financeira do
País, reduzindo-as a este modelo de desorganização e inconsciência, que
todos nós sabemos que ela é.
Será acaso imodificável tudo isto? Seguramente não; e só de nós,
da nossa própria decisão, depende o remédio.
O Sr. Joaquim Osório -Aliás, o mal não se observa só entre nós.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Devo responder desde logo
que, se de fato o mesmo se observa noutros países, e, se daí devemos
concluir que o melhor é nos resignarmos do mal, estou pronto a não
perturbar essa serena beatitude ...
O Sr. Joaquim Osório- Não, não disse isso.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Creio, porém, que em parte
alguma se terá chegado a um tão alto grau de inconseqüência. Na
América do Norte, país que não é dos mais famosos em matéria de
Administração há, por exemplo, em relação a créditos suplementares,
uma prática salutar, bem digna de imitação. Os créditos não são ali
abertos ou pedidos ao Congresso desde as primeiras semanas do
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exerc1c1o financeiro; só em determinada época do ano, ao findar o
primeiro semestre, é que o Executivo remete ao Congresso a relação de
todas as verbas porventura insuficientemente dotadas, para que este as
reforce, fazendo, assim, obra de conjunto. Entre nós afluem Mensagens
pedindo créditos desde os primeiros meses do ano e nós concedemo-los
quase automaticamente, pulverizando deste modo os recursos do
Tesouro e inutilizando a tentativa de Orçamento da Despesa com esses
golpes reiterados e sucessivos.
Além disto, o Congresso, nos Estados Unidos, procura sempre
reduzir, no projeto de Orçamento, as dotações pedidas pelo Executivo;
aqui, ao contrário, o Congresso oferece ao Governo mais do que ele
próprio pede.
De outro lado, e sem nenhum intuito de censura pessoal, os
nossos relatórios não procuram, como se faz em outros países, cotejar
as dotações concedidas com o total da respectiva Despesa em anos
anteriores, para demonstrar por que razão e com que fundamento se
propõe qualquer aumento: dessa forma, chegamos à perfeição de
ninguém saber, em regra, quanto se gasta, como e porque se faz a
despesa, o que equivale a dizer que, positivamente, não temos Administração.
Enfim, é bem certo que mesmo naqueles países nos quais o
constante aumento dos serviços públicos determina o crescimento
persistente das despesas, em todos eles, estas, não só são cuidadosamente verificadas, como, sobretudo, encontram exata compensação no
aperfeiçoamento gradual dos mesmos serviços públicos, o que, entre
nós, absolutamente, não se dá.
Crescem, com efeito, e inquietadoramente, de ano para ano, as
despesas militares dos grandes países europeus, por exemplo; mas, a
esse aumento corresponde um admirável aproveitamento dos sacrifícios
pedidos à economia da nação, que repousa na confiança de estar bem
defendida por organizações guerreiras quase modelares.
Entre nós, gasta-se profusamente e não sei se podemos sequer
afirmar que temos uma administração militar no verdadeiro sentido
dessas palavras; a um enorme peso morto corresponde efeito útil quase
nulo ...
Organização militar quando, com verbas no papel para 25 mil
homens, só temos na realidade 18 ou 19 mil? Quando centenas de
milhares de cartuchos permanecem na alfândega por faltar-lhe depósito
adequado? Quando a falta de trens de guerra, de material de transporte
torna impossível pensar em uma mobilização e até ridículas verbas
destinadas a manobras são desviadas, tornando impossível a sua realiza-
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ção? Quando enfim, o Sr. Relator da Guerra resume as suas críticas,
dizendo â Câmara com louvável e patriótica franqueza: temos um
Exército que não é Exército?
São informações todas estas colhidas nos meios militares, nos
quais me desvaneço de contar as melhores relações.
Assim, naqueles países, ao crescimento das despesas, corresponde
um proveito real, além de que, quanto às despesas militares, as necessidades internacionais concorrem para torná-las forçadas, obrigando as
grandes nações européias a fazer com que passe pelas fileiras de seus
exércitos tudo o que elas têm de bom e de forte.
Doloroso confronto, se o fizermos, com o que se passa no Brasil:
ao formidável desenvolvimento econômico do País respondemos com
um delirante aumento de despesas desordenadas e em grande parte sem
proveito ...
Voltando, porém, aos defeitos da nossa elaboração orçamentária,
desejo apelar para os que têm a responsabilidade da direção dos
trabalhos legislativos em ambas as Câmaras, para pedir-lhes que se
modifiquem quanto antes os respectivos regimentos.
O Sr. Fonseca Hermes - E uma necessidade palpitante.
O Sr. Joaquim Osório- Já tive a honra de apresentar uma Indicação para apressar a marcha dos Orçamentos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Expus ao Sr. Relator da
Receita, que teve a bondade de apoiá-las, as linhas gerais de um projeto
meu, visando a tal objetivo: a Comissão, na falta da proposta e tabelas,
calcaria o seu projeto sobre a lei em vigor e, se o não fizesse em tempo,
a própria Mesa da Câmara poria em Ordem do Dia essa mesma lei como
projeto.
O Sr. Joaquim Osório- A minha Indicação é nesse sentido.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Não o sabia e, assim, vejo
que ganho autoridade para sustentar estas idéias, nas quais por isso
delibero insistir. Seria, em seguida, ponto capital que a Comissão
de Finanças organizasse em uma só peça o projeto do Orçamento da
Receita e Despesa, discutindo-o a Câmara em conjunto, por artigos
de Receita e capítulos de Despesa.
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O Sr. Joaquim Osório- Há dificuldade prática: V. Exa. sabe que
foi assim até 1879, quando, por proposta do Sr. Junqueira, se resolveu
fazer a discussão, separadamente, da Despesa e da Receita; por circunstâncias de ordem prática, houve essa modificação.
No regime atual de dualidade de Câmaras, a unidade formal do
Orçamento, que V. Exa. preconiza, teria um inconveniente que seria
prender os Orçamentos na Câmara, quando, é;!tualmente, não havendo
essa unidade formal, podem ir para o Senado e adianta-se o serviço.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - De sorte que V. Exa.
acredita que com o sistema atual não ficam presos na Cârnara os Orçamentos e adianta-se o serviço.
O Sr. Joaquim Osório- A consideração não é minha.
O Sr. Nicanor Nascimento -Por isso, naturalmente, não é verdadeira.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Discuti preliminarmente
todos os possíveis inconvenientes da reforma, chegando à conclusão de
que, quaisquer que eles sejam, hão de ser, sem dúvida, menores do que
os gravíssimos que resultam do sistema atualmente em vigor; e afinal,
será difícil fazer pior do que agora fazemos.
No regime atual, à própria Câmara e aos seus Líderes falta em
absoluto o meio de comparar o total da Despesa com a Receita: daí a
impossibilidade de votar conscientemente, e não há, não pode haver
maior defeito do que esse. Voltemos, pois, à discussão e votação em
conjunto.
Mas, Sr. Presidente, eu não hesitava ainda em pedir à Câmara que
ela própria se impusesse um freio, tolhendo a si mesma qualquer
iniciativa de despesas novas em lei de Orçamento; se, todavia, não o
quiser fazer, que ao menos se exija do Deputado, ao propor um aumento de despesa, que indique a fonte de receita para cobri-la; que ao
menos isso se lhe imponha, pois o contrário é verdadeiramente absurdo,
senão insensato.
O Sr. Nicanor Nascimento - Na França, quem propõe uma
despesa deve indicar a fonte de receita para ela.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - A tradição britânica, de
certo modo guardada nos Estados Unidos, exprime-se fielmente nestas
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palavras do maior dos liberais ingleses: "A missão constitucional dos
Corr.uns não é aumentar as despesas, mas, ao contrário, reduzi-las" e,
de acordo com esta norma, désde mais de dois séculos e após o ensaio
de outras fórmulas, foi adotada, desde 1866, a que pro1be à Câmara
receber qualquer proposta de crédito para qualquer serviço público, ou
qualquer moção que acarrete despesa para o Estado, fora dos pedidos
formulados pela Coroa.
O comentário é de um ilustre parlamentar francês que dizia, em
1900: "Da observância estrita desta regra resultou ser a Inglaterra o
único país do mundo que reduziu a sua dívida desde os primeiros anos
deste século". Diversas colônias inglesas adotaram a mesma restrição,
mencionando-a, algumas delas, na própria Constituição.
Se em uma Monarquia os representantes diretos do povo acham
justO privar-se de qualquer iniciativa em matéria de despesas, esperando
que a proposta delas venha do representante do direito divino, maior
e melhormente se o pode fazer em República presidencial, em que esse
representante é substituído por um eleito direto do sufrágio universal:
aqui o Presidente da República representa a Nação, muito mais diretamente do que um de nós e do que uma maioria parlamentar.
O Sr. Joaquim Osório -Mas, nos Estados Unidos, nem há proposta goverr.amental; há, apenas, a Carta em que o governo presta
informações e ali a preponderância parlamentar é absoluta: é uma
informação apenas.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Referi-me determinadamente à Inglaterra, citando palavras alheias, e para citar um argumento
em favor da minha opinião, afirmando que se em uma Monarquia é
justo e conveniente deixar a iniciativa da despesa reservada à Coroa, não
é, pelo menos, absurdo propor que o façamos aqui, onde o Chefe da
Nação é o representante máximo e integral desse sufrágio do qual
saímos todos.
O Sr. Joaquim Osório -Aqui, poderia dar mau resultado, verifica
do o que V. Exa. diz, isto é, o pendor maior do Executivo do que do
Legislativo em gastar. O nobre orador apontou como uma das causas da
crise, sobretudo, os desperdícios do Executivo na abertura de créditos ...
O Sr. Nicanor Nascimento- O do Legislativo é ainda maior.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Peço perdão ao nobre
Deputado pelo Rio Grande, mas s6 desejo responder pelo que digo e,
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até este momento, ainda não falei em desperdícios do Executivo; aludi
aos créditos suplementares, sem falar em desperdícios {apoiados). Mas
respondo, com prazer, à observação de V. Exa.
Creio bem na tendência do Executivo para gastar, mas, em regra,
com serviços de interesse geral, ao passo que os acentuados pendores do
Legislativo freqüentemente se encaminham para serviços e despesas de
caráter local ou particular: não raro, aqui, os interesses nacionais são
esquecidos, por falta de quem os queira defender. Há, todavia, uma
resposta concludente à observação do honrado Deputado: qualquer que
seja a tendência do Executivo para gastar, lembre-se V. Exa. de que não
pretendi conferir a ele o direito de decretar a Despesa; dava-lhe, apenas,
o direito de propor em Orçamento a inserção de novas despesas,
cabendo-nos sempre, a nós, o de deferir ou indeferir este pedido.
O Sr. Nicanor Nascimento - No Governo do Distrito Federal,
desde uns dez anos, já é assim e com os melhores resultados, o que
prova que a Capital sempre se avantaja nesses propósitos salutares.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Assim, se nos privássemos
voluntariamente da iniciativa de despesas novas, nada importaria que o
Executivo pretendesse alargá-las, porque sempre nos caberia a última
palavra.
O Sr. Joaquim Osório- Há outro argumento: seria inconstitucio·
nal, cercearia a nossa iniciativa constitucional.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Haverá outro argumento,
mas, enquanto ele não surgiu, demonstrei à Câmara a improcedência do
único que aparecera. Vamos ao outro.
Declaro que temos o direito de propor despesas e, afirmando ser
conveniente que nós mesmos nos privemos dele, peço à Câmara que o
faça voluntariamente - e então objetam que desse modo cercearíamos
a nossa iniciativa ...
Pois, se é exatamente o que proponho, se precisamente o que
peço é que voluntariamente nos cerceemos dessa iniciativa, claro é que
a objeção não tem valor, simplesmente porque ela não existe. {Cruzamse apartes.)

Só aludo a este ponto, Sr. ?residente, porque os nossos males
decorrem em não pequena parte dos excessos dessa nossa iniciativa e
porque me parece urgente que mudemos de rumo.
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Assim, recapitulando, temos que, além das causas psicológicas de
ordem geral que só demoradamente poderão ser modificadas há,
todavia, as duas outras que apontei e que bem facilmente se podem
corrigir: o defeito intrínseco do processo de elaboração do Orçamento
na Câmara e a detestável prática do Orçamento suplementar e imprevisto, prática esta última que o próprio Governo deve abandonar.
O Sr. Joaquim Osório - Já existe uma emenda do Sr. Martim
Francisco, proibindo a abertura de créditos, a que V. Exa. alude.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Permita o meu colega que,
concluindo o meu pensamento, eu exponha o que pretendo propor.
Seria razoável determinar em lei que só se permitisse pedir o Governo
ao Congresso a abertura de créditos no segundo semestre e por uma
única Mensagem, na qual se expusesse conjuntamente o exame de todas
as verbas da Despesa pública, insuficientemente dotadas. Evitar-se-ia,
assim, a perigosa e inconveniente prática hoje seguida, mercê da qual
ninguém pode ter oportunamente uma exata idéia do vulto desse que
eu chamei Orçamento imprevisto.
Aludi, por último, também, à necessidade de, pelo menos, restringir a Câmara a sua própria iniciativa em matéria de criação de despesas.
Bem sei que as reformas por mim sugeridas não serão, nem
poderiam mesmo ser, estremes de inconvenientes; mas não só continuo
a julgar que tais inconvenientes hão de ser por força menos graves do
que os atuais, como ainda não dissimulo que, afinal, eu não persigo a
quimera da perfeição absoluta dos métodos legislativos.
Que se faça a abolição do Orçamento suplementar, pela melhor
organização e real verdade do que votamos; modifiquemos para isso o
nosso processo regimental; que, por fim, a Câmara, ou se despoje, ela
própria, da iniciativa de novas despesas, ou decrete, ao menos, esta
providência lógica e singela: exigir que, para criá-las, se indique precisamente de onde devem sair os necessários fundos.
Isto seria como que uma espécie de grau mínimo e não pode
suscitar objeção séria. Em suma: julgam que nada há a remediar ou
reconhecem sinceramente os gràves defeitos do sistema atual, absurdo
e inconveniente, por não permitir sequer o exame de conjunto da
Despesa e da sua relação com a Receita?
Com o atual regime, poderia o operoso e esforçado Sr. Homero
Baptista (obrigado que é a ouvir longos discursos) ...
O Sr. Homero Baptista - Não apoiado, brilhante como é o de
V. Exa.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ... poderia o Relator da
Receita assegurar que o projeto corresponde à realidade das suas
previsões e, sobretudo, dizer-nos a que total ascendem as despesas que
por aquelas rendas devem ser cobertas?
Não, ninguém o poderia dizer, e isto basta para demonstrar que,
na verdade, apenas fingimos organizar o Orçamento da República. E a
Câmara bem conhece o ordinário destino deste desgracioso arremedo:
remetido ao Senado a retalho e à última hora, ali emendado às carreiras,
recambiado com graves erros de cópia - esse produto da pressa e da
confusão -, por último, aqui é por nós endossado, às cegas, para
concluir a 31 de dezembro ... E não falo da publicação atabalhoada das
emendas posteriores, feitas mediante reclamação, tudo já no correr do
exercício financeiro por ele regido.
Tudo por culpa nossa, aparteia, e com razão, o Sr. Osório, mas
que importa? O fato é que esses denominados projetos de Orçamentos,
brigados entre si e todos com a Receita, só pelo Senado podem ser um
pouco vistos em conjunto e é isto o que os salva ... relativamente. O
nosso trabalho. inútil, senão mesmo nocivo, é, além de ridículo, odioso
à Nação, a quem devemos contas severas desses tumultos, desordens e
desperdícios e da ruína que lhes é inevitável consectário.
O descrédito e a confiança fazem-se muita vez, de parcelas
mínimas e nascem, sobretudo, de fatores morais; medidas aparentemente pequenas, a prova concreta do desejo de não perseverar nos erros
passados e de mudar de rumo, conseguem, muitas vezes, desfazer
aquelas pesadas nuvens, restabelecendo, como por encanto, a sadia
atmosfera da confiança e do crédito. Ora, o nosso primeiro passo deve
ser a organização de bons Orçamentos anuais, o que se não consegue
sem método, verdade, corajosa franqueza e rigorosa honestidade; tudo
isso quase se pode resumir exigindo: clareza, clareza e sempre clareza.
Abandonemos de uma vez essa odiosa farsa, que tenho vindo
analisando e, por mim, declaro que jamais recusarei meu modesto
concurso para colaborar com quem quer que seja em medidas de
interesse nacional. Já quando discuti o Orçamento do Ministério da
Guerra, declarei que nada me seria tão agradável como reconhecer o
infundado da minha crítica, mediante razões ao menos apresentáveis.
Naturalmente, não aplaudo o hábito parlamentar, que se vai inveterando, de votar sem discutir, emboscados na treva da famosa disciplina
partidária e de fato adotando o famoso regime dos mudos do serralha.
Recusei apoio a este Governo, do qual vivo de verdade separado desde
o seu nascimento; nem por isso julguei jamais ter o direito de negar o
meu concurso a qualquer obra que vise ao progresso e ao engrandecimento do Brasil, parta de onde partir a iniciativa.
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Vivemos, porém, em regime permanente de câmara escura;
ninguém conhece a extensão das despesas públicas, as responsabilidades
do Tesouro e a gravidade dos embaraços financeiros do Brasil e, sem o
balanço sincero e pormenorizado dessas responsabilidades, e sem a
confissão sincera e leal dos nossos erros acumulados, nada há a tentar.
Tenho para mim que sem esse exame prévio, nada de eficaz se pode
conseguir; entretanto, que ao menos comecemos por adotar as medidas,
que só de nós dependem, tendentes à verdade e ao equil1brio do
Orçamento. Falo, porém, do equilíbrio real e não do que se busca
conseguir escondendo ou adiando dificuldades efetivas.
É urgente cuidar, ao mesmo tempo, de fixar um programa
permanente para cumprir os compromissos relativos aos fundos que
instituímos e, sobretudo, à amortização das nossas dívidas.
Não direi, como dizia ontem o meu colega de Bancada, com
excessiva indulgência: "Dívida que se amortiza não mete medo".
Amortizar, e fazê-lo com dinheiro de empréstimos é, além de ilusório,
criminoso.
O.Sr. Calógeras- Não foi a isso que me referi.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Acredito, mas é positivamente o que temos feito, olvidando que há, evidentemente, um limite,
que não se deve ultrapassar, em relação às responsabilidades e encargos
de cada geração. Além disto, é incontestável que ao menos uma boa
parte do produto desses empréstimos para melhoramentos materiais
fica desaproveitada e desaparece como fumo, em desperdícios ou
malversações.
O Sr. Calógeras- Como prova, aí está a aplicação dada à Lei de

1903, sobre emissão de apólices para construção de estradas.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Mal se compreende como é
que os governantes não promovem a urgentíssima modificação de tal
regime: por ele, o construtor de caminhos de ferro não precisa saber se
este dará ou não proveito em sua exploração; a ele lhe basta construir,
fazendo a sua fortuna com os preços de unidade, porcentagens e
medições. Quanto mais caro, melhor para ele e pior para o Estado, que
deste modo paga, e paga, em regra, muito mais do que valem, por
serviços destinados a não dar proveito direto, nem indireto. Construção
cara, frete - função do preço da construção -, opressão econômica
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conseqüente, em vez da redenção que devia ser a via térrea. I: ass1m
quanto a outros serviços públicos.
Enfim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não tarda o momento em
que, ou voluntariamente havemos de fazer o balanço das nossas responsabilidades, de seriar as nossas necessidades e ordenar as nossas finanças,
ou seremos coagidos a fa~ê-lo por alguma circunstância imperiosa. É
mais acertado evitar esse desfecho natural.
Devo crer que os nossos muitos e muitos notáveis estadistas
conhecem o remédio aplicável à situação e, na verdade, esses problemas
têm sempre algumas linhas gerais de certo modo fixas e invariáveis e de
conhecimento elementar.
Ninguém contesta que entre os elementos fundamentais à solução
de casos desta natureza figuram em primeira plana: o conhecimento
exato e a cada momento da situação do Tesouro; verdade, ordem e
clareza nos Orçamentos e na Contabilidade Pública; equil1brio entre os
gastos e a renda; segurança de recursos para a amortização das dívidas
e reforço dos fundos especiais ...
O Sr. Homero Baptista- Amortização com os saldos da Receita.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Sem dúvida, porque a não
ser assim recairíamos no empréstimo e não será excessivo dizer que,
afinal, parece termos conseguido que nos fechem as portas do crédito.
Refiro-me, está claro, a empréstimos em condições normais, e não aos
que se fazem em condições extraordinárias e forçadas.
A esse propósito permita a Câmara uma alusão ao que se disse
no Senado, sobre os responsáveis pela atual crise comercial, assim como,
em seguida, duas palavras, em resposta ao Sr. Calógeras, sobre a Caixa
de Conversão.
Sobre a crise, tenho prazer em afirmar que a classe do comércio
do Rio de Janeiro vem revelando qualidades capazes de fazer inveja à de
qualquer outra praça do mundo; é verdadeiramente assombrosa a sua
força de resistência e admirável a sua honestidade. (MuitQs apoiados.)
E ao lado dessa classe, a verdade é que se encontram todos os nossos
institutos bancários: nem só o Banco do Brasil e os demais Bancos
nacionais, como também os Bancos estrangeiros, que todos lutam
galhardamente para amparar esse crédito comercial, hoje tão abalado,
graças principalmente à imprevidência e aos erros acumulados do
Governo. Basta acompanhar a estatística do nosso movimento bancário
para ver que não é daí que vem o mal, pois, evidentemente, todos se
esforçam para vencer este período de aperturas comerciais (que tem,
aliás, como todas as cousas humanas, alguns efeitos salutares).
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Depois da imprudente derrama de capital estrangeiro, facilitando
empréstimos a juro baixo, não era difícil prever que chegaria o período
das liquidações mais ou menos forçadas; ficamos desapercebidos e aí
está o resultado.
Passando às palavras do Sr. Calógeras, quando reconheceu que os
fundos de resgate e de garantia bem podem coexistir com a Caixa de
Conversão, peço licença para responder, data venia, a uma acusação que
lhe tem sido feita ultimamente.
A Caixa de Conversão não resolveu, porque nunca visou a
resolver o nosso problema monetário; jamais os que defenderam a sua
criação quiseram sustentar que ela resolveria esse problema. Li, entretanto, essa asseveração, assim feita textualmente.
Ora, é uma trivialidade dizer que a solução de problema monetário como o nosso requer, necessariamente, plano e esforço lento e
metódico, não pequeno lapso de tempo na fase preparatória, grande
perseverança no acumular reservas adequadas, um trabalho prudente e
sistemático; enfim, e, além de tudo isto, requer exigentemente uma
atmosfera econômica e financeira sadia e invariável quanto posslvel. A
invariabilidade pode ser conseguida com maior rapidez relativa, graças
à ordem e ao bom método na gestão das finanças públicas; mas, o sadio
da atmosfera econômica jamais se pode improvisar. E não há de ser em
um País onde, como bem disse o Sr. Calógeras, a variação dos preços de
dois grandes produtos afeta toda a economia nacional; Pais que vive,
por assim dizer, preso aos preços instáveis de dois ou três produtos de
exportação, que se pode encontrar meio econômico bastante sadio,
arejado e puro para tentar, de chofre e com êxito, a solução do problema da circulação monetária.
A Caixa de Conversão nunca pretendeu, pois, resolver o nosso
problema monetário e os que a criaram bem sabiam que para isso eram
indispensáveis condições e requisitos que se não improvisam; vlnhamos,
porém, atravessando um largo período de inquietadora oscilação
cambial, que impossibilitava a importação de capitais estrangeiros e, por
outro lado, sem câmbio fixo não se poderia tentar a valorização do café,
reclamada pelos grandes interesses econômicos do Estado de S. Paulo,
como indispensável naquele momento. Por tais razões, os que tinham,
então, a responsabilidade do Governo, resolveram criar o instituto para
obter dele o único resultado que visavam conseguir, isto é, a fixação do
câmbio, para permitir a entrada de capital-ouro, assim como a tentativa
ousada e inteligentemente arquitetada pelo Estado de S. Paulo.
Com efeito, o capital-ouro pôde vir ao Brasil e a valorizacão
tornou-se uma realidade, mas, além disso, a verdade é que o instituto
produziu este outro efeito: impedir que o rápido e g(ande crescimento
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econômico no Brasil determinasse o brusco desnivelamento entre o
valor da moeda e o do trabalho e o das utilidades, o que produzia
efeitos verdadeiramente irremediáveis. Não era difícil prever o desenvolvimento econômico, que já se anunciava; e, por outro lado, a alta brusca
da taxa cambial, a um nível do qual desde muito andava afastada,
causaria o desequil1brio geral das relações comerciais e financeiras,
sabido, como é, que a nossa produção agrícola está diretamente presa
ao valor do ouro por ela pago no exterior. Foi obra de boa previsão;
prestou real serviço ao progresso normal do País e foi tudo o que visou
a criação da Caixa.
O honrado Sr. Calógeras, ainda confessando que com a Caixa
podem coexistir os Fundos destinados ao resgate de papel-moeda,
observa ,que ela, de certo modo, dificulta e retarda tal operação; em
troca, porém, desse possível inconveniente, sustentávamos então e
continuamos a pensar que os benefícios dela são grandemente compensadores; precisamente o que os adversários reputavam um mal - a
subida muito lenta e gradual do câmbio -, nós outros entendíamos
que seria um efeito benéfico para o País, cujas relações comerciais e
econômicas se tinham, desde muito tempo, firmado em taxas bastante
baixas.
Visamos evitar o perigo do brusco desequil1brio destas relações e
incontestavelmente a experiência deu-nos razão: basta recordar que,
sem dúvida, não podia ter vindo ao Brasil o capital estrangeiro, que
afluiu após a fundação da Caixa, se tivesse continuado o regime do
câmbio instável.
Imagine-se, hoje, que chegamos ao paroxismo da desorganização
financeira, o que teria sido de nós sem o anteparo que a Caixa representa para os súbitos desfalques econômicos provenientes da queda dos
preços da nossa exportação ...
O deficit econômico de 18 milhões, agora coberto pela retirada
de ouro da Caixa, teria, necessariamente, de ser pago com a diminuição
do valor do nosso papel-moeda.
Aí tem a Câmara por que, sinceramente, continuo a acreditar que
esse instituto prestou realmente os únicos serviços que lhe pediam os
seus criadores.
Entretanto, e para mostrar a minha isenção, não deixarei de dizer
que os resultados dessa criação podiam e deviam ter sido ainda maiores,
não fora o erro do próprio Governo que inaugurou o instituto. Farei,
para prová-lo, ligeira referência ao que então se passou.
Planejada a criação da Caixa de Conversão, surgiu logo a oposição
superiormente valiosa do meu eminente amigo, o Sr. Senador Joaquim
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Murtinho; o problema foi largamente discutido com esse grande homem
de Estado, com o qual fizemos afinal, uma última conferência. Presentes a ela os chefes mais eminentes, coube-me, por obedecer-lhes, discutir
com aquele nosso ilustre compatrício, conseguindo-se, quando não o
seu assentimento, ao menos a sua tolerância para o instituto que ia ser
fundado. Argumentei, aludindo à ação anterior do próprio Joaquim
Murtinho, quando, executando a sua admirável política de elevação do
câmbio peloresgate do papel, se detivera, ele próprio, um certo momento, para não elevar bruscamente o câmbio a taxas muito mais altas do
que as anteriores. Dizia-lhe eu: assim como naquele período o grande
Ministro, tendo elevado as taxas até onze ou doze, interrompera
voluntariamente e durante algum tempo a sua ascensão, para assim
permitir que a vida econômica e financeira do País se readaptasse ao
estalão, também no momento em que discutíamos era necessária a ação
moderadora da Caixa para, igualmente, impedir que bruscamente se
desvalorizasse uma grande parte da nossa produção exportável e o
conseqüente desequil1brio grave da nossa balança econômica. E assegurei ao Sr. Senador Murtinho, autorizado pelos que nos ouviam (entre
eles o Sr. David Campista) que, instituída a Caixa, o Governo Afonso
Pena a si mesmo se traçara o programa do resgate gradual e contínuo
do papel inconversível, guardada uma relação certa entre a emissão dos
certificados-ouro e esse resgate, que havia de fazer-se na proporção de
pelo menos um terço do valor das emissões da Caixa.
Inútil insistir em pormenores, pois bem compreende a Câmara,
quão diferente teriam sido os resultados para a nossa vida financeira,
se tivéssemos dado cumprimento honesto a esse programa: não prosseguimos no resgate, a Caixa encheu.-se e aquela promessa por mim
formulada não foi cumprida. (Pausa.)
Peço perdão da fatigante digressão (não apoiados gerais) e, para
encerrar estas desalinhadas considerações, repetirei que, por temperamento e por educação política, me repugna exercer a ação negativa dos
que se comprazem em destruir, sem procurar colaborar na reconstrução.
Não é demais repeti-lo, porque entre nós, graças exatamente à
ação nefasta do espírito partidário, ninguém compreende um oposicionista que não seja sistemático e à outrance, um governista que não seja
incondicional e subserviente.
Quando tive alguma responsabilidade de governo, não trazia
naturalmente até o escândalo as minhas divergências, mas não raro
resisti, e com êxito, aos desejos do Executivo, convencido de prestar
assim ao meu País alguns serviços apreciáveis.
Colocado em oposição franca e sincera ao Governo atual, não
tenho querido senão cooperar, sem cólera, na correção dos gravlssimos
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e sucess1vos erros por ele cometidos, condenando-os sempre e tormalmente, sem recusar, porém, o meu esforço humilde para a solução mais
conveniente dos grandes interesses nacionais.
Sem vocação para panfletário, não só do Governo, como dos que
o combatem por sistema, aceito de bom grado a situação que o Sr.
Calógeras char.,..." - deputado selvagem - com quem ninguém pode
contar às cegas e ue antemão ...
Guardo na apreciação das causas uma certa independência
pessoal, a que não posso fugir, por ter formado com um pouco de
estudo a minha educação política, tomando amor a algumas idéias, que
exponho sinceramente e não abandonarei até que me convençam de
que são falsas. Não modifiquei, por exemplo, ainda as que me são muito
caras e dizem respeito às linhas fundamentais do nosso regime.
Julgo que continuamos a ser bastardamente parlamentaristas e
que, no fundo, a verdade é que, ou não compreendemos, ou não
queremos, sinceramente, compreender o admirável e eficiente sistema
político que adotamos. Aliás, procuro entendê-lo e estimá-lo, não
apenas pela leitura de livros americanos, mais ou menos bem vertidos
para o francês, e sim, considerando que ele não é um fim, senão apenas
um meio destinado a atingir o bom governo duma sociedade. Presidencialista e antiparlamentarista, não é sem um pouco de melancolia que
de vez em quando tenho oportunidade de defender as verdadeiras
normas desse regime que Sumner Maine denominou o mais maravilhoso
instrumento político dos tempos modernos; assim o considero em
conseqüência de algum estudo e muita reflexão, tendo mesmo procurado concorrer para a sua realização integral entre nós, quando, não há
muito tempo, me foi dado auxiliar de perto o Governo do Brasil.
Ainda ontem dizia eu aqui que, com certa justiça, a inteligência
simplista do povo, da massa dos quetrabalham,sofrem, produzem e
constituem o cerne da Nação, confunde os defeitos de aplicação e da
prática com a própria essência do Governo Republicano; disse-o,
quando o nosso honrado colega, com razão, acentuava que a República
não tem feito senão encarecer a vida dos que trabalham ....
Para esses, tais males vêm naturalmente do regime e, ao menos
em relação ao estado das no~sas finanças, é difícil negar-lhes uma
aparência de razão.
·
Teria prazer em evitar uns tantos pormenores, mas não é possível
deixar de dizer que até agora nem sequer conhecemos quais sejam os
propósitos do Governo para remediar eficazmente tão graves males.
Bem desejaria eu conhecer esse plano, e poder colaborar na sua execução; vivemos, porém, no execrável regime do gabinete secreto e os
nossos homens públicos, em regra, julgam que se muda e transforma a
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sua própria essência, quando investidos de funções executivas. Fazem-se
magistrais e deliberadamente prescindem da colaboração de quem quer
que seja.
Com Orçamentos seguidamente desequilibrados e às portas da
quase falência, nesta desordem financeira modelar, que faz o Governo,
que é o que prepara a fim de acudir aos males do presente e esboçar ao
menos os lineamentos da nossa indispensável reconstituição? Finge
conscientemente o equilíbrio ilusório da proposta, insiste na imprudência dos grandes gastos e ainda os projeta novos, e de não pequeno vulto,
para realizar obras além de tudo condenadas pelo interesse público.
Entre estas, mencionarei o contrato do prolongamento do cais
para a zona central da cidade, para cuja realização parece que a lei exige
a assinatura do Ministro da Fazenda. Relembro à Câmara, de passagem,
que o ilustre engenheiro, Sr. Francisco Bicalho, projetou o prolongamento do porto para o Caju, levantando-se na Europa, determinadamente, para essa obra, um empréstimo de quatro e meio milhões
de esterlinos, aliás, em detestáveis condições; é excelente projeto,
admirável mesmo, como aparteia o Sr. Deputado Calógeras.
Levantada a soma, que é o que supõe a Câmara, que se fez?
(Pausa.)

Não sei bem, mas a obra não foi atacada e, segundo o relatório da
Viação, pouco mais existe do que dois milhões; na realidade, e fora da
escrituração, bem se pode conjeturar o que existe, ou melhor, o que não
existe. Agora, projeta-se gastar esse dinheiro que não existe para
prolongar o cais até o Arsenal de Guerra e não mais para o Caju; essa
espécie de cais de saneamento prejudica e fere de frente o interesse
público, mas deve convir pelo menos aos arrendatários.
O mais importante porém é que se projeta agora essa nova obra,
orçada em 40 mil contos e que para isso se requer o acordo do
Ministério da Fazenda. Esse simples fato bastará para dar a medida da
sinceridade dos propósitos do Governo.
O Sr. Presidente - Previno ao nobre Deputado que a hora está a

findar.
O Sr. Costa Ribeiro- V. Exa. pode pedir prorrogação.
O Sr. Nicanor Nascimento -

E ainda tem os dez minutos de

tolerância.
O Sr. Fonseca Hermes -O nobre Deputado deseja a prorrogação

da hora?
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Não, muito obrigado, mas
prefiro terminar, pedindo mesmo perdão por ter abusado da atenção
dos meus honrados colegas, cuja benevolência cativa o meu reconhecimento.
Disse, Sr. Presidente, parece-me excessivo o relativo otimismo
do honrado Sr. Calógeras; não caí, porém, no extremo oposto, pois
não esqueço a sábia palavra de Guizot, quando dizia dos pessimistas:
"Com eles não se conta, porque não agem e são apenas espectadores".
Antes, e ao contrário, desejo apelar daqui para os responsáveis
pela direção dos negócios públicos e pedir-lhes que reconheçam e
lisamente confessem a gravidade da situação e manifestem à Câmara e
ao País o seu plano para a solução da grave crise que o Tesouro
atravessa neste momento. Diante da impontualidade notória de que
diariamente o Governo dá provas, diante do nosso grave desequil1brio
econômico, é realmente inverossímil que o Governo não tenha um
plano ou um projeto, qualquer idéia enfim, tendente a conseguir a
normalização da nossa situação financeira. Ou ele nos assegura que
estamos iludidos, que não devemos grandes somas por d (vida flutuante,
que todos os depósitos não têm sido ilegalmente desviados, que, enfim,
a situação é boa; ou, então, é o mais elementar dos seus deveres confessar os próprios erros e dizer, nítida e precisamente, como e quando
pretende remediá-los. Se não o fizer, aponte-nos o nosso caminho e o
nosso dever; a paciência tem limites, como tudo neste mundo e eu
próprio serei forçado a modificar, serena e resolutamente, a minha
orientação parlamentar, contrariando, embora, os impulsos do meu
temperamento orgânico e construtor.
Averiguados esses males, que tão gravemente comprometeram a
nossa situação e a futura, é impossível que nos resignemos ao fatalismo
desta infecunda política de expedientes, cujo único objetivo se reduz
à escolha de um presidente, passada esta, ao reconhecimento de poderes
dos Deputados, para voltar à escolha de um novo presidente, seguida
de um novo reconhecimento de Deputados e assim por diante.
Decididamente, não é possível que na vida de uma grande Nação
como é o Brasil, toda a sua atividade política possa assim, reduzir-se
indefinidamente a e~ta estéril gangorra que o avilta e torna ridículo;
é impossível que não haja uma reação salutar. Ela já tarda e não faltam
mesmo nesta Câmara homens capazes de encaminhá-la. Quanto a mim,
desejo apenas continuar, até o fim de minha vida política, qualquer que
seja sua extensão, nesta mesma atitude de quem, talvez excessivo no
seu amor à ordem, confia lealmente nos benefícios que nos devem
dar em política o esforço, a cultura, a dignidade mental e moral e o
patriotismo consorciados.
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Se não vamos mudar de rumo e nos falta coragem para o início
de. uma vida nova, é bem certo que acabaremos por sacrificar a nossa
dignidade, que só pode repousar sobre a força financeira e a força
militar, ambas igualmente importantes, como dizia o chanceler alemão
na frase por mim citada, quando discuti o Orçamento da Guerra. Para
que não acabemos por sa~rificar definitivamente ambas essas forças,
sem as quais não pode subsistir uma nação livre, daqui insisto no leal
apelo que dirigi aos que nos governam: que enquanto se preparam estes
Orçamentos fictícios e de antemão votados ao desequilíbrio, venham
dizer-nos como havemos de sair da má situação, que eles nos criaram.
Não recusarei jamais o meu concurso honesto para a corajosa defesa
dos grandes interesses nacionais periclitantes.
É ainda tempo de lutar e de vencer. Será um sonho pensar neste
momento. na regeneração de uma raça, na criação de uma nacionalidade,
na formação de um grande ·povo altivo, digno, honesto, trabalhador e
progressista; não importa: sonho que seja, é sempre belo e dele não me
posso afastar. (Muito bem; muito bem. O orador é muito cumprimen-

tado. Palm~s no recinto.)
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SOBRE O ORÇAMENTO DA RECEITA
DE 1915

Aumento de Impostos

21.11.1914
O Sr. Presidente - Continua a discussão do art. 1<?do Projeto n<?
157, de 1914.
Não há mais oradores inscritos.
O Sr. Galeão Carvalha'l- Peço a palavra.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Galeão Carvalhal - Para não deixar que se encerre quase
sem debate a discussão do Orçamento da Receita, e embora sem ter
feito um estudo mais detido do assunto, não posso deixar de oferecer
algumas considerações ao parecer do ilustre Relator.
S. Exa. não foi coerente no seu notável trabalho, pois, ao mesmo
tempo que reconhece e proclama, na sua exposição, que o Pa (s não
comporta novas contribuições, julgando apenas necessário fazer algumas
corrigendas e retificações em certas rubricas, conclui propondo taxações
onerosas, algumas representando um acréscimo de 100 e 200%, sobre
as tabelas vigentes, o que representa um gravame, que virá tornar ainda
mais angustiosa e diHcil a situação do Pai's.
Reconheço que é profunda a nossa crise econômica e financeira;
mas essas dificuldades são transitórias e não justificam tais aumentos,
que virão pesar consideravelmente na vida de cada cidadão e de todo o
País.
Para corrigir esses inconvenientes, apresento algumas emendas,
que justifico, chamando a atenção da Câmara, para as conseqüências
que terá seu ato, caso venha a aceitar, como está redigida, a proposta da
Comissão de Finanças. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente- Continua a discussão do art. 1<?do Projeto n<?
157,de 1914.
Não há oradores inscritos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Peço a palavra.
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O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Sr. Presidente, V. Exa.
sabe, como toda a Casa, que não se poderia encerrar agora a discussão
sobre o Orçamento da Receita.
É um caso claro do Regimento; é o primeiro turno para a apresentação das emendas; o debate se reabre sobre o Parecer, ainda na
segunda discussão; não se encerraria já, em caso nenhum, a segunda
discussão sobre este Orçamento.
Um outro ponto sobre o qual peço licença para fazer uma pequena retificação desde logo: o projeto que orça a Receita da República
para 1915 não é um projeto do Relator da Comissão de Finanças; é um
projeto oferecido pela Comissão de Finanças, por ela assinado, sob sua
inteira responsabilidade; Comissão que é o que se chama a um Colégio,
que se compõe de diversos Membros; onde os vários casos são submetidos ao voto de cada um deles, decidindo-se por maioria desses mesmos
· votos.
Finalmente, Sr. Presidente, eu peço licença para retificar mais
um ponto.
O relatório que precede o projeto é da lavra e responsabilidade
daquele e dos Membros da Comissão de Finanças, designado para
esse posto.
Quer isto dizer que foi severo em excesso o juízo de meu honrado colega, representante de São Paulo, quando, desde logo, ao proferir
as primeiras palavras, aplicou-me a pecha de incoerente.
Se ela tivesse vindo de um Deputado novato, um Deputado que
mal conhecesse as praxes, ou antes, as práticas regimentais da Câmara,
não me causaria estranheza.
O nosso honrado colega, porém, já foi membro da Comissão de
Finanças, foi já mesmo Relator de Orçamento, cargo que exerceu
naturalmente com imenso brilho.
É por isso que não posso deixar de pedir a sua benignidade em
favor do Relator, esperando de sua bondade o obséquio de confessar
que não pode deixar de saber que entre o relatório, opinião pessoal do
Relator, e o. projeto, opinião da Comissão tomada por maioria de
votos, não podemos estabelecer cotejo para descobrir coerência ou
incoerência.

O Sr. Galeão Carvalhal- Quando a divergência é radical, quando
é profunda, o Relator pode fazer esta declaração.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Será difícil apurarmos, em
certos casos, o que o meu honrado colega chama divergência radical e
profunda.
A Comissão de Finanças deliberara, por exemplo, reduzir em
todos os Ministérios as despesas, de maneira a aproximar o conjunto
delas do total da Receita.
Em cada um desses Ministérios conseguiu a Comissão a redução
de alguns milhares de contos de réis, abaixo da proposta; e o meu
honrado colega Relator do orçamento da Viação ofereceu à Comissão
um projeto elevando, sobre a proposta da Comissão, alguns milhares de
contos.
Aí está o que se pode chamar uma divergência profunda e radical.
O Sr. Vespúcio de Abreu - Elevou com justiça. V. Exa., mesmo
no projeto da Receita, ou antes, a Comissão, manda cobrar taxa para
serviços que ele restabeleceu e que a Comissão suprimira, como há
pouco tive ocasião de mostrar.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Sr. Presidente, eu estava
pertinentemente respondendo à acusação de incoerência e explicando
o que havia de diferença entre a situação do Relator da Receita e a do
Relator da Viação.
O Sr. Galeão Carvalhal- Se V. Exa. está magoado ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - V. Exa. permita que eu
conclua o meu pensamento.
Compreende V. Exa., como toda a Câmara, que a maior ou
menor justiça da atitude ou do projeto oferecido pelo Relator do
orçamento da Viação, relativamente à decisão da Comissão de Finanças,
não tem o menor alcance para o ponto que discutimos.
O que eu dizia é que a esta se poderia chamar uma divergência
profunda e radical.
.
No relatório, porém, aberta e claramente, digo que a minha
orientação pessoal é: nem empréstimos, nem impostos novos. É diferente a situação do Relator da Viação, que, diante de uma deliberação
coletiva da Comissão de Finanças, trazia - inspirado seguramente nas
melhores intenções e em seu bom juízo, trazia, repito - um projeto
aumentando sobre a proposta alguns milhares de contos.

Não se pode estabelecer paralelo entre a minha situação e a dele.
E quando houvesse paralelismo, não teria ainda razão o nobre
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Deputado de São Paulo, acusando-me de não ter declarado a divergência, pois é S. Exa. quem a aponta, lendo e relendo tópicos do meu
parecer, por mim revisto e publicado, em que declaro éssa divergência.
Oué é senão confessar essa divergência dizer eu, três, quatro, seis
vezes, no meu relatório, que seria contrário a qualquer elevação de
impostos; que entendia que só se deviam reduzir despesas e não elevar
impostos? Pois, não equivale isto a declarar-me em absoluta divergência
com a maioria da Comissão? Acaso, estaria obrigado a, por ocasião da
assinatura do projeto, acoimá-la de incoerente, de desarrazoada? Não
me considero obrigado a tanto.
Deixemos, porém, este ponto de vista que não tem o menor
alcance. Penso que o que tem alcance é a situação que discutimos
quando temos de encarar o projeto que orça a Receita para 1915. E,
já que estou no terreno das p~rsonalidades, devo dizer que tinha o
direito de esperar melhor colaboração.
O nobre Deputado por São Paulo, cujo nome declino com a
tolerância que o Regimento e a Mesa me permitem, Sr. Galeão Carvalhal, teve uma frase típica, antes, um qualificativo perfeito, que nos
deixa dúvidas sobre a orientação que presidiu às suas considerações, ou,
melhor, à sua crítica.
S. Exa. disse ou perguntou se teriam o direito de votar a elevação
de impostos unicamente para equilibrar a Receita com a Despesa ...
O Sr. Galeão Carvalhal- Eu não disse isto.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Devo confessar que V. Exa.
não disse, porque seria um desprimor pedir aos Srs. Taquígrafos que
nos trouxessem as notas que tomaram há um quarto de hora ... Eu ouvi
e anotei.
O Sr. Galeão Carvalhal - O nobre Deputado foi quem escreveu
que o desequilíbrio era uma razão justificativa do aumento de impostos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Não chegaremos a termo,
porque sou tenaz e tenho memória regular.
O meu honrado colega dizia que a Comissão não tinha dado um
só argumento para a elevação de impostos que propunha. Eu pedi a
S. Exa. licença para apartear e perguntei: nem ao menos a razão que se
funda na necessidade de equilibrar a Receita com a Despesa? Como
S. Exa. insistisse em não responder, eu insisti em repetir o aparte. Foi
isto o que se passou.
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Em seguida, quando fazia a indagação do direito da Câmara ou
da Legislatura de elevar impostos, S. Exa. disse textualmente: "Teremos
o direito de votar essa elevação unicamente para o equilíbrio da
Receita com a Despesa?" Peço licença para frisar a frase, porque é
realmente característica, e o advérbio aí define positivamente uma
orientação.
Mas, Sr. Presidente, há ainda uma outra afirmativa, que eu não
ouvi; porque, por necessidade exatamente do serviço público, fui
obrigado a ausentar-me durante uma parte da oração do ilustre Deputado pelo Rio Grande do Sul, à qual me devo referir como me foi repetida
pelo honrado representante de São Paulo, e vem a ser a de que toda e
qualquer elevação de impostos determina fatal e necessariamente uma
diminuição de renda.
O Sr. Vespúcio de Abreu- Não apoiado; não seria capaz de uma
afirmação tão absoluta, como esta que V. Exa. está fazendo. O que
disse foi que, em relação às taxas postais e telegráficas, a prática e a
lição de todos os tratadistas de finanças, por mais rudimentares que
fossem, mostravam que, sempre que há uma agravação, se dá a diminuição das rendas. Isto e o que V. Exa. acaba de dizer são causas
radicalmente diversas. Apelo para as notas taquigráficas.
O Sr. Faria Souto - Apoiado; V. Exa. apenas fez a afirmação em
relação a Correios e Telégrafos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Como o nobre Deputado
ouviu, eu disse que não tive o prazer de assistir a toda a sua oração, e
que tinha recebido a versão da sua afirmativa pela palavra do honrado
representante do Estado de São Paulo.
O Sr. Galeão Carvalhal- Eu disse; em regra ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - O nobre Deputado não
disse em regra; falou, e os colegas que o ouviram podem atestar,
determinadamente em relação a Correios e Telégrafos.

O Sr. Galeão Carvalhal - E eu acrescentei que, em regra, o
aumento de impostos nem sempre traz boas arrecadações.

375

Um Sr. Deputado - É uma verdade, e que ninguém contesta ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não desviemos o nosso
ponto de dissídio ...
O Sr. Galeão Carvalhal- V. Exa. é que o pretende fazer.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Perdão! Vou reproduzir.
Não ouvi todo o discurso do honrado representante do Rio Grande;
ouvi o Sr. Deputado por São Paulo referir-se a uma sua afirmativa,
dizendo que as elevações de impostos determinavam diminuição de
rendas ...
O Sr. Galeão Carvalhal- Em regra.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ... e S. Exa. não me pode
acusar, mas a quem reproduziu infielmente as suas palavras.
Toda a gente o ouviu.
O Sr. Vespúcio de Abreu - Peço licença para retificar. Parece,
pelas palavras de V. Exa., que estou fugindo à responsabilidade do que
afirmei.
O Sr. Faria Souto - V. Exa. falou em relação à agravação das
taxas sobre Correios e Telégrafos.
O Sr. Galeão Carvalhal- E eu ampliei.
O Sr. Rodolpho Paixão- Referiu-se ao assunto porque houve,
aqui, emendas a respeito de taxa postal, aumentando-a.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Peço perdão ao ilustre
Deputado. Eu reproduzi, mais ou menos o que referiu o Sr. Galeão
Carvalhal. Toda a Câmara, porém, atesta que S. Exa. não disse. Se a
referência do ilustre Deputado não foi fiel, S. Exa. não pode achar que
seja eu quem esteja reproduzindo com infidelidade. Não pude ouvir o
discurso do ilustre representante pelo Rio Grande do Sul.
O Sr. Vespúcio de Abreu - Já disse com o timbre de voz bem
alto que as palavras que proferi foram diversas das que V. Exa. me
atribuiu.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Não preciso de mais nada.
V. Exa. afirma que não disse o que me asseverou o Sr. Galeão Carvalhal,
isto é, que o aumento do imposto em regra diminui a renda. ~o quanto
chega.
O Sr. Galeão Carvalhal - Ouvi o discurso todo do nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul e com ele concordei.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - É difícil nos entendermos.
Falo com muita clareza. O nobre Deputado responde-me que ouviu
todo o discurso. Foi exatamente o que eu disse. Ouviu e não reproduziu
com fidelidade,; foi, positivamente, o que passou e sou obrigado a
acentuar.
O Sr. Galeão Carvalhal- Procuro reproduzir sempre com fidelida·
de. Sou incapaz de ser voluntariamente infiel.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Não disse que V. Exa. o foi
voluntariamente. Apenas afirmei que V. Exa reproduziu o discurso com
infidelidade. Estou reproduzindo, por minha vez, o que o Sr. Deputado
disse. Não tenho qualquer responsabilidade por isso.
Sou o Relator, procuro responder, queria contestar a afirmação
e não o desejava fazer sem saber se o honrado colega o teria feito.
Estimo melhor que ela parta apenas da pessoa do honrado representante
de São Paulo e não de ambos; seriam dois adversários em vez de um.
Assim, estou certo de que é só um e tenho muito prazer nisto, até
porque com o meu honrado colega por São Paulo já verifiquei que mais
de uma vez tivemos oportunidade de chegar a um acordo.
S. Exa. diz, por exemplo, que a Comissão de Finanças elevou
todos os nossos impostos. Reclamo. S. Exa. diz: muitos dos nossos
impostos. Reclamo ainda, e S. Exa. diz: alguns dos nossos impostos.
Chegamos a um acordo. Mais não desejo.
O Sr. Galeão Carvalhal - Não tive tempo de estudar o parecer
e o projeto do nobre Deputado demoradamente. Percorrendo-os,
rapidamente, vim fazer as minhas considerações da tribuna.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Dizendo que não teve
oportunidade de estudar demoradamente o projeto, o nobre Deputado
enche-me de razões; era mais um motivo para não fazer a generalização
rápida que fez, assegurando que a Comissão tinha elevado todos os
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nossos impostos. Creio que isto agrava um pouco a situação. Estou
quase a asseguiar que afinal podemos chegar a um acordo. Em seguida,
como disse, verificamos que não foram todos; foram muitos. Depois,
ainda protestei, e verificamos que foram alguns. Chegamos a acordo.
Tenho esperanças de que daqui até o segundo turno da segunda
discussão, e ainda na terceira, cheguemos a acordo completo e verificaremos que o fato a que se referiu o nobre Deputado uma vez ou outra
se dá, e não em regra.
Sr. Presidente, há uma outra observação de S. Exa. que me enche
de temor: vem a ser a de que nós, na Legislatura expirante, não temos
a autoridade moral para decretar impostos novos ou elevá-los, visto
como não fomos eleitos com este programa.
O Sr. Galeão Carvalhal- Isto é uma opinião individual minha.
O SR. CARLOS PEIXOTO FI LHO- Havia de ser coletiva?
Se digo que é a afirmação de V. Exa., não pode ser senão individual.
Estou a dizer que esta consideração, feita pelo honrado representante de São Paulo, enche-me de temor, de receio; realmente a acho
grave, um perigo muito sério.
Se nós não temos o direito e a autoridade moral de decretar a
elevação do imposto porque não nos apresentamos com esse programa,
quero ser convencido disso, porque serei o primeiro a retirar a minha
assinatura da elevação de impostos, proposta pela Comissão. Isto para
mim é tanto mais fácil, cômodo e agradável, quanto a minha opinião
individual era esta, de que não devíamos elevar nenhum imposto.
Eu desejaria - isto disse com toda a clareza em meu relatório que a Câmara, pesando a Receita que possamos ter em 1915, e
comparando-a com a Despesa, fizesse a única obra que podia fazer, ou
autorizasse o empréstimo, ou aumentasse a Receita, ou diminuísse as
despesas.
Como disse, porém, não era possível fazer o empréstimo e eu
não estava disposto a concordar com a elevação da Receita; estava,
antes, inclinado a pedir à Câmara que fi:esse a redução da Despesa.
O nobre Deputado me encherá de razões quando me convencer
de que não temos essa autoridade moral, e, realmente, confesso que
não me apresentei com esse programa; longe estava de pensar que SP me
fosse exigir este proceder no fim da Legislatura.
Há sempre, aliás, esta coincidência de três em três anos: a Legislatura expirante vota o Orçamento da Receita, altera impostos sem que
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a ISSO se tivesse proposto em seu programa. Não sei mesmo como o
havíamos de impedir ... (Riso.) O que devíamos fazer era nos apresentarmos definitivamente com esse programa, declarando se no último ano
da Legislatura íamos ou não elevar impostos e agravar taxas. Mas até
agora não o fizemos ...
Podemos agora agravá-las?
Vou levar a ponderação de S. Exa. à Comissão de Finanças ...

Um Sr. Deputado- Defendendo uma boa causa.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Defendo uma boa causa,
porque é a da minha opinião. (Riso.)
Desde que a Câmara não tem autoridade moral para, no último
ano da Legislatura, modificar taxas e agravar impostos, porque nenhum
Deputado se apresentou com esse programa, mais vale que assim
resolvamos, desde logo, e deixemos esse procedimento ao Senado, pois
o mandato de sua maioria dura ainda mais alguns anos e pode ser que
ainda descubra algum processo de argumentação para o poder fazer.
(Riso.)

Sr. Presidente, perdoem-me V. Exa. e a Câmara que eu tenha
dado a estas ligeiras observações o tom que fui obrigado a dar. Procurei
dá-las com a maior singeleza possível.
Tomando, como era o meu dever, o encargo de relatar a Receita
de 1915, busquei apoiar-me em dados concretos e positivos sobre os
quais pudesse basear as minhas previsões.
Feito este trabalho especialmene em relação aos impostos sobre
as mercadorias importadas para consumo, a renda das quais representa
mais de dois terços da Receita total da União, levantei esta previsão e
com grande mágoa verifiquei que, se eu estava longe da proposta
oferecida pelo Poder Executivo, longe em uma distância de mais ou
menos cem mil contos, a despeito disto, o meu projeto era, seguramente, com justiça, acoimado de otimista no cálculo dessa mesma Receita.
Tenho ouvido a declaração de toda a gente de que provavelmente
ela não chegará ao ponto a que a elevei.
Tenho lido na Imprensa e ouvido opiniões de colegas.
Defendo-me dizendo que procurei basear as minhas prev1soes
sobre certos cálculos e que desejo, como a maior das fortunas para
mim, que se me ofereçam outros sobre os quais eu possa assentar
qualquer majoração sobre o meu projeto.
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O Sr. Vespúcio de Abreu- V. Exa. sabe que há muitas Cassandras.
Não se deve deixar impressionar.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não me impressiono;
apenas penso que na previsão da Receita não temos o direito de nos
firmar em conjeturas, mas sim em dados positivos.
Se amanhã me demonstrarem que estou em erro, serei o primeiro
a modificar o meu projeto, diante dos cálculos que me tragam, comprovando que, realmente, minhas previsões estão aquém daquilo a que a
Receita deve ascender.
O que eu acredito que a Câmara deve fazer, e vai fazer é, positivamente, não dispersar a sua atividade em discutir os aumentos de taxas
de selo, as quais, todas somadas, representam um milhar de contos de
réis; nem mesmo discutir dispersivamente um ou outro aumento,
pequeno, que a Comissão entendeu fazer, mas discutir o problema
integral, a questão da nossa Receita e Despesa.
O Sr~ Vespúcio de Abreu - Para isso era preciso que a Câmara
fosse informada com antecedência longa e não apenas com o prazo de
48 horas.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Peço perdão ... Em primeiro
lugar, não são 48 horas; o projeto está publicado desde sábado no
Diário do Congresso. Depois, peço licença para afastar do parecer essa
responsabilidade. Não é nem no parecer nem no projeto da Comissão
que a Câmara vai procurar elementos.
O Sr. Vespúcio de Abreu - Nesse 'Ponto V. Exa. está enganado.
Desculpe. Para isso é que existem as Comissões.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Penso que não.
O Sr. Vespúcio de Abreu -Penso que sim; está aí o Regimento.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Penso que não, Sr. Presidente, porque, se assim fosse, eu não teria encontrado, desde logo, a
colaboração valiosa e eficaz do meu nobre colega ...
O Sr. Vespúcio de Abreu - Não pode ser tão valiosa e eficaz,
quando V. Exa. a acoima de dispersiva.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ... afirmando, desde logo,
que não têm razão os que acusam de otimista a minha previsão da
Receita.
Tanto não se baseia o estudo sobre os pareceres, que V. Exa. já
se sente na medida de dizer que não são otimistas e que, ao contrário,
são pessimistas as previsões.
O Sr. Vespúc!o de Abreu- O que disse foi que há muitas Cassandras, cujo prazer único é prever a desgraça da Pátria.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Ora, parece-me claro que,
se fosse como V. Exa. disse, que as 48 horas eram insuficientes, e não
teria encontrado V. Exa. para dizer que a minha previsão não é otimista; antes, é pessimista.
O Sr. Vespúcio de Abreu -V. Exa. tem uma habilidade extraordinária, rara, em torcer aquilo que se diz. Quando V. Exa. declarava que
muitos colegas seus achavam que V. Exa. era ultra-otimista, eu disse
que havia muitas Cassandras ... Não é como V. Exa. está interpretando
agora.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Como eu estou interpretando, digamos; com V. Exa., retrucando a essa minha frase e dizendo
que não faltam Cassandras, eu me supus no direito de interpretar essas
suas palavras no único sentido que lhes achava.
Cassandras, neste sentido: que acham prazer em profetizar o mal.
Nunca se atribuem verdades às Cassandras.
O Sr. Vespúcio de Abreu -V. Exa. disse que tivemos tempo de
estudar profundamente o parecer ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO supressiva: tiremos o profundamente ...

Uma pequena emenda

O Sr. Vespúcio de Abreu - Os advérbios dão uma certa força
tônica à frase.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - E, se não, aí estão os Srs.
Taquígrafos a reproduzir o que eu disse.
Mas, insisto em repetir: quando eu afirmava que por vários
colegas tinha sido acoimado de otimista, V. Exa. retrucou que não
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faltavam Cassandras. Eu estarei em erro, mas creio que ninguém dará
às suas palavras senão esse sentido: V. Exa. achou que essa gente estava
errada, que não houve tal otimismo.
O Sr. Vespúcio de Abreu como há pouco.

Agora, sim, concordamos; e não

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não houve qualquer
alteração.
Então prossigo eu.
V. Exa. acha e declara, aqui na Câmara, de público, que não
houve qualquer otimismo no meu parecer; antes, houve pessimismo.
Não é isso?
O Sr. Vespúcio de Abreu- Oh! Já vai muito longe ... V. Exa. é
admirável nesta ginástica; dir-se-ia um grande ...
Um Sr. Deputado- Malabarista.
O Sr. Vespúcio de Abreu - ... acrobata, fazendo saltos vertiginosos de estontear o adversário.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Mas eu volto com aquela
tenacidade de sempre ...
O Sr. Vespúcio de Abreu -Sim, é natural. .. Também sou tenaz,
graças a Deus.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - V. Exa. concorda então
que a inteligência que eu dava era justa até o ponto em que eu dizia que
não havia otimismo. Não o havendo, não podemos escapar destas duas
causas: a previsão ou é exata ou é pessimista.
O Sr. Vespúcio de Abreu - São dilemas que não são bem reais.
Entre duas opiniões - a minha e a de V. Exa., por exemplo - pode
haver muitas outras. Se eu gosto da cor branca e V. Exa. gosta da verde,
não se segue que só uma dessas duas cores deve ser preferida. Haverá
muito quem, desgostando das duas, goste de outras. Entre duas opiniões
pode haver mil outras.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - V. Exa. dê licença; não
aventei opinião nem a possibilidade de outras opiniões.
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O Sr. Vespúcio de Abreu - O dilema só tem dois termos, duas
pontas, ou uma causa ou outra. Há exclusão. Não pode, portanto, haver
convergência no centro.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Eu só quero saber de uma
causa: em relação à previsão, ela ou é otimista ou é justa e verdadeira,
ou é pessimista. Foi tudo quanto eu disse; não aludi a opiniões outras.
Um Sr. Deputado- Realmente, aí só podem ser três.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - O que eu desejava que
V. Exas. fizessem era que discutissem o projeto e não atacassem o
Relator, porque eu só ouvi dizer que ele era incoerente, que usava
de argumentos malabaristas e acrobáticos.
O Sr. Vespúcio de Abreu - Admirando a habilidade de V. Exa.,
a ginástica de seu espírito, foi o que disse. Quando discuti o projeto
não me referi a V. Exa., senão elogiosamente.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Vamos reduzir esta ginástica aos seus justos limites, ao que deve ser. Este discurso vai ficar
consignado taquigraficamente. Quando disse que era acusado de otimista, V. Exa. respondeu que não faltam Cassandras. Eu perguntei se esta
sua interrupção tem algum outro sentido que não seja este: Não têm
razão os que o acoimam de otimista - e V. Exa. concordou neste
ponto. Como, porém, eu dissesse que V. Exa. acha minhas previsões
pessimistas, protestou. Não há qualquer malabarismo nem acrobacia;
há, apenas, vernáculo. O juízo a fazer sobre a previsão não pode sair
daí: ou é exata, ou pessimista, ou otimista. Não vejo outro meio.
V. Exa. não a julga otimista; julga exata?
O Sr. Vespúcio de Abreu- Julgo-a exata, mais ou menos, aproximadamente.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Então estou satisfeito.
V. Exa. me diz- reputa-a exata, mais ou menos.
Prova, portanto, que houve o dilema- ou será exata ou pessimista, excluído, como estava, o caso de ser otimista.
O Sr. Rodolpho Paixão - Não é propriamente uma prev1sao
só; são muitas e umas podem ser exatas, outras otimistas e outras
pessimistas.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Neste ponto, chegando a
adquirir a segurança que o meu nobre colega reputa mais ou menos
exatas as previsões do projeto, posso prosseguir e dizer que estamos
diante de um deficit de 80 ou 100 mil contos; e nesse momento, dizia
eu, sem caráter ofensivo, que esperava que a atividade e a crítica da
Câmara não fossem dispersivas; não o dizia em nenhum sentido pejorativo; pedia que a crítica não fosse dispersiva no sentido de examinar a
quanto montam taxas de selo sobre procurações, e a respeito das
quais ...
O Sr. Galeão Carvalhal -Não se pode deixar de descer a certos
detalhes.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Peço perdão; o que acho
que não se tem direito de fazer é, depois de concordar ...
O Sr. Galeão Carvalhal - São estes pequenos detalhes que precisam ser apurados.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- ... e deixar apurado, confessado que realmente estamos diante de um deficit de 80 a 100 mil
contos, vir fazer crítica sobre a elevação das taxas de selos e não dar
uma palavra sobre o modo ou processo de ser combatido esse defícit.

Um Sr. Deputado- Algumas das taxas analisadas importam em
grande quantia.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Todas elas, dou de barato.
O que me parece, a mim, extraordinário, é que se venha fazer crítica
das elevações, sem que nos ofereçam, imediatamente, o recurso e o
meio para acudir à desgraçada situação financeira que nos oprime;
portanto, já agora, eu tenho o direito de dizê-lo, é isso que chamo
atividade dispersiva.

O Sr. Galeão Carvalhal - O defícit é permanente no Orçamento
brasileiro há muitos anos.
O Sr. Augusto do Amaral- É um regime que precisa acabar.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Tenho receio de interpretar, de sorte que perguntarei, ao meu colega por São Paulo, se a sua
frase significa que devamos continuar a mantê-lo em 1915.
O Sr. Galeão Carvalhal - Não, absolutamente; deve-se procurar
debelar o deficit; resta saber se o aumento proposto o debelará.
O SR. CARLOS PEIXOTO FI LHO - Se pudesse entender as
palavras do nobre Deputado, como um convite à resignação ao deficit,
eu me sentava, não tinha mais que dizer. Se, porém, S. Exa. confessa
e sustenta que se deve buscar debelá-lo, fica de pé o que eu disse; é
curioso, pelo menos, bizarro, e extraordinário, que se faça a crítica das
elevações do selo de consumo, deste ou daquele outro tributo que a
ComissJo propôs, e não se diga uma palavra sobre os meios de debelar
esse deficit. A isso é que eu chamo ação dispersiva, sem injúria, mesmo
porque seria eu incapaz de proferi-la. Procuro afastar das discussões o
caráter de personalidade; nunca me referi a A, 8 ou C, para apreciar
pejorativamente sua conduta; não me preocupo disso; procuro cumprir
o meu dever; faço, como fiz, baseando esse projeto, um relatório, com
a maior franqueza e lealdade, sem preocupação pessoal. Sou até acusado
de fugir, propositadamente, ao personalismo. Tenho o direito de pedir,
como Relator da Receita, enquanto o sou, à Câmara, que estude o
projeto da Comissão com a atenção que ele merece, examinando-o, não
do ponto de vista da elevação do selo das procurações ou da taxa sobre
a aguardente, mas encarando o problema integral. ..
O Sr. Galeão Carvalhal - Mas, a elevação não é somente sobre o
selo das procurações; é, também, sobre outras rubricas do Orçamento;
está, pois, V. Exa. insistindo sem razão.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ... estudando-o, pedia eu à
Câmara, não sob o ponto de vista da análise pormenorizada dos aumentos feitos em qualquer das verbas, que são muitos, admitamos, mas,
estudando-o da única maneira pela qual se pode estudar um Orçamento.
Não há um projeto de Orçamento de Receita; só pode haver para
o Poder Legislativo um projeto de Orçamento de Receita e Despesa,
porque só há uma situação financeira da União Federal. E esse é o
ponto de vista que eu desejava ver considerado pelos que têm capacidade para fazê-lo, para que me dêem o auxílio de que careço, porque, no
meu parecer, lisamente, em linguagem chã, sem acrobacia nem ginástica,
confesso, tranqüilamente, que só conheço estes processos de debelar o
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deficit, ou aumentar a Receita, ou diminuir a Despesa, ou tomar dinhei-

ro emprestado. E, como nós não podemos tomar dinheiro emprestado ...
E, e~ era contrário à remodelação tributária e à agravação dos impostos;
só VIa um processo: era comprimir a Despesa até os limites da Receita.
A isto se me objetou ironicamente que eu estava faze~do um
Orçamento de mãe de família! !: exato; ridículo, talvez!
Mas eu quero esse ponto de vista ridlculo, porque esse ponto de
vista ridículo é o daqueles que desejam ser honestos, e não é sequer
honesto, na superior acepção da palavra, votar despesas, sem saber
como havemos de pagar. (Muito bem.)
Gostaria eu que cada um dos meus colegas trouxesse emendas,
criando fontes de receitas, dando ao País recursos para o pagamento da
Despesa que devemos fazer.
E isso não encontro. Nem foi essa a obra do nobre Deputado por
São Paulo, cuja oração foi a única que pude ouvir, porque estava
ausente, em serviço público, quando falaram os outros colegas. Tudo
quanto não for isto, será, Sr. Presidente e Srs. Deputados, em pura
perda.
Eu, como Relator, declarei abertamente que me repugnava
aceitar toda e qualquer elevação; mas, realmente, diante das dificuldades que a Comissão encontrava para reduzir as despesas, assediada,
diariamente, hora por hora, minuto por minuto, pelas altas razões, de
singular relevância, de extraordinária eloqüência, e irrespondíveis, que
o interesse particular e pessoal sabe criar para defender sua situação
neste País, a Comissão não teve, talvez, meios para reduzir a Despesa,
como devia fazer, corajosamente.
!: este, porém, penso eu, o mais elementar de nossos deveres.
Fugimos, desonestamente, ao cumprimento dele, se não tivermos a
coragem de fazê-lo neste momento.
Acredito que não tenho qualquer autoridade para isto. Estou na
Comissão de Finanças por mero acidente (não apoiados gerais), graças
à benevolência com que sou julgado por duas dúzias de colegas que me
distinguiram com seus votos; não os mereci de outros.
Tomo, entretanto, a sério, a incumbência, que das mãos recebi
do seu Presidente, para relatar a Receita. Não terei senão prazer,
imenso prazer, quando me puderem provar que estão erradas as minhas
previsões, que devemos contar com uma Receita maior, que as despesas
não serão fatais, como estão consignadas na proposta do Governo,
proposta que o meu honrado colega malignamente trouxe a cotejo,
para deprimir o critério da Comissão de Finanças ...
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O Sr. Galeão Carvalhal- V. Exa. me está atribuindo pensamentos que não tive.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Fazendo parte da Comissão
de Finanças, devo defendê-la e, como Relator do Orçamento da Receita, não podia deixar de assim julgar a ocultação proposital de fato da
gravidade da guerra européia.
O Sr. Galeão Carvalhal - Eu me referi diversas vezes à guerra
européia.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- V. Exa. disse, terminantemente, que já a situação era má, e o Poder Executivo não se sentia na
necessidade de fazer à proposta que a Comissão de Finanças fez; eu
objetei, e V. Exa. naturalmente não ouviu, que a proposta do Poder
Executivo foi formulada antes que rebentasse a guerra européia, e
acrescentei: apenas este pequeno incidente. Não houve mais nada de
modificação entre a proposta do Poder Executivo e a proposta da
Comissão de Finanças.
O Sr. Galeão Carvalhal - A situação era grave da mesma forma.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Registremos. Os Srs.
Taquígrafos tomarão o aparte: a situação era grave da mesma forma.
Muito bem, não há mais discutir sobre este capítulo. De sorte que a
súbita interrupção das correntes comerciais de todo o mundo, a quase
completa paralisação da navegação mercantil de todo o mundo, a
paralisação quase subitânea do nosso comércio exterior, durante meses
consecutivos, é a mesma cousa que se dava até 31 de julho.
O Sr. Galeão Carvalhal -Não disse semelhante cousa.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -A situação era grave da
mesma forma.

O Sr. Galeão Carvalhal - Era grav1sS1ma a situação desde o
princípio do ano. As rendas já tinham caído demasiadamente.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - V. Exa. disse da mesma
forma. Tenho pelo menos o direito, concedido a todo cidadão brasileiro, de entender a minha língua. Ao menos isto me hão de conceder,
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apesar de Relator da Receita. (Riso.) V. Exa. dizia que a situação já era
grave, e nesse momento perguntei se não ocorrera alguma alteração ...
O Sr. Galeão Carvalhal - Estou acaso discordando dos conceitos
de V. Exa.?
Podia avançar esse paradoxo, de que a guerra não agravou a
situação?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - V. Exa. não dissera isto,
nem eu lho atribuí. Estou falando para muito pouca gente; não há
qualquer bulício, nem ruído; todos ouviram o que eu disse, repetindo
suas palavras: a situação já era gravíssima e o Poder Executivo não se
julgou obrigado a fazer na slla proposta elevações de impostos. A isto
respondi, em nome da Comissão de Finanças, que, entre a proposta do
Poder Executivo a esta, houve um pequeno incidente - a deflagração
da guerra européia. Foi a isto que V. Exa. me respondeu dizendo que
a situação era grave da mesma forma.

Sr. Presidente, insisto em dizer: peço, encarecidamente, a colaboração de todos quantos queiram E!ncontrar no trabalho da Comissão de
Finanças, não um trabalho de A, 8 ou C, mas um simples cálculo, apoiado sobre previsões ou sobre dados de previsões, que deva ser revisto por
todos os competentes. Não será, porém, com frases vagas, com esta
crítica dispersiva, contra pequenas ou grandes elevações feitas que se
me responda. Para nós, o problema é outro; não será para a Câmara, e a
mim não me cabe o direito de censurá-la, mas para nós, da Comissão
de Finanças, o problema financeiro de um País que gastava 600 mil
contos por ano e que, de súbito, vê a renda diminuída a menos de 400
mil contos e não sabe como liquidar a diferença.~ apenas isto.
O Sr. Camillo Prates- Simples e claro.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Parece que não há nada
mais simples, nem mais singelo, mais fácil de ser atacado pelas grandes
capacidades e superiores inteligências, daqueles que aliam a dedicação
ao serviço público à eloqüência que lhes permite este modo singular de
apodar os demais, como fez o nobre Deputado em relação ao humilde
Relator da Receita.
Vamos, porém, ao ponto interessante. Chegou a Comissão de
Finanças a reduzir cerca de 30 mil contos abaixo das verbas propostas
pelo Executivo. Apesar disso, chegamos a defrontar com o deficit de
algumas dezenas de mil contos, sessenta ou oitenta mil contos. A
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Comissão trouxe seu trabalho à Câmara, pedindo a sua colaboração no
cumprimento do mais elementar dos deveres, isto é, que a Câmara
encare o Orçamento de modo integral, examine-o como quem vê,
realmente, um Orçamento e não como quem vê um tributo a uma, duas
ou três classes. Suprimam-se todos os aumentos. Não representam uma
dezena de mil contos os aumentos somados: não passam de seis ou oito
mil contos. Quando se os suprimem, o defícit ficará aumentado desses
seis ou oito mil contos; não suprimidos, o defícit permanece na cifra
a que aludi.
Sr. Presidente, se a orientação da Câmara é a de que o Orçamento
tem esse catarro crônico, que é o deficit, e que não deve cuidar de o
livrar dele, lavarei as mãos e direi aos Membros da Comissão de Finanças
que me deram a honra de relatar esse trabalho: Não! A orientação da
Câmara é a de quem está resignada a essa situação humilhante.
Se não é assim, então eu peço aos colegas que examinem o
Orçamento, não pormenorizadamente, como em relação à questão do
selo, do imposto do cinema ou da taxa de consumo. Não! Quero que se
faça ao País a esmola de se encarar o problema como deve ser encarado;
como um problema geral que interessa ao futuro do Brasil; porque
estamos atravessando um momento grave, excepcionalmente grave, em
que são talvez de menos as Cassandras que prognosticam causas desagradáveis, se não soubermos provar que somos capazes da nossa reabilitação moral e financeira imediata. Nada de conjeturas. Nada de frases
vagas. Nada de duplo sentido. Nada que não se possa concretizar. Isto
não é problema de oratória, de plataforma, de nariz de cera; é de
algarismos. Procurei apoiar o meu cálculo sobre determinados dados.
Se ele é errado ou se a Receita deve ser superior à orçada, peço e
imploro aos· meus colegas que apontem o erro; estou pronto a ceder
imediatamente.
Tudo que não for isso não interessa, absolutamente. De fato, há
pequenos aum;ntos a~ui e acolá. Mas não se trata disto. O que se pede
ao Congresso e remédio para esse mal, hoje mais grave e mais sério do
que nunca. Espero-o - e disse no meu relatório - tenho o direito de
esperar ainda que não tenha apresentado um programa nesse sentido·
essa parte está impl.icitamente no programa de quem quer que s~
apr;s~nte como cand1dato a Deputado. Isto é causa que se subentende;
esta. VIrtualmente em todos os programas que, quem deseja pertencer à
Leg1slat~r~, se compromete a não votar indefinidamente orçamentos
com deftctts e a não cimentar a ru (na do Pa ls.
S~. Presidente, devo pedir, ainda uma vez, perdão a V. Exa. e a
meus d1gnos colegas, do tom que dei às observações que fiz. É que,
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realmente, vou confessá-lo, o que me influiu em meu ânimo foi menos
qualquer causa que me pudesse alcançar - não tenho, absolutamente,
a preocupação de personalidades - foi a impressão de desastre, que
senti, ao cabo de uma série de trabalhos, a que a Comissão se entregou
esforçadamente, com a maior dedicação ao serviço público, preocupada,
dia e noite, não só em encontrar meios, possibilidades de salvar esta
terra da ruína iminente, que desta vez parece que vem de verdade, como
em se defender de solicitações que a todos assediam em nosso País;
foi a impressão do desastre, que tive, ao ver, depois de tudo isto, no
momento em que supunha que a discussão da Receita ia ser como um
sur,sum-corda para esta Pátria, ao ver que o debate ia cair na análise
minuciosa e sutil da elevação dos impostos de consumo e do selo
simplesmente ...
O Sr. Galeão Carvalhal - Tem sido sempre esta a discussão da

Receita.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Então, continuemos!
V. Exa. é o homem dos fatos consumados! Tenho concluído, Sr.
Presidente. Que se faça assim a discussão.
Sic itur ad astral (Muito bem; muito bem. O orador é vivamente
felicitado.)
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Impostos Sobre o Álcool

14.12.1914
O Sr. Corrêa de Freitas - Bem, não quero fatigar a paciência da
Casa, mas quero lembrar aos ilustres Membros da Comissão, que não
devem manter um imposto prejudiciaL à humanidade, somente porque
um Estado possa sofrer em sua economia com sua falta.
Uma tal razão seria como não abolir a pena de morte para não
tirar o meio de vida ao carrasco, que assim perderia o seu ofício.
Sr. Presidente, não é com intuito protelatório que insisto neste
assunto, mas, simplesmente, pelo bom desejo de bem servir à minha
Pátria. Por que essE!!> Estados produtores de álcool não o fabricam
desnaturado, para aplicações industriais? Preparem melhor o açúcar
como em tabletes, etc., que terá melhor aceitação na Europa.
Eu, encarando o problema por todos os lados em que ele se
apresente, direi que nós estamos marchando na retaguarda de todas as
outras nações, porque teimamos em não tributar o álcool, com o fim
censurável de proteger uma indústria altamente nociva, com o que
praticamos um crime de lesa-humanidade, de lesa-civilização.
Quereria, Sr. Presidente, que estivesse em discussão o meu
projeto sobre a supressão do álcool, o qual estabelece a cobrança de
2$ por garrafa de álcool. É um imposto repressivo, além do que, o
meu projeto providencia no sentido de evitar a venda do álcool a
retalho, e que crianças e mulheres possam comprar, passando a ser
um simples produto farmacêutico. Considero um grande malefício a
liberdade de venda do álcool, que tanto concorre para prejudicar a
população.
O álcool é um grande mal, disse, e está proscrito na Suécia, em
alguns Estados da .União Norte-Americana, na Suíça e na Islândia,
completamente.
É, pois, Sr. Presidente, um imposto humanitário, civilizador e,
sobretudo, digno. (Muito bem; muito bem.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
391

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- (para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, tenho realmente mágoa de verificar que, ainda
uma vez, quando se discute a Receita, contra os argumentos que a pesar
seu, teve de empregar o Relator da Comissão de Finanças, não se diz
uma única palavra, e, ao invés disso, vêm fazer vibrar no seio desta
Assembléia a mais detestável de todas as cordas, a dos interesses das
zonas, tendo-se neste Parlamento a coragem de vir dizer que não se
representa a União e sim tal ou qual região do País.
O Sr. José Bezerra - Isto diz V. Exa. O que eu digo é que o
interesse regional no assunto é perfeitamente harmônico com o interesse coletivo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Maravilha, Sr. Presidentet
Permitam que eu insista no argumento que, tendo a Comissão de
Finanças, pelo órgão do seu Relator, declarado, repetidamente, que só
a contragosto se viu forçada a lançar mão de novos tributos para acudir
ao imenso deficit do exercício vindouro; e que, em o fazendo, procurou
visar os gêneros em que a tributação fosse menos antipática; e que,
apesar disso, viu o deficit ainda diante de si, tendo mais de encarar o
deficit que vem de 1914, com o desvio de nossos fundos; maravilha!repito - não haja uma palavra acerca destas considerações, ao se tratar
do Orçamento da Receita.
Que há de fazer o Relator nestas condições?
Tributa-se o trabalho, a produção nacional, tollitur quaestio;
não podemos tributar senão estes.
Quando se lança um imposto de consumo, ele há de cair, forçosamente, sobre o trabalho, sobre a produção nacional. Se nós procuramos
aumentar as rendas de consumo, exatamente porque falha a renda
aduaneira, porque não vêm os gêneros do estrangeiro, que outros
recursos poderia empregar a Comissão senão fazer com que a taxa
incidisse em gêneros nacionais?
O Sr. José Bezerra - Sobre indústria que já vive com deficit a
taxação elevada não dará resultado positivo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Se descermos a argumentar
com relação à cachaça, com dados práticos e positivos, e que constam
de documentos, eu diria que a pauta da aguardente é de dois tostões
por litro.
O Sr. José Bezerra - !: com o vasilhame; vasilhame não é produção;
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Viria dizer, Sr. Presidente,
que o projeto propõe também uma taxa de consumo, que não se pode
aplicar senão ao consumo do gênero e que, portanto, escusado era
argumentar de outra maneira.
Será cobrada a taxa, como é cobrada no Rio Grande e em São
Paulo. Diversos Estados cobram essa taxa de consumo, e vem se dizer
que ela é incobrável!
O Sr. José Bezerra - É renda dos Estados e dos Municípios, e
não da União.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não admira que V. Exa.
diga isso, quando V. Exa. diz, em uma interview, que é inconstitucional
o imposto.
Quem lê a Constituição, vê a distribuição das rendas e lê a
interview que aqui está, só faltando o retrato ...
O Sr. José Bezerra pessoa. (Riso.)

É desnecessário porque está presente a

... verifica que a argüição
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO
de inconstitucionalidade não tem cabimento.
O Sr. José Bezerra- Acabei de provar, da tribuna, que o tem.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Pode V. Exa. tê-lo dito.
Trata-se, porém, de confrontar a taxa com a discriminação de rendas
feita na Constituição, onde a taxa de consumo é deixada cumulativamente à União e aos Estados, uma vez que não é reservada a estes nem
àquela.
O que se discute neste momento é se é ou não constitucional.
Quem pode vir apresentar como argumento que a taxa é inconstitucional, não admira que afirme outras causas; não admira que diga que é
incobrável, devendo saber que há Estados da República que a cobram.
O Sr. José Bezerra - Acabei de declarar que é renda do Estado e
do Município.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não desloquemos a
questão; serei forçado a pedir a V. Exa., Sr. Presidente, me envie um
exemplar da Constituição.
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O Sr. José Bezerra- V. Exa. não pode negar que o imposto de
exportação pertence, pela Constituição, ao Estado; se dermos à União,
sob a forma de Imposto de Consumo, a competência para tributar o
gênero, os Estados não poderão taxar, porque ele não suportará o novo
gravame.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - São causas inteiramente
distintas - Imposto de Exportação e de Consumo -, são tão distintas
que a Constituição deu o Imposto de Exportação aos Estados e reservou
a estes, como à União, cumulativamente, o direito de taxar o consumo.
São formas tributárias diferentes. E o nobre Deputado não imagine que
esse é o único gênero exportado pelos Estados e sujeito à taxa de
consumo federal.
Quase todos os gêneros sobre os quais recai a taxa de consumo
são exportados pelos Estados.
O Sr. José Bezerra - O café, o charque e o açúcar não são
tributados.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Os demais artigos tributados podem ser também exportados pelos Estados e neste caso pagarão
a taxa de exportação; é o que estou a dizer.
O Sr. José Bezerra- Se dermos à União o direito de aplicar taxas
de consumo, a mercadoria não suportará o imposto estadual de exportação.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- O argumento é anacrônico.
Não se trata de dar este direito. Foi a Constituição quem deu aos
Estados o Imposto de Exportação e à União o direito de taxar o
consumo. Hei de revogar a Constituição?
Voltemos ao argumento. Pergunte V. Exa. ao fabricante mineiro
de manteiga se ao Estado não paga o Imposto de Exportação e se não
pode ser obrigado a pagar o imposto de consumo à União. O mesmo se
dá quanto aos outros gêneros, porque gêneros de produção nacional
hão de ser fabricados em alguma parte do território nacional, ou são
do Estado A ou 8, ou são do Distrito Federal, e sempre que o Estado
A ou 8 tiver fabricação ou produção deste gênero, em quantidade
superior ao seu consumo, o exportará e, no uso das suas faculdades
constitucionais, cobrará o Imposto de Exportação.
Em relação determinadamente ao Imposto da Aguardente,
convém chegar ao argumento que me interessa e não pode deixar de
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interessar à Câmara e que vem a ser que a Comissão de Finanças encontrou uma previsão de Receita muito inferior à previsão da Despesa
na proposta do Executivo. Verificou que, em relação aos impostos
aduaneiros, a previsão do Executivo não podia ser atingida; resistiu
quanto pôde à idéia de impor novas tributações. Verificou, porém, que
era impossível conseguir ao menos equilíbrio orçamentário relativo,
sem novas tributações, porque não era possível reduzir de chofre
despesas em 80 ou 100 mil contos, e se não podia reduzir a Despesa em
80 ou 100 mil contos de uma só vez, e se, como é sabido, não podíamos
recorrer ao crédito, que havia a Comissão de Finanças de propor à
Câmara senão isto? Aumentar de algum modo a Receita!
O Sr. José Bezerra -- Vão ser taxadas as fábricas, que se terão de
fechar.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - O Imposto de Consumo
deve ser pago pelo consumidor. O nobre Deputado, representante de
Pernambuco, não cogita senão da aguardente fabricada pelos produtores
de açúcar.
O Sr. José Bezerra - Perdão; referi-me às duas classes: os que
fazem somente aguardente e os que aproveitam os resíduos do açúcar.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Continuando o meu
período: não cogita senão dos fabricantes de açúcar quar1do diz que
serão forçados a não o fabricar, porque não têm emprego a dar ao mel,
aos resíduos da cana. Os produtores do açúcar representam nesta
quadra de calamidades para os produtores do Brasil talvez a única classe
privilegiada e, porventura, a única que, no momento, poderá vender o
seu gênero no estrangeiro.
O Sr. Manoel Borba- V. Exa. está enganado.

E uma

ilusão.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Não é possível decretar ...
O Sr. José Bezerra - Por ora, nós vivemos de esperanças. Temos
tido decênios de prosperidade e decênios de miséria.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não é possível, não foi
jamais razoável, não seria tolerável que uma assembléia política votasse
tal ou qual taxa de consumo, tendo em mira a região que tal imposto
vá afetar; é preciso, nós não podemos deixar de ter a pupila alta, firme,
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segura, para ver alguma causa do futuro. Nós estamos legislando para
1915, e eu lhes digo, sob minha responsabilidade, que de todos os
produtos nacionais é talvez o açúcar o único que conta, ao menos,
digamos, com esperanças para o ano que vem.
O Sr. José Bezerra- Infelizmente, V. Exa. não conhece a situação dos produtores para defendê-los na Câmara.
O SR: CARLOS PEIXOTO FILHO - Infelizmente, porque não
sou produtor de açúcar; e V. Exa. diz bem: infelizmente. Conheço,
entretanto, a fabricação de açúcar, e devo dizer a V. Exa. que no
município do qual não sou representante, porque sou representante
da União Federal. ..
O Sr. José Bezerra - Como todos os outros Deputados.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ... no município o!1de
resido, há larga fabricação de aguardente e há uma usina de açúcar.
Como vêem, é aquilo, exatamente, de que se trata.
O fabricante de açúcar não visa determinadamente fabricar o
álcool; ele aproveita os resíduos para o álcool inferior, para o consumo.
Esta é a verdade.
Quanto ao que diz o ilustre colega com relação à produção e
venda do açúcar, repito serem os fabricantes desse gênero os únicos
produtores nacionais que contam com perspectiva lisonjeira para 1915,
pois que os outros só contam com a ruína.
O Sr. José Bezerra - Posso assegurar a V. Exa. que os fabricantes
de açúcar repontam os seus lucros na fabricação do álcool, porque o
preço de venda da cana, em relação ao açúcar, não permite margem de
resultado senão nessas condições.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não posso aceitar o seu
argumento.
Tenho visto sob meus olhos contas de grandes lucros e o açúcar
desde que esteja dando mais de 12$, há de dar, fatalmente, lucro; mas
lucro garantido, sem a menor dúvida.
Além de tudo, já que somos obrigados a discutir a tributação da
aguardente, tendo em mira a situação especial dos produtores A, 8 ou
C, deverei dizer que os grandes fabricantes, que são aqueles que empregam maior esforço, são justamente aqueles que têm maior lucro;
primeiro, porque das canas que eles próprios plantam têm lucro assegu396

rado, e, em segundo, porque,quanto às canas que compram, o preço é
proporcional ao mercado.
Se alguém reclamasse, seria o fornecedor da cana, o pequeno
plantador. Esse, porém, não irá reclamar.
O Sr. José Bezerra - Os interesses estão perfeitamente conjugados.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -É exato; apenas, no balanço de fim de ano, os lucros se distribuem assim: para os pequenos
plantadores, o direito de viverem, de não morrerem de fome; para os
grandes fabricantes, o direito de enriquecerem, de fazerem fortuna!
Eu os conheço, eu os tenho visto.
O Sr. José Bezerra- Ganham muito, mas até agora não puderam
montar os maquinismos modernos. As fábricas aperfeiçoadas, que
existem em todo o mundo, não existem no Brasil.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Não puderam montar!. ..
V. Exa., Sr. Presidente, me relevará discutir em diálogo.
Não puderam montar, porque têm lucros e não se querem
despojar deles para o melhoramento do seu produto!
Era preciso - é regra de concorrência mundial -era preciso que
fossem forçados a melhorar os processos de fabricação para só assim
auferirem lucros; de outro modo é natural que não os melhorem.
O Sr. Costa Ribeiro indústria.

Não têm capitais para aumentar a sua

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Quem não tem capitais não
os emprega, está claro. A indústria é, indiscutivelmente, questão de
capitais. Em toda a parte do mundo, Sr. Presidente, a indústria depende
de capitais, mas não posso, no momento, estar atendendo a essas
considerações.
Naturalmente, quem tem um bom trabalho organizado, tem
crédito, e crédito é capital. Não posso responder de outra maneira. O
argumento empregado é exatamente o oposto.
Os argumentos dos congressos de cana-de-açúcar têm sido da
ordem deste, que é realmente de deitar açúcar na boca da gente: deixem
que os grandes fabricantes obtenham avultados lucros e então verão
como a produção vai melhorar, sendo aplicados estes lucros na montagem de vários aparelhos.
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Ora, Senhores, isto é da infância da arte! Deixemos que aufiram
grandes lucros, que eles saberão dar caminho a esses lucros, embolsando-os, enriquecendo.
Um Sr. Deputado - O capital fatalmente há de procurar renda.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Não o contesto; mas desejo
que justamente aqueles que desfrutam as vantagens desses capitais, que
têm os maiores lucros, concorram para as despesas públicas, nesta
quadra de salvação pública. Esta é a verdade.
Eu dizia e desejo repetir aos Srs. Deputados que a Comissão
relutou quanto pôde em propor nova tributação ou em aumentar a
antiga. Ela se viu forçada a fazê-lo; não teve outro recurso; outros
recursos não foram descobertos ainda; toda a gente discute, mas sem
apontá-los.
Tendo de aumentar os recursos da Receita, não teve remédio
senão se voltar para as taxas de consumo, pela razão simples e numérica
de que a não ser o Imposto de Importação, que é justamente aquele
cujo desfalque procuramos cobrir, a não ser este, era o de Consumo que
poderia dar maior receita à União.
A Comissão, entrando em indagações, neste particular, verificou
que, se a proposta do Executivo mencionava 60.000 contos como
total da renda pelo que ele produziu no primeiro semestre deste ano, é
certo. que o Imposto de Consumo não ascenderá nem a 40.000.
Verificado isto, a Comissão voltou-se para o fumo, para o álcool,
mercadorias que não são de primeira necessidade, porque aí a tributação era menos antipática e de preferência voltou-se para tributar aqueles
que melhor pudessem suportar a tributação.
O Sr. José Bezerra- E liquidará essa indústria.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Essa indústria, desgraçada·
mente, não será liquidada.
Em toda -a parte do mundo se tem repetido essa mesma cousa.
E preciso que o nosso raio visual vá um pouco além do nosso
engenho; do contrário não chegaremos a resultado.
Em toda a parte do mundo, as tentativas de aumento do Imposto
de Consumo sobre o álcool despertam a mais violenta oposição; em
seguida se aplicam os impostos e, desgraçadamente, o consumo não
diminui.
Isso se deu na Inglaterra; isso se dá em toda a parte do mundo.
Mas, se o perigo que corre a tributação nova, proposta pela
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Comissão de Finanças, é este único, de extinguir-se o consumo da
aguardente, como bebida, nós ainda teríamos que lucrar com o prejuízo
do Tesouro.
A indústria do açúcar continuará ganhando, como tem ganho,
até agora.
O Sr. José Bezerra - Não apoiado; ela é mundialmente pobre.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Serei, talvez, forçado a
empregar argumentos nominais.
Há menos de um ano ouvi de um produtor de açúcar a narração
de que tinha apurado 500 contos Iíquidos, em um ano.
O Sr. José Bezerra - Mas, V. Exa. verificaria, em um ano anterior, o deficit, em igual quantia, desse mesmo produtor.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Sr. Presidente, uma indústria que permite, de qualquer forma, o benefício, a um indivíduo, de
500 contos Iíquidos em um ano, não é uma indústria digna, digamos
assim, da comiseração da Câmara.
~ só isto que eu quero acentuar.
O Sr. José Bezerra- As condições dessa indústria não são, como
V. Exa. diz, prósperas, nem ela é tão rendosa.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ~· uma indústria que
obedece aos péssimos processos rotineiros do nosso País, e com a qual
se dá este velho ritmo: no momento em que a aguardente e ô açúcar
sobem a preços exagerados, todo mundo vai plantar a cana, e, depois,
quando, como conseqüência, descem a preços ínfimos, há esta queixa.
O Sr. José Bezerra -Está V. Exa. confessando que esta indústria
tem vivido em alternativas de lucros e prejuízos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - A isto não podemos dar
remédio. A tributação instituída é sobre o consumo.
Se, como disse o nobre Deputado, devemos visar a exportação
do álcool e da aguardente; ainda vou ao encontro dos seus desejos,
porque ...
O Sr. José Bezerra- Não falei nisto.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Discutia-se o Imposto da
Aguardente, e V. Exa. disse, creio eu, que era preciso exportar; não se
podia referir senão àquilo de que se tratava. Direi da aguardente o
mesmo que disse do açúcar, que a criação do Imposto de Consumo
Interno é um meio indireto de favorecer, de incrementar a exportação
para o estrangeiro.
Mas, não se quer jsto; o que se quer continuar é no gozo dos
benefícios até agora colhidos. E, talvez, justo que assim se faça ...
Mas, Sr. Presidente, muni-me, propositadamente, de documentos.
Aqui estão as respostas de quase todos os Governadores dos
Estados. Quase todos tributam o álcool, sob a forma de consumo, e
alguns largamente.
Verifico, por exemplo, que no Rio Grande do Sul, Estado
progressista, cuja orientação é bem conhecida, a tributação é de 480
réis para a aguardente e 360 para o álcool, o que está muito longe dos
60 réis, que vamos votar.
Em São Paulo, na Bahia, também estão tributados. E o argumento de que os Estados, tributando, nós não o podemos fazer, é de si
mesmo inconsistente.
Trata-se do uso de uma faculdade constitucional, que deixou,
cumulativamente, à União e aos Estados, o direito de lançarem taxas de
consumo.
Sr. Presidente, não há objeção que possa prevalecer; convola-se
de uma para outra e eu procurei, ainda que desalinhadamente, acudir a
todas elas.
Não quis discutir sob o ponto de vista de humanidade.
Eu já disse no meu parecer, sob outro aspecto, que não há dúvida
de que é necessário à União encontrar na taxa de consumo meios de
descobrir mais 20.000 contos para a Receita. Isto posto, recorremos
ao fumo e diretamente ao álcool.
Além disso, estamos em um País em que se lança sobre o sal
de cozinha Imposto de Consumo na proporção de 40% e o sal, naturalmente, paga impostos de exportação nos Estados, onde essa indústria
é explorada. Estamos em um País onde se tributam as especialidades
farmacêuticas e artigos de primeira necessidade, em proporção não
pequena.
E razoável que em um País desta natureza, em um momento de
angústia, em que precisamos promover a nossa reabilitação financeira
e sobretudo moral, fiquemos - perdoem a expressão - chicanando
sobre uma tributação nova, versando sobre aguardente e sobre álcool,
isto é, aquela que melhor resultado deve e pode produzir sobre todos
os pontos de vista? Penso que não.
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Acredito que . a Câmara, não se deixando impressionar por
preocupações regionalistas, que interiorizam a nossa conduta, acredito
que a Câmara~ afastado. esse ponto de vista, que é estranho à nossa
discussão, não deixará de dar apoio ao projeto da Comissão, votando
uma tributação que é módica.
O Brasil bendirá o ato da Câmara, porque teremos poupado à
nossa raça dias assaz amargos no futuro. (Muito bem; muito bem. O
orador é cumprimentado.)
O Sr. Antônio Carlos- Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado
Antônio Carlos.
O Sr. Antônio Carlos (pela ordem) - Sr. Presidente, ouvi com
atenção máxima as palavras do ilustre representante de Pernambuco,
não só pela autoridade que tem, como por haver S. Exa. invocado os
respeitabilíssimos interesses dos Estados do Norte do Brasil, para os
quais, é claro, grandes são as minhas mais carinhosas simpatias.
Devo dizer, porém, Sr. Presidente, que estou divergente das
considerações que S. Exa. acaba de aduzir perante a Câmara, e, sinceramente, lastimo tornar pública esta divergência.
A missão, Sr. Presidente, que nesta hora se antolha ao Parlamento
brasileiro e ao Governo, e já tem sido tantas vezes assinaladas, é das de
mais difícil execução.
Infelizmente, não será possível cumpri-la sem que tenhamos de
ferir certos interesses do trabalho nacional, os quais, é claro, melhor
fora permanecerem isentos de encargos novos, principalmente quando,
como muito bem disse o ilustre Deputado, os representantes desse
trabalho nacional em nada concorreram para a difícil situação financeira que atravessamos.
A criação desse imposto, que figura no projeto de Orçamento da
Receita, não foi decretada pela Comissão de Finanças, senão em
observância aos interesses superiores da nossa Pátria e por havermos
considerado que, para a solução do problema financeiro, no seu aspecto
relativo à Receita, impossível seria encontrar fórmulas que melhor
conciliassem o interesse do trabalho nacional com o interesse do
Tesouro Público.
Assinalarei à Câmara que todas as possibilidades tributárias foram
examinadas pela Comissão de Finanças, inclusive, sobretudo, esta que,
nos últimos tempos, tão debatida tem sido, a do Imposto de Renda; e
pareceu-nos que a obra da Comissão seria mais desacertada se, porven-
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tura, nos tivéssemos dirigido por este caminho, ao invés de ficarmos no
da multiplicação de outras figuras do imposto de Consumo, tais aquelas
que figuram no projeto e, dentre elas, como capaz de produzir maior
renda, a do Imposto sobre a Aguardente.
Sr. Presidente, sempre ouvi dizer, cada vez que se cogita de
tributar a aguardente, que este produto não resiste ao imposto, e vejo,
em seguida, na execução das respectivas leis, que o inverso ocorre; que
este produto resiste sobranceiramente às mais graves tributações.
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Selagem dos Estoques

26.07.1915
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Álvaro
Baptista.
O Sr. Álvaro Baptista (pela ordem- sem revisão do orador)- Sr.
Presidente, acabo de ouvir as palavras do nobre líder da Bancada
paulista e regozijo-me porque S. Exa. me faz a justiça de crer que não
teve outros motivos a apresentação do meu requerimento senão os do
interesse nacional.
Em momento tão triste para o nosso País, na hora em que todos
nós tememos pelo dia de amanhã, e quando esperamos que seja lido o
projeto de lei de salvação pública, da grande lei que venha para sempre
afastar as dificuldades da nossa marcha econômica e financeira, julguei,
como V. Exa. igualmente julgará, que não seria inconveniente aumentar
um pouco o nosso haver relativamente ao nosso débito.
Eu quisera, portanto, inscrever no haver os 50 mil contos que,
dizem, possuímos na Alemanha; eu quisera ver inscritas no haver do
Tesouro de São Paulo as enormes quantias que representam milhares
e milhares de sacos de café que estavam em estoque nas praças de
Hamburgo e Antuérpia.
Não é que eu desconfie da orientação dada a essas negociações
pelo ilustre Ministro do Exterior; não é que eu não tenha plena confiança na capacidade, atividade e empenho de S. Exa. para fazer a defesa
dos negócios nacionais. Mas os meses se passam, estamos em· aperturas
e precisamos balancear o nosso crédito e o nosso débito. Só por este
meio chegaremos a uma solução capaz de remover os embaraços que
todos nós sentimos e as dificuldades que todos nós prevemos para o
dia de amanhã.
Tenho dito. (Muito bem; muito bem.)
(Aprovado o referido requerimento do Sr. Álvaro Baptista.)

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o seguinte requerimento oferecido na sessão de hoje pelo Sr. Barbosa Lima:
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"Requeiro se solicitem do Poder Executivo as seguintes
informações:·
Qual a importância em réis, discriminadamente por Ministérios, resultante do desconto ou imposto sobre vencimentos, nos
termos do art. 1<?, item 4, n<? 31; do art. 2<?, item 7 (imposto de
5% sobre salário, jornal, etc.), da Lei n<? 2.710, de 31 de dezembro de 1913, durante o 1<?semestre do corrente ano?"
É aprovado.

O Sr. Presidente - Passa-se às votações constantes da Ordem do
Dia.
Votação do Parecer n<? 82, de 1915, considerando inconveniente
a alteração do dispositivo legal sobre a selagem dos estoques; com voto
em separado do Sr. Vespúcio de Abreu (discussão única).
O Sr. Vicente Piragibe- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Vicente Piragibe (pela ordem - sem revisão do orador) Sr. Presidente, nos termos expressos do Regimento e de acordo
com o rigor com que a Mesa costuma cumprir esse dispositivo de nossa
lei interna, vou fazer ligeiras considerações para encaminhar a votação
do parecer.
Da última vez que tive a honra de me dirigir à Câmara, salientei
que se tratava de tornar efetiva uma lei, positiva e claramente, de efeitos
retroativos.
O Sr. Maurício de Lacerda- Quer dizer inconstitucional.
O Sr. Vicente Piragibe - Inconstitucional. E para tornar patente
que realmente é disso que se trata, basta considerar as duas faces
principais de toda a riqueza, a produção e o consumo, ou seja, o
produtor e o consumidor.
Diz-se que se trata de imposto de consumo, mas em que momento é que se inicia essa segunda fase do consumo da riqueza? Exatamente
naquele em que o produtor entrega o seu produto. E tanto assim é,
tanto assim tem sido considerado que esses impostos de consumo são
cobrados exatamente no momento em que deixam o produtor para
entrar no consumo, isto é, na saída das fábricas e na saída das alfândegas.
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O estoque que se quer lançar foi recebido pelo consumidor muito
antes da existência dessa lei que manda selar.
O único dispositivo a que se apegam os adeptos dessa selagem dos
estoques é o que autoriza o Governo a vender por prazo não excedente
de seis meses os selos necessários para a selagem. É uma simples autorização. Diz-se, por outro lado, que o consumidor é que vai pagar a
selagem. Em primeiro lugar não se sabem em que prazo esses estoques
vão ser vendidos para que o intermediário receba a restituição; em
segundo, se é o consumidor que vai pagar, a selagem vem dificultar as
condições de vida, em uma quadra de fome e de miséria.
Sr. Presidente, eu não preciso, para interpretar fielmente o
pensamento da lei, trazer para aqui o velho e batido ensinamento de
Modestinus, muito menos as lições de Brawz sobre interpretação de
leis. O simples bom senso, a simples boa fé são suficientes para mostrar
que o legislador não tinha o pensamento de arrancar do comércio
milhares e milhares de contos, sem haver comportado essas cifras na
Receita do Estado.
Dadas estas ligeiras explicações, requeiro a V. Exa. que consulte
a Casa sobre se concede preferência para o voto em separado. (Muito
bem; muito bem.)

O Sr. Vespúcio de Abreu - Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Vespúcio de Abreu (pela ordem -sem revisão do orador) Sr. Presidente, V. Exa. e a Câmara acabam de ouvir o discurso
proferido pelo ilustre Deputado rio-grandense sobre a questão da
selagem dos estoques.
S. Exa. parece não ter compreendido aquilo que escrevi no meu
voto em separado, porquanto disse que a questão da selagem fica
resolvida desde que aprovando-se o parecer da maioria da Comissão,
nesse parecer se aconselhe ao Governo que reveja o Regulamento
respectivo, visto que ele excedeu ou exorbitou da autorização legal.
Mas no próprio parecer, o que consta a respeito é que o Regulamento excedeu a autorização legal, porque estendeu a selagem a
alguns estoques, não como na autorização preceituava a lei, para os
produtos que forem agora mandados selar, mas sim para aqueles que
já eram selados e cujo selo foi aumentado.
Neste ponto é que o parecer da Comissão se refere à circunstância
de que o Regulamento exorbitou, e não em outros pontos.
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Tive o ensejo de, no voto em separado, mostrar que a disposição
mandando selar estoques só existia na lei do Orçamento acidentalmente. No corpo do orçamento da Receita não se faz o cômputo do
quantum devia render esta selagem dos estoques, senão do quantum
devia render o novo imposto do selo de consumo aplicado sobre as
mercadorias. Nas demais disposições só se encontra uma em que se
autoriza o Governo a, com o prazo de seis meses, vender os selos
próprios para a selagem dos estoques.
Nestas condições, meu voto em separado, não se tratando, como
se fez sentir aqui, de modificar a lei orçamentária, em disposição
explícita, clara ou insofismável, não podia terminar por projeto de lei;
ele apenas era uma opinião que, sendo pessoal, como foi, podia ter
sido adotada pela Comissão: uma opinião em que, da mesma forma
que no parecer da maioria da Comissão se aconselhava o Governo a
cumprir a disposição da Receita, se aconselhava no voto em separado
a não cumprir, visto que se tratava de uma autorização e dependia da
vontade do Governo cumpri-la ou não.
Não há, na verdade, esta tão decantada modificação em uma lei
orçamentária durante o tempo de sua execução. Absolutamente não
se cogitou de suprimir um dispositivo taxativo; tratou-se apenas de
aconselhar ao Governo o cumprimento ou não cumprimento de uma
autorização que vem na cauda do orçamento da Receita.
Era esta a explicação que eu queria dar. (Muito bem; muito
bem.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem- sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, tive a honra de relatar o parecer cuja votação
está entregue à deliberação da Câmara.
Porque o voto em separado formulava apenas o desejo de que a
Câmara autorizasse o Governo a não cumprir a lei da Receita e não
concluía por projeto neste sentido, supus que não pudesse haver, nesta
Casa, possibilidade, sequer, de impugnação ao parecer da maioria da
Comissão de Finanças.
Eu me penitencio do meu erro e peço licença para, em duas
palavras, acentuar que aqueles mesmos que fizeram maior ruído com
sua reclamação, já de público se manifestaram satisfeitos com a deliberação da maioria da Comissão de Finanças, e assim se manifestaram em
reunião realizada na Associação Comercial desta Capital, reunião em

406

que o ilustre presidente dessa associação manifestou seu modo de
sentir, seu modo de pensar a tal respeito.
Como quer que seja, porém, é certo que a disposição da lei
vigente, que eu posso repetir quase literalmente de memória, diz: "Para
a selagem do estoque de mercadorias existentes em 31 de dezembro
de 1914, fica o Governo autorizado a vender estampilhas, a prazo não
excedente de seis meses".
Sr. Presidente, posso dispensar-me de fazer a análise desse texto.
O que é facultativo nessa disposição é a venda de selos a prazo
ou a vista. Aquilo que se faculta ao Governo é vender a prazo estampilhas para a selagem de est"'ques existentes em 31 de dezembro de 1914.
Agora, não é facultativa, é imperativa, pela Receita, a selagem
dos estoques.
Como contra ela reclamavam as classes contribuintes, no legítimo
exercício de seus direitos, foi por isso, precisamente por isso que,
chamada a atenção da Ccfri1issão de Finanças para o caso, discutiu-senem se podia deixar de discutir - a possibilidade de modificar, dentro
do exercício, uma disposição da lei orçamentária vigente.
Para não se cobrar, para não se fazer pagar a selagem dos estoques, rigorosamente, formalmente, para impedir esse pagamento, é
mister modificar a lei vigente. Por isso se discutiu na Comissão de
Finanças sobre a legalidade ou conveniência de estabelecer este precedente.
Debatido, porém, todo o assunto e - devo acrescentar, porque
não há nisto inconveniente, a meu ver- sendo a discussão acompanhada por aqueles mesmos que se diziam que se apresentavam como os
representantes, pelo menos da parte mais importante do comércio,
quais são os representantes do comércio desta Capital, onde se acumulam as casas importadoras, onde, portanto, a obrigação da selagem
dos estoques ~ faria sentir com maior peso, discutido o assunto e
acompanhada a discussão pelos representantes dos interessados, pareceu
possível descobrir, na própria execução do preceito legal, uma forma
acentuada, por força da qual o Executivo manifestasse, não direi
indulgência, mas benignidade na inteligência do preceito legislativo,
satisfazendo em grande parte os interesses da classe comercial e resguardando, como lhe incumbe, e a nós, sobretudo, os altos interesses do
fisco, e, mais ainda, os altos interesses da autoridade legal. Foi este o
segundo ponto apurado por maioria na Comissão de Finanças.
E, aindà a esse respeito, julgo poder assegurar que o Sr. Ministro
da Fazenda, como parcela do Poder Executivo, está disposto a, modificando o Regulamento, na parte em que ele excede das disposições da
lei, restabelecer de certo modo o equilíbrio entre os interesses do
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Tesouro e os dos contribuintes, aproveitando esta oportunidade da
modificação a que aludo para fazer algumas outras, com as quais visa a
favorecer, com maior benignidade ou indulgência, os interesses desses
mesmos contribuintes.
O Sr. Maurício de Lacerda - Portanto, reconhece que há anomalia ou discordância entre a lei da Receita e o Regulamento.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Este ponto é vencido.
O Sr. Maurício de Lacerda - E que V. Exa. prefere seja o
Ministro da Fazenda quem altere a lei, a que seja o Congresso, ao
qual, entretanto, cabe legislar.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Vê V. Exa., Sr. Presidente,
que o interesse de aclarar a questão vai me levar a ficar mais alguns
minutos na tribuna.
V. Exa. me perdoe, mas é evidente que há um equívoco. Esta
parte de excesso do Regulamento sobre a disposição legal é indubitável;
a respeito dela ninguém discute; o parecer se manifesta de modo
explícito, dizendo que a Câmara não tem o direito de esconder que o
Regulamento excedeu à lei e que, portanto, nenhum contribuinte é
obrigado a cumpri-lo e só o fará se não se quiser dar ao trabalho de
recorrer ao Poder Judiciário. Tudo isto se diz no parecer.
O Sr. Maurício de Lacerda- A outra parte do meu aparte é mais
importante e diz com o que V. Exa. vinha expondo, isto é, que o
Ministro da Fazenda reconhece que há pontos a alterar e vai alterá-los,
alterando o Regulamento. Não foi isto que V. Exa. disse?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não foi isto que eu disse.
O Sr. Maurício de Lacerda - Não há pontos que o Congresso
deve examinar?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Há uma parte legislativa
que eu procurei reproduzir de memória e outra parte regulamentar,
de aplicação, sobre a qual nada temos a dizer, sobre a qual não nos
coube, não nos cabe, não nos caberá ação alguma; e foi por issso que
afirmei que ao Ministério da Fazenda parecia razoável aparar algumas
asperezas do Regulamento anteriormente expedido e ainda não em
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vigor; e que ele aproveitaria o ensejo que tem, de restabelecer a lei,
pondo o Regulamento de acordo com ela, aproveitaria essa oportunidade para ir um pouco além e aparar essas asperezas no que lhe
parecesse justo.
Neste caso intervim apenas acompanhando o que se passava com
o interesse de poder reproduzir à Comissão tudo quanto havia de
proveitoso sobre o assunto, não que tivesse autoridade alguma quanto
a este ponto, visto como a parte regulamentar é exclusivamente da
competência do Poder Executivo; bom ou mau o Regulamento está
regulamentando um artigo da Receita, e somente sobre este poderemos
nos manifestar.
Quanto ao modo de dar inteligência a este preceito, sobretudo
em matéria de imposto de consumo, há realmente uma série de medidas, cada uma das quais acarreta dificuldades de aplicação, bastando
dizer que toda esta aplicação ou execução significa, afinal, a eterna
luta entre o contribuinte e o fisco; o primeiro procurando furtar-se ao
pagamento, à exação fiscal, e o segundo, procurando, naturalmente,
tornar exigível, praticamente realizável, a intenção do legislador.
Ainda esta manhã soube, por informações de interessados, que
a mesma cousa - e aproveito a oportunidade para o denunciar da
tribuna - que se praticou durante cerca de 10 anos, com fraude
perfeita, completa, indiscutível, dos interesses do Tesouro em relação
ao fumo, se está ainda a praticar, neste momento, nesta Capital, em
relação ao álcool: é o famoso sistema da remessa dos gêneros acompanhados dos selos r:netidos em um invólucro, selos de que se faz moeda,
dados ao vendedor como se fosse um desconto nas respectivas contas
de pagamento.
Isto se fez diante da cegueira do fisco durante 1.0 anos, nesta
Capital, em relação ao fumo; empregaram-se envelopes especiais, de
papel parafinado, para que os selos não se estragassem e fossem intactos
devolvidos, como desconto na conta de pagamentos; isto se pretende
continuar ainda a fazer.
São estas modalidades, todas próprias da aplicação que constituem objeto do Regulamento, e até onde não pode absolutamente ir,
nem convém de todo que vá, a ação do legislador, porque esta ação
não pode ter uma orientação de conjunto, que deve e pode ter a ação
do Poder Executivo.
Peço perdão a V. Exa., Sr. Presidente, por ter sido obrigado a
esta digressão.
Temos um preceito claro e indiscutível da lei da Receita a uma
série de reclamações formuladas contra a execução deste preceito. A
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este propósito, ouvida a Comissão de Finanças, a Comissão poderia,
no sentido vulgar do vocábulo, ter resolvido modificar no correr do
exercício a disposição legislativa, por ela própria inserta no corpo do
Orçamento, quando não preferisse tomar outra providência.
Eu próprio hesitei, durante algum tempo, se conviria ou não
adotar qualquer medida nesse sentido. Entendi, afinal, e, comigo, a
maioria da Comissão, que era um mau precedente e havia inconveniência em se o fazer durante o exercício. Por isso, o parecer da maioria da
Comissão, em substância, manda apenas que se mantenha integralmente
o dispositivo da lei da Receita.
Como consideração à parte não dispositiva do parecer, mas
expositiva, o relator, apoiado pelos seus colegas de Comissão, em
maioria, sugeriu ao Governo a possibilidade de atenuar essas arestas e
facilitar um pouco a ação do fisco, tornando-a menos severa em relação
aos contribuintes.
Acredito que o Governo vai fazê-lo; mas o fará por sua própria
conta e no exercício de sua função regulamentadora, e mais nada.
Em relação ao voto em separado, não sei como a maioria da
Câmara poderia dar-lhe preferência. Não me é dado mesmo compreender que significação poderia ter a sua aprovação pela Câmara, porque
nós da maioria da Comissão de Finanças podíamos nos limitar ao que
fizemos; isto é, a propor que fosse mantida a lei da Receita, pois que,
votada por maioria nesta Casa a conclusão deste parecer, nada haveria
a alterar na lei, que continuaria em vigor; mas, para que o Governo
ficasse autorizado a não exigir a extensão dos novos impostos de
consumo aos estoques de mercadorias, seria preciso que houvesse uma
disposição legislativa tomada por ambas as Casas do Congresso, um
projeto que autorizasse o Governo a não cumprir a disposição da
Receita a que se alude. (Muito bem.)
O voto em separado, portanto, importaria, deveria importar na
revogação do texto da lei da Receita, e é isto o que ele não pode fazer
sem haver concluído por um projeto. (Apoiados.)
Por isso não supus, absolutamente, fosse possível, nesta Casa,
ainda que saiba que o assunto é daqueles que interessam diretamente
aos que nos são mais chegados, pedir preferência para a aprovação do
voto em separado.
O Sr. Maurício de Lacerda - Para se rejeitar o voto de V. Exd.,
deixando de pé e sub judice a questão, até que fosse formulado um
projeto, já que o honrado autor do voto em separado não teve essa
iniciativa.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Para rejeitar o meu voto ou
o voto da maioria da Comissão é bastante apenas não aprová-lo.
O Sr. Maurício de Lacerda- Quis-se complicar mais o processo ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Então, "aos infiéis, Senhor ... ", Deputado, "aos infiéis e não a mim que creio o que podeis".
(Riso.)

Pensava eu, portanto, que a Câmara o que poderia fazer era
simplesmente não aprovar o voto da maioria da Comissão e nada mais;
entretanto, estabelece-se preferência ou discute-se um voto em separado, e ia eu perguntar à Câmara quando o nobre Deputado me deu a
honra de sua interrupção: estará ela disposta a chegar até o ponto de
aprovar um voto em separado em que se manifesta o desejo de que a
Câmara, um dos ramos do Poder Legislativo, autorize o Governo a
não cumprir uma disposição da lei da Receita?
A Câmara não pode manifestar assim esse desejo! Se o tem, deve
exprimi-lo por um projeto. É o que deviam e podiam ter feito os que
pleiteiam a revogação da disposição da lei.
O Sr. Pedro Moacyr- Aliás, aprovando o parecer da maioria da
Comissão, a Câmara se limita a aprovar uma opinião, muito respeitável,
é verdade ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Sem dúvida; e, se o nobre
Deputado me dá licença, direi que a resposta à sua objeção é a que já
dei, isto é, que a aprovação de um parecer que opina pela manutenção
de um preceito de lei em vigor é a causa única que a Câmara pode fazer.
A aprovação de um voto em separado em que se opina pela revogação
da lei não pode ser feita de forma platônica, mas por meio de um
projeto.
O Sr. Pedro Moacyr- Em nenhum dos casos a Câmara se manifestará por projeto de lei, mas por uma de duas opiniões; ou a favor da
de V. Exa. e contra a do Sr. Vespúcio de Abreu, ou contra a de V. Exa.
e a favor da do Sr. Vespúcio de Abreu. Em resumo: manifesta-se sempre
entre opiniões.
Um Sr. Deputado- Sem resultados práticos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - V. Exa. me perdoe, Sr.
Presidente, mas a clareza às vezes deve permitir a violação do Regimento.
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O Sr. Pedro Moacyr- A Câmara está entre duas opiniões: a da
maioria da Comissão de Finanças, que é pela manutenção da lei, e a
do Sr. Vespúcio de Abreu, que aconselha o Governo a não manter a
lei ou reformar o Regulamento.
Trata-se de aprovar, portanto, uma das duas opiniões em litígio;
é o que digo.
O Sr. Leão Velloso -Mas a Câmara não vota opiniões.
O Sr. Pedro Moacyr- E justamente o que afirmo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Peço licença ao nobre
representante do Rio de Janeiro para uma observação. Quando S. Exa.
diz que a Câmara tem que se manifestar entre uma das duas opiniões,
estamos de acordo, salvo se as opiniões fossem três, quatro ou mais,
entre as quais ela tivesse que escolher. No caso, a minha observação é
a seguinte: há, de um lado, a opinião, digamos, já que S. Exa. faz
questão, a opinião da maioria da Comissão de Finanças, no sentido de
ser mantida a lei, e esta, uma vez aprovada, não exige nenhum complemento, nada mais requer, fica a lei de pé; há, de outro lado, a aspiração
manifestada no voto em separado, que se devia ter concretizado,
que se devia ter traduzido em um projeto de lei, para ter eficácia,
para ter eficiência.
Não é lícito a esta Assembléia manifestar platônicamente o
desejo de que ela própria autorize o Governo a revogar uma lei.
O Sr. Pedro Moacyr- Estamos ainda de acordo.
V. Exa. diz: Mantenha-se a lei. E o voto em separado diz: Mantenha-se a lei, mas peçamos ao Governo que modifique o Regulamento.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Eu já estou incorrendo
nas iras da Presidência, e com toda a razão ... (Riso.)
O que disse é que há disposição da Receita que manda cobrar
selo sobre estoques. O voto em separado não se limita a manifestar a
aspiração de que o Governo modifique o Regulamento; quer que a
Câmara o autorize a não estender a selagem ao estoque, isto é, a revogar
a lei.
O Sr. Pedro Moacyr- O Regulamento.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Não, a lei.
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Um Sr. Deputado- O que há é uma simples autorização.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Perdão.
O Sr. Vespúcio de Abreu - O art. 29da lei diz: "Fica o Governo
autorizado a..."
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Peço, Sr. Presidente, a
V. Exa. para me fazer remeter a lei do Orçamento deste ano.
O Sr. Pedro Moacyr - Aliás, eu estou me baseando na opinião
dos doutores da Comissão de Finanças.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Sr. Presidente, eu hoje
esgoto toda a paciência de que V. Exa. está dando largas provas em
relação ao seu humilde colega.
O Sr. Pedro Moacyr - E é V. Exa. o autor de uma reforma do
Regimento!
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- O fato de que a disposição
esteja contida no art. 29, cujo primeiro enunciado é: "Fica o Governo
autorizado ... ", é um elemento de valor meramente aparente. Toda a
própria lei de Orçamento é um ato de autorização, nem há a menor
dúvida.
Mas a confusão que se procurou levantar provém do seguinte: "O
imposto sobre o fumo desfiado será pago à saída da fábrica, etc.", isto
é, forma imperativa.
Dentro desta autorização do art. 29 há uma série de dispositivos
de forma imperativa. Não há dúvida, em técnica orçamentária não
se discute sequer este ponto. Depois de várias disposições de forma
imperativa, se diz, em relação aos estoques: "Para os estoques atualmente existentes nas casas comerciais dos produtos agoratributadospoderá
o Governo vender estampilhas a prazo nunca excedente de seis meses".
A leitura desse preceito fez com que muita gente supusesse que
o Governo estava autorizado a cobrar ou não cobrar o selo sobre os
estoques. Não é isso. A autorização facultativa é para vender o selo,
ou não vender, a prazo nunca excedente de seis meses. É um caso de
vernáculo, de simples análise.
O Sr. Vespúcio de Abreu- Não há outra autorização. Se V. Exa.
mostrar qualquer outra eu retiro meu voto em separado.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Quem afirmou que havia
outra?
O Sr. Vespúcio de Abreu - V. Exa., há pouco, quando começou
seu discurso ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Eu disse à Câmara, procurei
reproduzir de memória a disposição e reproduzi o que está aqui
escrito: "Para o estoque atualmente existente nas casas comerciais
dos produtos agora tributados poderá o Governo vender estampilhas,
a prazo nunca excedente de seis meses".
Peço Iicença para pôr em dúvida a afirmação do nobre Deputado
e assegurar que não disse.
Eu só disse o que acabo de repetir e aí estão as notas taqu igráficas, que poderão ser consultadas hoje, amanhã, depois, quando
quiserem: que a selagem dos estoques, pensa a maioria da Comissão de
Finanças, é obrigatória; o que é facultativo é a venda ou não, a prazo,
das estampilhas.
Foi isto, nada mais, nada menos, e toda a Câmara ouviu.
Por todas estas razões, que me dispenso de repetir, mas que estão
largamente expostas no parecer, a Co.missão entendia que era inconveniente modificar a lei do Orçamento. E pedi que fosse mantido o
dispositivo, dando assim a Comissão sua opinião, a que era obrigatória,
porque havia uma série de reclamações contra essa lei. A Comissãô,
ou havia de atender a essas reclamações, ou não as atenderia, como
não atendeu.
A Comissão, opinando pela manutenção da lei, concluía como
devia concluir; se o seu modo de pensar fosse em sentido contrário, o
que ela teria de fazer, como qualquer dos Srs. Deputados, era oferecer
projeto neste sentido.
O Sr. Maurício de Lacerda- V. Exa. deve confessar a má redação
do artigo. Parece que só na venda do selo é que se faz a taxação.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Em primeiro lugar, quando
se decreta nova taxa de consumo, evidentemente a contribuição incide
sobre o consumo da mercadoria.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o imposto é de consumo; é
quando o consumidor adquire a mercadoria que paga o imposto, como
uma parte do preço; não é quando o comerciante a adquire. São processos de fiscalização de que o comércio lança mão e o fisco também.
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Eu não queria dar agora explicação alguma; tenho o hábito de
dá-las por escrito. Suponho que a Câmara as lê quando quer e sei que
a Câmara resolve como quer. Em todo o caso, por solicitação de amigos
da Comissão, senti-me obrigado a explicar o nosso pensamento, a fim
de que a Câmara possa aprovar ou rejeitar o parecer. (Muito bem;
muito bem. O orador é cumprimentado.)
O Sr. Presidente - Vai-se votar o requerimento do Sr. Costa
Rego, para que a votação do parecer seja feita pelo processo nominal.
Os Senhores que aprovam o requerimento queiram se levantar.
(Pausa.)

Foi aprovado.
O Sr. Floriano de Brito- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra, pela ordem, o nobre Deputado.
O Sr. Floriano de Brito (pela ordem)- Requeiro a verificação da
votação.
(Procedendo-se à verificação da votação, reconhece-se terem
votado, a favor, 23 Srs. Deputados; e contra, 90; total, 113.)

O Sr. Presidente - Foi rejeitado o requerimento de votação
nominal.
Vai-se votar o Parecer n982, de 1915, da maioria da Comissão,
que conclui do seguinte modo:
"É este o parecer que a Comissão de Finanças tem a
honra de oferecer à Câmara dos Deputados, como sendo o seu
pronunciamento meditado e refletido acerca das representações
cujo estudo lhe foi deferido."
O Sr. Maurício de Lacerda (pela ordem- sem revisão do orador)
Sr. Presidente, a Câmara não pode, regimentalmente, votar este
parecer; a Câmara só vota conclusões.
O honrado Deputado, Relator do parecer, era forçado pelo
Regimento a propor à Câmara uma conclusão; por exemplo: continua
em vigor o dispositivo de lei. ..
Um Sr. Deputado- Para isto, basta não propor a revogação.
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O Sr. Maurício de Lacerda - Perdão; não está isto em artigo
nenhum. Não está: "Conclui: Artigo único - Continua em vigor a
seguinte disposição de lei. .. "

Vozes- Oh! Oh! Oh!
O Sr. Alaor Prata- Mas, se ela está em vigor!
O Sr. Maurício de Lacerda- Perdão; agradeço muito aos meus
colegas os pontos de exclamação com que bordaram minhas pa1avras
neste momento. É claro o Regimento. Da longa exposição feita pelo
honrado Relator, tratando de pontos doutrinários, contendo afirmações
econômicas e financeiras de certa ordem, e das quais podemos na
substância, em princípio, e até na forma, discordar, a Câmara não pode
fazer objeto de votação. A Câmara só pode fazer objeto de suas votações a artigos de lei ou conclusões de pareceres.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - É a conclusão do parecer
que se vai votar, e que opina pela inconveniência de alterar de qualquer
modo o dispositivo legal.
O Sr. Pedro Moacyr - Quando a Comissão quer concluir assim,
há outro processo, manda arquivar a reclamação.
O Sr. Maurício de Lacerda - O honrado Relator, depois da sua
longa, doutrinária, especificada e detalhada exposição, devia ter chegado à conclusão de um artigo ou proposição qualquer para que a Câmara
pudesse, ou alterar a lei vigente, ou votar pela proposição do honrado
Relator da maioria da Comissão que mandasse arquivar, como bem
lembrou o honrado Deputado pelo Rio de Janeiro, a reclamação, e,
portanto, ipso facto, devido à aprovação desta proposição, continuar
em vigor a lei da Receita vigente. A Mesa não pode submeter à votação
esse parecer, como quer o Sr. Carlos Peixoto, sem infringir o Regimento, do qual S. Exa. é um dos paladinos e reformadores para melhor. A
Mesa, dizia eu, não pode submeter à votação o parecer do honrado
Deputado, porque pareceres não se votam; o que a Câmara tem de
votar são conclusões a que são levadas as Comissões ...
Um Sr. Deputado - A Câmara, com conclusões, vota projeto
de lei.
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O Sr. Maurício de Lacerda - ... e não exposições, como a do
honrado Relator, por mais brilhantes e catedráticas que sejam, como
sempre o são os trabalhos do honrado Deputado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Dá licença para um aparte?
Apenas para dizer que houve um equívoco da Mesa. A Mesa anunciou
que a conclusão do parecer se contém nestas linhas: IIE este o parecer
que a Comissão de Finanças tem a honra de submeter à Câmara dos
Deputados". Ou o honrado Sr. Presidente teve o propósito de fazer
qualquer causa que seria menos digna para a Comissão de Finanças,
ou não se quis dar ao trabalho de indagar qual a conclusão do parecer
que está na ai ínea imediatamente anterior: " ... impõe-se como conclusão
a inconveniência de alterar de qualquer modo o dispositivo legal".
O parecer conclui por alguma causa.
O Sr. Maurício de Lacerda - V. Exa. vê que a Câmara vai votar
à la fourchette; o nobre Deputado escolheu um trecho, outro pode
escolher um trecho diferente e não se sabe o que a Câmara votou.
Por isso o Regimento foi providente e previdente, mandando que a
Câmara só votasse conclusões expressas e positivas. Não se votam
exposições, nem pareceres nesta Casa. Foi uma das questões levantadas
no Senado quando da votação do caso da intervenção no Estado do Rio
e o Sr. Pinheiro Machado sustentava que se votavam os consideranda
e todos os textos de um parecer. Do Senado, como desta própria
Câmara, partiram protestos, e afinal passou a figurar como objeto de
aprovação apenas a conclusão. A Câmara só aprova conclusões para
evitar que, como o honrado Relator deu o exemplo, outro Deputado
se levante e diga que a Mesa errou e que a proposição que a Câmara
votou não é essa, mas, sim, outra, que se contém no próprio texto,
à página tal ou tal do folheto, que diz que o Sr. Presidente não é um
velho, mas um moço.
A Câmara vota conclusões e não pareceres, digo de novo. Eu me
insurjo contra a inovação e levanto a preliminar que submeto à consideração da Mesa. A Comissão aí está. Não lhe custa nada submeter-se ao
Regimento, terminando seu parecer por uma conclusão propondo que
a Câmara aprove o arquivamento da representação de tal ou tal classe
e, portanto, fique em vigor a lei contra a qual se reclama. O contrário
é estabelecer a balbúrdia, é uma inovação que não se pode implantar
sem o nosso protesto.
O Sr. Pedro Moacyr - Quer-se votar argumentos e não condusões.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -A conclusão aí está clara:
a inconveniência de alterar por qualquer modo a lei.
O Sr. Maurício de Lacerda- Não está, regimentalmente.
O Sr. Pedro Moacyr- O autor do Regimento, aí, errou.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Aí está bem clara para
quem fala Português. (Trocam-se outros apartes)
O Sr. Maurício de Lacerda - Não é questão de Português, é de
Regimento.
O Sr. Pedro Moacyr- Cujas fórmulas não foram observadas ...
O Sr. Maurício de Lacerda - Era o que eu tinha a dizer. (Muito
bem; muito bem.)

O Sr. Presidente -A Câmara acaba de ouvir a declaração do Sr.
Relator, em nome da maioria da Comissão de Finanças, de que a
coAclusão está contida no penúltimo período, que diz: " ... impõe-se
como conclusão a inconveniência de alterar de qualquer modo o
dispositivo legal."
O Sr. Pedro Moacyr - Vai votar uma opinião! (Há

outros

apartes.)

O Sr. Presidente - Atenção! Vou submeter a votos, de acordo
com a declaração do Sr. Relator, a conclusão do parecer, nos seguintes
termos:
"Finalmente, impõe-se como conclusão a inconveniência
de alterar de qualquer modo o dispositivo legal, parecendo fora
de dúvida que, de acordo com as considerações expostas, tem o
Poder Executivo nas suas próprias faculdades o meio de atender
a uma grande parte das reclamações e é isso o que ele seguramente fará, tornando claro o sentido das exigências regulamentares,
ou mesmo retificando qualquer desvio e fazendo adotar medidas
que tornem aplicável aquele dispositivo de forma benigna e
entretanto capaz de bem assegurar os interesses do Tesouro,
dependentes sobretudo da eficácia da fiscalização; pode fazê-lo
dentro da lei, sem alterar o espírito e mantendo-a íntegra na
sua regulamentação "
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Os Senhores que aprovam a conclusão queiram levantar-se.
Foi aprovada.
O Sr. Maurício de Lacerda- Pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra, pela ordem, o nobre Deputado.
O Sr. Maurício de Lacerda (pela ordem) - Sr. Presidente, antes
de pedir a verificação de votação, assinalo que a impugnação feita
ao voto em separado do Sr. Deputado Vespúcio de Abreu, de que
ele conduziria a Câmara a votar opiniões, também se aplica ao parecer:
a Câmara, votando-o, vota opiniões da Comissão, e opiniões bem
dilatadas.
Requeiro a verificação da votação.

(Procedendo-se à verificação da votação, reconhece-se que
votaram a favor da conclusão 87 Srs. Deputados e, contra, 28; total,
115.)

O Sr. Presidente- Foi aprovada a conclusão, ficando prejudicado
o voto em separado do Sr. Vespúcio de Abreu.
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SOBRE O ORÇAMENTO DA RECEITA
DE 1916

Deficits Anteriores e o Funding Loan

02.09.1915

O Sr. Presidente - Continua a discussão do art. 39 da Receita.
Não há oradores inscritos.
Encerrado, em 2a. discussão, o art. 39 e, sem debate, o art. 49
da Receita.
Entra em discussão o art. 59da Receita.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Carlos Peixoto Filho.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (movimento geral de atenção)
- Sr. Presidente, a discussão do Orçamento neste turno regimental tem sido, incontestavelmente, proveitosa, pelo menos permitiu a
verificação positiva e incontestável de que as chamadas exigências da
última reforma regimental, se reais, constituíam o que em Direito Penal
se chama uma tentativa impossível. Dizia-se que a reforma visava a
impedir a larga manifestação da Câmara em debate sobre o Orçamento.
O nosso honrado colega, o Sr. Deputado Piragibe, acaba, com
ironia, de acentuar que, na realidade, a Câmara, podemos assim dizer,
francamente se desinteressa da discussão da nossa Lei de Meios.
E já que falamos desta reforma regimental, e porque a Mesa,
graças a hábitos inveterados, costumã dispensar maior tolerância aos
Relatores, V. Exa. e meus colegas me hão de permitir que eu diga duas
palavras sobre esta inovação, da qual me cabe não pequena responsabilidade.
Li, não há muitos dias, que alguns de nossos colegas, em palestra
nesta Câmara -e dentre eles cito o nome do meu amigo, o Sr. Cardoso
de Almeida, exatamente porque é meu amigo -, li, os jornais publicavam, que alguns colegas, em conversa nesta Câmara, acentuavam a
inutilidade da reforma, porque, diziam eles, o Senado não era obrigado
a obedecer ao sistema da elaboração do Orçamento, que tínhamos
aqui instituído.
É ainda como Relator da Comissão de Finanças que desejo pedir
licença a estes colegas para lembrar de que a reforma regimental nunca.
poderia obter mais do que aquilo a que visava.
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Quero assim dizer que, dado mesmo que o Senado Federal
pudesse reagir em relação ao Orçamento, de modo diverso daquele que
nos impusemos a nós, Câmara, isto não invalidaria, absolutamente,
de modo algum os efeitos desta reforma que não tinha em vista mais
do que regulamentar a forma da discussão e confecção dos Orçamentos
nesta Casa do Congresso; e não tinha em vista mais do que isto, porque
não podia mesmo ter.
Alvitrava-se, ao que se diz nessa publicação, que as disposições
da reforma deveriam ter sido reduzidas a projeto de lei. Falando com o
devido respeito, esta opinião é nada menos do que absurda. Aquilo
que atine e concerne às normas internas do nosso procedimento na
elaboração das leis não pode ser senão objeto de disposição do nosso
Regimento Interno; jamais poderia ser objeto de lei geral da República.
Isto posto, não me canso de asseverar que nem mesmo tem fundamento
essa censura, porque na realidade o Senado Federal, se quiser cumprir
as disposições não já de lei ordinária, as disposições da nossa Constituição política, não terá outro caminho senão discutir e votar o projeto
do Orçamento tal qual for enviado pela Câmara. É assim que no
capítulo quinto da Constituição Federal, onde se trata das leis e resoluções, encontra, quem ler o art. 37:
" ... o projeto de lei adotado numa das Casas será submetido à outra e esta, se o aprovar, envia-lo-á ao Poder Executivo
que, aquiescendo, o sancionará e promulgará";
Vem depois o art. 39, prevendo a outra hipótese, e aí se lê que:
" ... o projeto de uma Câmara, emendado pela outra,
voltará à primeira, que, se aceitar as emendas, envia-lo-á, modificado em conformidade delas ao Poder Executivo."
Resta a leitura destes dois artigos para ver que, se mandarmos ao
Senado, como mandaremos, um projeto de lei fixando a Despesa de
todos os Ministérios, o Senado não terá como, em obediência a esta
disposição, deslocar ou parcelar esse projeto; não terá senão que o
discutir e votar conforme entender, segundo o seu Regimento Interno,
mas considerando-o como um projeto de lei, uma vez que não há na
Constituição distinção alguma a respeito.
Não contente com isto fui, ainda, ver se o Regimento Interno
do Senado, apesar de tudo, conteria alguma disposição que, porventura,
manda contra a Constituição, sua letra e espírito e que pudesse ter
induzido aqueles meus honrados colegas a juízo assim errôneo.
No Regimento do Senado encontrei, por exemplo, o art. 113,
onde se diz:
"Nos projetos e resoluções vindos da Câmara dos Deputados e as emendas por ela feitas em projeto ou resolução do
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Senado, depois de lidos em sessões pelo 19 Secretário, serão
remetidos às Comissões competentes, e, com os pareceres delas,
impressos em avulsos para ordem dos trabalhos, exceto os que
visarem sobre programação das sessões do Congresso que, considerando matéria urgente, serão dados para Ordem do Dia da sessão
seguinte, salvo se, a requerimento de qualquer Senador, for
deliberado o contrário."
Como se vê, ainda deste próprio artigo regimental, quando o
Senado recebe um projeto da Câmara, não pode destacar uma parte da
outra.
Repito, porém: quando no Regimento Interno do Senado
houvesse qualquer disposição que permitisse a essa honrada corporação
dividir em parte um projeto integral que lhe houvéssemos de mandar,
versando sobre a Despesa Pública, ainda assim esse preceito do Regimento Interno do Senado estaria em contradição com o preceito de
nossa lei fundamental, com o preceito da Constituição Federal. De
tal sorte que, mesmo J>Or este lado, peca pela base a censura levantada.
Demais, digo de novo: quando assim não fosse, teríamos nós
feito o nosso dever, acelerando, quanto nós entendemos dever acelerar,
o processo, o método de elaboração do Orçamento nesta Casa. A nós,
a responsabilidade desse ato no que toca ao nosso Regimento Interno;
a outrem, a responsabilidade do ato que porventura praticasse em
contraposição com o que tivemos em vista com essa nossa lei.
Dito isto, e já que falo da reforma do Regimento, peço licença
a V. Exa., Sr. Presidente, e aos poucos colegas que me ouvem, para
acentuar que há uma série de preceitos que estão agora correndo por
conta da reforma, e que, entretanto, foram por ela, apenas, repetidos
ou consagrados; eram preceitos da legislação anterior, dos regimentos
anteriores.
A discussão da Receita, por artigos e da Despesa, por Ministério,
já estava consignada no regimento anterior; não há inovação aí.
A inovação capital da reforma, no método da elaboração dos
Orçamentos, proveio de uma observação que eu procurarei reproduzir
o mais fielmente possível.
Todos nós estávamos de acordo e vivíamos a reclamar que, ao
invés de se discutirem no momento próprio as leis orçamentárias, como
de resto os demais projetos importantes, eram elas absolutamente
abandonadas, e tais discussões corriam, em regra, sem que nenhum
Deputado se lembrasse de dizer as considerações que julgasse cabíveis;
ao passo que, quando esses me:;mos projetos de Orçamento, ou outros,
iam ser votados, surgia então em plena florescência a nossa exuberância
retórica.
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Foram dezenas de Deputados que porfiavam em discutir no
momento, sob pretexto de encaminhar a votação.
Penso que, sobre esse ponto, estávamos todos de acordo; era um
mal, era uma violação evidentemente flagrante do Regimento. Era mais
do que uma violação do Regimento, era um inconveniente, porque não
é, decerto, sob a impressão do momento, que cada qual deve formar o
seu juízo, no ato de votar, mas, sim, depois de ter ouvido discussões
demoradas, lentamente feitas, cuidadosas, cheias de pormenores. Só
nesse turno que é o próprio, regimentalmente falando, só aí, presumo
eu, é que o Deputado pode formar- as suas convicções de modo a agir
conscientemente no instante da votação.
Ora, era essa a detestável prática vigente, e como se pedisse à
Comissão de Finanças uma providência capaz de modificar esse mau
vezo, a Comissão alvitrou aquela que foi afinal aceita pela Câmara,
o que não quer dizer que ela a tenha suposto a única capaz de conduzir
a este resultado. A Comissão, apenas, sugeriu um meio, que lhe pareceu
capaz de levar a este resultado, certa, porém, de que outros haveriam
e provavelmente até melhores.
Isso não sucedeu, e na discussão da reforma regimental a Comissão teve de enfrentar aqueles que censuravam por outros fundamentos
o seu trabalho e que faziam, naturalmente, no ponto de vista de julgar
preferível o Regimento anterior, mas nenhum surgiu; nenhum dos que
faziam constantes censuras contra aquele mau vezo apresentou um
substitutivo orgânico, sistemático, ou antes, apresentou melhor meio,
capaz de conduzir a este resultado visado e desejado.
Daí veio, dizia eu, a inovação ao capital da reforma, com o
intuito de tentar conseguir que os Srs. Deputados estivessem presentes
à discussão dos Orçamentos.
A reforma engenhou essa providência e determinou: aqueles
que se tiverem furtado - vamos dizer, respeitosamente - ao dever
elementar de assistir à discussão orçamentária, a esses não será Iícito
vir encaminhar a votação, ou melhor, discutir o projeto propriamente
dito no momento em que isto já não se pode fazer; e aqueles mesmos
que, cumprindo o seu dever, tiverem assistido à discussão, não seria
lícito senão encaminhar a votação por minutos; com isso ainda visava
a impedir que, sob pretexto de encaminhar a votação, fossem discutidos
os Orçamentos.
O Sr. Álvaro Baptista - Neste ponto a reforma não atingiu ao
alvo. A prova é que poucos são os Deputados que assistem ao debate
do Orçamento.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - V. Exa. adiantou com
muita justeza a observação que a nós todos ocorreria, isto· é, que a
tentativa foi frustrada mas, concluamos, não por culpa da reforma.
Não preciso ir além, mesmo porque não cabe dar a culpa a alguém,
a outro.
O Sr. Pereira Braga desanimar.

É a primeira experiência; convém não

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - É a primeira vez, é a
primeira experiência. E devo até declarar que, na verdade, se não
fosse a presença de um dos nossos colegas, cujo nome não pronuncio
em obediência ao Regimento, para não vexá-lo, diria que alguém já
há que se interessa pela discussão dos diversos artigos e que trouxe
observações concatenadas. Tivemos também o ilustre Sr. Felisbello
Freire, que discutiu a Receita do ponto de vista geral, ontem ou
anteontem.
O Sr. Felisbello Freire- Perfeitamente.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Como quer que seja, se a
reforma não conseguir que os Srs. Deputados estejam presentes no
momento da discussão do Orçamento, será mister descobrir uma outra
forma que certamente não há de ser mais liberal, e, sim, há de ser mais
apertada. Não há de ser afrouxando os laços dessa obrigação que
conseguiremos se faça isso que reputamos útil para o bem do País;
há de ser fazendo novas exigências.
A Comissão de Finanças fez algumas; e a Comissão de Polícia,
a quem melhormente incumbe a direção dos nossos trabalhos, não
deixará de acudir, dada a ineficácia dessas providências ensaiadas pela
primeira vez na reforma, com a proposta de novas providências, porque,
evidentemente, devemos continuar a pretender chegar a esse resultado
- ninguém o contestará; devemos continuar a pretender que, no
momento em que se discute o Orçamento, a Câmara esteja presente,
tome parte na discussão e possa, à medida que tiver ouvido as opiniões
pró e contra em relação a cada artigo, votá-lo em seguida. Só assim
poderá esta Câmara, tanto quanto possível, votá-la com conhecimento
de causa.
Mas ja falei demais sobre a reforma regimental, graças à tolerância
do Sr. Presidente.
Passo a dizer propriamente acerca das observações feitas. Há
ainda uma que não é determinadamente relativa ao projeto em debate.
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mas que provocou da minha parte, porque presente na ocasião, uma
contestação à afirmativa do nosso colega, o Sr. Deputado Nicanor
Nascimento, contestação que me obriga muito naturalmente
no
instante em que tomo a palavra, a explicar o pensamento, o que não
pude fazer em parte.
S. Exa. falava sobre o projeto que autorizou a emissão do papelmoeda e de títulos da dívida pública. Eu me permito levantar as censuras então formuladas, porque sei que está ausente até da Capital
o nosso colega Cincinato Braga, que foi o autor do projeto e é Relator
do Orçamento da Fazenda.
S. Exa. me perdoará que na sua ausência faça aquilo que bem
melhor do que eu poderia fazer, se presente estivesse.
O Sr. Nicanor Nascimento dizia que o projeto a favor do qual
S. Exa. tinha acabado de votar e contra o qual o Relator da Receita
votou, esse projeto era de tal arte vago e impreciso, que nem ao menos
do seu contexto se poderia saber a quanto ia montar o valor total das
apólices dos títulos de dívida, cuja emissão autorizamos ao Governo
Federal. Não acentuei, maliciosamente, que S. Exa. tinha votado a
favor do projeto; acentuei, voluntariamente, que eu tinha dado o voto
contra, de modo que sou insuspeito em lhe fazer a defesa.
A observação do nosso colega não tem perfeito cabimento. Quase
que me sirvo da expressão espanhola. Dizem que os castelhanos, quando
contestam a afirmativa de uma senhora, declaram sempre: Tiene usted
razón, pero poqufsima (riso). Seria o caso.
As Comissões desta Casa são apenas seus órgãos informantes,
não têm por função específica fazer a explanação dos assuntos até o
ponto de se tornarem eles de evidência transparente; de tal sorte que
- eu dizia, na ocasião, contestando o honrado colega - devíamos
presumir que, quando um juízo deve resultar da simples leitura do
projeto e dos documentos que o acompanham no impresso, a Comissão
tinha o direito de esperar que esse mesmo juízo fosse formulado por
um ou outro cclega. Justifico presentemente essa minha apreciação.
O projeto, hoje convertido em lei, diz textualmente, no parágrafo

39:
"A emissão de títulos será limitada aos fins previstos nos

n9 s I, 11, 111 e V e § 19."
Limitada, diz a lei.
Poderiam, entretanto, objetar: "Resta saber se, de fato,
quando se enumeram esses fins, há a mesma limitação."
É o que proponho a demonstrar em seguida. Tais fins são os
seguintes ;
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Pagamento em apólices-papel, ao tipo de 85, da metade
das dívidas-papel dos exercícios anteriores a 1915 (19);
Consolidação, nas mesmas apólices, das letras-papel já
emitidas pelo Tesouro (29);
Liquidação ou consolidação em apólices-ouro, ao tipo de
85, das dívidas-ouro anteriores a 1915 (49 ).
Ora, todos esses itens a que acabo de me referir têm limitação
conhecida em algarismos.
Basta recorrer à Mensagem de 30 de junho último, para verificálo, sendo certo que essa Mensagem vem inserta no impresso do projeto,
impresso que foi distribuído nesta Casa, não sendo menos certo que,
em resposta a ela, foi que surgiu o projeto do Sr. Cincinato Braga.
Segundo essa Mensagem, documento oficial, podemos encontrar
a limitação em algarismos.
Primeiro item:
Dívida-papel de exercícios passados, anteriores a 1915,
211.407:179$497.
Parece que nada há de vago e impreciso nesses algarismos.
Letras-papel, emitidas pelo Tesouro, algarismos ainda da mesma
Mensagem, 99.839:700$000.
Devo notar que desta parcela só haveria a ser deduzida alguma
causa - as letras-papel que já foram recolhidas ao Tesouro. Como se
trata de diminuição e não de aumento, parece que maiormente peca
pela base a censura feita. Continuemos.
Deficit de 1915. Há nessa Mensagem um quadro das despesas
extra-orçamentárias, de cuja soma constam os algarismos seguintes:
Ouro, 19.110:000$; papel, 90.877:000$, declarando,
entretanto, a Mensagem, que esperava reduzir tudo isso a menos de
70.000:000$, e sendo de supor que as deficiências do exercício corrente sejam todas elas preenchidas com papel-moeda e não pela emissão
de títulos.
Em todo o caso, é ainda um algarismo preciso. Finalmente,
dívidas-ouro, anteriores ao exercício de 1915, algarismos da mesma
Mensagem, 13.627:848$090, em letras-ouro, emitidas; e contas por
pagar, 18.286:293$.331, ouro. Aí estão, pois, as quatro parcelas a que
faz referência o § 39 do art. 19, todas com seus limites prefixados em
algarismos na Mensagem que acompanha o mesmo projeto. Todas as
verbas, para as quais se autorizou a emissão de títulos têm, portanto,
os seus limites predeterminados em documentos oficiais e algarismos
precisos. Nada há de vago e tudo isso se procede à simples leitura do
projeto e da Mensagem de 30 de junho último. Por fim, há ainda uma
429

autorização para emitir apólices destinadas a cobrir a emissão para o
pagamento em dinheiro aos credores. Ainda menos teria lugar
a censura, porque essas apólices não podem ser senão de valor igual ao
montante da emissão de papel autorizada.
Entrando propriamente na matéria do projeto da Receita, e
pedindo desculpas se me escaparem observações a que por este motivo
não dei- resposta, falarei em primeiro lugar do que diz respeito aos
próprios nacionais.- A censura que vem sendo feita parece-me, digo
com toda sinceridade, procedente. Essa procedência, entretanto, não
quer significar que a Câmara tenha errado na providência que votou.
Claramente me explico, dizendo que esse pouco que aí está, isso que
se diz que é muito pouco, é mais do que o que havia, que era nada.
A Comissão tomou a resolução de exigir isso, que já era alguma cousa.
Quem primeiro se lembrou disso foi o distinto Deputado, o Sr. Dr.
Homero Baptista, cuja ausência nós todos nesta Casa não cansamos de
lastimar. E, finalmente, a Comissão, o ano passado, votando a Lei do
Orçamento para este exercício, resolveu adotar uma providência,
precisamente a mesma consignada no projeto para 1916, e que é a
seguinte:
"O Governo faria organizar pela Diretoria do Patrimônio
Nacional a relação de todos os próprios nacionais não aproveitados exclusivamente em serviço público e que estejam ou
possam vir a estar servindo de habitação a funcionários, fixando,
ao mesmo tempo, o Governo, por intermédio da repartição que
levantou a lista, o aluguel de cada um deles, calculado entre 5
a 10% do seu valor."
Esse o primeiro termo da nossa proposição; agora, o segundo
termo:
"Sempre que o prédio for ocupado por funcionário público em razão do seu cargo, por determinação do Governo ou
disposição legal, esse funcionário pagará aluguel, que neste caso
será fixado entre 2 e 10% de seus vencimentos; excetua-se apenas
o Presidente da República."
Como vê a Câmara, na lei estão figuradas duas hipóteses: a
ocupação de próprio nacional para a habitação de funcionários, por
sua escolha, ou da ocupação desses prédios por funcionários que os
habitem por determinação do Governo ou disposição legal.
Supôs a Comissão que haveria vantagem, senão mesmo justiça,
em distinguir os dois caso~, mandando que, no primeiro caso, como se
trate de habitação que ele próprio procura, se fixasse o quantum da
renda a pagar, entre 5 a 10%, do próprio valor do prédio; e atendendo
a que no outro caso, isto é, aquele em que o funcionário preferiria,
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talvez, outro prédio, mas que, por disposição legal ou determinação do
Governo, ele é obrigado a ocupar o próprio nacional, não vigorasse o
mesmo critério do valor do prédio, não vigorasse a percentagem entre
5 e 10%, mas, sim, o critério do desconto nos vencimentos, e que
oscilaria entre 2 e 10%.
Digo que não cabe à Câmara nenhuma responsabilidade pelos
erros da prática, porque a simples leitura do preceito convence que nada
há, absolutamente, que justifique a competência de qualquer Ministério,
a não ser o da Fazenda, por intermédio do Diretor do Patrimônio, para
fixar as percentagens a serem cobradas aos funcionáríos.
Para ir, entretanto, logo ao fundo da questão, devo declarar da
tribuna, com prazer, ao meu nobre colega, Sr. Piragibe, que se ocupou
do assunto, aquilo que já lhe disse em caráter privado, isto é, que em
1914, a minha proposta fixava o Iimite para a cobrança, para o desconto dos vencimentos a título de aluguel, entre 10 e 20%; eu o reduzi
e a Comissão e a Câmara acederam de 10 e 20 para 2 e 10%, pela
consideração de que era uma medida nova, que pela primeira vez se
ia executar e que mais conviria adotar essa providência de modo que
pudesse ser aceita e para que, no ano seguintE::, depois de conhecidos,
pelos menos esses prédios e as suas condições e requisitos, pudesse ser
aumentada essa percentagem, como fosse razoável.
Estou certo de que realmente a percentagem atual é, em quase
todos os casos, muito módica; e antes mesmo dessa discussão, eu tinha
pedido ao funcionário competente, que é o diretor do Patrimônio,
para me dar essas informações e que fizesse o favor de me comunicar
as observações que tivesse a propósito, visto como na 3a. discussão
apresentaria uma emenda, fazendo elevar essa quota, em vez de 2 a
10%, suponhamos, para de 1O e 20%.
Como porém os nobres Deputados se têm ocupado do assunto
e bem conhecem os seus pormenores, eu espero que, melhor do que a
iniciativa do Relator, ou da Comissão, seja de S. Exas., que me darão
o prazer de colaborar conosco, oferecendo emendas, que serão provavelmente aceitas pela Comissão de Finanças. Também direi que a
mesma cousa espera a Comissão de cada um dos nobres colegas, em
relação à redução das despesas.
A Comissão não pede mais senão que seja proposta essa redução
que a ela seja Iícito aceitar. É precisamente este o seu grande desejo reduzir as despesas -, não direi sem a grita e celeuma que em regra se
levantam, quando se fala na mais pequena redução, mas ao menos para
atenuar essa grita, quanto possível, e para isso de muito servirá a responsabilidade de cada um dos nossos colegas que, sem dúvida, hão de
colaborar conosco, apresentando emendas neste sentido.
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Há uma outra observação, sobre a qual insistiu, a meu ver, com
razão, o Sr. Piragibe, que é a que se refere à renda da Imprensa Nacional. S. Exa. tinha proposto uma emenda em que se elevava a renda de
300 contos a uma soma superior a 2.000 contos.
A Comissão, por iniciativa do Relator, deu parecer contrário a
essa emenda, confessando lisamente que o fazia, porque ela não vinha
fundamentada. Eu, que não tinha conhecimento completo da matéria,
não me animaria a aconselhar o aumentar-se a renda da Imprensa
Nacional, quando o Governo nos oferecia em sua proposta e em tabelas
uma renda de 300 contos. Posteriormente, na ocasião da discussão
havida, foi verificado que havia realmente uma grande porção de renda,
pelo menos nominal, mas que nem por isso deixava de ser escriturada
para a Imprensa Nacional.
As verbas consignadas na despesa de cada um dos departamentos
da administração para pagamento de trabalhos na Imprensa Nacional
devem de fato ser, por esses Ministérios, passadas ao poder do Ministério da Fazenda, quando não seja diretamente à Imprensa Nacional.
O Sr. Vicente Piragibe - Publicação de debates, por exemplo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Todas as demais verbas,
destinadas à publicação, e que são apenas escrituradas na Imprensa
Nacional, não vejo por que não sejam convertidas em dinheiro, uma
vez que o Ministro requisita o crédito conveniente. E aqui está por que,
em conversa, tomei a liberdade de lembrar ao meu honrado colega,
como providência talvez eficaz, mas pelo menos digna de ser apresentada a estudo, sugerir-se o seguinte: tudo quanto está consignado no
Orçamento da Despesa, como destinado a ser consumido pela Imprensa
Nacional, será com essa fundamentação e pormenorização escriturado
na Receita como renda, dando, porém, nós, uma providência, qualquer
que fosse, em virtude da qual essa renda pudesse realmente ser arrecadada pela Imprensa Nacional. É. preciso que essa Receita não seja
puramente nominal; isso não quer dizer que seja em dinheiro; haverá
talvez um meio prático. Como se destina a um simples encontro de
contas entre repartições, poder-se-i::~ decretar, correlatamente com
essa providência, a de que ao iniciar-se o exercício todas essas verbas
seriam descontadas pelo Ministério da Fazenda, desde logo, e escrituradas, provisoriamente, como a ele pertencentes, ficando os Ministérios
obrigados a pagar os excessos porventura verificados sobre o que
estava ali consignado, e o Ministério da Fazenda, obrigado a escriturar
como saldo do Tesouro o que se gastasse de menos na consignação.
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O Sr. Pereira Braga- V. Exa. me permita um aparte, a título de
pedido de informação. Essas verbas são escrituradas como verbas para
publicação, mas não declarando que são para publicação na Imprensa
Nacional. Há Ministérios, como por exemplo os da Agricultura e da
Marinha, que têm suas imprensas.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Agradeço a observação de
V. Exa., que permite tornar mais claro o meu pensamento. Falo
daquelas verbas que no Orçamento da Despesa se destinam a publicações na Imprensa Nacional. É só a esta que me posso referir.
O Sr. Pereira Braga - Na elaboração dos Orçamentos não vem
discriminado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Não vem discriminado mas,
mediante proposta do Sr. Vicente Piragibe, é o que se será obrigado a
fazer para saber o que se destina à Imprensa Na cio na I.
Parece à primeira vista - não estou adiantando um juízo, e
seria improcedente a censura da minha parte- parece que, se há verbas
de despesas com impressões escrituradas como recebidas pelo Ministério
da Viação, e escrituradas como a crédito na Imprensa Nacional, não sei
como não constam do Orçamento da Receita; ainda que seja por jogo
de contas, não importa: a Imprensa Nacional não é um estabelecimento
industrial; as despesas que com ela se fazem são pagas independentemente de qualquer que seja a sua renda.
O meu velho amigo e distinto colega, o Sr. Felisbello Freire,
discutindo com a lucidez de costume ...
O Sr. Felisbello Freire- Muito obrigado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ... o projeto da Receita, e
julgando o trabalho por mim feito em 1914, com a generosidade a que
S. Exa. me habituou ...
O Sr. Felisbello Freire - Nenhuma generosidade; a pura verdade.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ... teve ocasião de observar,
com certa acerbidade - não é exagerado o termo -, com certa acerbidade, repito, que o Ministro da Fazenda, na sua proposta de Receita
e de Despesa, tivesse dito à Câmara, ao Congresso e ao País que, em
1916, deveríamos ter um pequeno saldo de três mil contos, ao passo
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que o Relator da Receita, falando em nome da Comissão de Finanças,
tenha aberto a perspectiva de deficit nunca inferior a 40 ou 50 mil
contos.
Penso que as discussões desta natureza não comportam, não
toleram, absolutamente, o mais pequeno enfeite, se assim me posso
exprimir; devemos nos ater às observações que somos obrigados a
fazer, mormente o Relator, que cumpre o seu dever de dar à Câmara,
no que não lhe faz favor, as informações solicitadas, e devo fazê-lo
sem nenhum atavio, sem nenhum disfarce, com a máxima lealdade e
perfeita honestidade.
A verdade é que o Sr. Ministro da Fazenda, formulando a
proposta de Receita e Despesa que mandou ao Congresso, não cogitou,
absolutamente, nessa proposta, do serviço proveniente das nossas
dívidas de exercícios anteriores. Poder-se-ia dizer que sua proposta
de Receita e Despesa cogita exclusivamente da renda ordinária para
atender às despesas normais e comuns da nossa administração. Tudo
quanto é despesa nova, como seja emissão de letras-papel, emissão
de letras-ouro e seu resgate, neste momento, emissão de apólices ao
tipo de 85 e outras cousas, nada disso foi considerado na proposta.
Destarte, feito o balanço dos algarismos da Receita e da Despesa
geral, estou de acordo que deveríamos encontrar, se não 3.000 contos,
ao menos 1.000 ou 2.000 contos de diferença em favor da Receita.
Isso, porém, não podia deixar de ter duração efêmera; tudo neste
mundo tem que se renovar.
Chegou o momento em que, tendo a acompanhar, como me
cumpria, com a maior atenção, o debate sobre todos os Orçamentos
da Despesa, no seio da Comissão de Finanças, tive de formular, à
última hora e bem apressadamente, para não perder tempo- a reforma
regimental nova só tem feito exigências em relação à Comissão até
este momento, pois só ela tem sido apertada pela reforma-, mas,
dizia, já, à última hora e rapidamente verifiquei que vai suceder no
Orçamento da Despesa da Fazenda aquilo que não podia deixar de
suceder como em todas as cousas reais deste mundo, quer dizer, desaparecer isto, mas surgir outra cousa, a necessidade de outra verba para
juros de letras, juros de apólices novas, seu resgate, etc.
Como, porém, eu comecei por declarar que faria estas observações sem nenhum atavio nem disfarce, quero reafirmar perante a
Câmara o que disse rapidamente nesse resumido relatório, isto é, que,
além daquilo que aparece, há uma série de outras despesas que se
fazem anualmente, por assim dizer, ordinariamente, que se impõem
independentes da Lei de Meios. Assim, tudo quanto diz respeito a
pagamentos de contratos, digamos, de estradas de ferro, pagamentos
434

que se fazem em apólices - nem porque seja em apólices deixam de ser
pagamento do Tesouro -, dívidas criadas do Tesouro; mas, quando
abandonarmos este ponto de vista, pelo menos, há alguma cousa de
concreto e imediato, o pagamento de juros desses títulos; tudo quanto
diz respeito a isso não consta de Orçamento. No ano passado, quando
pela primeira vez tive ocasião de relatar a Receita, inseri, mui propositadamente, a verba recursos, e aí incluí o que nos provirá da emissão
de títulos de novo empréstimo de consolidação, durante os três anos
de moratória.
Em seguida, acrescentei juros de apólices emitidas para pagamento de contratos, e pus um cifrão in memoriam, pelo menús, para que,
quem ler o Orçamento, saiba que há esta verba da Despesa. Esperava que
pudéssemos passar à realidade, que o Relator da Viação pudesse me
dar a cifra relativa, ao menos, aos juros de apólices a emitir, senão
mesmo o valor delas.
Esse Relator, porém, que era o Sr. Caetano de AlbuquP-rque,
atual Governador de Mato Grosso, declarou que, por mais diligências
que fizesse quanto a essa cousa aparentemente simples, não obtivera
informações.
Há casos mais sérios. Por exemplo, escolhamos propositalmente
um mais avultado: as obras da Barra do Rio Grande do Sul. Não me
refiro ao Porto do Rio Grande, que é outra concessão, conforme o
regime geral, mediante pagamento dos 2%, mas às obras da Barra,
abertura da Barra, cujos ônus o Governo Federal tomou a si e andam
em dezenas de mil contos. V. Exa. não encontra nenhuma referência
nos Orçamentos, e nenhum dos meus colegas encontra notícia deles.
São despesas em virtude de contrato, mas que deviam figurar no
Orçamento. E aí está a razão por que, tendo a Câmara, em 1911, com
grande labutar e esforço não pequeno, pretendido reduzir nossas
despesas em cerca de 15 a 20 mil contos, ouro, e cerca de 60 a 70 mil
contos, papel, fez tudo, se me permitem a expressão desrespeitosa,
pelo verba volandi, quer dizer, no papel; e, em seguida, veio a Mensagem
do Executivo, onde se diz que as despesas extraordinárias andam em
100.000 contos, e ele espera reduzi-las a 70 mil contos, aquilo mesmo
que deveríamos ter gasto se não tivéssemos cortado o Orçamento.
Lealmente, devo acrescentar que nem todas estas despesas capituladas como orçamentárias provêm de má ou defeituosa aplicação do
Orçamento; muitas provêm de defeitos desses Orçamentos. São as tais
despesas a que acabei de aludir e que se fazem independente do Orçamento; elas estão nos contratos que são pagos, como as obras da Barra
do Rio Grande do Sul, e assim, outras despesas.
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Já ouvi Relatores de Despesa dizerem, em confiança, que a elaboração do Orçamento da República se torna uma tarefa quase que
inteiramente inútil. Eu tenho ouvido confidências de alguns de meus
colegas Relatores da Comissão, afirmando que muitas vezes a prática
não corresponde àqu ilo que eles projetaram e que a Câmara decretou
que as despesas não se fazem de acordo com as disposições do Orçamento, mas por tabelas absolutamente diferentes. Se isto se dá de um
lado, em relação à Despesa orçamentária, se de outro lado, há uma
série de gastos que se reputam independentes do OrÇamento, este nosso
trabalho é, por assim dizer, um simulacro de Orçamento.
Por isso, com o desejo de chamar a atenção da Câmara para a
necessidade de reformar os nossos processos orçamentários, foi que o
ano passado, em um relatório que organizei, fiz referências ao assunto;
em seguida, tomei a iniciativa de relatar a reforma do Regimento, e
farei tudo quanto em mim caiba para dar um cunho de eficácia a esta
função que, a meu ver, é a máxima do Congresso. Conseguirei ou
não, pouco importa. A experiência dos meus colegas tem ensinado
que cada um deve cumprir o seu dever, mesmo certo de não alcançar
resultado algum.
Uma outra observação do nosso honrado colega Deputado por
Sergipe, o Sr. Felisbello Freire, versa sobre a inserção na Despesa
do que chama verbas novas. Eu quis dizer, quando aparteei o nobre
Deputado, quando me permiti a liberdade de interromper seu brilhante
discurso, que a inclusão na Receita da verba de 19 mil contos como
renda do Lloyd Brasileiro não representava, absolutamente, nenhuma
verba precisamente idêntica, destinada à manutenção do Loyd Brasileiro, de 19 mil contos. Por outro lado, estes 19 mil contos de renda
e despesa já o eram Receita e Despesa antes mesmo de figurarem no
Orçamento. Não é de há pouco que o Lloyd está sendo administrado
pelo Governo, por intermédio do Ministério da Fazenda, que lhe
arrecada as rendas e lhe paga todos os gastos, de tal sorte que o que
eu quis acentuar no relatório foi que isto não representava aumento
ou majoração de verba. Isto mesmo disse eu a respeito da Estrada
de Ferro Central do Brasil. O Orçamento para este ano mencionava
como algarismo de sua Receita, creio, 36 mil contos de réis.
E certo que a Receita, em 1915, será bastante superior a 36 mil
contos; mas, como a emolução está sempre alerta, no caso sucede que
a Despesa da Estrada de Ferro Central do Brasil, esta excede, não digo
dos 36 mil contos, mas dos 36 mil contos e mais o aumento da renda.
Em todo o caso, organizando o projeto de Orçamento para 1916,
e tendo o Governo assegurado na sua proposta que a Central teria uma
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renda que prevê em 45 mil contos, eu verifiquei, desde fogo, que por
igual se pediam 45 mil contos de réis para Despesa, de onde, por um
acordo tácito com o meu honrado colega, que é Relator da Viação,
chegamos a este resultado: reduzir um pouco a renda para reduzir a
Despesa, e ficamos em 43 mil contos.
Disse eu, quando tive oportunidade de apartear o meu honrado
colega, que essa parcela não tem qualquer significação, direta e principal, em um cálculo da Receita, de um lado absorvida pela Despesa e,
de outro, fundada em mera conjetura.
A terceira verba era relativa à Estrada de Ferro ltapura a Corumbá; com esta, já no relatório, tive necessidade de gastar um pouco mais
de tempo, e ainda o faço agora, no cumprimento de meu dever, a que
não me furto, devendo repetir o que disse: a Estrada de Ferro de
ftapura a Corumbá foi construída por um contrato com o Governo.
Já até 1912, o relatório da fnspetoria Federal de Estradas de
Ferro dizia que ela tinha custado, creio que mais de 20.000 contos,
pagos pelo Tesouro.
O essencial é que, tendo custado muito mais do que isso, porque
esta cifra mencionada vai até 1912, foi afinal fazer a sua brilhante
estréia no Orçamento da República. Na renda, eu encontrei a Receita
da Estrada de Ferro de ltapura a Corumbá recolhida a uma modéstia
exemplar: 900 contos, sem mais um tostão; mas, na Despesa, a sua
faceirice se estréia brilhantemente, por volta de 2.900 contos!
Repiso esta observação, porque tudo isso é autorizado pelo
Congresso, a quem, por isso, cabe a culpa.
Fomos nós, Congresso, que permitimos a construção dessa
estrada; neSsas condições, fomos nós os culpados dessas cifras, seremos
nós ainda que vamos dar a dotação da Despesa de 2.900 contos,
contentando-nos com a Receita de 900 contos.
Aplicar o remédio é tão fácil! Em primeiro lugar, apurar a
responsabilidade exata do modo por que se fez a rescisão. Eu falo
como legislador. Em segundo lugar, verifica-se se, de fato, o estado
dela há de ser constantemente esse desequilíbrio, para, então, deste
admirado próprio nacional nos desfazermos, seja por que preço for.
No momento, como este, em que somos obrigados a reduzir a Despesa,
manter estradas de ferro com deficit não pequeno, é luxo: a despesa
dessa via férrea, por quilômetro, é de mais de 3:000$, com tráfego
mútuo pouco intenso; ao passo que outras, de tráfego internacional,
não têm essa média tão alta. Decerto, concorre para essa despesa
o fato de que sou informado de ser o escritório da estrada não em
Corumbá, mas aqui próximo à Avenida ... (Riso.)
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Um Sr. Deputado- Isto é até um escândalo!
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Foi a informação que me
foi dada, e é meu dever repetir estas cousas.
Por outro lado, há todo este pessoal que para lá vai.
Eu estou a ver, daqui a muito pouco tempo, a chusma de objurgatórias de todos os nossos honrados colegas contra qualquer pretensão
de tentativa de duvidar (riso} do absoluto, completo, inabalável,
definitivo direito de todos aqueles empregados à vitaliciedade, às quotas
adicionais, etc, como sempre se fez neste País.
Enquanto é tempo, urge tomar uma providência. Em um país
bem ordenado, provavelmente já teria sido tomada. Os administradores
da Estrada de Ferro Central t:fo Brasil, desde algum tempo a esta parte,
queixam-se, positivamente, de que não podem fazer boa administração,
porque têm pessoal demasiado, e pessoal demasiado impede o bom
funcionamento de uma ferrovia. Quem sabe se nós não poderíamos
ter entrado em acordo: passar alguns destes funcionários para a Estrada
de Ferro ltapura a Corumbá? Se isto pudéssemos efetuar, teríamos
aliviado a Central e nos eximiríamos de pagar outros tantos empregados
que estão na ltapura.
E, assim por diante, são diversos os modos de diminuir um pouco
o peso que recai sobre o País.
Mas eu me ia esquecendo de que sou positivamente Relator da
Receita; isso tudo vai ser tratado pelos meus brilhantes colegas em
relação a cada um dos Departamentos por eles relatados; e, porque
falamos em Estrada de Ferro de ltapura a Corumbá, vem a propósito
falar um pouco sobre a questão do funcionalismo, sobre o qual, aliás,
não me compete dizer nada senão repetir informações dos nossos
inflacionistas, se assim me posso exprimir. (Riso.}
O honrado amigo, Deputado por Sergipe, o Sr. Felisbello Freire,
cuja atenção agradeço e a cuja boa-fé faço justiça, aludiu, aceitando
uma informação: há oito mil funcionários dispensados.
O Sr. Felisbello Freire- Questão de ligeireza de discussão.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Perfeitamente. Eu me
referi ao meu querido amigo, para poder aludir ao assunto. Tenho lido
entrevistas de homens muito sisudos que respondem ao interrogante a
propósito de um projeto, que se diz existir nesta Câmara, de dispensa
de todos os funcionários.
Não há, absolutamente, tal projeto. Nunca o vi. Esses homens
estão, naturalmente, de boa-fé, convencidos de que há qualquer cousa
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nesse sentido na Câmara. O Sr. Cincinato Braga propôs no Orçamento
uma emenda relativamente aos adidos. Somente a esses. Parece que há
diferença entre discriminar nos adidos os de dez anos e os de menos
de dez anos e determinar que isso se faça em relação a todos.
O Executivo foi autorizado pelo Orçamento vigente a reorganizar
as repartições, deixando como adidos aqueles funcionários que excedessem dos quadros assim reorganizados. Ele, Poder Executivo, conservou
nos quadros dos funcionários de menos de dez anos, sendo considerados
adidos, como excessivos, nesses quadros novos, funcionários de mais
de dez anos. Então, surgiu na Comissão a idéia de que isso importava
em relativa injustiça e que essa revisão deveria ter sido feita sob o
critério da antiguidade absoluta.
Eu próprio não impugnei no momento. Refletindo, posteriormente, e tendo ouvido a palavra autorizada de mais de um chefe de
serviço que, aliás, não era burocrata, fiquei certo de que isso redundaria
em um prejuízo para o serviço. O critério da antiguidade absoluta é uma
causa difícil de defender.
Em relação aos quadros do nosso funcionalismo, que tem sido
freqüentado por gente de toda categoria, obrigar o Governo a servir-se
de um reduzido número deles, daqueles que forem mais antigos, é
muitas vezes obrigá-lo a botar para fora alguns poucos funcionários
que são capazes de desempenhar o serviço, deixando ficar indivíduos
não capazes de dar bom desempenho às suas funções.
Mas, mesmo desdobrando a operação proposta, nunca se poderia
chegar a esse milagre da dispensa dos funcionários de menos de 10 anos.
Na revisão do quadro é que serão readmitidos os que foram postos de
lado sendo mais antigos. Dentre os que ficarem como adidos é que serão
dispensados os de menos de 10 anos, se for aceita a proposta.
Esse enunciado genérico de que os funcionários de menos de 10
anos serão dispensados é mais de molde a impressionar do que pela
forma que estou dando aqui.
Um outro colega já até falou aqui, em certo momento, na despesa
de cinco mil contos. No correr de sua discussão, a nova alusão já não
era a cinco mil contos, mas a cinco mil famílias; de cinco mil contos
passamos a cinco mil famílias. (Riso.) Houve outro colega, o Sr. Felisbello Freire, que terminou o seu discurso acreditando que se tratasse
de oito mil famílias, e já não de cinco mil.
O Sr. Felisbello Freire- É exato. Já confessei esse engano a
V. Exa.
O Sr. Vicente Piragibe - A disposição proposta aqui não é essa.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- A revisão da revisão, feita
pelo Governo, acredito que não possa ser convertida em lei.
O Sr. Vicente Piragibe -O adido passa a funcionário do quadro?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Há um quadro que, até 1<?
de janeiro de 1915, contava com 150 funcionários; ou façamos uma
subdivisão: havia, digamos, 30 primeiros-oficiais. A reorganização feita
pelo Governo, com autorização constante de lei em vigor, reduziu o
número desses oficais a 25. Ele considerou como excedentes do quadro
esses cinco primeiros-oficiais, aliás muito antigos ..
O que a emenda mandava era que na revisão dessa reorganização
se observasse o critério da antiguidade. Isso não impede que a possibilidade de demitir alguns funcionários não esteja circunscrita aos cinco
funcionários excedentes do quadro.
Isso, na hipótese de que. em um quadro de trinta funcionários,
os cinco que excederem tivessem menos de 1O anos de serviço. É perfeitamente possível que assim seja; mas o mais provável é que quase todos
tenham mais de 10 anos, e que só um ou dois estejam ou estivessemdevemos corrigir o termo- no caso de ser despedidos.
O Sr. Vicente Piragibe - No Ministério da Agricultura, quase
todos os funcionários têm menos de 1O anos de serviço. Assim, se não
ficarem adidos, vão todos para a rua.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Isso suponho eu: que o
Ministério da Agricultura, tendo sido criado há oito anos, não tivesse
funcionários com mais de oito anos de serviço. Está verificado que isto
não se dá.
Pela contagem de tempo observada nos almanaques, acrisolada
nas sentenças dos tribunais, por mais isoladas e singulares que sejam,
toma um aspecto de jurisprudência, de aresto; uma só sentença retumba
neste recinto, como se fosse jurisprudência secular, de tribunais de justiça; por tudo isso está verificado que quase -::odos esses homens têm
mais de 10 anos de serviço. Talvez alguns tenham mais até do que os da
própria vida. (Riso.)
Perdoe-me V. Exa. que abandone este incidente, com o qual
nada tenho a ver.
Houve uma observação do nosso honrado colega, Sr. Vicente
Piragibe, a que preciso dar imediata resposta: a que se refere ao artigo
do projeto da Receita, que não faz mais do que reproduzir a disposição
da lei vigente, que autoriza o Governo a cobrar 5% dos salários dos
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diaristas, mantendo, em compensação, porque é esse o espírito da
disposição, a paga ou remuneração dos domingos e feriados.
Devo dizer muito lealmente, e sem que deseje tirar de mim
nenhuma parcela de responsabilidade, porque não é esse o meu costume, que essa disposição veio a ser inserta na lei da Receita do ano
passado por proposta do Sr. Deputado lrineu Machado, que a trouxe
por solicitação dos próprios interessados. Era S. Exa. quem, em nome
desses homens ameaçados, como estavam, de, neste momento de
aperturas financeiras, deixar o Governo de pagar-lhes os dias em que
não trabalhassem - como isso me parecia, e é realmente, estou de
pleno acordo, uma verdadeira atrocidade, intolerável, que nem sei como
pode passar pela cabeça de quem quer que seja neste País, fazendo
com que, por exemplo, todo o pessoal da Estrada de Ferro dispensado
num domingo não receba paga por esse dia, causa realmente extraordinária -, era o Sr. Deputado lrineu Machado que trazia, em nome dos
interessados, a proposta ae que mais valia autorizar o Governo a cobrarlhes o imposto de 5%, contanto que lhes garantisse o pagamento desses
domingos e feriados, do que não lhes cobrar causa alguma e ficarem
eles, entretanto, sujeitos a essa pena.
Ainda este ano, por ocasião da discussão dos Orçamentos, renovou-se o debate no seio da Comissão. Cheguei a propor a exclusão do
artigo a que o nobre Deputado se referiu, mas os próprios defensores
dos interesses desses diaristas se insurgiram e fizeram com que a maioria
da Comissão conco~dasse, afinal, em manter a autorização para a
cobrança dos 5%, mantendo-se também, em compensação, o pagamento
dos domingos e feriados.
Aliás, devo dizer, a proposta que fiz, como Deputado, como
Relator da Receita, inserta como imposto de vencimentos nesta tabela,
oferecia base muitíssimo diferente da que foi adotada. Isto não importa, porém, e devo falar em nome da Comissão.
Em uma das nossas primeiras reuniões, em que se discutia o
projeto da Receita, aventei a conveniência de se retirar-esse dispositivo,
sendo, porém, a Comissão impedida de fazê-lo, diante da argumentação
daqueles próprios que, falando em nome dos interesses dos operários,
insistiam em que fosse ele mantido, porque eles preferiam ganhar os
domingos e dias feriados a não pagar os 5%. Creio que esse era o
interesse deles, pelo menos de um certo número, porque eu vi, em
seguida, na porta desta Câmara, comissões que manifestavam seus
agradecimentõs a diversos de meus colegas e eu próprio fui alvo dessas
manifestações.
Estimei muito, fiquei encantado com essa atitude de preferirem
pagar 5%.
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Sim, porque eu via que era, às vezes, nas camadas baixas que se
encontram as maiores virtudes e as maiores provas de desinteresse, do
mais puro patriotismo.
Procurei, assim, Sr. Presidente, responder às mais - não quero
dizer às mais importantes, que todas são importantes -, mas, enfim,
às observações de mais nota, feitas a respeito de pormenores, de detalhes, se me permitem o galicismo, do Orçamento da Receita. Entretanto, não só seguindo os meus próprios impulsos, sobretudo, obedecendo ao espírito do Regimento, é agora o momento oportuno, mais do
que nunca, de dizer à Câmara o que lhe devo dizer, como Relator da
Comissão de Finanças, sobre o projeto em geral.
Como disse, respondendo a uma observação do nosso eminente
colega, Sr. Felisbello Freire, de que a proposta do Governo, cujas linhas
gerais nós aceitamos, fazia surgir a perspectiva de um equilíbrio entre
a Receita e a Despesa. Expliquei que esse equil1brio só existiria sem a
inserção no projeto de Despesa dessas outras verbas a que aludi e que
não podiam deixar de ser consideradas pela Câmara. Entretanto, como
também disse, foi rapidamente, já no final da sessão, que preparei a
minha carteira de Relator, em notas abreviadas, de sorte que devo agora
corrigi-las, tendo tomado dados mais precisos.
Assim é que, reportando-me aos dados oficiais, publicados pela
Mensagem do Sr. Presidente da República em data de 30 de junho do
ano corrente, as responsabilidades do Tesouro, anteriores a 19de janeiro
de 1915 e apuradas até 15 de dezembro, montavam a 36.175:028$147,
ouro, e 239.470:425$850, papel. Acrescentava o Sr. Presidente da
República que até 30 de junho tinha apurado mais de 183:537$719,
ouro, e 71.815:196$787, papel. O tota I ascende a 36.358:585$866,
ouro, e 311.285:622$637, papel. Desses 56 mil e tantos contos, ouro,
deduziu a própria Mensagem uma certa soma (4.444:444$444) paga
em títulos do funding, o que reduziiJ a 31.914:141$422, ouro, e a
parte papel a 311.246:939$497. Destacando a parte já convertida em
letras-ouro e papel, a prazo de 24 meses, juros de 5 e 6%, da parte ainda
não convertida e, que se vai agora regularizar, nos termos do Decreto
n<? 2.986 - peço à Câmara tome bem nota do que estou dizendo-, que
se vai regularizar, nos termos do Decreto n<? 2.986. Eu não podia dizer
pagar; não é pagar, mas também não é deixar de pagar.
Creio que o verbo regularizar exprime o nosso pensamento.
Mas, como eu vinha dizendo, destacando essa parte já convertida
em letras-ouro e papel, teremos o seguinte: as letras-ouro importao, em
13.627:848$090, e as letras-papel importam em 99.839:700$000.
As contas por pagar, segundo dados da Mensagem, devem ainda
importar, afora as letras já emitidas, em 18.286:293$332, ouro e
442

211.407:239$497, papel.
Penso que não será exagerado conjeturar que, na parte ouro,
aquele total de 31.914:141$422, ouro, deve ainda ser aumentado com
algumas outras contas provenientes já de liquidação de contratos, como,
por exemplo, aquele da Ilha das Cobras, já de outros títulos.
Assim, pode-se admitir que, na parte ouro, os 31.914:141$422
possam se elevar a 40 mil contos.
Na parte papel, presume-se que esteja tudo apurado até 30 de
junho; nesta parte haveria 311.000:000$; descontam-se, porém, cerca
de cem mil contos correspondentes às contas já convertidas em letras
a 24 meses, o que não nos animamos a fazer na parte ouro, pois é
razoável supor que os credores- papel consolidem suas letras em apólices; mas parece temerário fazê-lo em relação aos credores- ouro.
Por esse motivo, admitimos que o Tesouro tenha a responsabilidade de resgatar aqueles 40 mil contos, ouro, ou seja, em números
redondos, 80 mil contos, papel; e, quanto às dívidas em papel, admitimos que as letras-papel, agora em circulação, se consolidem em apólices
e que os 211 mil contos restantes se possam regularizar nos termos do
Decreto n<? 2 .986.
Assim, não é difícil esboçar um balanço das nossas responsabilidades dentro do período final da moratória, isto é, fins de 1915 e anos
de 1916 e 1917.
Sem dúvida, há necessidade de examinar nosso estado financeiro,
tendo em vista, desde já, que devemos nos preparar para reassumir, em
fins de 1917, a execução dos nossos compromissos.
Procurei levantar este balanço com relação a esse período, porque
estamos vota.ndo, neste momento, o Orçamento para 1916. Há uns
tantos encargos que me parece não se devem deixar que pesem todos
sobre o exercício de 1917, já de si onerado com o recomeço do pagamento dos juros da dívida externa. Por isso, levantei o balanço dos
dois exercícios, com o propósito de ver se a Câmara resolve a divisão
entre os dois, de modo a preparar o Governo par-a reencetar o pagamento em espécie em fins de 1917, e daí por diante.
Tomei por base a alegação, já feita, de que a proposta do Governo, ou, se prefere, o projeto de Receita contém recursos suficientes,
para o que chamei as despesas ordinárias, isto é, já previstas no projeto
de Orçamento, antes da adição das verbas necessárias, para juros e
amortização desses títulos. Digamos que as rendas apuradas bastariam
para a satisfação das despesas normais, sem o cômputo destas a que
me vou referir. Estas, portanto, constituiriam propriamente o deficit
a que devemos chegar.
Em matéria de pagamento, sempre esboçando um resumo do
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balanço para os dois exercícios de 1916 e 1917, teremos primeiro de
resgatar nesses dois exercícios cerca de 40 mil contos, ouro, de dívidas
nessa espécie, salvo para os que quiserem receber apólices-ouro que,
como eu disse, conjeturo, não serão muitos. Tendo-se uma letra do
Tesouro, vencível em 24 meses, não sei por que o grosso dos credores,
ouro, hão de preferir consolidar em apólice de resgate em tempo
indefinível.
Tomo esta base -oxalá seja ela falsa- mas a minha obrigação é
calcular aquilo que pode suceder em matéria de pagamento:
I - resgatar, neste exercício, cerca de 40.000:000$, ouro,
de dívidas, salvo para os que quiserem receber apólice-ouro. Esses
40.000:000$ correspondem a pelo menos 80.000:000$, papel. As
primeiras letras emitidas datam do primeiro semestre de 1915 e presumimos que as últimas o serão ainda este ano. Sendo todas elas emitidas
a 24 meses, no máximo devem se vencer todas em 1917. Não convirá
mesmo protrair o resgate delas além de 1917, porque já em 1918
teremos de pagar os juros da nossa divida externa em dinheiro. e
convém dividir aquele resgate pelos dois anos, para não acumular tudo
no segundo deles. Assim, teremos por esse título uma despesa de 80
mil contos nos dois anos, ou seja, a despesa mensal de 40 mil contos;
11 - pagar, em dinheiro, em 1917, cerca de 1/4 dos juros da
dívida externa, correspondentes ao último trimestre deste ano, pela
terminação da moratória do contrato de outubro de 1914. Correspondendo o total dos juros, aproximadamente, a cinco milhões e seiscentas
mil libras anuais, temos que a quarta parte deve ser igual a um milhão
e quatrocentas mil libras, ou sejam, 28 a 30 mil contos em papel, que
teremos de paga r em 1917.
Assim mesmo, não se falando na possibilidade do resgate das
letras-papel em circulação, chegamos à conclusão de que, em matéria
de pagamento, para o qual não temos recursos suficientes do projeto
atualmente votado, precisamos de 80 mil contos pelo primeiro título,
de 30 mil pelo segundo, ou seja, ao todo, 110 mil contos.
Se quisermos dividir entre os dois exercícios, devemos encontrar
recursos para mais, além do que aí está- 55 mil contos por ano.
Além disso, porém, temos ônus de juros. Entro nesse detalhes ...
O Sr. Felisbello Freire- Aliás, importantíssimos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ... primeiro, porque, repito
o que disse: a função das Comissões é o de ser órgão informante da
Câmara, e estou cumprindo o meu dever elementar de Relator. Segundo porque ainda é tempo de que a Câmara se inteire do estado das
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finanças, e é a ela e não à Comissão que compete tomar providências e
empregar os remédios necessários para que possamos sair desse embaraço, cujas linhas gerais estou esboçando.
Capítulo-Juros:
I - 80 mil contos de letra-papel em circulação. E o cálculo que
eu faço; será talvez- não creio que o seja- exagerado. Convertidas em
apólices a tipo de 85, ou seja, com uma porcentagem correspondente
a 117,6%, darão 94.100:000$, em apólices, que a juros de 5% exigem
anualmente 4.705:000$000. Figuro a hipótese das atuais letras-papel
serem convertidas em apólices. Se não forem, então terá o Governo de
resgatar esses 80.000.000$. Estou figurando a hipótese mais simples e
simpática. A melhor solução será converter as apólices àquela porcentagem de 117,6%;
11 - os 211.000:000$ de contas-papel, a pagar, deverão sê-lo
metade em apólices a 85%, e assim teremos, em números redondos,
105 mil contos que, convertidos em apólices àquela mesma porcentagem de 117,6%, correspondem a apólices no valor total de ........ .
123.480:000$, as quais, a juros de 5%, exigem anualmente ........ .
6.174:000$000;
111 - pagar os juros daqueles 40 mil contos, ouro, de dívidas
nessa espécie. (Eu encontro o maior embaraço de cálculo, aqui, porque
os vencimentos são naturalmente sucessivos, não se vencem todos os
dias. Limitei-me a tirar uma média.) Mas, calculemos os 40 mil contos,
ouro, de dívidas nessa espécie, que correspondem a cerca de 80 mil
contos, papel; calculemos que metade se vence em 1916, porque é essa
a nossa conveniência: resgatar metade em um ano e o resto no ano
seguinte.
Feito este cálculo, teremos um serviço de juros que, na melhor
hipótese, não pode ser inferior a um total de sete mil contos, ou seja,
em cada ano 3.500 contos.
Resumindo, teremos: juros 4.705, mais 6.174, mais 3.500, ou
14.379:000$ anualmente para juros.
·
O balanço daria, portanto, para os dois exercícios. Cada. ano,
pagamento anual - 55.000:000$; juros anuais - 14.379:000$; total
69.379:000$000.
Se as receitas previstas no projeto de lei ora em debate bastam
para as despesas ordinárias da Administração, tais quais estão projetadas
pela Comissão ou pela Câmara, nós temos, além destas despesa~ a pagar
cerca de 70.000:000$ em cada ano. Se forem 50.000:000$ em um,
serão 90.000:000$ em outro; mas, para dividir com igualdade, digo,
70.000:000$, em 1916 e 70.000:000$, em 1917.
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Convém acrescentar: em seguida ao ano de 1917 surgirá o ano de
1918; naturalissimamente, dirão os nobres Deputados (riso), mas não
surge exatamente como os anteriores, porque aí o serviço de nossa
dívida externa vai importar em cerca de 112 mil contos, papel.
Quer dizer que nas rendas atuais estão computados os títulos do
funding, contrato de outubro do ano passado.
As despesas são muitas; precisamos criar recursos novos, ou
suprimi-las. Ou temos de reduzir a Despesa de modo que fique excesso
de Receita bastante para cobrir essas verbas novas, ou temos de aumentar a Receita para obter, desde logo, os 70 mil contos por ano, e contar
com mais 112 mil contos em 1918. Não o fazer, não sei bem que
qualificativo possa empregar. Como já disse à Câmara, o meu dever,
discutindo um assunto da natureza desse, é fugir dos enfeites e dos
atavios. A situação em que nós estamos agora é positivamente de
moratória, nada mais nada menos. Se quisermos tornar o termo mais
elegante, poderemos dizer que temos o funding-loan -empréstimo de
consolidação; mas a situação em que nos encontramos é de moratória.
Quando outros países, cuja atividade nunca será demais encarecer, mesmo nesta crise, têm o orgulho de dizer que jamais se furtaram
ao cumprimento de seus deveres, solvendo compromissos com credores
externos, nesta crise, nós devemos nos lembrar que estamos em moratória. Se não nos aproveitarmos deste período de relativo repouso para
nos refazermos, tomando a sério o papel ordinário dos devedores
honestos, que é pagar o que devem, não sei a que estado chegaremos.
Sei que é penoso dizer estas cousas, mas, seja como for, o meu dever
é dizê-las como elas são à Câmara dos Deputados e ao País.
O Sr. Felisbello Freire - V. Exa. dá licença para fazer uma
pequena pergunta? (0 orador faz sinal de assentimento.) Essas importantíssimas observações que ocorreram a V. Exa. e a alguns outros
colegas foram discutidas no seio da Comissão de Finanças? V. Exa.
chama uma Comissão permanente elemento de informação ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Orgão de informação.
O Sr. Felisbello Freire - ... mas, em geral, das Comissões vêm
trabalhos feitos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Projetados.
O Sr. Felisbello Freire - V. Exa. teve oportunidade de chamar
a atenção de seus colegas de Comissão para essas importantes observa-
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ções? Se V. Exa., entretanto, nesta, encontrar qualquer indiscrição,
eu a retirarei.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- V. Exa. sabe: eu não tenho
feito em minha vida pública senão um largo ensaio de sinceridade.
O Sr. Felisbello Freire- Quando discuti, apliquei a característica
de quem faz o trabalho da Receita: a fidelidade.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Na Çomissão de Finanças,
a especialização das funções de cada qual faz com que nem sempre os
Relatores da Despesa acompanhem amiudemente, com o mesmo
interesse, o desenrolar da Receita, ou de sua capacidade para cobrir a
Despesa. Isto é natural, nem faço censura;· quero dizer que ao Relator
da Receita compete o papel de pronunciar, constantemente, o momento; estar a lembrar à Comissão, como à Câmara, que nós temos um
grande desequilíbrio orçamentário; que não podemos deixar de inserir
verba para isto ou para aquilo.
Aliás, o nosso colega, Sr. Joaquim Pires, tinha tomado a iniciativa
de apresentar uma emenda criando verba necessária para pagamento de
juros de apólices.
Quando veio esta emenda, que era na Receita, porque estava
conjugada com outra, eu ainda uma vez disse à Comissão que oportunamente, no momento em que se votasse a Receita da Fazenda, esta
emenda viria a ser discutida, teríamos que dar verba para isto.
Se V. Exa. permite, direi à Casa mais cumpridamente: em 1914,
nós fomos colhidos, naturalmente de surpresa, sem o conhecimento,
mas com a simples suspeita de nosso desbarato financeiro. Nesse ano,
eu tinha sido eleito, incidentemente, por nímia bondade de uma ou
duas dúzias de amigos meus, da minha Bancada de São Paulo e de
outras; tinha sido eleito, pela última das minorias, membro da Comissão
de Finanças. Sucedia ser então Presidente o meu amigo, Deputado
Homero Baptista, cujo nome, repito, desperta saudades nesta Casa.
E S. Exa., que estava habituado a fazer o relatório da Receita, distribuiu-me este encargo. Chegado o tempo próprio e tendo eu começado
a colher dados para o meu trabalho, surgiu a deflagração da horrenda e
odiosa guerra européia.
Todo o trabalho ficou perdido. Ficamos, por assim dizer, às
cegas.
De outro lado, é certo, havia naquele momento um Governo que
terminava o seu mandato, e é de certo modo humano que o Governo
que está para abandonar e deixar o Poder não tenha grande preocupação pela situação do futuro. Por outro lado, o Governo que deveria
447

assumir o Poder, pelo menos o seu Chefe, recolheu-se a uma reserva
que eu estou longe de querer censurar, e declarava não se sentir com
forças para intervir, absolutamente, nos negócios públicos, enquanto
não lhe fosse devolvida a posse de seu mandato, e só então poderia
intervir.
Isto, dizia eu, fez com que o Relator tivesse sobre seus ombros
uma responSabilidade muito maior do que a que esperava. Em falta de
dados, sem podermos contar com o Governo que viria, pois que não
estavam nem sequer escolhidos os seus Secretários, nós, na Comissão,
tínhamos que fazer obra com os nossos próprios recursos. Em reunião
que foi provocada pelo então Presidente da República, falou-se em
contos ou dívidas do Tesouro, creio que vinte ou trinta mil contos.
Mais tarde, começou-se a perceber que estas dívidas andavam a centenas
de mil contos; mas, naquela ocasião, não fazia idéia eu que pudesse
montar a trezentos e tantos mil contos. Quando alguém enumerava
estes algarismos, era tido como gascão.
Foi por isso que tive grandes dificuldades em formular o projeto,
e nesse momento fui apontado como sendo o mais exigente membro
da Comissão de Finanças na redução de despesas, porque, fazendo a
minha obrigação, recordava, a cada momento, aos meus colegas, que
estávamos a votar despesas, para as quais não teríamos receitas. Assim
procurei proceder este ano.
À Cômissão, tinha vindo do Governo aquela proposta dando a
impressão de um pequeno saldo. E penso que agiu dentro das normas
regulares de um bom Governo. Quando disse que, aceitava, em linhas
gerais, o projeto, esperava que o mesmo Governo mandasse novos
dados. Vieram, à última hora, aumentando o Orçamento, em que se
necessitam de mais trinta ou quarenta mil contos para o serviço de
nossa dívida. Até então, não tínhamos conhecimento destes encargos,
nem devíamos ter oficialmente, porque não tínhamos em mão a
proposta do Governo.
Fomos colhidos assim, realmente; nós não podíamos fazer obra
melhor, à última hora, mas está perfeitamente em tempo: existem os
dados para que a Câmara, toda a Câmara, a totalidade da Câmara,
possa julgar com conhecimento de causa e naturalmente estudar,
colaborar no sentido de pormos em ordem as nossas finanças.
Repito, propositadamente, a expressão de que a organização foi
um pouco insuficiente, porque aquela Comissão é o órgão informante
da Câmara; precisamente por isso.
Naquele momento excepcional de 1914, coube à Comissão uma
responsabilidade maior e um dever um pouco d.iferente daquele que
lhe cabe hoje.
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Hoje o País está em situação, do ponto de vista governamental,
em situação ordinária, quer dizer, está governado por Poder Executivo
com mandato novo; a Câmara acaba de se constituir, o assunto é
discutido, as diminuições, os chamados cortes são impugnados, V. Exa.
sabe que nós não podemos absolutamente tomar a responsabilidade
de fazer reduções no funcionqlismo. Eu venho lealmente dizer à
Câmara: as nossas responsabilidades financeiras são estas. A Comissão
de Finanças, por meu intermédio, como Relator da Receita, pede aos
seus colegas que façam aquilo que lhes cumpre fazer, não só em matéria
de Receita, como de Despesa. As reduções na Despesa, quaisquer que
sejam, naturalmente serão bem aceitas pela Comissão; as elevações da
Receita não sendo, como não se deve supor que sejam, desordenadas
ou arbitrárias, não poderão deixar de ser bem recebidas também pela
Comissão. Manter o projeto tal qual, é o que não será possível; mesmo
que houvesse algum exagero nos dados que apresento à Câmara, mesmo
que estes 70 mil contos se pudessem reduzir a 20 ou 30 mil, é evidente
que o País não se poderia reconstituir por esta forma. Digo reconstituir,
porque, no relatório que tive a honra de formular o ano passado,
insistia; insisti por que o Orçamento se fizesse de um ponto de vista
mais largo, de forma a que deixássemos de ter os olhos fitos apenas na
angústia do presente, do interesse imediato, por muito legítimo que
seja - não contesto -, mas a governação de um povo não se pode fazer
tendo em vista apenas os pormenores imediatos, os interesses mais
próximos.
É humano e natural que toda a gente procure aliviar de si os
ônus desses encargos, sobretudo nesta terra. A tendência é deixar para
as gerações futuras tudo quanto for encargo. A nós nos é completamente indiferente. Fizemos funding, emitimos títulos, recomeçamos a pagar
juros desses títulos, o resgate fica para ser feito depois, para quem vier
depois. Fizemos logo depois um segundo funding.
Estamos com esta responsabilidade e vamos manter a nossa
aparelhagem tal qual está, apesar de ser franca e positivamente defeituosa. Não tenho o menor prazer e gosto em reduzir despesas. Do ponto
de vista pessoal, eu sou perfeitamente idêntico e igual a qualquer dos
meus honrados colegas. Não há dúvida, o prazer seria poder manter;
apenas, como representante do País, muito sinceramente digo, qualquer
que seja o estado da opinião pública, penso que a situação do Brasil
exige alguma cousa mais do que se está fazendo, mas esta alguma cousa
nãb pode existir, nem ser sequer sonhada antes que tenhamos um
Orçamento em equillbrio, e quando digo um Orçamento em equillbrio
não quero dizer resvés, mas um Orçamento em que haja excesso,
alguma cousa que permita regenerar os nossos meios de produção.

449

A Câmara entendeu contra o meu voto e eu me inclinei, como
sempre, ante sua sabedoria, e o projeto foi convertido no Decreto n<?
2.986, que dá certo remédio para esta situação. Oxalá que assim o seja.
Não falo senão com absoluta sinceridade; limitei a minha oposição
ao projeto às razões escritas que dava, porque, sinceramente,· os votos
que fazia eu os exprimi no final; eram porque eu estivesse em erro, os
meus desejos seriam que os meus colegas tivessem acertado e o erro fosse
meu e que b País se pudesse reorganizar atulhado de papel-moeda,
valorizada a produção pelo processo que a Câmara julgou dever adotar.
O Sr. Bento de Miranda - O Relator do projeto frisou esse
ponto: que o projeto seria até nocivo se não fossem aplicadas medidas
que dessem saldo no Orçamento.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Devo ponderar que não é
tão fácil isso.
O Sr. Bento de Miranda- É dificílimo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Nós temos um mecanismo
administrativo calcado sob moldes de País riquíssimo; riquíssimo é o
termo. Qualquer estrangeiro quando tem notícia do ordenado dos
funcionários, quaisquer que sejam, civil ou militar, diz logo: o seu País
é riquíssimo, é evidente; um oficial reformado ganha tantos e quantos ...
Chegamos a um momento crítico em que, metidos em moratória de três anos, devendo nos reorganizar, sob pena de perecer, não
queremos tocar absolutamente nessa obra da chamada organização
administrativa. Não tocamos em um ponto sequer. Como vamos sair do
impasse? Não fizemos causa alguma; votamos à coeur leger o aumento
da Despesa. Nada queremos diminuir nos gastos, e não aumentamos a
Receita.
Não sei que processo miraculoso poderá fazer com que saiamos
desta situação. Isso mesmo disse eu no voto: só por milagre isso poderá
acontecer.
E o Governo precisaria de recursos, relativamente poucos, para
impulsionar a criação da riqueza em nosso País. É a impressão que
tenho. Os recursos necessários, parece a muitos que deviam ser fartos,
quando a gente se lembra de umas tantas criações artificais e fantásticas
que se fizeram ultimamente. Mas, para empregar, com utilidade na
solução seriada de nossos problemas, o que, por sua vez, havia de trazer
aumento de Receita que nos permitiria atacar os outros pontos, tudo
isso feito parceladamente e com economia me parece que não consumiria uma tão farta soma de milhares de contos.
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Mas, o que é preciso é que o nosso Orçamento não seja constituído de uma porcentagem de 80 a 90% de peso morto.
Se falamos nisso e alvitramos qualquer cousa, a fim de reconstruir
esse processo, naturalmente surge o sentimentalismo da nossa terra, a
referência ao tempo presente, ao interesse imediato, às cousas mais
próximas. Ninguém pensa no futuro; ninguém olha o porvir e assim
iremos continuando. A mim não cabe senão ter dito à Câmara, ainda
que muito desalinhadamente (não apoiado) aquilo que me compete
dizer da Receita.
Da Despesa, dirão os meus colegas com a grande proficiência que
lhes é peculiar. E eu deverei encerrar estas considerações recordando
à Câmara, porque é ela quem tem de dizer a respeito a última palavra:
que a nossa renda se baseia quase exclusivamente, posso dizer sem
exagero, nas receitas do Imposto de Importação e do chamado de
Consumo. Em um dado momento, essas receitas de importação diminuíram numa proporção assustadora, parecendo-me que não diminuiu,
pelo menos na mesma proporção, o consumo dos 25 milhões de
brasileiros que estão espalhados neste abençoado torrão. Parece que o
que nos cumpria fazer era aquilo que tinha esboçado o ano passado:
que o consumo, que se não podia fazer das mercadorias estrangeiras,
se fizesse das mercadorias nacionais, donde sairia uma quota que
permitiria compensar a falta do Imposto de Importação.
V. Exa. e os meus colegas sabem que apesar de se tratar no
Imposto de Consumo da forma mais suave de tributação, exatamente
porque não é a mais justa, é recebida melhor em toda a parte; apesar
disto, cada elevaÇão de taxa levanta uma oposição difícil de vencer.
Somos a gente do momento atual; não podemos esperar, nem
calcular ou acompanhar a evolução de uma idéia, de um ato, de uma
ação qualquer, durante um pequeno espaço de tempo, absolutamente.
Queremos ver imediatamente. Projeta-se um imposto sobre o álcool
ou sobre o fumo. Foram os dois pontos capitais sobre os quais insisti
o ano passado. Alega-se, objeta-se que a lavoura da cana de açúcar vai
desaparecer; diz-se que é a morte da produção açucareira ... Ora, é esse
um dos três únicos dos nossos produtos, cujo preço está absolutamente
em alta; mas, em alta, papel, e alta, ouro, com a exportação garantida.
(Apoiados.) Tudo isso eu disse o ano passado. Se nós nos voltarmos
para o cigarro, que é vício, surgirão igualmente reclamações entusiásticas, se assim me posso exprimir, tratando-se, entretanto, de um
artigo, cujos fabricantes são os primeiros a confessar que, durante dez
ou doze anos, não fizeram outra cousa senão fraudar conscientemente
o fisco.
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Se não aumentamos a nossa Receita, se não queremos reduzir
a nossa Despesa, não sei como sair dessa situação.
Nosso eminente colega, Sr. Senador Leopoldo de Bulhões,
cuja mais notável qualidade é, evidentemente, a sua confiança, o seu
otimismo confiante, o ano passado aventou a possibilidade de se lançar
o Imposto sobre a Renda. Confesso que não me foi possível render-me
à sua argumentação. Tal imposto seria de aplicação dificílima; não só
teria de ser quase que geralmente incompatível com certo número de
outras tributações que temos, como não produziria o resultado que se
imagina poderia produzir. Como -todo o imposto direto, em toda a
parte do mundo, produziria muito menos na porcentagem que os
indiretos.
Nada mais natural.
Nada disso, porém, daria para solver as nossas dificuldades.
Alguns colegas, como o Sr. Vicente Piragibe, apelaram para a
renda dos próprios nacionais. Ora, mesmo cobrando-se 20%, parece
que isso estaria ainda longe de chegar para cobrir as nossas necessidades.
Em todo o caso, seja como for, entendi que devia dizer lealmente, honestamente, o que penso, nesta segunda discussão, para que a
Câmara, por ocasião do terceiro turno, possa dar remédio.
A Comissão de Finanças espera, positivamente, essa colaboração.
Creio mesmo poder dizer que sem ela, e sem a iniciativa do Executivo,
a Comissão nada poderá fazer. Tenho, entretanto, lido notícias nos
jornais, segundo as quais o Poder Executivo se apresta para- exatamente no próximo turno da discussão do projeto - fornecer os dados, os
elementos suficientes para a normalização da nossa vida orçamentária.
Precisamente por isso foi que tratei de levantar esses cálculos,
mais ou menos próximos da verdade, porque, assim, pelo menos,
ficar-se-á sabendo a que teremos de acudir. Não será com dois, quatro,
dez ou doze mil contos de pequenas economias que poderemos fazer
face a isso. Se os cálculos estiverem pessimistas, eu não os fiz assim
tendenciosamente; ao contrário, estimo que sejam retificados, que se
verifique ter havido exagero, que se os reduza ... Infelizmente para nós,
posso repetir ainda uma vez, há muito que reduzir nas depesas, mas
ainda assim ficará uma situação nada boa.
A Câmara - estou certo, já o disse no meu parecer - cumprirá
o seu dever. Eu, entretanto, asseguro que isso ou se fará sinceramente,
com realidade, com verdade, ou não se fará com o meu voto, já como
Deputado, já como Membro da Comissão de Finanças.
Os dias de ilusões criadas artificialmente, para dar ao grande
público a. impressão de que se fazia obra útil, estando-se, entretanto,
certo de que arbitrariamente se majorava a Receita e se ocultava a
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Despesa -para mim, e creio que para toda a Câmara-, já se passaram.
(Apoiados.) Não darei o meu voto, já como Deputado, já como membro

da Comissão de Finanças, a nenhum desses artifícios.
Prefiro confessar abertamente a verdade e creio mesmo que a
pior das desgraças para um país é não conhecer as suas derrotas e não
saber as causas de onde elas provêm. Conhecidos os desastres e as suas
causas, tudo se pode remover porque, no fundo, só há um problema:
o homem. Resolvido esse problema humano, tudo o mais entraria nos
eixos. Estou convencido disto. E creio bem que a Câmara está nesse
propósito. Está disposta a fazer um Orçamento de verdade, com clareza
e precisão e para isso reclamei na Comissão de Finanças e creio que
verei na 3a. discussão essa minha reclamação satisfeita. É preciso que,
ao menos, constem do Orçamento todas as despesas que anualmente
temos autorizado o Governo a fazer; é preciso que se saiba ao menos
o que consta dos contratos e que se façam cálculos, ao menos aproximadamente; que se saiba o que temos de pagar por essas diversas verbas.
Nas verbas de despesas há, naturalmente, muita causa a corrigir. Como
já disse duas ou três vezes, não posso entrar no exame .detalhado das
verbas de despesas, mas que me seja permitido fazer uma observação
aos colegas que têm tido a paciência de me ouvir.
O Sr. Joaquim Pires- Prazer imenso. (Apoiados gerais.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Os nossos serviços se
iniciam, e tomemos um exemplo: decretou-se a construção do Porto do
Rio de Janeiro. Parecerá a V. Exas. que se trata deu ma obra que não
tem fim. Não; ela tem um fim rio tempo e no espaço, mas, na vida
administrativa, ela é eterna. O que nomeamos persiste.
Está construído o Porto, mas anualmente se gastava, ~ com a
fiscalização do Porto ,do Rio de Janeiro, mil e tantos contos de réis.
E assim por diante ...
Criou-se o Ministério da Agricultura há seis ou oito anos, e os
funcionários devem ter todos mais de 15 e 20 anos de serviço. E nesta
proporção ... Depois, nós nos.queixamos. Dal')'los concessões de linhas
férreas de tal modo liberais que os concessionários traspassam os
contratos com lucro de 20%; o que recebe retraspassa-o .com lucro
de 20% também, e o passa ainda por sua vez a um terceiro empreiteiro,
que ganha, talvez, 1O ou 15%. O caminho de ferro vai custar mais do
dobro do que devia custar. Naturalmente; qu~ndo se tratar de fazer a
fixação da tarifa, ela há de ser estabelecida em relação ao custo da
co nstruçã<;> ..·,
,.'!'
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Segue-se, logicamente, que a tarifa tem de ser o dobro do que
devia ser. Quando' se chega a imaginar que o caminho de ferro foi
criado para fazer a libertação da produção e do trabalho de qualquer
zona, ele é a gargalheira que se lhe impõe. Não há produção que
suporte o frete. Reconhecemos isto. E o mesmo em relação aos portos
e todos os capítulos da nossa aparelhagem econômica. Verificamos
que vivemos positivamente mergulhados na mais nefasta - para os
interesses do País - e detestável lias burocracias administrativas. Isto
é a verdade. Não exagero. Essas causas são feitas por alguém. Nós,
de boa mente, dizemos muitas vezes que o Congresso autoriza. E
verdade. Mas não é só autorizar. Essas causas se executam e se realizam.
Foi esta herança admirável, foram essas causas acumuladas que
o Dr. Wencesl_au Braz encontrou para desbravar em meia dúzia de
meses.
E uma tarefa superior às forças humanas. São necessários os
esforços da gente melhor que haja neste País e creio que traduzo o
seu pensar, como o de toda a Câmara, dizendo que devemos ir auxiliálo, mas auxiliá-lo pela boa vontade geral, sobretudo por esboço de
consciência coletiva, onde se generalize o conhecimento da gravidade
da nossa situação. É isto que, infelizmente, não tenho visto até agora.
Sr. Presidente, estas observações, feitas a propósito do art. 52,
permitiram que eu, tanto quanto possível, procurasse responder a tudo
quanto se. objetou em relação à Receita. Entretanto, devo declarar que
se alguma causa escapou, a tolerância da Mesa permitirá, talvez, que,
como a matéria é conexa em qualquer dos departamentos da Despesa,
cuja discussão há de seguir depois, eu venha à tribuna e dê a qualquer
dos meus colegas os esclarecimentos que me forem pedidos.
Eu insisto em dizer que a Comissão de Finanças, como Relator,
da qual falo neste momento, não pode, não quer e não deve ter responsabilidades maiores do que aquela que realmente tem.
Orgão de informação da Câmara, espera, deseja e solicita a ação
decisiva e eficiente da mesma Câmara para solução dos problemas
financeiros.
As bases aí estão; são as que podemos oferecer. E outros dados
procurarei fornecer nesta discussão logo que sejam pedidos, e eu os
forneço.
Assim habilitada, acredito que a Câmara se resolverá a traçar um
plano financeiro que venha pôr ordem em toda a Administração e nos
permita viver desassombradamente porque, realmente, onerado como
está o Governo, sem saber como se há de livrar das responsabilidades,
das dificuldades, por elas acossado, de todos os lados, não vejo que
possa cobrar calma, tranqüilidade e confiança para tentar sequer um
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esforço em prol da reconstrução e da regeneração econômica do País.
E sem isto não nos poderemos levantar.
Por minha parte, só me resta agradecer aos bondosos colegas
que me deram a honra de ouvir toda esta arenga (não apoiado), pedindo
a S. Exa. e à Mesa a mais sincera desculpa pelo mal-alinhavado com
que formulei estas observações. (Muito bem; muito bem. O orador é
muito cumprimentado.)
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Anarquia Perdulária dos Últimos Cinco Anos

04.11.1915
O Sr. Presidente- Estão findas as votações.
Passa-se à matéria em discussão.
Continuação da 3a. discussão do Projeto n'? 73-8, de 1915,
Orçamento da Receita e Despesa da Repúbliéa, para 1916; com parecer
da Comissão de Finanças sobre as emendas oferecidas (vide Projeto
n'? 73-C, de 1915.)
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Carlos Peixoto Filho.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO(*) começa dizendo que, desde
muitos dias, aguardava a oportunidade de intervir no debate do projeto do Orçamento para 1916.
Nota o orador a circunstância de se achar, no momento em que fala, cercado
de colegas. Há já alguns anos que está acostumado a falar para meia dúzia de
Deputados no final da sessão. A Mesa e o Líder da Maioria sabem, decerto, que só
mesmo por incidente é obrigado o orador a usar da palavra nessa hora em que
apenas começam os trabalhos da sessão, a propósito da discussão do Orçamento,
deixando de lado, ào menos por momentos, o que se tem dito contra a reforma do
Regimento aprovado pela Câmara, visto como se trata de matéria vencida.
Deve declarar que a situação em que se encontra a Comissão de Finanças,
quando tem que opinar sobre as emendas ao Orçamento, já é de si mesma embaraçosa: ou a Comissão, por cortesia, aquiesce aos desejos e às aspirações de grande
parte de seus colegas e, nestas condições, tantas vezes seria obrigada a desagradar
a sua própria consciência e - quem sabe? - à própria Câmara, ou, se não o faz,
vê-se na contingência de desagradar a grande número de seus colegas, não lhes
aceitando as inspirações, quando não as julga consentâneas com o bem público.
Sucede, porém, que os membros da aludida Comissão consideram as funções que
exercem como uma delegação da confiança da Câmara, à qual não podem corresponder, senão agindo com isenção de ânimo e esforço no estudo das matérias. ~
certo que o talentoso biógrafo do velho mestre Sylvio Romero informa, num
( *) Sinopse indireta do discurso.
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volume publicado, que o egrégio pensador dizia francamente, na sua intimidade,
que tinha como boa norma, em vez de forma clássica, a seguinte: Amica veritas,
sede magis amicus Plato. Mas a Comissão de Finanças está pela antiga e continua
a supor que, no seu procedimento e na sua conduta, deve obedecer à forma clássica:

Amicus Plato, sed magis amica veritas.
Como disse o orador, só muito constrangida é a Comissão forçada a cumprir
esse dever de ofício; mas a cortesia e a amabilidade para com os colegas seriam
feitas à custa dos interesses alheios e não dos dela, Comissão. Isso é causa que fica
muito mal aos indivíduos e pior ainda aos corpos políticos.
Têm repetido que o próprio Relator da Receita invocou a colaboração de
todos os colegas; nada mais verdadeiro. Ponderam: tendo vindo cerca de 80 emendas só à Receita, entretanto, apenas uma dezena delas logrou parecer favorável.
Mas esse pedido de colaboração não podia significar o contrato tácito ou virtual,
a que querem aludir; o pedido não poderia obrigar a Comissão, nem moralmente
nem de outro modo, a ser de antemão favorável a todas as iniciativas. A Comissão
espera e pede sempre essa colaboração da Câmara, tanto mais quanto os que a
atacam esquecem que não ela, mas a própria Câmara, decide afinal. A Comissão
é mero órgão de informações: dá os seus pareceres e busca fundamentá-los; porém,
só a Câmara decide pela procedência ou improcedência das medidas. E presume-se
que a sabedoria está com a Câmara e não com a Comissão.
É claro que este ponto de vista, de fazer crítica das emendas que tiveram
parecer favorável e das que o tiveram contrário, leva, determinadamente, antes,
à discussão de personalidades do que à de fatos. Ora, o que interessa ao Brasil é o
exame e o debate dos fatos orçamentários.
A disputa que resvala facilmente para as personalidades, aquela sorridente
indiferença que merecem as obras feitas um pouco tumultuariamente e os ataques
mais ou menos desordenados que, em regra, são feitos com o material que WaldeckRousseau denominara noções de sociologia superficial e de contrabando, e que
estão - dizia ele em imagem feliz, para a verdadeira ciência política como para
a língua francesa, na sua clara e radiante pureza-, estão nos guias de conversação,
feitos para uso dos estrangeiros.
Tudo isso, porém, pouco importa, e folga o orador em registrar que esses
ataques, mais ou menos desordenados, esse aparelhamento de sociologia de contrabando, de que falava Rousseau, não se encontram no nosso Parlamento. Se a Câmara
permite considerações outras preliminares, deve o orador repetir este velhíssimo
conceito: a crítica é fácil, tanto quanto a construção é difícil.
Efetivamente, em todos os tempos, sempre foi muito mais suave e agradável
a tarefa de criticar do que a de construir; mas nas épocas de crise, quando as dificuldades, por assim dizer, enxameiam em torno de todos e renascem de seus próprios
destroços, ainda mais suave e fácil é o trabalho de criticar, na mesma medida e na
proporção em que se dificulta e torna penoso o trabalho da construção, máxime
em matéria orçamentária.
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Lembra-se o orador que o primeiro capítulo de uma história da Revolução
Francesa, escrita pelo Sr. Louis Madelaine, tinha o seguinte epílogo: Anarquia
Perdulária.
Espera que a Câmara reconheça não ser descabida a recordação: a anarquia
perdulária parece que, aproximadamente, tem vindo, para não ser muito severa,
a partir dos últimos cincos anos.
Por outro lado, esse mesmo historiador, pintando aquela fase agitada da
Revolução Francesa, refere que eram, talvez, duas dúzias de homens os únicos
protagonistas do grande drama, e constava que todos eles estavam impregnados
da mesmíssima filosofia puramente destrutiva.
Também isso recorda ao orador outra referência de Ernest Renan, cujo
convívio já o acusaram de manter com certa freqüência: Renan sustenta que as
épocas de agudeza e crise dos acontecimentos terríveis criaram, em França, gênios
políticos por três meses, seis meses, por um ano, no máximo.
Qualquer que seja o ponto de vista em que se coloque a premissa virtual,
sobre a qual todos se devem apoiar, bem se pode extrair das palavras eloqüentes
pronunciadas na véspera pelo Sr. Pedro Moacyr, quando incitava a coragem, a
confiança e a fé no futuro da Pátria.
Nunca será excessivo louvar-lhe a iniciativa, mormente numa hora em que,
com pesar, ouviu toda a Câmara mais de uma referência a possibilidades, cujo
enunciado verbal não quer o orador repetir, traduzindo um como que começo
de conformidade com a perspectiva a que aludem ...
No País, e sobretudo em relação a assuntos financeiros, nesse momento,
é evidente que a crítica armada em guerra contra a Comissão de Finanças é feita de
modo a recordar o episódio clássico do moleiro. De fato, grita-se- e que gritaria!-,
mal alguém fala na possibilidade de reduzir-se a Despesa pública, sobretudo se se
trata de reduções consideráveis, das que podem ter alcance no balanço geral do
Orçamento, e essas são as que atingem direta e imediatamente grande vulto das
despesas com o pessoal administrativo. A primeira nota, neste sentido, desperta
o mais atroador alarido. Os Poderes Públicos, verificaram, assim, ser impossível
ou inconveniente reduzir de chofre; isto posto, surgiu muito naturalmente a idéia,
entre os que são obrigados a jogar com dados concretos, de elevar- a Receita, uma
vez que não podem baixar a coluna da Despesa. ~ a mesma grita, a mesma atoarda,
igualmente descompassada: "Não é possível - dizem em todos os tons- agravar
os tributos, impedir a vida, matar as fontes de produção". Resta apenas acrescentar
que, com a mesma indignação sagrada e com a mesma violência se pede, constantemente, o equilíbrio imediato do Orçamento, a restauração, o reerguimento súbito
das finanças públicas, quem sabe mesmo se o pagamento imediato de toda a dívida
nacional, a liquidação de todas as responsabilidades e a entrada no que se diz o
seio clássico de Abrahão, do ponto de vista financeiro do Brasil ...
Querem sufocar, violentamente, a hidra de muitas cabeças, que é o deficit
orçamentário; mas querem que a Comissão o faça sem reduzir as despesas públicas
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ou, pelo menos, sem tocar no vastíssimo pessoal burocrático, que o Sr. Bento de
Miranda recordou ter alguém chamado de burocracia suntuária, e ainda sem aumentar as rendas públicas, esquecendo-se apenas como, ou de que modo, atônitos e
maravilhados, assistir à operação desse milagre ...
Essas reclamações violentas são feitas sempre de modo impessoal, isto é,
cada qual está pronto a fazer os maiores cortes e as mais severas reduções naqueles
capítulos dà Despesa que não digam respeito a nenhum pessoalmente, a algum dos
apaniguados da sua vasta clientela, a nenhum dos interesses da sua querida região;
estão prontos a estabelecer reduções, desde que não atinjam a esses círculos que os
interessam de perto e só possam tocar nas pessoas alheias. Como, porém, as medidas
não se podem votar ao sabor dos grupos, tendo de ser, pelo contrário, a resultante
natural do consenso de todas as vontades da Câmara, é certo que o objetivo que se
aponta é, absolutamente, impossível de ser conseguido, desde que todo brasileiro,
por si ou por outrem, tem a preocupação de ser admitido às vantagens do Orçamento. A esse propósito, recorda o orador o episódio de um súdito do rei Henrique
IV, que dele conseguiu a pensão anual de 100 escudos em paga de serviços vagamente inconfessáveis e que, ao ter notícia da mercê, pronunciou estas palavras de
encantadora simplicidade: me vai/à couché sur /'Etat.
Taine dizia que eram apenas 270.000 os privilegiados em França, em
26.000.000 de habitantes; no Brasil não se fez ainda estatística, mas a aspiração
generalizada consiste apenas em ter entrada em qualquer dos vastos compartimentos
burocráticos, contando com a perspectiva risonha de uma aposentadoria, ou reforma em plena saúde e vigor. Obtida ela, o privilegiado parodia o francês de Henrique
IV, exclamando: Cá estou eu, definitivamente, instalado no Tesouro.
Em uma terra e numa situação destas, com a crítica a que aludiu, só mesmo
repetindo os versos do moleiro:

"Parbleu! dit /e meunier, est bien fou de cerveau
Qui pretend contenter tout !e monde et son pere."
Referindo-se mais uma vez ao propósito de bem cumprir os seus deveres,
passa o orador a analisar, em resumo, alguns dos discursos proferidos acerca de
emendas rejeitadas pela Comissão.
Trata, então, o orador, da emenda sobre o babaçu, do Sr. Joaquim Pires,
sendo muito aparteado pelo autor da emenda.
Ocupa-se, em seguida, das emendas do Sr. Felisbello Freire, insistindo em
demonstrar que essas medidas não podiam, razoavelmente, fazer parte do Orçamento anual.
Alude à diminuição da taxa de exportação sobre a borracha acreana, assim
como às emendas do Sr. Camará, relativas à Prefeitura do Distrito Federal. A esse
propósito, recorda que a União paga toda a despesa com os esgotos da cidade.
sendo, üntretanto, a Prefeitura quem recebe a respectiva sobretaxa.
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Responde, em seguida, ao Deputado Vicente Piragibe, tratando da renda do
Patrimônio Nacional e, particularmente, dos aluguéis dos prédios ocupados por
funcionários.
Refere, depois, à necessidade imprescindível de se acordar com o Executivo
determinados cortes e retifica lembrando que, por falta deles, ficou mal organizado
o Orçamento vigente do Ministério da Marinha. Passa, então, a responder ao Sr.
João Mangabeira, que criou a lenda das reuniões secretas da Comissão de Finanças
com o Executivo e retifica, lembrando que a Comissão uma só vez compareceu
ao Guanabara, para examinar os termos do projeto de emissão de papel-moeda;
quanto a assunto orçamentário, foi o orador quem, em certo momento, pediu ao
Chefe da Nação que o ouvisse diante do Ministro da Fazenda e do Sr. Leopoldo
de Bulhões, Relator da Receita no Senado.
Alude ao discurso do Sr. lrineu Machado, combatendo agora a reforma
regimental, ultimamente votada pela Câmara, assim como a parte do mesmo discurso em que se critica a propaganda feita em favor do serviço militar obrigatório.
Daquela reforma regimental, diz que o seu principal objetivo era conseguir
a discussão em conjunto da Receita e Despesa, parecendo-lhe verdadeiramente
espantoso que se tivesse podido viver tanto tempo no regime anterior de desordem
e absoluta falta de sistema.
"Os frutos aí estão!"- exclama o orador.
Em seguida, trata da questão das capatazias, aludindo aos discursos dos
Srs. Raul Fernandes, Cardoso de Almeida e Palmeira Ripper. Faz referências à
exposição formulada no parecer sobre a emenda, na qual procurara fornecer,
conscienciosamente, à Câmara elementos para bem ajuizar o assunto, que tem,
sem dúvida, importância pela repercussão da medida nos portos em que há empresas
concessionárias de melhoramentos. Falando, então, do regime de estradas de ferro
e de melhoramentos de portos, insiste o orador no seu antigo juízo e procura
demonstrar que, em regra, essas obras, graças aos defeitos dos respectivos contratos,
longe de representarem benefício real para a produção, antes concorrem para
dificultar-lhe o livre e natural desenvolvimento. Refere, depois, como foi tomada
a decisão da Comissão a respeito, aludindo ainda a novos argumentos apresentados,
que devem ser conhecidos pela Câmara. Passa a responder ao Sr. Bento de Miranda,
que parece ter taxado de exagerada a admiração pelos progressos da República
Argentina e que afirmou ser a civilização brasileira, na verdade, menos próspera,
mas mais original e interessante, do que a do vizinho país. O orador pergunta ao
Deputado paraense se a originalidade da civilização brasileira estará na burocracia
suntuária, a que S. Exa. aludiu no seu último discurso.
E prossegue na demonstração de que a capacidade econômica do Brasil
não se acha deprimida neste momento. O que há é que as forças produtoras estão
impedidas na sua expansão, porque o estado a que têm chegado os Tesouros federal, estadual e municipal - é de tal modo precário, que os obriga a, em vez
de representarem o seu papel de propulsores e auxiliares da iniciativa individual,
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chegarem a ser um obstáculo permanente àquela livre expansão. O peso enorme
das dívidas públicas constitui talvez a outra face da originalidade a que se referiu
o Sr. Bento de Miranda.
O orador proclama, sem constrangimento, a sua franca admiração pelo
progresso e pela civilização do povo argentino, justificando-os com a comparação
dos algarismos relativos ao comércio internacional dessa grande nação e dos que se
referem à sua própria população.
O Sr. Bento de Miranda, em aparte, afirma que a comparação entre a fecundidade e o trabalho da República Argentina, e de São Paulo, é, antes, favorável a
este último.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO prossegue. Insiste em reafirmar a sua
franca admiração pelo progresso argentino. Em seguida, e ainda a propósito do
discurso daquele Deputado, o orador fala sobre o Imposto de Renda e a revisão
das tarifas aduaneiras.
O Imposto de Renda - afirma o orador -, ainda depois de conseguido o
acordo geral sobre a sua instituição, daria margem a várias e gerais dissidências a
propósito do sistema a adotar e do modo da sua aplicação. Faz referências aos três
sistemas: o que se baseia sobre os sinais exteriores da riqueza; o chamado sintético
ou da declaração do contribuinte; e o analítico ou cedular, adotado na Inglaterra.
A propósito da pedida revisão das tarifas aduaneiras, lembra o orador que
a reforma, assim enunciada em termos vagos, há de, neste momento, encontrar
não pequenos embaraços.
Alude à falta de um estalão de preços de mercadorias, graças à atual barbarízação da Europa, assim como à dificuldade que haveria de desarmar nesta hora a
indústria nacional, que começa a prestar reais serviços, abastecendo os mercados
internos e, desse modo, suprindo as deficiências da importação estrangeira.
Em seguida, passa a uma análise, em traços gerais, dos Orçamentos.
A esse propósito, o orador faz uma referência às chamadas rendas industnals, que sobem a 90.000 contos anuais, mostrando que só a despesa com a
Central, o Correio, o Telégrafo, a Oeste de Minas e a ltaoura monta a mais de
92.000 contos. Quanto às despesas ordinárias, expõe que hoje são feitas em sua
quase totalidade com manutenção do pessoal civil e militar, muito pouco restando,
ou quase nada, para o que propriamente se destina à realização dos serviços
públicos.
Analisa detidamente cada um dos Orçamentos de Despesa, para acentuar,
mais uma vez, que reduções de vulto que possam influir consideravelmente no
balanço só podem ser as que visarem diretamente à diminuição do número dos
funcionários e dos respectivos vencimentos. Essas - diz o orador - não as pode
fazer por si só o Executivo e, sim, a Câmara. Ora, esta não quis dar o seu assentimento nem mesmo à dispensa dos funcionários adidos e, afirmando o Sr. Pedro
Moacyr que essa era a orientação do Governo, o orador retorque que este receberia,
sem dúvida, com satisfação, uma tal iniciativa da Câmara.
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A verdade, aliás, é que modificações ou reformas gerais como essas, que
dizem respeito a centenas ou milhares de concidadãos, não podem ser feitas pelos
Poderes Públicos sem o apoio franco e decisivo da opinião, e esse não tem sobrado
à Câmara.
Sobre a estimativa da renda aduaneira para 1916, constante da emenda da
Comissão, o orador repete o método que empregou em 1914, dizendo que os dados
apresentados no seu último relatório foram, no tocante à renda aduaneira, extraídos
dos balanços gerais do Tesouro e dos volumes da Estatística Comercial os relativos
ao valor das mercadorias importadas anualmente. Recorda como verificou que o
rendimento das Alfândegas, nos oito primeiros meses deste ano, tinha sido muito
inferior ao que se esperava, por isso sentiu-se na obrigação de reduzir a estimativa
fixada na segunda discussão do projeto, de onde proveio um novo desequil1brio de
40 ou 50.000 contos. Isso obrigou a Comissão a propor, agora, as novas medidas,
algumas das quais tão fortemente criticadas. Falando das causas da depressão,
insiste em afirmar que a sua apuração tem realmente muito menos importância do
que o próprio fato em si; entretanto, julga dever responder às críticas feitas e expõe
o seu juízo sobre as causas várias e complexas, que lhe parecem ser as determinantes
desse fenômeno: a evasão do imposto, o empobrecimento, de que resulta a não
importação de artigos caros, o maior preço-ouro das mercadorias e o aumento dos
fretes, assim como, finalmente, o maior ágio do ouro.
A respeito desta última das causas que apontou, refere-se à média da taxa
cambial nos anos de 1901 a 1906, mostrando que nos primeiros quatro deles essa
média foi de 11 e 12 e, apesar disso, a relação percentual encontrada era superior
sempre a 30%.
Em seguida, o orador lê à Câmara um quadro das Despesas no primeiro
decênio, de 1890 a 1899; no segundo, de 1900 a 1909 e, finalmente, a relação das
mesmas Despesas no qüinqüênio último, de 1910 a 1914. Neste último período,
as Despesas subiram a mais de 438.000 contos-ouro, e 2.677 contos-papel, houve
um saldo-ouro de cerca de 150.000 contos e defícit-papel superior a 957.000
contos, apesar de os algarismos relativos a 1914 serem ainda incompletos, não se
devendo esquecer o que este ano legou em dívida flutuante.
A média da Despesa no qüinqüênio foi de 84.000 contos-ouro e 535.000
contos-papel. A Despesa, em 1916, não deverá exceder de 70.000 contos-ouro e
430.000 contos-papel, havendo assim uma diferença, para menos, de cerca de
14.000 contos-ouro e de 105.000 contos-papel. Essa diferença para menos é, na
realidade, ainda maior, v"isto como naquele total de Despesas para 1916 está incluída verba, e não pequena, para amortização de letras-ouro, em valor correspondentP. a, seguramente, mais de 30.000 contos.
Não há, portanto, razão para um certo pessimismo fácil e cômodo e, antes,
se devem aplaudir as eloqüentes palavras proferidas pelo Dr. Pedro Moacyr, na
véspera. Há números e observações verdadeiramente sugestivos - diz o orador. Os
Estados Unidos da América do Norte contavam apenas 25 milhões de habitantes
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há 65 anos, não estando, hoje, longe de atingir a centena. Aí está uma razão para
se compreender que um povo, como o brasileiro, desde que se eduque na escola
do esforço e da coragem e tendo, como tem, excepcionais qualidades de resistência,
há de, forçosamente, triunfar e necessariamente atingirá o estado de uma civilização
superior.
Descreve, então, o que conhece da resistência dos homens do campo, da sua
resignação, da corajosa serenidade com que afrontam as maiores dificuldades, para
afirmar, mais uma vez e sempre, que quem tem a felicidade de contar com esses
fatores pode encarar o futuro altiva e desassombradamente. Depois de falar dos
homens da lavoura, da zona central do País, ainda se re-fere às extraordinárias e
excelentes qualidades do nortista e à capacidade do progresso e à iniciativa dos
homens do extremo-sul. Apesar de abandonados a si mesmos, sem nenhuma escola
metódica de educação física, sem os recursos elementares da educação, todos esses
patrícios prosseguem na sua admirável obra de trabalho, aumentando cada dia a
prosperidade do País e resistindo aos maiores males. E termina referindo-se à
necessidade de organizar a democracia e fundar o respeito à autoridade. (Muito
bem; muito bem. Palmas. O orador é evidentemente felicitado.)
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Orçamento do Exterior para 1 91 6

08.11.1915
O Sr. Rafael Cabeda- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Rafael
Cabeda.
O Sr. Rafael Cabeda (pela ordem -sem revisão do orador)- Sr.
Presidente, há dias chamei a atenção da Câmara para a Emenda n9 23.
O Sr. Pires de Carvalho- Uma emenda inocente ...
O Sr. Rafael Cabeda - Necessito agora de informar à Câmara do
que se passa.
Quem lê a emenda, acha-a, de fato, a cousa mais inocente do
mundo e não a entende verdadeiramente. Vou explicar à Câmara o
que ela quer dizer.
Em 3a. discussão, achava-se no projeto de Orçamento o art.
12, que dizia o seguinte:
"O cargo de Subsecretário de Estado será exercido em
comissão por um funcionário do quadro do Ministério, sem
aumento, de espécie alguma, nas vantagens de seu emprego, de
acordo com o art. 58, do Decreto n910.388, de 6 de agosto de
1913.
O Decreto, em seu art. 57, diz o seguinte:
"Os Ministros e Secretários chamados ao Pa'ís, pelo Governo, a serviço público, perceberão seus vencimentos integrais, em
moeda corrente do País."
No art. 58, diz o seguinte:
"Na mesma espécie de moeda receberão os vencimentos
que lhes competirem os empregados diplomáticos que vierem
ao Brasil, com licença, ou aqui permanecerem no desempenho
de qualquer comissão."
Neste caso se acha o Sr. Ministro do Brasil em Madri.
Pediu licença e veio passear.
11
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O Sr. Leão Velloso - Mandaram-no chamar.
O Sr. Rafael Cabeda- Não, Senhor. S. Exa. mesmo me informou
que tinha pedido licença, de que não gozava há um certo número de
anos e que a lei autoriza licença por quatro a cinco meses.
Apelou para essa licença legal que, entretanto, lhe foi negada.
Pediu, então, -licença especial, que lhe foi concedida, de dois
meses.
Quando em viagem, o lugar de Subsecretário, que era exercido
por um funcionário da Secretaria, veio a vagar, porque aconteceu que
esse funcionário pediu aposentadoria; veio a ser indicado para o mesmo
lugar o Ministro do Brasil na Espanha.
Que se fez, então? Emendou-se na 3a. discussão a lei que mandava que ele recebesse em moeda-papel, para receber em ouro, que é o
que a emenda diz, isto é, em vez de 26 contos em papel, ele passa a
receber mais de 50 contos, em papel.
Melhor: em vez de 26 contos, que devia receber, em ouro, na
Espanha, passa a receber 50 e tantos contos, papel, no Brasil; mais do
que ganha o Ministro do Exterior.
Senhores, o Governo do Marechal Hermes desmoralizou-se por
causa desses favores pessoais. Se a lei é esta que citei, como havemos de
votar contra a lei?
Se os Membros da Comissão de Orçamento querem favorecer aos
seus amigos, aumentando-lhes os vencimentos, cotizem-se entre si,
tirem do seu dinheiro, mas não venham meter as mãos no Tesouro para
dar aquilo que não pode ser dado sem ser em razão da própria lei.
A lei é bem clara: se o funcionário vem para o Brasil, deve receber
seus vencimentos em moeda-papel.
Não quero, Sr. Presidente, qualificar esta emenda com o nome
que ela merece.
Mas, por uma emenda ao Orçamento, vai-se desmoralizar um
Regulamento formulado pelo Ministério do Exterior! Quem tiver os
seus amigos, favoreça-os com o que é seu! Com o que é da Nação não
me parece justo! É o que me cumpre informar à Câmara, e espero que
ela não concorra com o seu voto para se fazerem fav0res pessoais por
conta do erário público. (Muito bem; muito bem.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente Peixoto Filho.
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Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Carlos

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem- sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, a ausência do nosso querido colega, o Sr.

Deputado Balthazar Pereira, que é o Relator do Orçamento do Exterior,
e a circunstância de ter partido de mim, pessoalmente, a proposta a que
alude o Sr. Deputado pelo Rio Grande do Sul, fazem com que eu venha
à tribuna, primeiro para reclamar de S. Exa. que, de outra vez, quando
quiser empregar essa expressão vaga - favorecer a seus amigos - se
dê ao trabalho de dizer a quem se refere.
O Sr. Rafael Cabeda- Eu vejo uma emenda; não sei de quem é.

Diz-se que é da Comissão.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Então V. Exa. se refere à
Comissão; acha que a Comissão quer favorecer amigos.
O Sr. Rafael Cabeda - Dizem outros que a emenda é governamental; entretanto, não encontrei proposta do Governo nesse sentido.
O SR. CARLOS PEIXOTO FI LHO - Esse processo não é razoável. Quando se quer acoimar alguém de a outrem favorecer com
dinheiro do Tesouro, é preciso dizer quem é esse alguém.
No caso, Sr. Presidente, a modificação proposta na emenda não
tem o menor alcance em relação ao Orçamento. Nenhum, nenhum,
nenhum.
As somas do Orçamento são precisamente as mesmas. O que não
era possível consentir era aquilo que se daria sem a emenda: que o
funcionário, que recebia determinada quantia em seu posto, fosse
chamado para em comissão vir trabalhar no Brasil, prestando seus
serviços, sem perda do posto, sem ter substituto, e passando a perceber
aqui menos do que um Diretor de Secretaria. (Muito bem; muito bem.)
Ante os dois inconvenientes, obrigada a Comissão a escolher
entre um e outro, resolveu adotar a emenda, mandando que se desse
ao funcionário aquilo a que tem direito, isto é, que continue a perceber
o que, como Ministro brasileiro em Madri que o é, pode e deve
perceber.
O Sr. Gastão da Cunha, cujo nome pron•mcio com grande satisfação e prazer neste recinto, porque tenho desvanecimento de poder
dizer uma palavra de elogio a S. Exa. (muito bem), o antigo Deputado
Sr. Gastão da Cunha, Ministro em Madrid, chamado a exercer as
funções de Subsecretário, não perde o seu cargo de Ministro. A soma
do Orçamento não se altera e não o podemos submeter a ganhar menos
do que o Diretor da Secretaria, sem que isso aproveite ao Tesouro; mas
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que não aproveitasse a ele, ou outro a qualquer - e quando digo ele é
porque é ele quem está exercendo essas funções -, não poderiam
desempenhar sua comissão nessas condições. (Apoiados.)
Curioso é que os cidadãos que até agora exercemm o cargo de
Subsecretário do Exterior tenham recebido pingues vencimentos sem
nenhuma contestação e, exatamente, quando é chamado para ocupar
esse cargo um dos mais ilustres brasileiros que conheço neste tempo
(apoiados) se pretenda fazer uma exceção pessoal e odiosa, reduzindo-se
os respectivos vencimentos.
Foi contra isso que reclamei na Comissão de Orçamento, que
me concedeu a honra de dar assentimento à emenda, honra que espero
merecer também da Câmara.
Não devo encerrar estas considerações sem insistir que não têm
cabimento as divagações do honrado Deputado - esse processo de
acusar vagamente alguém de favorecer amigos com dinheiro do Tesouro,
dando a idéia de um interesse pessoal, sem se dizer a quem é feita a
referência.
Este protesto eu não podia deixar de fazer.
Peço à Câmara que aceite a emenda, tal qual a adotou a Comissão
de Finanças. (Muito bem; muito bem.)
(É aprovada a referida emenda nC? 23, da Comissão.)

O Sr. Rafael Cabeda- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Rafael Cabeda (pela ordem) votação.

Requeiro verificação da

(Procedendo-se à verificação da votação, reconhece-se terem
votado a favor 98 Srs. Deputados e, contra, 8; total: 106; com o Sr.
Presidente, 107.)

O Sr. Presidente- A Emenda n<?23 foi aprovada.
(São aprovadas sucessivamente as seguintes emendas da Comissão:
N'? 24
Art.
- O Governo expedirá nova tabela dos emolumentos de
cobrança nos Consulados e Vice-Consulados, aumentando em 25%,
na média, com exceção das faturas, as taxas do Decreto n'? 8.492-A,
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de 30 de abril de 1910. A cobrança principiará em 19de abril vindouro,
continuando a ser feita por meio de estampilhas nos Consulados e
Vice-Consulados remunerados e nos não remunerados que o Governo
determinar, de acordo com o art. 17, do Decreto nf? 997-8, de 11 de
novembro de 1890; nos outros, a cobrança far-se-á em selos de verba,
sendo escriturada nos termos do art. 2!! da Lei nC? 2.487, de 21 de
março de 1898.
O Governo organizará, ainda, a tabela de cobrança das faturas,
sendo a taxa mínima de 4$ até 5:000$, e mais 1$ por 5:000$ ou
fração de 5.000$.
A nova tabela de faturas começará também a vigorar em 19 de
abril de 1916, na mesma data em que for executada a tabela de
acréscimos nos emolumentos. A pluralidade de marcas de que trata o
art. 395, da Consolidação consular, aprovada pelo Decreto nf? 10.384,
de 6 de agosto de 1913, será apenas admitida no caso de todas as
marcas comerciais pertencerem ao mesmo interessado.
Sessão em 8 de novembro de 1915
Nf? 25
Especifique-se, do modo seguinte, a verba de 285 contos (ouro)
destinada às despesas consulares: expediente, aluguel de casa, faturas
e auxiliares.
Hamburgo:
Aluguel................................... . 1:913$060
Expediente ............................. . 1:200$000
Auxiliares............................... . 1.347$900

10:460$960

Bremen:
Aluguel................................... . 626$088
Expediente ............................. . 500$000
Auxiliares............................... . 1:406$088

2:532$176

Buenos Aires:
Aluguel................................... .
Expediente ............................. .
Auxiliares............................... .
Contínuo ..............•..................

4:168$440
1.200$000
9.080$000
1:052$640

15.501$080
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Rosário:
Aluguel................................... . 736$860
Expediente ............................. . 500$000
Auxiliares............................... . 1:920$000

3:156$860

Trieste:
Aluguel................................... . 485$900
500$000
Expediente ............................. .
Auxiliares............................... . 1:320$000

2:305$900

Antuérpia:
Aluguel................................... . 1:052$640
Expediente ............................. . 500$000
Auxiliares............................... . 5:120$298

6:672$938

Vila Bela:
Aluguel................................... .
Expediente ............................. .

410$640
500$000

910$640

Valparaíso:
Aluguel................................... . 820$736
Expediente ............................. . 500$000
Auxiliares............................... . 2:460$000

3:780$736

Nova Iorque:
Aluguel.................................... 3:400$000
Expediente.............................. 1:200$000
Auxiliares................................ 17:090$000

21:690$000

Paris:
Aluguel.................................... 2:171$200
Expediente.............................. 1:368$000
Auxiliares................................ 12:870$808
Contínuo................................
958$904

17:368$912

Havre:
776$336
Aluguel................................... .
Expediente ............................ ..
800$000
Auxiliares............................... . 9:800$000

11:376$336
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Marselha:
Aluguel.................................... 1:268$564
Expediente.............................. 500$000
Auxiliares................................ 5:470$000
Contínuo................................. 780$000

8:018$564

Bordéus:
Aluguel................................... . 731$228
Expediente ............................. . 500$000
Auxiliares............................... . 4:158$000
Contínuos .............................. . 240$000

5:629$228

Caiena:
Expediente ............................. .

500$000

500$000

Boulogne sur Mer:
Aluguel................................... .
Expediente ............................. .
Auxiliares............................... .

315$600
153$600
421$200

890$400

Londres:
Aluguel.................................... 1:940$000
Expediente.............................. 1:000$000
Auxiliares................................ 9:240$000
Contínuo................................. 213$333

12:393$333

Liverpool:
Aluguel.................................... 844$444
Expediente.............................. 1:400$000
Auxiliares................................ 10:586$664

12:831$108

Cardiff:
Aluguel.................................... 444$444
Expediente.............................. 500$000
Auxiliares................................ 2:880$000

3:824$444

Southamp ton:
Aluguel.................................. .. 444$444
Expediente ............................ .. 500$000
Auxiliares............................... . 3:600$000
Porteiro ................................. .. 600$000

5:144$444
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Glasgow:
Aluguel................................... . 622$222
Expediente ............................. . 800$000
Auxiliares............................... . 1:200$000

2:622$222

Barcelona:
Aluguel................................... . 1:208$164
Expediente ............................. . 744$000
Auxiliares............................... . 6:600$000

8:552$164

Cádis:
Aluguel................................... . 534$252
Expediente ............................. . 500$000
Auxiliares................................ 1:920$000

2:954$252

Viga:
Aluguel................................... .
Expediente ............................. .
Auxiliares............................... .
Porteiro .................................. .

400$000
480$000
853$333
426$672

2:160$005

Amsterdã: .
Aluguel....................................
500$000
Expediente.............................. 328$896
Auxiliares................................ 2:400$000

3:228$896

Gênova:
Aluguel.................................... 1:049$036
Expediente..............................
800$000
Auxi/iares................................ 16:600$000

18:449$036

Nápoles:
Aluguel................................... . 500$000
Expediente ............................. . 500$000
Auxiliares............................... . 4:800$000

5:800$000

Yokoama:
Aluguel................................... .
Expediente ............................. .

1:133$333
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533$333
600$000

Assunção:
Aluguel.................................... 640$000
Expediente.............................. 500$000
Auxiliares................................ 2:400$000

3:540$000

/quitas:
Aluguel.................................... 1:200$000
Expediente.............................. 600$000
Auxiliares................................ 4:800$000

6:600$000

Lisboa:
Aluguel.................................... 1:171$592
Expediente.............................. 1:400$000
Auxi/iares................................ 10:680$000
Cont/nuo.. .... ........ ... ..... .. .. ....... 720$000
Ajudante de contlnuo............. 360$000

14:331$592

Porto:
Aluguel.................................... 500$000
Expediente .............................. 1:200$000
Auxiliares................................ 12:720$000
Cont/nuo................................. 720$000

15:140$000

Genebra:
Aluguel....................................
Auxiliares................................
Expediente.,............................

340$000
731$600
500$000

1:571$600

Montevidéu:
Aluguel.................................... 2:269$440
Expediente.............................. 1:200$000
Auxiliares................................ 12:159$801
Porteiro ................................... 1:144$600

16:773$841

Alvear:
Aluguel.................................... 1:200$000
Expediente.............................. 360$000

1:560$000

Libres:
Aluguel.................................... 1:200$000
Expediente.............................. 360$000

1:560$000
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Posadas:
Aluguel.................................... 1:200$000
Expediente.............................. 360$000

1:560$000

Santo Tomé:
Aluguel.................................... 1:200$000
Expediente.............................. 360$000

1:560$000

Corrientes:
Aluguel.................................... 1:200$000
Expediente.............................. 360$000

1:560$000

Artigas:
Aluguel.................................... 1:200$000
Expediente.............................. 360$000

1:560$000

Melo:
Aluguel.................................... 1:200$000
Expediente.............................. 360$000

1:560$000

Rivera:
Aluguel.................................... 1:200$000
Expediente.............................. 360$000

1:560$000

Paisandu:
Aluguel.................................... 1:200$000
Expediente.............................. 360$000

1:560$000

San Eugenio:
Aluguel.................................... 1:200$000
Expediente.............................. 360$000

1:560$000

Santa Rosa:
Aluguel.................................... 1:200$000
Expediente.............................. 360$000

Para as despesas de consulados
não remunerados.................... .
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1:560$000
265:000$000

10:000$000

Para as despesas com as remessas de terceiras vias e faturas
consulares.............................. .

10:000$000
285:000$000
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Situação Financeira do País em 1 91 6

31.05.1916
O Sr. Presidente -Tem a palavra, para uma explicação pessoal,

o Sr. Carlos Peixoto Filho.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (para uma explicação pessoal)
Sr. Presidente, votei em desacordo com a Maioria da Câmara,
em relação ao projeto de meu nobre amigo Sr. Pedro Moacyr.
Para que não se possa supor tenha eu obedecido a qualquer
propósito de descortesia ou desatenção, pedi a V. Exa. que me fizesse
a honra de conceder a palavra para uma explicação pessoal porque
desejava afirmar, não só ao nobre Deputado, como a toda a Câmara,
que, longe de meu espírito, como, naturalmente, de quantos, aliás
poucos, votaram no mesmo sentido (apoiados), estava a idéia da mais
leve descortesia ou desatenção, ou mesmo de desapreço aos grandes
méritos que todos nós reconhecemos e proclamamos na pessoa do
ilustre representante do Rio de Janeiro.
O Sr. Pedro Moacyr- Obrigado.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Dada esta explicação
preliminar, V. Exa. me perdoará que eu me aproveite da circunstância
de estar na tribuna para dizer que é mister que cesse quanto antes essa
campanha de alarma que injusta e infundadamente vem sendo movida
em torno do que temos de mais sagrado e respeitáve-l, qual seja o
crédito do Brasil. (Apoiados.)
O Sr. Pedro Moacyr - Queira V. Exa. perdoar-me. De entrada,
esse alarma foi dado, em primeiro lugar, por V. Exa., na conclusão de
seu parecer, como Relator da Receita, o ano passado.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Como?
O Sr. Pedro Moacyr- "Como?", pergunta V. Exa.?
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Sim, pergunto como isso
se deu, para que a Câmara não fique supondo que, no meu parecer,
eu disse cousas desagradáveis ao crédito público.
O Sr. Pedro Moacyr -V. Exa. concluiu pela falência de nossas
finanças, e citou até um autor de revista francesa, cujas palavras reproduziu textualmente.
O Sr. Leão Velloso- Seria, em todo caso, alarma de 1915, não
atual.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Concluí sem nenhum
conceito no sentido desse que V. Exa. acaba de expor; apenas me
permiti a liberdade de transcrever as referidas palavras para o conhecimento da Câmara.
Perdoe-me o nobre Deputado, mas parece que há diferença
extraordinária entre dar minha opinião, seja qual for, acerca do crédito
do País, e me permitir fazer ver aos meus colegas da Câmara que havia
no estrangeiro alguém bastante irreverente para falar de nós em termos
desrespeitosos.
Um jornalista francês, de cujo nome não me lembro ...
O Sr. Pedro Moacyr- Escrevia em uma revista com que V. Exa.
simpatizou, e cujo trecho trouxe como fecho, aliás dispensável, ao seu
excelente trabalho.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Quando não fosse como
eu disse, muito mais perfeita razão tem o meu honrado amigo, cujo
nome peço licença para declinar, o Sr. Leão Velloso, em ponderar que
quando muito teria sido alarma em 1915; mas eu me refiro, agora, a
este de 1916.
Se melhoramos a situação de ontem para hoje, se o Governo se
prepara para mandar à Câmara dos Deputados - o que lhe compete
fazer pela Constituição - a proposta do Orçamento da Receita e
Despesa para 1917, na qual- muito naturalmente, e sem que eu tenha
razão pessoal para saber como é concebida, mas muito naturalmente,
posso ªfirmar - esse mesmo Executivo oferecerá à consideração do
Congresso o Orçamento para 1917 em situação de equil1brio; se o
Governo vai cumprir esse dos seus deveres elementares; se a Câmara
diretamente ou por intermédio da sua Comissão de Finanças, há dois
ou três anos, se preocupa no estudo do problema financeiro; se estamos
atravessando exercícios e exercícios, os mais difíceis, sem chegarmos
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à extremidade a que tanta gente alude, não vejo que houvesse necessidade de despertar em derredor desse assunto, que é muito grave, uma
campanha, que peço licença - sem desrespeitar a quem quer que
seja - para denominar alarmista, e tão de molde que ela é dos nossos
hábitos de pessimismo, e, sobretudo, dos nossos hábitos de hipérbole,
de exagero.

O Sr. Pedro Moacyr - Pois olhe, hão houve nada mais prático,
fleumaticamente prático, do que apelar para os Estados e as municipalidades, no tocante ao pensamento da dívida.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Sei, Sr. Presidente, que,
procurando desfazer essa impressão pessimista, na qual tanta gente
se compraz, eu sou um desmancha-prazeres, mas não tenho outro
remédio.
O Sr. Pedro Moacyr - O nobre Deputado é um paradoxo:
ninguém mais cético e pessimista que S. Exa., e está dizendo essas
palavras tão brilhantes!
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Eu estava em asseverar(
sem nenhum desrespeito à autoridade e competência de cada um dos
colegas e daqueles que se têm ocupado do assunto, que há um erro no
enunciar do seu juízo a propósito da questão financeira. Antes de
alvitrar acerca do remédio conveniente, melhor seria que se analisasse
a moléstia. E não vejo que nenhum dos que andam propondo mezinhas
e concertos radicais tivesse vindo dizer a quanto monta a nossa responsab iIidade no futuro exercício de 1917.
Um Sr. Deputado- Inda não se pôde examinar o doente.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não sei onde descobrir
essa ética profissional que nos permita, quando não examinamos o
doente, receitar.
O Sr. Bueno de Andrada - A culpa então é do Governo, que
ainda não mandou tabelas, este ano.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - O Governo não pode ser
inculpado e, perdoe o nobre Líder, estou a invadir suas atribuições.
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O Sr. Pedro Moacyr - V. Exa. já foi Líder, já foi Presidente
da Câmara, e quem foi rei sempre tem majestade.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - O Governo vai fazer a
única cousa que lhe cumpre - mandar a proposta da Receita e Despesa,
que, segundo declaração oficial, virá dentro de poucos dias. Nunca
ela veio nesse período, muito mais cedo do que ordinariamente tem
vindo. Que mais querem do Governo? Já que S. Exa. me dá ensejo de
tomar essa atitude, sempre brilhante, de quem diz duas palavras em
defesa do Governo (riso), peço Iicença para recordar que o meu honrado
colega, o Sr. Pedro Moacyr, se bem que delicadamente, chegou a
censurar o Sr. Presidente da República, porque se tinha dirigido aos
representantes das chamadas classes conservadoras.
O Sr. Pedro Moacyr - Fi-lo, decerto, com menos habilidade do
que V. Exa., no seio da Comissão, quando traçou tal ou qual censura
ao Governo, por não mandar as propostas e tabelas.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Então V. Exa. permita que
eu faça uma pequena digressão. Se V. Exa. não assistiu à sessão da
Comissão de Finanças, foi mal informado; e se conhecesse a lei regimental que nos governa, não poderia fazer a alusão que acaba de fazer.
Em o nosso Regimento nada há que se refira ao Governo.
O que diz é que a Comissão de Finanças não recebendo, até 20
de maio, a proposta da Receita e Despesa, cuide de fazer o seu trabalho,
dela, Comissão, baseando-o sobre a proposta do ano anterior. Nessas
condições, não podia eu enunciar, e de fato não enunciei, perante a
Comissão de Finanças, a mais leve censura a quem quer que fosse.
Apenas interroguei se, não tendo ainda vindo a proposta da Receita e
Despesa, mas em se anunciando que viria breve, valeria a pena começarmos o nosso trabalho, calcando-o sobre a proposta de 1915; e ponderei
ainda que havia uma grande diferença entre a situação financeira do
ano passado e a deste ano.
O Sr. Pedro Moacyr - Se V. Exa. concordava em que se devia
esperar a proposta do Governo, parece que era, pelo menos, ociosa a
pergunta.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Não nos desviemos daquele
ponto que V. Exa. me ofereceu.
Já vê o meu honrado colega que nem direta, nem indiretamente,
nem forte, nem levemente, fiz censura alguma ao Governo. Referi-me
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ao cumprimento da disposição regimental, sem nenhuma alusão ao
Executivo.
Houve um pequeno equívoco da parte de um dos nossos colegas
jornalistas que, não ao descrever o que se passara na Comissão de
Finanças, mas, no título da notícia, exagerou naturalmente, de modo
que, com grande surpresa minha, epigrafou a notícia dizendo: "O Sr.
Fulano censura a desídia dos Srs. Ministros", quando é certo que o
Sr. Fulano não censurou, nem se dirigiu a Ministro algum.
Vamos ao que nos interessa; as digressões nos afastam do ponto
capital.
Eu dizia que, do ano passado para cá, não fizemos senão melhorar. A nossa agricultura encontra, atualmente, campo muito mais largo e
vasto para a venda dos seus produtos. A própria crise de transporte marítimo, que dificultava a sua exportação, se tem resolvido aos poucos e
satisfatoriamente. O nosso comércio começa a respirar, convalescendo
da grave enfermidade a que foi levado pela imprevidência, se não mesmo
inconsciência do Poder Executivo nestes últimos anos passados. As
classes produtoras estão, portanto, se preparando para reerguer a nossa
economia nacional, e não sei por que, neste momento, sem se examinar
sequer a quanto monta a nossa responsabilidade em 1917, se começa
a fazer - não exagero, evidentemente -,em toda a imprensa, e agora
aqui, essa campanha de alarma, nem sei por que se diz que o nosso
crédito não existe mais.
O Sr. Pedro Moacyr - Pela própria frase do Executivo, que
declara ser necessário lançar o imposto de honra. Haverá frase mais
alarmante?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Se o Chefe do Poder
Executivo tivesse iniciado essa campanha de alarma, eu, membro
modesto e humilde do Poder Legislativo, lançaria a S. Exa. a mesmíssima censura que me estou permitindo lançar àqueles que a promovem;
mas penso que isso não é exato. Acredito até que o Sr. Wenceslau Braz,
honrado Presidente da República, exagerou um pouco o seu otimismo
pertinaz, que é uma das suas qualidades, quando disse às associações
comerciais, industriais e agrícolas que lá estavam que nos faltavam
apenas algums milhares de contos.
Não é justo que se diga que o Sr. Wenceslau Braz alarma a opinião
pública, em relação ao nosso crédito, quando S. Exa. diz serem necessários apenas alguns milhares de contos ...
O Sr. Pedro Moacyr - E para esse apenas é necessário o imposto
de honra!
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ... e quando, em seguida a
esse enunciado, declara que se prepara para, no momento oportuno,
retomar os nossos pagamentos.
Isso S. Exa. dizia, porque - e não lhe fazemos nenhum favor em
reconhecer - muito naturalmente o Sr. Presidente da República sabe
a quanto montam as nossas responsabilidades.
Esse pequeno deficit no enunciado do problema é que está
perturbando as considerações do nobre Deputado e a sua própria
exposição: o Sr. Presidente da República sabe.
Eu me permito agora, se o honrado colega me dá licença e se mo
consentem aqueles que me ouvem, dizer uma causa sabida, que toda
gente deve conhecer. Não é absolutamente nada daquilo que o honrado
Deputado pelo Rio de Janeiro 'chamou, em frase de tanta nobreza e de
tanta propriedade, a cartomancia financeira, se não me engano. (Riso.)
. O Sr. Pedro Moacyr - E V. Exa. tem também, na sua superior
ironia, qualificado mais ou menos assim ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Perdão, creio que estou
tomando um pedaço da carapuça para mim, uma vez que vou tratar de
responder ao nobre Deputado.
O Sr. Pedro Moacyr- V. Exa., cartomante em finanças?! Nunca!
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Creia o honrado Deputado
que quando ouvi S. Exa., com tanta nobreza e propriedade de frase,
repito, falar em cartomancia financeira do País, acreditei que havia uma
parte para mim.
Isto, porém, não importa; deixemos de lado.
Dizia eu, Sr. Presidente, que, sem necessidade de perceber ou
de entrar nos segredos governamentais a que se referiu o nobre Deputado, porque não entrei neles, não tenho tido qualquer contato
com o Governo, informação alguma de origem oficial a mim dirigida
pessoalmente. Sei que fizemos um contrato, assinado em Londres, em
19 de outubro de 1914; e toda gente sabe, porque é de notoriedade
pública, que nesse contrato se permitiu ao Brasil a emissão de 15
milhões esterlinos, durante o período de 1<.> de agosto de 1914 a 31
de junho de 1917.
Isto posto, não era difícil abrir o último relatório do Ministério
da Fazenda, documento também de notoriedade pública e distribuído
no Congresso, e verificar que o Sr. Ministro Calógeras, com aquela
exatidão que lhe é apanágio, disse que, durante o exercício de 1914,
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nós tínhamos
emitido,
em
títulos
do
funding,
f
1.992.228, 14. Agora, recorra-se ao Orçamento da Receita para o ano de
1915, e lá se encontrará, também então indicada em réis, ouro, a importância de 42 mil e tantos contos correspondentes aos títulos do funding
que deviam e devem ter sido emitidos durante aquele exercício. Em
seguida, vamos ao Orçamento para 1916, e verificaremos que ali se deu
autorização para emissão de 43 mil e tantos contos. Ora, aí está como,
somadas estas parcelas e convertidos aqueles quinze milhões esterlinos
em réis, ouro, ao par, nós fazemos a dedução da quantia emitida nos
três anos de 1914, 1915 e 1916, e verificamos que ainda nos restam não
poucos títulos do funding loan a emitir durante o exercício de 1917.
Feito isto, Sr. Presidente, nós, tomando por base a Despesa de
1916, e calculando que em 1917 precisaremos, aproximadamente, dos
mesmos 43 mil e tantos contos, ouro, concluímos que. abatida desta
importância aquela de que dispomos ainda em títulos do funding,
teremos necessidade apenas de 14 mil e tantos contos, ouro, que
correspondem à taxa média de 12% a 31, a 32 mil contos, papel.
Vê V. Exa. que estamos um pouco afastados dessa campanha
de terror a que chamo, sem má intenção, de campanha de descrédito,
porque ela redunda no descrédito do País (apoiados), campanha que
só foi encetada por não se ter querido dar ao trabalho de verificar a
quanto montavam essas responsabilidades.
O Sr. Pedro Moacyr- O Presidente da República não sabia disso?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- O Sr. Presidente da Repú, blica sabia e não disse senão isto - que nos faltavam alguns milhares
de contos. Voú dar as cifras exatas, pedindo aos dignos colegas escusas
oor esta repetição, a que sou obrigado, para maior clareza.
Podemos dispor, em títulos do novo funding de 19 de outubro
de 1914, de 15.000.000 esterlinos (de 19de agosto de 1914 até 31 de
junho de 1917), dos quais 15 milhões X 8.890 réis correspondem ao
total de réis, ouro, 133.350:000$000.
Segundo o relatório da Fazenda, nós, em 1914, emitimos desse
funding títulos no valor de f 1.992.228,14, o que corresponde a
réis, ouro, 17.710:913$136.
Somando a esse algarismo de réis, ouro, o que os Orçamentos de
1915 e 1916 autorizaram a emitir:
1914 ......................... .
17.710:913$136
1915 ......................... . 42.090:168$888
1916 ......................... . 43.789:146$666
Réis, ouro.. . . . . . . . . . . 103.590:228$690
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Temos, pois, ainda, a emitir..... . . . . . . . . . 133.350:000$000
Saldo para 1917, em réis, ouro...........

29.759:771$310

Se em 1917 precisávamos dos mesmos 43.789:146$666, tendo já
29.759:771$310, faltam 14.029:375$356, ouro; ou papel, ........ .
31.567:500$000, a 12%.
Estamos muito longe, portanto, das cifras verdadeiramente
fantásticas que andam sendo apregoadas nos jornais, mal-informados,
naturalmente.
Mas há uma ponderação que não me posso dispensar de fazer.
Atravessamos, a partir de 1914, um período de toda tgente conhecido
como excepcional e em que a pobreza financeira do Tesouro de.correu,
direta, positiva e quase unicamente da circunstância do decrescimento
imenso que se deu na importação de produtos estrangeiros.
Falando da importação, permita-se-me uma pequena observação
lateral, para dizer que houve engano no atribuir-se ao Sr. Presidente
da República a afirmação de que a nossa exportação tinha crescido
desmesuradamente. Não é possível que S. Exa. o tenha dito.
São algarismos publicados pela Estatística Comercial, relativos
ao último qüinqüênio e pelos quais não se verifica esse crescimento
extraordinário.
É até uma de nossas mágoas que, quando outros países conseguem duplicar ou triplicar sua exportação, nós não tenhamos conseguido o mesmo quanto à nossa; temos uma cifra que é razoável, sobretudo
se a encararmos depois de convertido o ouro a papel, mas não temos
cifra lisonjeira, se encararmos o valor da nossa exportação em ouro.
O Sr. Pedro Moacyr - Terei ocasião de trazer para aqui informações oficiais.
Um Sr. Deputado- O Sr. Presidente da República falou do saldo
da exportação.
O Sr. Bento de Miranda- Devido à diminuição da importação.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Pode ser que o nobre
Deputado pelo Rio de Janeiro tenha razão; não me animo a contestá-lo,
mas acredito que seria impossível, diante dos algarismos, que o Sr.
Presidente da República tivesse dito que a nossa exportação haja
crescido desmesuradamente.
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Um Sr. Deputado- A exportação dos Estados.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -A exportação não é senão
dos Estados.
Quando falamos de exportação, do ponto de vista da estatística
comercial, é para o estrangeiro.
O Sr. Pedro Moacyr - Que a exportação cresceu em quantidade,
não há dúvida.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Não tem valor.
O Sr. Pedro Moacyr- É outra EJUestão.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Sr. Presidente, mais uma
digressão cortou o fio do que eu ia dizendo.
S. Exa., tendo-se referido à exportação, atribuiu ao Sr. Presidente
da República uma afirmativa que me pareceu que não era verdadeira;
naturalmente houve engano do meu colega. Mas eu dizia que a exportação diminuiu em valor, não cresceu em valor, e como os impostos de
exportação são, em regra, cobrados ad vaiarem, e é isso que interessa
ao fisco estadual, não temos razão para supor essa causa paradoxal, de
que os Estados estão nadando em prosperidade ...
O Sr. Pedro Moacyr- Ninguém disse isso; declarei que a situação
dos Estados e dos Municípios era, em regra, tão difícil quanto a da
União.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Perdão, então estamos de
acordo, mas fica sem nenhum alcance o argumento do aumento da
exportação, porque ele só pode subsistir para o fim de demonstrar,
como V. Exa. disse - agora me lembro, a minha má memória me
socorre -, que, como as exportações cresciam, os Estados tinham assim
meio de enriquecer e de concorrer ...
O Sr. Pedro Moacyr - Perfeitamente, se se verificar que a exportação cresce, como a tributação do Estado é ad vaiarem, deverá crescer.
Agora, a exportação crescendo somente em quantidade ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Como V. Exa. acaba de
dizer, a exportação pode ter crescido em quantidade; mas se não
cresceu em valor, nada adiantou quanto ao produto do imposto de
exportação.
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O Sr. Pedro Moacyr - Nasceram até indústrias novas, durante
esse tempo, como, por exemplo, a nossa exportação de pecuária.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - O valor desse artigo é
apenas de alguns milhares de contos.
Vamos adiante.
Sr. Presidente, está, portanto, verificado que deste pontode vista
não haverá razão alguma para acreditarmos que os Estados folguem,
de modo que possam vir em socorro da União.
Retomando o que dizia sobre a exportação, quero expor à Câmara algumas tantas conclusões elementares, simplistas, até, se preferem,
mas que são reconfortantes, porque não há como a simplicidade.
Em 1915, importamos, como aliás tinha sido previsto pela
Comissão de Finanças, em um golpe de felicidade, pouco menos de
seiscentos mil contos. No ano corrente, a regular pela importação dos
três primeiros meses, cujos resultados estão publicados na Estatística
Comercial, teremos uma importação que não deve estar longe e talvez
exceda de setecentos mil contos. Isto já nos dá não pequena diferença
na percepção das rendas aduaneiras.
Outra circunstância. As nossas rendas aduaneiras, até há dois
anos, regulavam um terço, ou digamos menos, 30% do valor da matéria
importada. E assim eram elas calculadas ainda mesmo nas propostas
de Receita e Despesa. Verificamos o ano passado que, longe de dar os
30%, estavam dando, quando muito, 20%.
Queria expor à Câmara o seguinte: que uma boa arrecadação,
uma série de providências severas que determinassem uma cobrança
mais exata e mais perfeita em toda essa vasta rede aduaneira do Brasil,
podia, sem milagre, aumentar essa porcentagem de 20% para 21 ou
22%, e esses 2% de aumento montariam em algumas dezenas de mil
contos para o Tesouro.
O Sr. Pedro Moacyr- E V. Exa., no seu parecer, o ano passado,
assinalou essa circunstância, mas acrescentou que tinha sido até então
impossível fazer assim a arrecadação.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Outra observação: estou a
falar de setecentos mil contos de importação, mas não será de surpreender se, por exemplo, o incremento da corrente comercial se puder fazer
para os Estados Unidos, que tenhamos um acréscimo de importação,
montando a cinco, a sete mil contos mensais, o que quer dizer que não
é nada extraordinário que, em vez de setecentos, tenhamos, no fim de
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doze meses, 780 ou 800 mil contos, o que representa uma elevação
de algumas dezenas de mil contos na renda.
Trago esta circunstância à Câmara para dizer que não há razão
para que nos alarmemos. É sabido que é dos nossos hábitos, que é dos
nossos costumes, como coletividade, descomedirmo-nos, não termos
medida em cousa alguma. (Riso.)
Se faço estas observações é porque, com sinceridade, repito,
acredito que o meu próprio patriotismo me obriga a fazê-las. (Apoiado;
muito bem.)

Isto de se dizer, como se diz em toda a parte, que o nosso crédito
está esgotado, como que está esgotada a nossa capacidade tributária,
tem infelizmente repercussão dentro do País e, o que é pior, fora dele.
Quando se afirma da tribuna da Câmara, estar esgotado o nosso
crédito na Europa, que não podemos sequer tentar operações de
crédito, avança-se, primeiro, uma cousa que não é rigorosamente
verdadeira, e, segundo, que não se devia dizer, ainda que fosse verdadeira (muito bem), porque, assim nos manifestando, falamos de nós
mesmos, da nossa incapacidade.
O Sr. Pedro Moacyr- Pois se nós não podemos fazer empréstimo
algum, pela própria letra do contrato do funding!
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Seria hábil a digressão de
V. Exa., mas não tem cabimento. O de que se trata é da falta de capacidade, não legal, mas decorrente do esgotamento do nosso crédito.
O nobre Deputado agora nos diz o que todos sabíamos: que, pelo
contrato do funding, não podemos fazer novos empréstimos. Não se
trata disso; porém, S. Exa. afirmou ...
O Sr. Pedro Moacyr- Que não tínhamos onde buscar dinheiro,
e não temos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Então, por que traz V. Exa.
a digressão da proibição constante do funding?
O Sr. Pedro Moacyr - Meu aparte foi apenas ilustrativo da
proposição de V. Exa.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Perdão; não me quero
perder. V. Exa., com a sua habilidade, deseja me guiar para ...
O Sr. Pedro Moacyr- Eu?! Vai duca, vai maestro, vai signore...
(Riso.)
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- O nobre Deputado afirmou
solenemente que, ainda quando pudéssemos ou quiséssemos fazer
operações, não encontraríamos crédito na Europa, e provavelmente
não o encontraríamos na América; e eu digo: esta é uma afirmação
temerária, francamente temerária. Toda a gente sabe que não é assim e,
quando isto fosse verdade, não sei por que a havíamos de proclamar. Sr.
Presidente, em conclusão, há uma causa reconfortante e eu o digo agora
com sinceridade e endereço diretamente ao meu honrado colega, Deputado pelo Rio de Janeiro: nunca houve homens de Estado, senão aqueles que creram, que acreditaram firmemente no futuro de seu País. Não
os poderia haver ...
O Sr. Pedro Moacyr- Mas ninguém acredita mais do que eu no
futuro de meu País.
O projeto é uma prova. O que é preciso é despertar certas forças.
O Sr. Bueno de Andrada- O motivo da divergência é o seguinte:
o Sr. Pedro Moacyr julga que os Estados vão bem e a União vai mal; o
Sr. Carlos Peixoto Filho, que os Estados vão mal e a União vai bem.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - V. Exa., me perdoe; a
divergência entre nós, não lhe dei poderes para descobrir qual seja.
(Riso.)

O Sr. Bueno de Andrada- Falo pelo que estou vendo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- O que V. Exa. quer é me
arrastar para a discussão do projeto. (Riso.) Mas fica para depois.
Sr. Presidente, eu dizia que não há homens de Estado, e afirmei,
endereçando a afirmação sincera diretamente ao meu honrado colega,
senão àqueles que confiam no futuro de seu País.
Ora, não me parece que seja mostra de confiança no País fazer
a afirmativa ampla que S. Exa. acabou de fazer em relação ao crédito
do Brasil, mas, ao contrário, asseguro a S. Exa. que o nosso crédito
continua de pé.
Nem podia deixar de continuar. Nós atravessamos uma crise
efêmera, passageira, conhecida de toda gente; houve um decréscimo
de importação, que se pode dizer ter lugar em todos os países; se a
exportação não se desenvolveu desde logo, foi por falta de organização
dos transportes; não fosse isto, e o desenvolvimento se teria produzido,
pela operosidade dos brasileiros e, mais ainda, pela força da necessidade,
que é guia e mestre.

488

O Sr. Pedro Moacyr - Não há de ser o meu discurso modesto
que abale o crédito do País, se ele não foi abalado pelo parecer de
V. Exa., como Relator da Receita.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Estou dizendo a V. Exa.,
com lealdade, de que V. Exa. mesmo pode dar testemunho: acredito
que não tenhamos o direito de ser excessivos na apreciação daquilo
que temos de prezar acima de tudo e que vem a ser a honra nacional;
e acredito mais, e nisto também em desacordo com o meu nobre
colega, que é excessiva da parte do Deputado a proclamaç&'o solene,
como foi feita nesta tribuna, de que o Brasil não encontraria recursos
de crédito, nem na Europa, nem na América.
O Sr. Pedro Moacyr- Referi-me à União ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -E que é a União senão o
Brasil?
Se não fosse ofensa, diria que V. El<a. tergiversa.
O Sr. Pedro Moacyr- Perdão. Não tergiverso.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Nem eu o disse. "Se não
fosse ofensa ... "
O Sr. Pedro Moacyr- Sei descobrir suas intenções. Leio através
de suas entrelinhas. A tributação federal não comporta, ela só, remédio
para a situação; foi esta a minha tese.
V. Exa. é que tergiversa. Eu me estou deliciando com a hora
literária que V. Exa. proporciona à Casa. Mas preciso me defender.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Sou teimoso e impenitente,
e a afirmação de V. Exa. foi aquela de que o Brasil não encontraria no
crédito recursos de que pudesse lançar mão, nem na Europa, nem na
América do Norte. Esta foi a afirmação.
O Sr. Pedro Moacyr - E V. Exa. viu que eu repetia uma verdade
banal: basta ler o contrato do funding.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Ainda em relação à sutil
distinção entre Estado e União, que V. Exa. suscita, tenho a responder,
e é o meu dever, que para o estrangeiro não há Estados; há apenas a

489

União Federal, e que mesmo para nós não há Estados. Quando a União
não dispuser de crédito no estrangeiro, ninguém no Brasil dele disporá.
O Sr. Pedro Moacyr- Está aí um sofisma hábil de V. Exa. Para
os efeitos externos, é assim. Internamente, porém, nós podemos ir
buscar recursos nos Estados e Municípios.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Perdoe-me, ainda que deva
registrar a atribuição de sofisma ao que acabo de dizer, V. Exa. não
tem razão.
Não há a menor dúvida, dizia eu, que nem só no exterior o
crédito da União é o do Brasil, como mesmo no interior, dada a
situação concreta, de fato, daquilo que é nossa vida financeira, de
União, de Estados e municipalidades; quando a União, dizia eu, não
tiver crédito, ninguém mais o terá neste País. Isto, Sr. Presidente porque é a V. Exa. a quem me devo dirigir-, pode ser uma afirmação
errada, mas não pode ser um sofisma.
Não me esqueci ainda da definição de sofisma. Será uma afirmação errada do ponto de vista de S. Exa., uma discordância, um erro,
vá lá ... Mas sofisma não sei como possa ser.
Vamos ao ponto interessante.
V. Exa., Sr. Presidente, vê que não são tão amargas nossas dificuldades, como aprouve à nossa impaciência conjeturar que o fossem. Digo
conjeturar, Sr. Presidente, porque - desta vez sou obrigado a fatigar a
atenção da Câmara -, (não apoiados) porque os dados a que acabei
de me referir, numéricos, eu os extraí de documentos absolutamente
notórios, como seja o contrato do funding loan, publicado; como seja
o processo de conversão de 15 milhões de libras em dinheiro nacional,
ao par; como seja o relatório do Sr. Ministro da Fazenda; como sejam
duas leis de Orçamento. São documentos, são causas claras, que S. Exa.
conhece tão bem como eu ...
O Sr. Pedro Moacyr - Sinto que tais documentos não tenham
sido consultados pelo Governo ao ser redigida a vária do Jornal do
Commercio.
O Sr. Costa Rego - O Jornal do Commercio não é órgão oficial;
suas várias têm sido constantemente desmentidas. Não fala mais em
nome do Governo.
O Sr. Bento de Miranda - Isso que o digno orador apontou
representa, creio, só o compromisso do funding. Desejaria saber
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qual a nossa responsabilidade, uma vez retomado todo o serviço de
dívida externa, inclusive o funding. E peço a V. Exa. não leve a mal a
interrupção.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Não estou aqui senão para
responder, isto é uma sabatina... (Riso.)
O Sr. Bento de Miranda -V. Exa. diz muito bem. Para o exercício de 1917 só serão esses os compromissos, mas em outubro termina
o prazo do funding; teremos de retomar os pagamentos integrais da
nossa dívida já acrescida de 15 milhões de libras. Queria saber qual a
nossa situação, tomando em consideração o pagamento de todos os
compromissos externos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Disse que, admitindo que
o serviço da nossa dívida ext~rna, em 1917, seja precisamente igual ao
de 1916, e só será aumentado de pequena soma, relativa aos juros de
5% sobre os títulos novos emitidos, porque, dos lançados em 1914,
já os juros foram pagos em 1915 e, dos deste último ano, os juros já
foram computados em 1916 ...
O Sr. Bento de Miranda -Mas não estamos pagando o resto da
dívida externa; isto está suspenso.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Digo que se o serviço da
nossa dívida externa requerer, em 1917, a mesma soma que em 1916,
como temos o direito de pagar em títulos do funding, que restam, não
teremos necessidade de mais de 30 ou 32 mil contos, papel. Não estou
me referindo só ao funding, mas a todo o serviço da dívida externa.
O Sr. Bento de Miranda - Perfeitamente. Mas a situação só se
tornará alarmante, para nós, quando retomarmos o pagamento integral
da nossa dívida externa.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Sr. Presidente, V. Exa.
vê como o nobre Deputado pelo Pará, com uma pertinácia digna de
melhor causa, quer me arrastar à discussão do Orçamento para 1918 ...
(Riso.) Era o caso de V. Exa. chamá-lo à ordem! (Riso.)
O Sr. Bento de Miranda - Também o de 1917 não está em
discussão. (Riso.)
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Estou apenas me defendendo.
O Sr. Bento de Miranda - Não posso admitir pessimismo e
alarma no regime do funding; eles só podem vir quando tivermos de
retomar o serviço total da dívida externa, em espécie.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Isso é o que se chama, sem
nenhum desrespeito ao meu honrado colega, digo francamente, com
toda a sinceridade, remexer idéias gerais. Não posso ficar neste capítulo;
tinha de ir concretamente a 1917, que era para quando se anunciavam
as tempestades. Até agora, não quis dizer que a situação fosse boa;
nada houve da minha parte com a intenção de o dizer. Tive apenas a
pretensão de, com algarismos que concatenei e que constam de documentos oficiais, mostrar que não era como se pretendia, e eu acredito
que quando se faz o alarma em relação à nossa situação, dizendo-a
irremediavelmente perdida, em 1917, quando se proclama que, além
do mais, não temos crédito ...
O Sr. Pedro Moacyr- Todos e o próprio Governo o supunham.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- ... provavelmente para cada
um dos nossos colegas, que não se dão ao trabalho de versar esses
assuntos porque entendem que, pelo motivo de se ter delegado esse
encargo à Comissão de Finanças, a ela incumbe estudá-los, para cada
um dos meus honrados colegas a soma desses compromissos de 1917
toma a proporção fantástica de todas as cousas desconhecidas. É como
dizia Metchnikoff, em relação ao número de bacilos que existem nos
intestinos: "Não me animo a enumerar o número: sei apenas que tem
quinze zeros". (Riso.) Imagino que ao Câmara estava convencida de
que se tratava de somas tabu losas.
O Sr. Pedro Moacyr - O Governo também, visto os termos da
vária.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Mas, perdoe-me V. Exa.,
estamos a insistir sobre os mesmos pontos; não tenho procuração para
defender o Governo.
O Sr. Pedro Moacyr - Nem eu tenho o prurido de acusá-lo.
Estou achando brilhantíssima a contribuição de V. Exa. para
toda a Câmara e para o próprio Governo.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Nem eu afirmei que
V. Exa. tinha o propósito de censurar; o que dizia é que não estou
qualificado para defender o Governo.
O Sr. Pedro Moacyr - V. Exa. é que não se alarma; nada tem
que ver com o alarma do Governo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Vou dizer o que há.
O Sr. Pedro Moacyr - Não há necessidade de interpretar; é tão
claro!
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Eu mesmo digo, não tenho
precisão de um tradutor.
O Sr. Pedro Moacyr- Aqui não seria traduttori, traditori.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Eu mesmo vou dizer: não
tenho desejo, direito ou propósito de defender o Governo. Apenas,
penso que ao Governo, como aos demais Poderes Públicos, devemos
justiça, e não posso responsabilizar o Presidente da República, porque
disse, em uma reunião de comerciantes, que nos faltavam alguns
milhares de contos. Não penso acoimá-lo de pessimista.
O nobre Deputado retorquiu-me que havia uma vária do Jornal
do Commercio; eu disse que a vária não era comigo. O Sr. Presidente
da República, respondendo, naturalmente, a uma Associação de comerciantes, muito interessados, e que estão preparando o progresso do
País para muito breve, disse-lhes que faltavam apenas alguns milhares
de contos para a satisfação dos nossos compromissos.
Ponderei eu que por isso não pode ser increpado de pessimista,
de alarmista o Sr. Wenceslau,ou, para empregar a expressão do Sr.
Souza e Silva, de atacado de nervosismo; creio que assim foi qualificado
pelo Sr. Souza e Silva.
·
O Sr. Pedro Moacyr - Em caso algum S. Exa. qualificaria o
Presidente da República de nervosista!
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - O Sr. Presidente da República declarou que nos faltam apenas alguns milhares de contos; eu vou
além, e digo que nos falta um pouco mais, cerca de 30 mil contos.
Mas estou já muito longe, porque o meu nobre colega sempre me
arrasta a digressões ...
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O Sr. Pedro Moacyr- É minha sina travar diálogo com V. Exa.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ...e preciso concluir esta
explicação pessoal, que com muito prazer quis dar ao meu honrado
colega, Deputado pelo Estado do Rio de Janeiro.
O Sr. Macedo Soares - A gravidade da situação está no seguinte:
V. Exa. diz que os nossos compromissos em 1917 ascendem a cerca de
40 mil contos, mas há a acrescentar um deficit de 50 mil contos deste
ano; temos de conseguir um acréscimo da receita de cerca de 90 mil
contos, ou 25% do Orçamento. É muito.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO deficit?
Um Sr. Deputado -

Quem descobriu esse

O próprio Sr. Presidente da República.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Acham possível?
O Sr. Macedo Soares - É fácil compreender. Há, por exemplo,
um título na Receita que diz: rendas de próprios nacionais, 20 mil
contos. Ora, até aqui nunca rendeu um real.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Mas nós estamos ainda no
mês de maio, vamos começar o de junho.
O Sr. Macedo Soares - Por outro lado, é sabido que muitos
títulos da Despesa, absolutamente indiscutíveis, não figuraram na Lei
da Despesa deste ano.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Penso ainda que os cálculos
do meu nobre colega pelo Rio de Janeiro, o Sr. Macedo Soares, são
arbitrários.
Não me animo a dizer que o Presidente da República ...
O Sr. Macedo Soares - Mas a previsão é esta.
O Sr. Pedro Moacyr - O nobre Deputado tem a preocupação de
não dar ao Governo o que é do Governo ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Dizia eu, Sr. Presidente,
data venia de meu honrado colega Deputado igualmente pelo Rio de
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Janeiro, que me parecem exagerados os seus cálculos, quando di~ que
temos de fazer face a uma diferença de cerca de 90 mil contos; não
tenho da Mensagem conhecimento mnemônico que me anime a de
antemão afirmar, categoricamente, que lá não existe tal declaração.
Parece-me, porém, que ainda em abril, começo do exercício, o
Governo não iria afirmar que o ano se encerraria com determinado
deficit e, quando o afirmasse, não tratasse de tomar as medidas necessárias para evitar esse mal.
O Sr. Pedro Moacyr- Perdão, virá uma outra Mensagem quanto

à parte financeira, e, naturalmente, nessa será explanado o assunto.
O Sr. Antônio Carlos - Onde vem esse anúncio da nova Mensagem?
O Sr. Pedro Moacyr- Nem esta promessa existe?!
Seria o caso de dizer que isso está pelo menos implícito, pois a
Mensagem não trata da questão financeira. (Há outros apartes.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Sr. Presidente, posso
assegurar, com licença de meus colegas: não é absolutamente exato que
o Sr. Presidente da República, na Mensagem Ordinária, que mandou ao
Congresso por ocasião de sua abertura, tenha declarado que mandaria
uma outra Mensagem suplementar. Minha memória não me trai.
Diz ele:
"Esse ponto trataremos em capítulo especial", da Mensagem,
está claro. Era só procurar esse capítulo.
O Sr. Pedro Moacyr- Onde está?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- "Finanças". (Riso.)
O Sr. Pedro Moacyr- Oh! V. Exa. é delicioso!! ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Sr. Presidente, V. Exa ..
queira ter a bondade de me mandar fornecer um exemplar da Mensagem.
Além disto, enquanto espero a Mensagem, digo eu que o Presidente da República o que deve fazer é mandar à Câmara aquilo que
manda todos os anos: a proposta da Receita e Despesa, feita por
S. Exa., e que vem sempre precedida de uma Exposição de Motivos
do Ministro da Fazenda; aí são tratados esses problemas que diretamen-
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te entendem com o exercício financeiro. Suponho que é isto que o
Presidente da República vai fazer.
E como se afirmasse que S. Exa. remeteria ao Congresso nova
Mensagem ...
O Sr. Pedro Moacyr - Perdão; eu não estou dizendo que el.e
mandará ou prometeu mandar outra Mensagem.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Permita-me V. Exa.,
estou-me referindo ao que toda gente afirma, ao que todos os jornais
dizem, isto é, que na Mensagem o Sr. Presidente da República promete
mandar uma outra especial.
Aqui há diversos jornalistas, que poderão contestar, se não for
exata esta minha afirmativa, de que a Imprensa foi quem divulgou que
viria nova Mensagem.
Acabo de receber o exemplar da Mensagem.
O Sr. Pedro Moacyr- Vamos ver a frase, se é a que V. Exa. disse.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- V. Exa. dá licença? (Pausa;
com o Sr. Pedro Moacyr a Mensagem presidencial.)

O Sr. Pedro Moacyr (depois de examinar um trecho da Mensagem) - V. Exà. tem razão; dou as mãos à palmatória. Agora, descubra
o capítulo espec ia I.
O SR. CAHLOS PEIXOTO FILHO - Está aqui: "Fazenda".
Vamos deixar de sutilezas. É fato que o Sr. Presidente da República, mandando ao Congresso a sua proposta de Receita e Despesa,
precedida da Exposição firmada pelo Ministro da Fazenda, onde se
cuida de todos os problemas e onde, mais do que isso, se nos oferece
o escorço de um Orçamento equilibrado, tem cumprido a promessa e
tem feito aquilo que é o seu dever constitucional. É o que nos interessa.
Pode, podia talvez, o Executivo, podia o Presidente da República não
cumprir bem esse dever; podia ser que a sua Exposição não agradasse
ao Congresso; que as medidas não fossem adotadas; isto é outro caso,
mas ele tem cumprido o seu dever, mandando ao Congresso a proposta
equilibrada.
Mas, já que falamos nisso e já que o nobre Deputado teve a
bondade de se referir a relatórios anteriores da Comissão de Finanças,
perdoe~me que repita: a Comissão de Finanças, nesta Câmara, não tem
feito, nestes três últimos anos, senão trabalhar com afinco, com esmero,
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com o maior cuidado, honestamente, na solução desses problemas, e
devo dizer com sinceridade - tudo quanto ela tem proposto não tem
sido aceito, porque, em regra, é à própria Câmara que repugna a tomada
de medidas de certo modo excepcionais. Não censuro, mas assinalo
que o Congresso assim entendeu fazer.
Não é mistério para ninguém, por exemplo, que de 1914 para cá,
em 1915 e 1916, convertemos em empregados efetivos até empregados
interinos do Ministério da Agricultura; não vai nisso, nem pode ir,
nenhuma censura; vai apenas a constatação do fato - deixem passar o
galicismo -,que é verdadeiro.
Mas, Sr. Presidente, tudo isso veio a propósito da interrupção
com que me honrou o nobre Deputado, o Sr. Macedo Soares.
O que eu dizia é que parecia realmente não haver procedência
no seu cálculo; nem acredito que o Sr. Wenceslau Braz, tendo previsto
um deficit de 50.000 contos desde os primeiros meses do ano, não
fizesse com que, ao cabo do exercício, ele houvesse desaparecido ou
não se tivesse realizado.
É de elementar prudência, e essa qualidade ninguém nega ao Sr.
Presidente da República.
O Sr. Macedo Soares - Já citei a verba "renda de próprios
nacionais", que ainda nada produziu, apesar de estar orçada em 20 mil
contos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Desta vez, o nobre Deputado vai-me permitir dizer que, acerca deste tópico, da venda dos próprios
nacionais, deve se entender com o Sr. Deputado Piragibe, a quem o Sr.
Deputado Moacyr atribuiu a idéia de querer obter 20 mil contos para o
Tesouro, com a venda dos próprios nacionais ...
O Sr. Vicente Piragibe- Não apresentei emenda alguma sobre a
venda dos próprios nacionais. Apresentei emendas quanto. ao aluguel
dos mesmos, e logo que o distinto orador concluiu, expliquei isso a
S. Exa.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Aí está! Enfim, eu creio
que se possam vender próprios nacionais, conseguindo-se assim, até o
fim do ano, se não 20 mil contos, em todo caso, alguma cousa, mais
ainda.
Dada a importação dos três primeiros meses, a renda aduaneira
seria superior àquela que foi calculada. Não podemos examinar o
Orçamento, nem da Receita nem da Despesa, por verbas isoladas; se
497

falharem quantias previstas, em uns pontos, poderão sobrar ou sobejar
outras.
Neste momento não posso entrar em tal terreno. Vim tratar
daquilo de que se tem feito cavalo de batalha em dias sucessivos e que
vem a ser, nada mais, nada menos, do que isto: em 1917, diziam, teremos
de retomar os nossos pagamentos em espécie, e para eles não existe
título nenhum do funding a emitir. Colaborador de jornal- houve, que
me dispenso de nomear, que anunciou que precisaríamos de 80 a 100
mil contos para pagar aqueles compromissos, quando é certo que,
pelos cálculos que acabo de expor, o Governo, conseguindo aumentar
de 30 a 32 mil contos a Receita, ou conseguindo reduzir a Despesa
nessa quantia, o que é muito mais inteligente, terá equilibrado o
Orçamento e terá feito desaparecer este alarma. Isto me leva ao que
vinha dizendo relativamente à ação da Comissão de Finanças. É extraordinário que ainda neste momento, diante do alarma que se cria, diante
das perspectivas que andam a oferecer-nos- absolutamente imaginosas,
algumas-, ninguém se lembre do capítulo "Despesas", e só nos lembremos de taxar as municipalidades, de sangrar os Estados; enfim, de
verdadeiros expedientes que não dariam, evidentemente, nem resultado
nem boa impressão de nós, quando pudessem ser executados.
Parece que o que há de razoável da parte do Congresso é menor
expansão na previsão dos perigos e eficácia maior no corte das despesas
públicas, que é o que precisamos fazer. Sim, porque estamos com o
nosso Orçamento reduzido a uma multidão de indivíduos que não têm
função nem têm serviços. Nós criamos os lugares, e, agora que não
podemos fazer os serviços, havemos de manter o pessoal! É nisso que
vai a fortuna pública.
O Sr. lldefonso Pinto - V. Exa. disse que ninguém se lembra de
reduzir as despesas.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO alarmistas.

Ninguém, dentre

os

O Sr. lldefonso Pinto - Mas é justiça reconhecer que isso já foi
propugnado. Em primeiro lugar, tratar de todos os cortes possíveis, e.
só depois, serem impostos maiores encargos ao contribuinte.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Além de um antecessor
ilustre, cujo nome me dispenso de indicar, é certo que segui este
exemplo, porque em meus relatórios não tenho feito outra cousa.
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O Sr. Fausto Ferraz - Estou considerado no número dos alarmistas?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Não, absolutamente não.
Eu me refiro a alarmistas que não se propõem a reduzir despesas.
O Sr. Fausto Ferraz- Foi tecla sobre que sempre bati.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Sr. Presidente, quando
digo alarmista, emprego uma fórmula vaga.
O Sr. Fausto Ferraz - Confesso que diante de nossa situação
financeira, sou um alarmado ... (Riso.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Está claro que alarmista
é expressão vaga; não posso identificar; não há ninguém que seja
alarmista... (Riso.)
Deixando essas idéias gerais, entrando no terreno concreto,
aquilo que o Congresso vai e quer fazer, naturalmente, antes de decretar
qualquer agravação de taxas, é a redução de nossa despesa pública,
como muito bem diz em aparte o nobre Deputado. O Sr. Presidente da
República, como os Srs. Deputados, do primeiro ao último, não pensa
em agravar um tributo sequer senão depois de ter verificado que é
impossível a redução da Despesa pública.
Um Sr. Deputado- Está nas palavras de V. Exa.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - E eu pus num post
scriptum - individualmente, sem nenhuma ligação, repito -ser perfeitamente possível a redução das Despesas. Acho que há muita cousa a
fazer neste capítulo, de modo que 20 ou 30 mil contos não são milagre
algum para se conseguir na redução das Despesas públicas.
O Sr. Vicente Piragibe - Há como se aumentar a Receita, sem
aumentar os impostos.
Se com a cobrança de 2% os aluguéis dos próprios dão certa
renda, com 20% de taxa muito equitativa darão, é claro, dez vezes mais.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Sr. Presidente, as angústias
da nossa situação financeira, decorrente sobretudo da guerra, têm-nos
levado, talvez involuntariamente, a fazer um pouco uma obra de justiça,
de remodelação.
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Assim, a propósito dos chamados impostos de consumo, sou
levado a recordar que, ainda o ano passado, eu próprio tive a iniciativa,
tão antipática a alguns dos meus honrados colegas, de ponderar que,
quando nós tributamos até o sal de cozinha com imposto de consumo,
gênero para ser consumido pelo pobre, era realmente escandaloso, se
não paradoxal, que nessa República niío tributássemos o açúcar, por
exemplo, cujo preço era remunerador, e estava, como está ainda, em
alta; o café, cujo preço estava também razoavelmente remunerador;
e ainda falei, para qt:fe -n~o houvesse reclamações de desigualdade, no
próprio charque, tão fortemente protegido pela tarifa aduaneira. e que,
portanto, devia restituir à União esse imposto de consumo, aquilo que
a impedia de receber em renda aduaneira. De tudo isso nos lembramos
e tudo isso voltará, decerto,-este ano, à discussão.
Não é razoável que vejamos alguns gêneros tributados insistentemente e vejamos escapar à tributação exatamente aqueles que estão
em melhor situação neste momento.
Não posso afirmar a quanto montava o nosso cálculo sobre o
produto dessas três tributações. Em todo caso, desde que tratamos
agora de uma diferença que está entre 30 e 40 mil contos, não me
parece obra extraordinária conseguir esse equilíbrio dentro do corte
das Despesas públicas e do aumento da Receita; digamos, alguma causa
na redução das Despesas públicas e alguma causa no aumento da
Receita.
Sr. Presidente, a grande dificuldade não está propriamente em
projetar. Se eu tivesse autoridade, diria à Câmara que empregasse todo
esse ardor guerreiro para outra fase, para o momento em que tenhamos
de realizar; não é enquanto vamos convidar Estados e Municípios a
concorrerem oom 10%, quando sabemos, de sobra, que raros estarão
em condições para este sacrifício; ou, então, que, se lhes vamos pedir
10 ou 15%, eles, por sua vez, irão impor sacrifício aos seus contribuintes.
Não queiramos distinguir: o contribuinte federal, estadual ou
municipal, é o mesmo.
O que deveríamos era, quando mais não fosse, fazer ao contribuinte brasileiro o favor, a esmola de facultar que pagasse as mesmas
taxas, mas a um só, na mesma época e no mesmo lugar. Já ele ganhava
alguma causa: evitar uma viagem para pagar o imposto municipal,
depois outra viagem para vir pagar o imposto estadual e depois outra
para pagar o federal. Era uma grande vantagem. Mas deixemos isso de
lado, porque a Câmara entendeu de discutir o projeto, e naturalmente
há de fazer como lhe convém e compete.
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O Sr. Pedro Moacyr - Pode, ainda amanhã, não ser julgado
objeto de deliberação; o projeto ainda está pendente do voto da
Câmara.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -A Câmara vai, naturalmente, julgá-lo objeto de deliberação e discuti-lo.
Eu, porém, vim à tribuna, Sr. Presidente, por dois motivos, e
me demorei nela por um terceiro motivo - pela interrupção que me
ofereceram os honrados colegas com os apartes com que me distinguiram.
Eu queria, primeiramente, assegurar ao meu ilustrado colega,
Sr. Pedro Moacyr - e me sentia nisto capaz de fazê-lo em meu nome e
no de todos que votaram como eu, não julgando objeto de deliberação
o seu projeto -,que absolutamente não havia e nem se podia encontrar
sombra ou resquício, ou laivo de desrespeito, desconsideração ou
descortesia ou mesmo desatenção para com S. Exa.; e, em segundo
lugar, me prevaleci da circunstância de estar na tribuna para discutir
com o velho amigo, para tentar pôr termo ao regime do alarma, que
estamos criando para a Nação e ante o estrangeiro.
O Sr. Pedro Moacyr - O ano passado fui eu quem pediu a
V. Exa. que não levantasse esse alarma, como Relator que era da
Receita. V. Exa. foi quem alarmou o País e eu me insurgi contra a sua
atitude. Agora não estou alarmando, estou alarmado, pedindo recursos,
apenas.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Sr. Presidente, repito,
creio que começamos a convalescer daqueles males que nos afligiram
mais agudamente o ano passado, e creio que neste período não há
razão para desânimo, sobretudo antes de iniciarmos os nosso trabalhos.
Não começamos ainda sequer a nossa obra legislativa. Se o
próprio esboço do Orçamento, por parte do Executivo, ainçla não nos
foi remetido, se sobre esse esboço não se pronunciou a Comissão de
Finanças, de cuja operosidade, pelo menos, a Câmara não duvidará,
acho cedo para começarmos a fazer uma campanha que, como disse,
pode redundar em verdadeiro descrédito para o nosso País.
Não há muito, houve um incidente em torno do qual comentários imaginosos se bordaram e vi que os comentários, em regra, tomavam a mesma atitude que tomaram em 1915.
Dava-se por ameaçada a Nação e que essa se sentia humilhada
por uma intervenção qualquer de alguém que falara ao Sr. Presidente
da República.
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Não costumo ocultar o meu pensamento. Apurei, no fato, para
meu juízo, primeiro: que a pessoa a quem se atribuía a expressão
negou formalmente que a tivesse proferido, e, segundo, que o próprio
Presidente da República declarou não ter ouvido cousa alguma a
respeito.
Para mim, isso ficou encerrado; o que, porém, não posso deixar
de recordar é que a esse propósito houve muito quem falasse em
humilhação, em tentativa de imposição, como se fosse possível a
alguém, a indivíduo ou povo, humilhar ou impor alguma cousa a uma
Nação livre e independente como é o Brasil! (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador é vivamente felicitado.)
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SOBRE O ORÇAMENTO DA RECEITA
PARA 1917

Orçamento da Fazenda
de 191 7: Debout, les Morts.
22.08.1916
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 98 Srs. Deputados.
Não há número para se prosseguir nas votações.
Passa-se às matérias em discussão.
Continuação da segunda discussão do Projeto nf!69-A, de 1916,
do Orçamento da Despesa (relativa ao Ministério da Fazenda, arts.
12 a 15), para o exerc/cio de 1917, com parecer da Comissão de
Finanças sobre as emendas oferecidas.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Carlos Peixoto Filho.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (movimento geral de atenção)
Sr. Presidente, só mesmo a seriedade do assunto e a convicção em
que estou, de que devo ainda uma vez este serviço à nossa terra, podiam
dar-me ânimo e coragem para vir falar, pela segunda vez, fatigando
assim a atenção desta Câmara. (Não apoiados.)
Os meus colegas devem ter percebido que ontem procurei
resumir quanto possível as considerações que me reputava obrigado
a fazer, e deliberadamente assim procedi com a esperança de poder, no
tempo que me restava naquela sessão, concluir as minhas observações.
Isto não foi, porém, possível a despeito do meu desejo, de sorte que
peço antecipado perdão pelo fato de voltar a abusar da benevolência
dos Srs. Deputados.
Espero que a Câmara tenha paciência, por amor do nosso País,
de cuja sorte, de cujos destinos estamos cogitando neste momento.
Antes de reatar o fio das considerações que desenvolvia, retomando-as no ponto em que fui obrigado a interrompê-las pela terminação
da hora, parece-me indispensável fazer uma pequena retificação.
Vi resumos do que ontem disse, publicados nos jornais desta
manhã, e do modo por que foram redigidos tais resumos ou do seu
contexto poderia alguém, que não tivesse estado presente, depreender
que um certo número de observações e considerações deles constantes
tinha sido por mim externado em resposta direta ao Sr. Deputado
505

Flávio da Silveira, que me tinha dado a honra de interromper com
um aparte.
A publicação integral das minhas modestas palavras mostrará a
quantos se derem ao trabalho de lê-las que isso não é verdade, que
as considerações subseqüentes à notícia da interrupção a que aludo
nada têm de comum com essa interrupção.
De resto, o equívoco é perfeitamente natural, dada a hora em
que terminou a discussão e a necessidade de se fazerem esses resumos
mui rapidamente.
E, já que respigamos o que ontem se passou, mais vale que eu
peça licença à Câmara para fazer desde logo uma declaração categórica
e formal: nunca tive, nunca poderia ter, creio mesmo que nenhum
homem sensato seria levado a ter, a pretensão de ser original quando
ofereci, para o preenchimento de uma deficiência financeira qualquer,
o meio do recurso ao imposto. Nunca podia imaginar que nisso fosse
constituir uma originalidade. Julgo até que ninguém é capaz de pensar
assim. De outro lado, se não é e não podia ser original esse recurso,
ele não representa seguramente o que se chama na linguagem vulgar
uma panacéia, posto que possa e deva equivaler a uma panacéia no
preciso e inequívoco significado vernáculo do vocábulo, porque aí
panacéia quer dizer, de acordo com a sua origem grega, remédio
universal. Transponham-se os valores do qualificativo ou do vocábulo
universal, e chegaremos à conclusão de que, realmente, se trata de
uma panacéia, visto que se trata de um processo empregado por todas
as nações cultas do universo.
Dito isto, devemos voltar ao nosso assunto.
Mesmo em risco de fatigar ainda mais os colegas que têm a
bondade de ouvir-me, não posso deixar de recapitular, ainda que em
breve resumo, aquilo que tinha dito.
Ontem, Sr. Presidente, expus à Câmara que a Comissão de Finanças, depositária da sua confiança, tinha chegado a umas tantas
conclusões, não arbitrariamente, nem mesmo levianamente, mas depois
de estudo demorado e cuidadoso, estudo do qual resultou estabelecermos, para nós de modo definitivo, a exatidão de certo número de
afirmações ou teses, as quais- afirmações ou teses-, ainda no nosso
juízo, se concatenavam, com um nexo lógico, umas às outras, servindo
todas elas de base e de fundamento às conclusões a que acabo de aludõr.
Disse, em seguida, que tinha visto atacadas - não declarei de
todos os lados, mas posso agora dizê-lo - essas conclusões, sem que,
em regra, os opositores se preocupassem de analisar-lhes previamente
os fundamentos, para demonstrar-lhes a falsidade ou o erro. Acrescentei
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que isso poderia bastar à Comissão, para que ela se limitasse a reafirmar
as mesmas conclusões; mas que, em defesa da sua orientação, eu queria,
voluntariamente, impor-me a mim o trabalho e à Câmara a fadiga de
reproduzir e reconstituir aquelas mesmas afirmações em que fundamos
os resultados a que chegamos afinal.
Assim, disse à Câmara que as afirmações em que apoiávamos tais
resultados eram as seguintes, que então formulei e ora repito.
O Brasil, ponderei, está na necessidade indeclinável de regularizar
de uma vez por todas a sua situação com os credores externos e os
respectivos colaterais, que são os contratantes estrangeiros ou os
representantes desse chamado capital estrangeiro, aqui invertido e
empregado em obras de utilidade pública ou em quaisquer outras
empresas. Afirmei que essa necessidade era para nós indeclinável porque
- precisava dar as razões - tinha ·como incontestável que era dever da
geração atual não faltar, não falhar às tradições que lhe haviam sido
legadas pelas que a antecederam.
Acrescentei que me parecia indeclinável aquela necessidade porque
ainda era dever da geração atual acarretar para si ou não pretender
subtrair-se às conseqüências dos erros e de maus governos que essa
geração tinha, pelo menos, tolerado. Ajuntei que se me afigurava a
mim, no meu modo de ver, uma verdadeira covardia querer uma geração
lançar sobre os ombros das porvindouras as responsabilidades e ônus
decorrentes de erros que ela praticou ou tolerou - o que em matéria
de nações ou países vem a dar no mesmo.
Asseverei em seguida que essa regularização lisa e leal da nossa
situação junto aos credores externos e seus colaterais, que essa necessidade nos era imposta não só pela honra, mas pelos seus ditames, como
pelo sentimento da própria conveniência e utilidade.
Procurei explicar que, a não regularizarmos essa situação, teríamos
de tentar, e conseguir ou não, um qualquer processo de composição
junto deles e que esta composição, fosse qual fosse seu matiz, haveria
de acarretar para o País o estabelecimento de ônus e encargos futuros,
muito mais graves, muito mais pesados e muito mais difíceis do que
estes que andamos agora discutindo.
E, tendo assim assentado as razões pelas quais supunha e acreditava que estamos na necessidade indeclinável de regularizar essa
situação, que a própria honra nacional o impõe e a conveniência nacional o requer e exige, ponderei: se isso é verdade, devemos fazê-lo,
ainda que à custa de quaisquer sacrifícios, por mais onerosos que nos
pareçam.
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Dei motivo; se não o fizéssemos, teríamos inevitavelmente, a meu
ver e no meu juízo, de enfrentar, dentro em breve, uma soma de
sacrifícios e de enca.rgos mais penosos que os atuais.
Para comprová-lo recordei, ainda que em rápidas palavras, o que
se tinha passado com o Brasil, no momento da tentativa da contração
de empréstimo esterlino ou estrangeiro em 1914, como recordei ainda,
acentuando, aliás, que só o fazia porque, segundo penso, as questões
atinentes à honra nacional requerem evidentemente que deixemos de
lado certas reservas; recordei, ainda,o que se passara com o Brasil, já
depois da deflagração da guerra, em relação à tentativa da aquisição
de mercadorias de que somos possuidores, tentativa que se fazia acompanhar do lembrete de que em tal data se venciam tais e tais obrigações
nossas.
O Sr. Maurício de Lacerda - É a verdade.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Em seguida, Sr. Presidente,
aludi a uma terceira proposição - terceira na ordem daquelas em que
a Comissão de Finanças tinha apoiado as suas conclusões -, e essa
vinha a ser a que dentre elas me parecia naturalmente menos contestável
do que qualquer outra, isto é, se temos necessidade de regularizar a
nossa situação, e para isso não deveremos recear ou deixar de afrontar
qualquer perigo, certo é que o devemos fazer conscientemente, conhecendo a situação que enfrentamos, e, pois, deliberando sobre o
Orçamento de 1917 como um preparatório indispensável para os
anos de 1918 e seguintes.
Acrescentei, então, que, se tínhamos de atender à nossa vida
financeira, futura -e especifiquei-, a nossa vida financeira no período
em que, se reatamos o pagamento dos juros, não reatamos ainda o das
amortizações da dívida externa; se tínhamos de o fazer - dizia -,
devíamos verificar, em um Orçamento feito habitualmente e em duas
partes, ouro e papel,onde encontrávamos a deficiência e de que modo
acudir a ela.
Para isso formule i esta proposição, assegurando que o exame dos
algarismos dessas duas partes do Orçamento daria sucintamente os
seguintes resultados: a nossa Receita-ouro, propriamente tal (e explico,
entre parêntesis: deduzindo dos algarismos enunciados no nosso projeto
os que se referem a títulos de funding, os que ainda deveremos emitir
em 1917, como os que se referem a dois milhões esterlinos, depositados
pelo Governo, em Londres, fundos que passarão para a Receita de
1917), a nossa Receita propriamente dita, em ouro, de 1917, não
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excederá talvez a 61 mil contos de réis. Argumentarei sempre com as
cifras redondas, por desnecessidade de tomar as frações. Se as nossas
receitas-ouro, propriamente tais, não vão além de 61 mil contos, as
nossas despesas normais, em ouro, anualmente não devem ser inferiores
a 75 mil contos, provenientes esses 75 mil contos dos encargos inevitáveis da dívida externa, sem as amortizações, e dos contratos, que
correm pelo Ministério da Viação, relativos a portos e caminhos de
ferro, pagáveis em ouro.
·
Ficava assim firmado que tínhamos necessidaqe de regularizar a
nossa situação, que tínhamos interesse nisto e que, para fazê-lo, uma
vez que não era possível diminuir a Despesa-ouro, era preciso aumentar
a nossa Receita-ouro, determinadamente nesta parte.
·
Passei à proposição seguinte e expus à Câmara que, s~ precisamos,
se temos necessidade de, desde já, criar Receita-ouro, uma vez que
deliberamos fazer o Orçamento de 1917 como preparatório dos subseqüentes, se temos necessidade dessa Receita, não me parecia razoável
pretender obtê-la por meio da tributação dos atos ou fatos da nossa
vida interior; parecia-me, antes, que essa Receita-ouro só deveria ser
procurada na tributação que se dirigisse aos atos da nossa vida de
relação com os outros países, isto é, os atos do nosso comércio internacional.
E prossegui: isto posto, o nosso comércio internacional se decompõe, muito naturalmente, quanto a mercadorias, em importação e
exportação; assim, para obter Receita-ouro, deveríamos forçosamente
e fatalmente ir buscá-la tributando a exportação, exclusivamente, ou
tributando a importação exclusivamente, ou, ainlila, tributando uma
e outra, ao mesmo tempo.
Acrescentei que como o sentimento geralmente dominante é o
de que se não deve tocar na exportação, sentimento que prevàlece e
predomina, a despeito da demonstração, por mim feita, repetidamente,
de que só esta está auferindo lucros da guerra, C()mo o sentimento
dominante no País é o de que não se deve tocar na exportação, não era
eu, nem era a Comissão de Finanças, que nos resolvíamos a supertributar a importação; não éramos nós; essa supertributação nos era
imposta e ao País por aqueles que julgam, supõem, sustentam e afirmam
que não se deve de modo algum tocar na exportação.
Aditei, Sr. Presidente, que não me propunha a discutir ou ventilar
esse ponto de vista; limitava-me a assinalá-lo, para, recapitulando,
repetir: precisamos regularizar a nossa situação; para fazê-lo, precisamos
de ouro e só o poderemos obter na exportação ou na importação;

509

não podemos tocar na e)Çportação; forçosamente, quem nos diz isto
determina que vamos buscá-lo supertributando a importação, encarecendo a vida dos consumidores.
Dito isto, passei à proposição imediata, para dizer à Câmara que,
em obediência a tais exigências - que eu continuava ansioso por ver
demonstrado não existirem, porque isto me permitiria, sinceramente,
tomar um outro caminho -, em obediência a tais exigências, tínhamos
sido forçados a propor a supertributação da importação e a fazê-la
determinadamente na parte ouro; a isso éramos obrigados, repito.
Disse mais, que, a despeito da proposta elevação da quota-ouro,
de 40 a 65% (elevação que, seja dito entre parêntesis, e ninguém se
lembrou ainda de observar, requer, obriga uma redução, não correspondente, porque não é em ouro, mas, em suma, redução sensível na
quota-papel), a despeito da elevação dessa quota- ouro, ainda nos
ficavam faltando cerca de 12 mil contos de réis para o equil1brio
orçamentário.
A esse propósito fiz um parêntesis para dizer à Câmara que o de
que necessitamos, organizando o Orçamento para 1917, não é, precisa
e unicamente, desse chamado equil1brio orçamentário; o de que
carecemos, venho dizendo desde 1914, é de disponibilidades em
dinheiro - não nos iludamos - que nos permitam acudir às necessidades do fomento da nossa produção e, direi também, às necessidades
da nossa própria defesa nacional.
O Sr. Passos de Miranda- Muito bem.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Dado, porém, que se tratasse
apenas do equil1brio rigorosamente orçamentário, dizia eu, chegamos
a verificar que ainda nos faltam para isso cerca de 12 mil contos de
réis-papel. Para obtermos esses 12 mil contos-papel, conhecemos dois
recursos - e é inútil chamá-los de expedientes, panacéias, originais
ou não originais. Vamos ao fato preciso: ou reduzir a Despesa em
importância correspondente - e eu dizia à Câmara que era dispensável
insistir na demonstração de que, de todos, é este o melhor processo,
ainda em situação normal íssima, porque insistir equivaleria a pretender
arrombar portas escancaradas (apoiados) -,ou aumentar a tributação.
O Sr. Cincinato Braga - Dou testemunho de que na Comissão de
Finanças foi V. Exa. o único voto que esteve a meu lado para reduzir,
até onde fosse possível, a Despesa.
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O Sr. Antônio Carlos- Não apoiado.
O Sr. Augusto Pestana - Dou também o testemunho de que fui
o único Relator que fez cortes.
O Sr. Maurício de Lacerda - Então o único são nove? (Riso.)
(O Sr. Presidente reclama atenção.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Passarei à proposição imediata.
Vejo a fadiga da Câmara, enquanto apenas estou recapitulando o
que disse ontem.
O Sr. Joaquim Pires- Não há tal fadiga. (Apoiados gerais.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - É natural, é naturalíssimo
que haja.
Eu disse: um ou outro desses processos era mister adotar para
obtenção dos 12 mil contos; e como eu próprio me enfileirara entre
aqueles que desde longo tempo se esforçam e trabalham pela realização
de economias, permiti-me lembrar à Câmara que, a despeito desse
meu trabalho, feito ou iniciado desde 1914, o deficit não desapareceu,
para declarar à Câmara que ele só poderia ser atenuado ou extinguir-se
mediante proposta legislativa, convertida em lei concreta.
Por isso, acrescentei, como no seio da Comissão os Relatores só
tinham conseguido economias correspondentes, mais ou menos, a 10
mil contos de réis, que ficaram reduzidos apenas a 6 mil contos, porque
a Comissão entendeu, e entendeu muito acertadamente, que devia
dispor de parte dessas economias para empregá-la, precisa e determinadamente, no fomento da produção nacional, entregando-a ao
Departamento da Agricultura; dizia eu: como na Comissão não conseguimos senão reduzir afinal 6 mil contos e ficou de pé o deficit de 12
mil contos, não tínhamos remédio senão recorrer a taxas internas, à
tributação interior para obter essa soma.
Isto posto, aditei que, desde que tais economias não estavam
ainda feitas nem sequer propostas, tinha a Comissão resolvido, convencida da verdade das afirmações ou teses anteriores, escolher, dentre os
meios de tributação interna, aquele que lhe parecesse, sublinhei, não
mais conveniente, porque ainda está por se descobrir um processo
qualquer de tributação que se possa taxar de conveniente, mas o menos
inconveniente deles. E então refiz diante da Câmara o trabalho a que
me havia entregado e que já refizera diante da Comissão: para buscar
o encontro desses 12 mil contos-papel, por meio da tributação de
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nossos atos da vida interior, tínhamos que nos dirigir, se a Câmara
não leva a mal certa precisão no vocábulo, ou contra a exportação,
ou contra a importação, ou contra alguns artigos de produção fabril
interna, ou contra todos esses artigos reunidos, ou ainda contra aqueles
que não fazem parte de nenhuma dessas três categorias, mas que são
de produção interior.
Desde que éramos obrigados a buscar 12 mil contos, por meio
de impostos interiores ou internos, tínhamos a escolha: recorrer à
tributação de gêneros de consumo interno, supertributar, ainda uma
vez, a importação, ou descobrir algum processo em que a tributação
se pudesse como que subdividir, como que pulverizar, abrangendo a
maior massa possível de mercadorias, alargando o campo tributável,
para assim ver se a tornávamos menos onerosa, menos pesada, mais
suportável ou sofrível.
E disse: foi por esse motivo, e não arbitrariamente; foi por esse
motivo, e não porque supuséssemos que os nossos fretes ou transportes
são baratos; foi por esse fato, e não porque acreditássemos que era
necessário encarecer a vida; foi por essa razão e para evitar tocar na
exportação - cousa que nos foi sempre defesa e proibida e evitar
cair uma vez ainda sobre a importação, já supertributada, pela proposta
da elevação da quota-ouro -, que julgamos ter encontrado na extensão
da taxa de transporte aquele método de tributação que abrangia maior,
mais vasto e mais largo campo de matéria tributável.
Desta sorte, a taxa atingiria, de modo geral, digamos, a massa de
nossa exportação ou matéria exportável, grande parte da massa da
nossa matéria importada do exterior, a quase totalidade se não a totalidade de nossa produção fabril consumida no País, e ainda uma não
pequena parte da nossa produção consumida no País, e que não é fabril.
Aí está como não foi por gosto arbitrário, mas pelos rigores da
lógica, partindo do princípio de que temos necessidade de manter o
Orçamento-papel equilibrado e para isso somos obrigados a escolher
uma tributação interna que a Comissão foi levada a dar sua preferência
- aliás, declarou muito lealmente, só manifestada si et in quantum,
ou até que alguém nos desse outros recursos melhores - à taxa de
transporte.
Dizendo-o, adianto um pouco a argumentação: fazendo com
clareza o enunciado da razão do móvel determinante da nossa escolha,
tenho assim implícita e virtualmente respondido de antemão aos que
nos objetam contra essa escolha, essas outras circunstâncias a que
aludi - carestia dos fretes, tributação já onerosa da nossa vida, etc., etc.
Não desconhecemos, não precisamos negar nenhuma dessas
circunstâncias. Fomos colocados, com a espada nos rins, na situação
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de termos que escolher: ou tirarmos aqueles 12 mil contos de réis,
que nos faltam (deixo de lado o recurso à economia, primeiro, porque
esperamos que se concretize; e, segundo, porque não discuto: é sempre
0 melhor), ou tirarmos esses 12 mil contos da tributação de dois, três,
quatro, cinco ou seis artigos, os quais, vamos dizer corajosamente,
são aqueles mais largamente consumidos ainda pelas classes pobres,
ou ir buscá-los em toda a massa de importação do estrangeiro, o que
nos pareceu absurdo, dada a elevação preexistente, já proposta, ou
então fazer o que fizemos - escolher um meio de generalizar tanto
quanto possível, de modo suportável e com resultados apreciáveis
para nós, um meio de pulverizar, como já disse, esses 12 mil contos,
de forma a se abranger o mais largo campo tributário.
Sr. Presidente, em relação a essas teses, nas quais me parece que
buscamos com relativa clareza, pelo menos, e algum critério, encontrar,
mostrar e exibir à Câmara as bases da nossa conduta, fiz algumas
considerações que me dispenso de produzir na recapitulação a que
acabo de proceder, tanto mais que terei oportunidade de me referir a
elas posteriormente.
Em seguida, estabelecida por mim como verdadeira a série de
afirmações em que baseamos as conclusões a que chegamos, eu disse
à Câmara que me podia talvez dispensar de prolongar o exame, de
continuar na análise do que se tem dito, uma vez que determinadamente contra esses fundamentos (e não bastaria que o fosse só contra
um deles, mas contra esses fundamentos, encadeados e legitimamente
ligados ou concatenados entre si) não se fizera um ataque, que ainda
poderá ser feito, mas pelo menos não o fora até aquele momento.
Parecia-me poder deixar de insistir no assunto; ao menos provisoriamente deviam ficar reconhecidas como verdadeiras as referidas afirmações.
Como, porém, se trata de uma Assembléia Legislativa, .e dentro
dessas Assembléias há muitos exemplos - não digo freqüentes e
sobretudo na nossa não será assim- de se votarem tais ou tais medidas
de se não votarem tais ou tais outras, absolutamente, sem que algué~
tenha o direito de indagar por que é dado esse voto - aquilo que o
Sr. Clemenceau uma vez no Parlamento francês denominara, quando
debatia com os radicais socialistas o regime dos mudos do serralha,
o laço de seda - sem qualquer razão, como às vezes isto sucede nas
Assembléias. Não quis parar aí, e acrescentei que, apesar de bastar ou
me parecer suficiente o que tinha dito, não me dispensava de analisar,
como me cumpria, aliás, o que se tinha dito como critica a tais medidas,
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procurando estudar as opiniões adversas e verificar-lhes os fundamentos,
para ver se alguns deles colidiam com alguma daquelas a que me estava
referindo.
Estudei. então, um, dois. três grupos de opiniões adversas.
Disse à Câmara que o primeiro grupo se compõe dos que sustentam a inconveniência de novos impostos, sem se inquietarem de
averiguar se temos ou não temos necessidade de aumentar a Receita,
e sem, tampouco, se incomodarem com o indicar outros recursos,
tentando outros meios para chegarmos a tal fim. Ponderei que estes
não chegam bem a ter uma opinião, e aqui fui obrigado a lhes desfazer
uma ilusão caríssima: o que têm é, mais propriamente, uma atitude,
uma causa que cada um mantém e sustenta como quem usa paletó ou
não usa fraque, ao sabor do seu temperamento, uma causa que a gente
sustenta ou conserva exclusivamente por preconceito ou prejuízo, a
despeito de tudo, e de toda e qualquer consideração, ou porque isto
lhe convém ou porque lhe dá na telha.
Passei, portanto, ao segundo grupo. Este, dizia eu, se compõe das
opiniões daqueles que, concordando ser indispensável o aumento da
Receita, ou pelos menos o seu nivelamento às Despesas, ainda que o
não reconheçam formalmente, entretanto, implicitamente só o querem
conseguir oferecendo à nossa escolha recursos exclusivamente em
papel. Ora, toda a minha argumentação anterior se baseara na necessidade de demonstrar e justificar perante a Câmara esta verdade: os
recursos em papel não nos bastam, não é deles somente que precisamos;
desde que não podemos diminuir nossas despesas-ouro, que provêm
de dívidas externas, ou de contratos firmados, somos obrigados a
elevar a nossa Receita-ouro; a menos que - acrescentei - tivéssemos
de entrar no regime que chamei a voragem da verba - diferenças de
câmbio, que teve vigência, e viçou, e progrediu, e prosperou até nos
levar ao primeiro funding, de 1898, à nossa primeira moratória.
Excluída esta hipótese, e me permiti até dizer que não a discutia,
porque estava nos antípodas de tudo quanto penso a respeito, éramos
portanto obrigados, nós da Comissão de Finanças, a recusar a solução
orçamentária consistente no equilíbrio obtido apenas por novos
recursos-papel.
Passei, então, ao terceiro grupo de opiniões, composto daqueles
que, reconhecendo formalmente a necessidade que temos de aumentar
a nossa Receita, pretendem chegar a este equilíbrio sem qualquer
tributo novo, só e exclusivamente pelos cortes das despesas, esquecendo-se, disse eu, de que este processo também não nos dá ouro, visto
como sempre se referem tais cortes à Despesa-papel. e olvidando
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ainda que a economia só se faz, só pode ser considerada, em matéria
orçamentária, quando é assunto de projeto ou emenda, quando se
concretiza devidamente em medida legislativa.
A este propósito, tendo de rebater ou procurando rebater a
opinião do terceiro grupo, pedi licença para fazê-lo servindo-me do
voto dado na Comissão de Finanças pelo nosso ilustre colega e meu
particular amigo, Sr. Cincinato Braga, voto que procurei analisar
discutindo-o em todos os seus pontos.
S. Exa. estava ausente, e eu me prevaleço agora do prazer e da
oportunidade de vê-lo presente, para espontaneamente dizer desta
tribuna o que preciso dizer, não a S. Exa. nem a amigos meus, porque
todos sabem ao que me vou referir, mas àqueles que disso não sabem
e imaginam que a discussão parlamentar é algo de semelhante a um
torneio ou a uma tourada, ignorando que é qualquer causa de sério,
onde se debatem os destinos e os interesses de uma pátria.
Sempre que posso, sempre que pude, sempre que puder, eu tenho
razões que me são personalíssimas, para não contraditar as opiniões
ou mesmo as atitudes do meu ilustre colega, Sr. Deputado Cincinato
Braga. Desejo dizê-lo da tribuna, repito, sempre que tenha oportunidade, àqueles que se me chegam mais de perto, para que se compreenda
que, procurando discutir o que S. Exa. enuncia, no seu voto em separado, eu não me podia dirigir senão às opiniões e às idéias dele constantes,
e que de qualquer vivacidade que porventura eu tenha tido ou venha a
ter nunca se pode inferir o intuito de magoar ou ferir a pessoa desse
digno Deputado, a quem falarei com a admiração e o respeito que
lhe devo e que lhe não nego jamais. (Muito bem.)
O Sr. Cincinato Braga- Pela minha parte, V. Exa. não precisava
fazer essa declaração.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Sei que não era necessária
para V. Exa., mas era para outros.
Assim, ao processo de equil1brio orÇJmentário por meio da
redução ou corte da Despesa, como primeiro defeito imputei esse, o de
não ter sido concretizado em medidas legislativas. Não importa saber
por quê. O fato é que a Comissão tinha diante de si um voto em
separado, mas não tinha uma providência, traduzida em emenda ou
projeto, para que pudesse enfrentar o deficit. Depois falaremos a esse
propósito.
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Apontei ainda outro defeito que é comum às opiniões do grupo
anterior, consistente em que, com a economia ou o corte de despesaspapel, nós não conseguíamos elevar nossa Receita-ouro, e desse modo
era impróprio o processo, o meio, o método indicado, uma vez que
não resolvêssemos voltar àquele sistema de diferenças de câmbio.
O Sr. Bento de Miranda- Nesse ponto V. Exa. não tem razão.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- V. Exa. já o disse ontem.
O Sr. Pires de Carvalho- Razão valiosa e irrespondível.
O Sr. Bento de Miranda- Basta que explique o mecanismo dos
vales-ouro do Banco do Brasil.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Vendo que a minha autoridade para V. Exa. não tem valia, peço licença para reproduzir aquilo que
certamente não ouviu, o que acaba de dizer em aparte o Sr. Deputado
pela Bahia: "razão valiosa e irrespondível".
O Sr. Pires de Carvalho - Perfeitamente. Do contrário teremos
que cair no jogo da Bolsa, na especulação cambial.
O Sr. Bento de Miranda - O mecanismo do pagamento em ouro
é o comerciante ir ao Banco do Brasil comprar um vale-ouro e, depois
de feito o cálculo pelo câmbio, realizar o pagamento em papel por
esse câmbio, e o Banco do Brasil, com esse papel, comprar diariamente,
na praça, as cambiais necessárias para cobrir a operação. De modo que
quando V. Exa. nos desse um imposto-papel, fizesse recolher semanal
ou mensalmente o produto ao Banco do Brasil, e este fosse ao mercado
e fizesse aquisição, o resultado seria perfeitamente o mesmo.
O Sr. Pires de Carvalho - Mas os efeitos são muito modificados.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Para encurtar razões aliás, não me permito a liberdade de concitá-lo a fazer -, digo que
haveria um meio simples: V. Exa. formularia em terceira discussão a
sua emenda.
O Sr. Bento de Miranda- E vou propor.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - "Vou propor"- dizendo
assim parece que não podia ter feito em segunda; já o podia ter feito,
ninguém o tolheu. Mas conviria, para mostrar o alcance do argumento,
que o estendesse até o fim; o bom seria, positivamente, desde que não
há nenhum inconveniente, que reduzíssemos todos os nossos Orçamentos a papel. É muito mais claro e preciso.
O Sr. Bento de Miranda- Não; é necessário manter a quota-ouro
nos nossos Orçamentos. O que se corrigiu, do tempo do Império, foi
que, quando não havia Orçamento-ouro, o Governo entrava de chofre
com grandes somas no mercado, e, pelo processo atual, entra paulatinamente no mercado, não ocorrendo baixas bruscas.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- V. Exa. se esquece de que
a conversão a que aludiu não se faz diariamente ...
O Sr. Bento de Miranda - Todos os dias estão se comprando
vales-ouro, todos os dias o Banco do Brasil tem elementos para adquirir
cambiais na praça.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -O imposto-papel, com que
S. Exa. propõe preencher o deficit-ouro, esse deve ser convertido
diariamente?
O Sr. Bento de Miranda - Mandava entrar para o Banco do
Brasil, semanal, quinzenal ou mensalmente, o produto dessse impostopapel, destinado a cobrir o deficit-ouro e autorizava o Banco do Brasil
a fazer a compra diariamente.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Então, pergunto :por que
não acabar com todo o nosso Orçamento-ouro? O mesmo que podemos
fazer neste ponto, podemos fazer com o resto.
Declaro a V. Exa., sinceramente: há na sustentação da sua
opinião o ressaibo, o sinal característico, o sintoma patognomônico,
distintivo, inconfundível, de quem sustenta a quebra do padrão monetário.
O Sr. Bento de Miranda - Perdão; uma cousa nada tem com a
outra. Com a quebra ou não do padrão monetário, essa medida pode
ser executada.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Dispenso-me de insistir
neste incidente, mesmo porque não acredito que haja nesta Câmara
uma corrente de opinião bastante forte para se resolver a fazer com que
vamos converter em ouro o produto da nossa imposição-papel, para o
fim de obtermos o metal necessário à satisfação dos nossos compromissos no estrangeiro. Eu não creio e não o faria.
Naturalmente não estou contestando a possibilidade material de
fazê-lo, até porque já o velho Frederico de Hesse dizia que com pena,
papel e tinta, leis, projetos e decisões, tudo está feito. O que digo é
que doutrinariamente, do meu ponto de vista, teoricamente !.. e
suponho que é conveniência do País a verdade e o acerto desse meu
ponto de vista, que não é o de S. Exa. -,não considero a possibilidade
de voltarmos ao regime de restabelecer no Orçamento a verba diferenças
de câmbio.

Quero dizer que, desde que admitamos a possibilidade, estabelecida no Orçamento, de cobrar imposto-papel para quem com este
tenhamos de adquirir ouro, seremos obrigados a inserir imediatamente
no Orçamento uma verba para diferenças de câmbio, visto como não
podemos adivinhar a que taxa média ou constante se poderá fazer essa
conversão.
O nobre Deputado vai formular a sua emenda; a Câmara naturalmente o acompanhará, se reconhecer a vantagem da medida.
Agora, o incidente não tem importância para o caso, porque eu
estava me permitindo simplesmente a análise das idéias constantes do
voto em separado do Sr. Cincinato Braga.
Apontei o primeiro defeito do processo: não estarem ainda
essas economias formuladas ou concretizadas em projeto ou emendas;
indiquei o segundo: a necessidade a que nos levaria o mesmo processo
de inserir no Orçamento a verba para as diferenças de câmbio, se se
tivesse de converter o papel em ouro; em terceiro lugar, passei à análise
dessas economias arbitradas ou agitadas e procurei demonstrar, não
só que não vinham devidamente documentadas, ou, melhor, a sua
realizabilidade não vinha convenientemente fundada naquele voto,
como acrescentei que, quando assim não fosse, eu queria dar-me ao
trabalho de mostrar à Câmara que tal possibilidade era muitíssimo
discutível.
Para isto, Sr. Presidente, recordei que ali se propõe a redução da
Despesa em soma aproximadamente de 40 mil contos, dos quais se
tomam 5 mil para comprimir na verba Material e 35 mil na verba
Pessoal.
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Acentuei que nessa verba de material, não só no voto, não se nos
diz onde, determinadamente, ir buscar os 5 mil contos, como além disso
se reconhece, se acredita ter essa verba baixado ultimamente de 300
mil a 80 mil contos, uma diferença de mais de 200 mil contos.
Em seguida, passei à análise dos cortes da verba Pessoal que,
segundo o voto, poderia ser contraída de 240 mil contos, em quanto
está orçada, para 120 mil, mas que ele propõe seja reduzida de 35 mil
contos.
Ponderei: quanto a esses 35 mil contos, não se alude no voto,
especificadamente, ao modo de encontrar o processo para sua redução,
mas, com bastante inteligência e habilidade de argumentação - acrescentara eu -, apontam-se aí, a título de exemplos, dois ou três casos
que decerto não bastariam para nos convencer da possibilidade da
realização dessas economias, mas seriam suficientes para levantar no
espírito dos leitores a dúvida sobre essa possibilidade.
Esses casos eram (aludi a diversos deles): adidos, domingos e
dias feriados. São dez mil contos. Eu disse; nem só na proposta do
Governo que acompanha o anteprojeto de Orçamento para 1917, e na
exposição, já se fez referência explícita a esses 10 mil contos, como na
própria Comissão de Finanças por mais de uma vez se discutiu tal
propósito, ficando a Comissão de deliberar definitivamente a respeito,
na terceira discussão.
Em seguida, disse .:apontam-se 30 ou 32 mil contos gastos com
inativos; e perguntei.: ignora alguém que esses inativos não poderão,
por força de disposição de lei, a cujo cumprimento seria o Governo
obrigado por sentença judiciária, ser dispensados, que os aposentados
não poderão ser postos na rua?
Continuei: fala-se, igualmente, no voto, na redução das nossas
despesas militares, e a esse respeito li textualmente o que consta do
trabalho do nosso colega, no tópico em que diz que se não podemos
ter um exército maior, devemos ter apenas dez mil praças de pré,
mantendo um corpo de oficiais proporcional, em número, ao efetivo
daquelas praças. Ora, ninguém ignora, naturalmente, que esses oficiais
têm sua efetividade garantida e assegurada pelas leis; não é essa uma
economia considerável pela Comissão, visto como não se trata senão
da organização de um Orçamento. Não estamos cogitando do que seria
a tábula rasa, isto é, a reorganização ou remodelação completa da
nossa legislação. Não.
O Sr. Cincinato Braga - O voto é muito claro no dizer que
devemos fazer a remodelação geral. A crítica de V. Exa. não é procedente.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Discuto o voto, como voto
de um membro da Comissão de Finanças, que não concordou com a
decretação de impostos.
O Sr. Cincinato Braga - Na qualidade de membro da Comissão
de Finanças, propus a remodelação para chegarmos ao equilíbrio
orçamentário. Dei as razões das minhas propostas. Não tendo sido
aceita a remodelação, pela Comissão, não tendo querido ela entrar nesse
trabalho, não são aplicáveis ao Orçamento considerações que foram
feitas para pedir à Comissão entrasse nesse estudo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Se assim fosse ...
O Sr. Cincinato Braga - Assim é que é. Se quiser, leio o meu
voto.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Dê licença para que eu
possa concluir a minha observação. Se fosse precisamente assim, eu
ainda teria razão de fazer as considerações que faço, já não dirigidas
a V. Exa., mas a todos os que comentam seu brilhantíssimo voto,
exatamente para o oporem ao nosso trabalho orçamentário.
O Sr. Cincinato Braga- Se V. Exa. se refere a mim ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Em segundo lugar, mesmo
tomando em consideração as propostas do nobre Deputado, dado que
aceitássemos a remodelação lembrada por S. Exa., pergunto: aqueles
inativos, aqueles aposentados, aqueles reformados compulsoriamente
poderiam ser postos na rua?
O Sr. Cincinato Braga - V. Exa. não encontra uma palavra, no
meu voto, no sentido·de lançar à rua esses aposentados.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Eu me refiro aos inativos,
porque V. Exa. apontou o seu número e o algarismo do que eles custam
ao Tesouro, de modo que isso é, evidentemente, um argumento em
favor de economias.
O Sr. Cincinato Braga - Apontei o número para mostrar à
Câmara a necessidade de cogitarmos de cercear o desenvolvimento do
burocratismo entre nós. É causa diferente.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Eu continuo ...
O Sr. Cincinato Braga - O nobre Deputado sabe mais: que essas
considerações se destinam a fins completamente diversos do caminho
que a Comissão tinha de seguir. São inteiramente diferentes. Demais,
S. Exa. sabe que eu trouxe as razões do meu voto vencido - para não
demorar mais, contrariamente às disposições do Regimento, pois o
prazo já estava esgotado - antes de conhecer as do voto de S. Exa.
Não colhe, por conseguinte, a crítica que se faz a essas razões, por não
terem elas apreciado as do voto brilhantíssimo do meu colega.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não; nesse ponto, não
apoiado, o meu voto não tem nada de brilhante. Também não apoiado
no outro ponto. Se V. Ex a. trouxe o seu voto sem querer conhecer as
razões do meu, não sou culpado.
O Sr. Cincinato Braga - Aliás, eu já sabia que a Comissão não
queria entrar ·na remodelação dos serviços; podia, pois, argumentar
partindo desse ponto.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Venhamos então à análise.
Sr. Presidente, quando mesmo tenha inteira razão o meu honrado
colega, ainda a Comissão de Finanças, por meu intermédio, continua
no dever e obrigação de encarar a possibilidade ou impossibilidade da
realização daquilo que ali se projeta ou de que se cuida, exatamente
porque foi nesse voto, nos motivos desse voto, nos exemplos, nas
sugestões, desse voto, que a opinião encontrou farta margem e meios
para combater as propostas que a Comissão de Finanças apresentou à
Câmara dos Deputados.
Prossigo; quando assim não fosse, e, ,em segundo lugar, dado
mesmo que possamos e nos resolvamos a fazer essa reorganização do
nosso maquinismo administrativo, pergunto ainda. - agora então é
o momento oportuno -: por que não indicarmos de que maneira nos
seria possível dispensar pessoal que correspondesse no Orçamento a
cerca de 35 mil contos? E acrescentei, devo repetir, para ser bastante
leal na recapitulação, que no voto em separado se diz quase terminante
ou positivamente que essa remodelação, que essa dispensa de funcionários deixa de se fazer, não pelos motivos que quis e fiz questão de
dar à Câmara, mas por uns tantos outros que não são precisamente
verdadeiros.
Disse que os impedimentos que se têm oposto à remodelação
consistem nas garantias legais asseguradas aos funcionários públicos,
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que têm sido reconhecidas por sucessivas decisões dos tribunais,
garantias que alguns dos nossos colegas, e não dos menos ilustres,
repetem que se devem considerar também do ponto de vista moral;
mas deixemos esse lado e fiquemos com o ponto de vista legal.
Encontramos no quadro da administração pessoal que possa ser
dispensado em número suficiente para ser determinada a redução da
Despesa em 35 mil contos?
Se encontrarmos, S. Exa. já sabe, o meu voto lhe está empenhado
de antemão; se não encontrarmos, o seu não poderá subsistir.
Era, portanto, o defeito que achava na sugestão do voto.
Continuei, e disse de um modo geral: não se encontra no voto o
meio de conseguir a redução de 35 mil contos; e não quis me dispensar
de afirmar que me parece difícil realizá-la nesse vulto, nessa medida,
e nessa importância, dadas as garantias legais e morais.
Continuei, dizendo: à Câmara se apontam outros exemplos, cuja
procedência, se não basta, trazida como argumento, para provar essa
possibilidade, serve, entretanto, como sugestão e argumento de ordem
geral para levar a crença, ao Brasil, de que realmente a redução se
pode fazer.
Em referência à Central do Brasil, desenvolvi, apresentando à
Câmara um certo número de dados, a tese de que a comparação feita,
tendo apenas em vista a Receita e a Despesa e a extensão quilométrica
das Estradas Central e Paulista, era infundada, por baseada em elementos insuficientes.
Aditei que, levados em conta todos os elementos do problema,
não me parecia impossível que o resultado ainda fosse desfavorável à
Central, mas que me permitia trazer à Câmara o conhecimento de
alguns desses dados; e, quando digo à Câmara, compreende-se que me
refiro a todos nós, porque todos não temos senão o mesmo objetivo
e não o procuramos alcançar senão com a mesma boa fé.
Um desses dados era o seguinte: examinadas as tarifas de uma
e de outra estrada, em relação aos elementos apurados no último
qüinqüênio, verificamos que a tonelada quilométrica na Central representava o rendimento de 50 réis, hoje apenas elevado a 66 réis, ao passo
que a tonelada quilométrica, na Paulista, representava o rendimento
de 112 réis. Então perguntei: se fizéssemos a elevação da tarifa da
Central na mesma medida aproximada da razão da tarifa da Paulista,
a Central não daria mais 20 ou 30 mil contos de rendimento? E, se a
Central estivesse dando uma ou duas dezenas de mil contos de s1ldo
anual, andaríamos inquietos, a discutir o excesso de despesa com a
sua. administração? Evidentemente não - permiti-me responder -, e
acrescentei: quanto aos efeitos gerais decorrentes de ser uma Estrada de
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Ferro do Governo comparada com Estradas de Ferro de particulares,
estamos todos de acordo. Isto é fato de observação universal; nem
convém insistir em tais general idades.
Passei em seguida às despesas militares, para acentuar aquela
circunstância a que já aludi, de molde a provar que o exemplo não era
convincente; não só os oficiais de terra e mar naturalmente têm os seus
postos assegurados por lei, e, portanto, a despesa com eles não pode
ser esquecida, não pode ser dispensada, como ainda há outro fator, e
vem a ser que a manutenção, sobretudo de um Exército de Terra,
não pode absolutamente obedecer só ao critério orçamentário; a
manutenção de um Exército de Terra só se faz à custa de sacrifícios do
País, pela consideração de que é mister prepararmos o instrumento de
nossa soberania e o~ meios de defendê-la, de garanti-la no presente e
no futuro.
Para isto, acrescentei, o Exercito não pode ser organizado somente no ponto de vista orçamentário, porque sua organização tem também
um ponto de vista técnico, do qual não é lícito absolutamente fugir,
sob pena de despendermos inutilmente 10 a 20 mil contos; e este ponto
de vista técnico exige a possibilidade de um quadro de oficiais, não
absolutamente proporcional ao número de soldados, mas muito superior ao número de efetivos nas fileiras, porque esses oficiais se destinam
à direção e ao comando dos soldados que servirão, não em tempo de
paz, mas em tempo de guerra, e que hão de, naturalmente com as
reservas e efetivos completos, ser em muito maior número do que os
efetivos do tempo de paz.
Passei, Sr. Presidente, à análise dos remédios propostos pelo
mesmo voto em separado e reiativos à nossa taxação aduaneira, para
dizer que um dos nossos mais inteligentes industriais, o Dr. Jorge
Street, tinha feito a publicação de uma réplica ou resposta, em termos
perfeitamente comedidos, na qual réplica ou resposta aludia a uns
tantos fatos que me permitirei reproduzir à Câmélra.
Lembrei, a esse propósito, que sou notoriamente insuspeito aos
que combatem a corrente protecionista; recordei à Câmara que nunca
me alistei em qualquer das nuances dessa corrente em nosso País, e
que por isso mesmo me sentia na obrigação de trazer à Casa um certo
número de verdades, sem cujo conhecimento me parecia não lhe era
absolutamente possível formar um juízo exato e acertado acerca deste
problema. Acentuei assim, por exemplo, que, descontado mesmo o
possível exagero - data venia - da argumentação do Sr. Dr. Street,
a verdade era que para que uma redução correspondente a 25%, no
rigor das nossas taxas aduaneiras, pudesse produzir aumento das rendas
aduaneiras correspondente a cerca de 60 mil contos, era inevitavelmente
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indispensável que o valor da importação de mercadorias subisse, se não
na medida a que ele aludia ou cerca de 23 milhões, pelo menos, em
12 ou 14 milhões de libras esterlinas.
E então observei que realmente tinha procedência a observação
do Sr. Street, quando diz que o aumento de 12 ou 14 milhões -e ele
fala em 23 milhões - no valor das mercadorias que importamos seria
fator poderoso de desequilíbrio grave na nossa balança, não comercial,
que é a de que nos ocupamos habitualmente, mas em nossa balança
de contas ou valores. E acrescentei, Sr. Presidente, que havia outro
fato que eu não me furtava de trazer ao conhecimento da Casa, espontaneamente, e vinha a ser que a redução das taxas aduaneiras, em dados
artigos, que não atingisse pelo menos a 60% ou 70%, seria absolutamente ineficaz ao barateamento da vida, visto como não alcançaríamos
ainda ao limite em que está fortificada a indústria nacional. Se a
redução fosse inferior a 60% ou 70%, e se não atingisse esse limite em
que vive encantonada a indústria nacional, ninguém seria capaz de
supor que o comércio intermediário fosse fazer abatimento para
baratear a vida, visto como, acrescentei, seria dentro desse limite da
barreira das tarifas que o comércio adquiriria os produtos nacionais, as
mercadorias, por preço inferior a nunca menos de 60% ou 70% do
preço pelo qual são vendidas no retalho ou a varejo.
Mostrei à Câmara que não queria fazer essa afirmativa de modo
vago. Pedi a duas ou três pessoas de confiança que fizessem experiências praticamente; que se dirigissem a uma e outra fábrica, tomassem
os preços e as amostras de determinados tecidos, procurassem nos
vendedores a retalho e comparassem o preço de umas com o de outros;
e o resultado a que cheguei foi que os preços correlatos são os seguintes: um metro de tecido havido por 700 réis na fábrica é vendido, no
varejo, a 1$400. O écart já não é de 60%, mas de 100%. Isso se pode
generalizar. Trouxe ainda outros exemplos. Tenho aqui alguns deles,
e até a declaração feita no Clube Militar a propósito do último incidente
ali levantado, declaração da qual consta que no mercado custam
20$000 a 26$000 mercadorias que são vendidas pelos produtores a
9$000 e 10$000. Como vêem, o écart é maior: de 9 a 10 para 20 a 26.
É declaração feita por um oficial do Exército que tratou de
verificar o fato e nele baseou a sua proposição no Clube Militar; e assim
por diante.
Deixo de insistir, tal a certeza que tenho de que isso é a realidade
- realidade que nunca vem trazida ao conhecimento do público por
esta razão de simplicidade elementar: o industrial receia denunciar
aqueles que se locupletam à sua custa, porque teme perder a freguesia
destes. E aí está como compramos por 200 aqui lo que se vende por
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100, e se atribuem esses preços elevados à tarifa aduaneira, ficando o
País convencido de que são os Poderes Públicos que consentem na
extorsão ou a promqvem, quando, se extorsão há, depende de outras
causas que não da tarifa, causas que agora me dispenso de tentar
pormenorizar.
O Sr. Ribeiro Junqueira - O mesmo se dá com os gêneros oriundos da agricultura, aliás ainda ontem acusada de se locupletar à custa
do consumidor.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Estes fatos são de quase
notoriedade. O meu ilustre colega e distinto companheiro de Bancada,
Sr. Ribeiro Junqueira, acaba de lembrar que há vários gêneros de
produção agrícola cujos preços escandalizam os compradores, por isso
que eles se elevam, não por culpa dos produtores, propriamente, mas,
sim, porque os intermediários procuram tirar lucros fabulosos.
É bem conhecido o que se passa no mercado desta cidade, que
deve ser a melhor organizada e mais policiada do Brasil, em relação a
aves, a frutas e a todas essas causas.
O Sr. Maurício de Lacerda- V. Exa. me permita um testemunho
pessoal. Somos, no meu Município, exportadores de frutas e vendemos
o cento de mangas a 10$000, 20$bOO e 30$000; entretanto, os
revendedores, aqui, vendem a 1$000 a 2$000, cada uma.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -V. Exa. disse que o cento
de mangas é vendido a 10$000?
O Sr. Maurício de Lacerda- Pelo produtor; e elas são revendidas
aqui a 1$000 e 2$000, cada uma.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Portanto, os revendedores
compram a 10$000 e 20$000 para venderem por 100$000 e ..... , .
200$000.
O Sr. Maurício de Lacerda - Quando não mandam notícia de
que a metade da partida chegou podre, mentira que o próprio exportador verifica aqui, nesta cidade.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- O nobre Deputado permita
então que ilustre sua informação. Um colega nosso, amigo comum,
censurando precisamente isto. diante de mim. a um dos proprietários
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de casas de frutas da Capital, este respondeu tranqüilamente: "Não é
nossa a culpa, mas dos Senhores, que compram a mercadoria por
semelhante preço". (Riso.)
Era grande a sabedoria da resposta, porque assim é ...
Apenas, sem nenhum desejo· de reabrir ou levantar debate sobre
o protecionismo, eu entendi que, tendo necessidade de formar a minha
convicção sobre a possibilidade da elevação da quota-ouro, devia levar
a cabo um pequeno inquérito. Não me ficava bem, diante de mim
mesmo, deixar de lealmente expor, ao menos de modo sucinto, este
resultado, ou de trazê-lo ao conhecimento da Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, chegado a esse ponto e antes que entrasse no
estudo das opiniões que cataloguei no quarto grupo, fui obrigado a
interromper o que dizia. Hoje analisarei os novos impostos, as novas
tributações propostas, do ponto de vista econômico, para, em seguida,
passar ao exame do último grupo de opiniões e assim terminar o
suplício que inflijo à Câmara com a minha arenga. (Não apoiados
gerais.)

Em regra, Sr. Presidente, não direi na impossibilidade, mas
havendo certa dificuldade em atacar as medidas do que foi convencionado chamar o seu ponto de vista financeiro, tem-se recorrido ao
combate às mesmas sob o seu aspecto econômico.
Imagina a Câmara que debaixo deste ponto de vista as acusações
que tenho lido - e não andei fazendo a classificação dos autores, de
sua representação, não; falo do ponto de vista genérico -, imagina a
Câmara que os ataques que tenho lido, quando formulados quanto
ao aspecto econômico das novas tributações, são aí mais claros, mais
precisos, mais fundados do que esses outros que nos têm aparecido,
dos que as encaram de seu ponto de vista financeiro?
Não. Do ponto de vista econômico, é o mesmo processo, a
mesma causa vaga, a mesma imprecisão, a mesma afirmação velada, a
mesma falta de critério analítico para nos convencer de que estamos em
erro,_ o que é perfeitamente possível. Assim é que deste ponto de vista
econômico se diz que os novos impostos poderão ser justificados, mas
são contraproducentes, porque virão agravar a nossa crise econômica,
embaraçar e onerar a produção nacional.
Outra série de causas vagas e imprecisas:
Nossa crise econômica. Temos que saber no que é, como e em
que medida as novas tributações podem influir sobre ela. Quem a examinou? Ninguém examinou. Sou eu que tenho obrigação de examinar
o que é a crise econômica, se existe, em que escala os novos impostos
podem influir sobre ela; tenho obrigação de fazer tudo isto e até mais,
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segundo ultimamente me referiram: de, ao mesmo passo que proponho
as novas tributações, trazer as medidas necessárias ao fortalecimento
da produção nacional!
Não importa. Deixemos de lado qualquer aspecto pessoal do
caso, pois que, como disse ontem, não há senão interesse em afastar
personalidades quando se trata de assuntos graves como este que
debatemos. São cousas perfeitamente vagas e imprecisas·que se alegam;
pois eu aceito a obrigação já que é essa a minha tarefa.
Poderia me limitar a dizer que não é um processo eficiente de
influir nas decisões legislativas esse de asseveràr que um imposto não
deve ser decretado, porque, de um modo vago e sem nenhuma demonstração, alguém toma a liberdade e se permite afirmar que ele agrava a
nossa crise econômica ou onera a nossa produção.
Penso que, para influir, se tal é o propósito dos críticos ou dos
contraditares, na opinião dos Srs. Deputados e dos Srs. Senadores,
enfim, dos membros do Poder Legislativo, esse processo não é o mais
capaz e nos dá o direito de, já que se limitam a essas afirmações secas
e nuas, usando da mesma faculdade, recusarmos nosso assentimento
a elas e ficarmos com a conclusão a que chegou a Comissão, porque
esta ao menos se procura amparar em fundamentos que são exibidos
à Câmara.
Estou, porém, levando o processo rigorosamente até o fim; e,
pois, ao invés de me contentar com alegar o vago e impreciso dessas
afirmações genéricas, por isso mesmo sem valor, venho tomar a iniciativa de discutir.
Acredito que, primeiro, isso que se convencionou chamar ou
habitualmente se chama a nossa crise econômica, já foi muito mais
grave do que é atualmente; tempo houve que, comparado ao atual, nos
demonstra que de lá para hoje a nossa exportação melhorou, aumentou
e se valorizou; a nossa importação voltou a tomar a sua marcha ascensional; o próprio trabalho nacional interno goza de maiores e melhores
vantagens do que gozava anteriormente.
Não estarei assim encarando o complexo desse grave problema,
mas evidentemente estow oferecendo ao conhecimento da Câmara um,
dois ou três índices pelos quais concretamente possa ajuizar se nos
achamos no momento mais agudo da crise ou se começamos a melhorar.
Afirmar que estamos no mais agudo da crise econômica, só
porque o queremos afirmar, qualquer de nós o pode fazer. Uma vez
que disso não se lembraram os contraditares, vou procurar buscar
elementos para fundamentar um juízo; e assevero que já estivemos
em situação mais angustiosa do ponto de vista econômico.
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Em segundo lugar, também pretendo demonstrar à Câmara que
essa Guerra de 1914, longe. de ter sido o móvel determinante ou sequer
mesmo o principal do que nós continuamos a chamar a nossa crise,
ou as nossas dificuldades, muito concorreu para nos livrarmos dos
efeitos da crise econômica, preexistente, e da financeira, também
preexistente. Não só não foi a causa, como, ao contrário, nos trouxe
auxílio.
Terceiro- vou seguidamente fazendo as afirmações que pretendo
demonstrar ou ampliar: justamente por este motivo, isto é, porque só
agora verificamos que começam a aparecer sintomas e sinais inequ ívocos do nosso melhoramento econômico, do nosso fortalecimento,
da nossa convalescença, se assim quiserem, justamente porque só agora
apareceram esses sintomas, foi que esperamos para só agora pedir os
novos impostos sugeridos pela Comissão.
Em lugar de o termos feito em 1914 ou em 1915, deixamos para
fazer agora, esperamos até o último momento. A Câmara compreende
bem; chegados a um instante em que não podíamos adiar, foi felizmente verificado que neste instante os sinais de melhora e convalescença
já se acentuaram.
Podemos acrescentar, nessa terceira proposição, que deixamos
para fazê-lo já depois de termos conseguido comprimir ou reduzir as
despesas públicas em um volume correspondente a cerca de 270 mil
contos por ano. Isso não tem o mínimo alcance para aqueles que fazem
timbre em não acompanhar com atenção os dados concretos dos
problemas a discutir; mas não pode deixar de ter alcance para a Câmara
dos Deputados, cujo dever profissional, se assim me posso exprimir,
é precisamente conhecer e acompanhar esses dados concretos do
problema.
Fazemo-lo depois de termos reduzido, como nos diz o voto do
Sr. Deputado Cincinato Braga, o que S. Exa. mesmo reputa admirável,
270 mil contos, em um ano, nas despesas públicas, o que é alguma
cousa de considerável e que pode, pelo menos, atenuar a responsabilidade daqueles que só após isso se animam a pedir ao País o sacrifício
de mais 40 ou 50 mil contos por ano. Haveria, parece, alguma diferença,
se viéssemos pedir os 50 mil contos antes de termos comprimido,
reduzido as despesas públicas nesses 270 mil contos!
Já vê, portanto, a Câmara que sendo, como são, verdadeiras
essas proposições, ao menos de um modo geral se pode dizer que a
proposta tributação não deixou de ser considerada sob o seu aspecto
econômico, sob o ponto de vista da influência que possa e deva ter na
vida econômica do País.
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Isto que estou referindo agora já não são considerações de ordem
financeira, serão considerações de certo modo atinentes ao aspecto
econômico da questão; mas antes de insistirmos em cada um desses
três pontos é preciso uma elucidação, ainda que perfunctória e rápida,
a umas tantas noções que andam muito vulgarizadas entre nós e cujo
erro, e cuja má apreciação, pelo menos, não raro, nos conduz a conclusões evidentemente errôneas e gravemente comprometedoras da própria
marcha normal dos negócios públicos, porque nada há tão perigoso e
mais nocivo que o se criar um falso estado de espírito, uma noção
errada na opinião de um dado País; máxime, nas épocas de aperturas
financeiras, é criminoso fazê-lo, e seria criminoso da minha parte,
convencido destes erros, deixar de procurar denunciá-los.
Habitualmente e graças à vulgarização decorrente do fato da
publicação periódica das tábuas ou boletins da nossa Diretoria de
Estatística Comercial, o público leigo e inculto aplica-se a conhecer
aquilo que entra pelos olhos, isto é, a soma, a apuração do valor das
nossas mercadorias importadas e do valor das mercadorias exportadas,
e, feita a dedução respectiva, chega ao conhecimento do que chamamos
o nosso saldo da balança comercial. Entretanto, falando para uma
Câmara de competentes, de conhecedores do assunto - e já expliquei
por que falo: porque isto tem ou deve ter repercussão na opinião
pública - dizia eu, falando para uma Câmara nestas condições, bastará
fazer notar que o valor anual das mercadorias que importamos, como
o valor anual das mercadorias que exportamos, não são senão parcelas
isoladas e singulares, destacadas no seio de uma série de outras das
colunas do nosso balanço, não balanço comercial, nem balança, mas
do nosso balanço de contas internacionais que somos obrigados a fazer
todos os anos.
Quero com isto dizer que erram aqueles que imaginam - conhecendo esses algarismos, e são os únicos que conhecem -ter uma noção
aproximada do que é a vida econômica do País.
Quero ainda com isso trazer e justificar a proposição de que,
longe de termos entrado em uma crise por motivo da Guerra de 1914,
a guerra nos encontrou no apogeu ou no paroxismo desta crise, filha
precisamente do mau conhecimento e da inércia dos nossos governos
em tudo quanto diz respeito e concerne à intervenção e influência
que eles possam e devam ter, uma vez que conheçam e possam pressentir a influência inevitável desta mesma balança econômica.
Nem mesmo, Sr. Presidente, desejo consentir em que se suponha
que essas duas parcelas destacadas de nosso balanço de contas sejam
aquelas que mais mereçam a nossa atenção. Não; há uma outra, a
relativa à nossa política monetária. aquela que diz respeito ao nosso
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meio circulante, que tem influência muito mais geral, muito mais larga,
muito mais profunda sobre todos os fenômenos econômicos e que,
além de ter essa influência mais larga, mais geral e mais profunda, é
muito mais suscetível de exame, de distinção e análise pela influência
e intervenção dos Poderes Públicos.
Não é nossa culpa se chegamos justamente em 1913 e princípio
de 1914 ao paroxismo daquela crise a que me estou referindo.
Analisados, mesmo isoladamente, esses fatos do nosso balanço
de contas, verificamos que a diferença entre as importações e exportações do Brasil, quanto a mercadorias, foi minguando, até que, em 1913,
importamos 103, quando exportamos apenas 100; quero dizer que em
1913 chegamos àquela situação a que só podem atingir os países de
riqueza constituída e organizada - o equil1brio das exportações e
importações de mercadorias -, visto que esses países, à medida que
crescem em riqueza, chegam ao extremo oposto quando vêem suas
importações de valores maiores que suas próprias exportações.
É que não se trata apenas de mercadorias, e nós só temos olhos
para esses boletins da Estatística Comercial.
Durante os cinco anos que precederam o de 1913 - são dados
que estão insertos em publicações nacionais e estrangeiras, mas que há
sempre vantagem em repetir -, durante os cinco anos anteriores a
1913 só o Governo Federal mandou vir ou tomou no estrangeiro por
empréstimo cerca de 42 milhões esterlinos. Quando a Câmara souber
que nos 26 anos - note-se que comparo 5 com 26 -,que nos 26 anos
anteriores a 1908, esses empréstimos federais orçavam apenas em 61
milhões esterlinos, há de ter a noção exata do que havia de imprudência, de ignorância, de leviandade, em tomar para o País aqueles
42 milhões, em um curto período de cinco anos, máxime quando,
a par e à medida que esses milhões eram importados pelo Governo
Federal para pesarem momentaneamente, de uma só vez, em nossa
coluna de crédito, mas para deixarem em nossa coluna de débito do
balanço internacional de contas a parcela, permanente durante dezenas
de anos, correspondente ao serviço de juros e amortização desse
dinheiro entrado; ao mesmo passo que isso se fazia, os governos
estaduais tomavam de empréstimo, no estrangeiro, assim como os
municipais, e também os particulares faziam vir, ou os capitalistas
estrangeiros empurravam para o Brasil algumas outras dezenas de
milhões esterlinos, se não me engano, só com os dados franceses, cerca
de 62 milhões!
Compreende bem a Câmara que não é a análise, o exame do que
nós chamamos a nossa balança comercial, que nos pode fazer avaliar
da gravidade dessa importação de quantias equivalentes a cerca de
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100 milhões esterlinos, em um curto período, de maneira que preparássemos, como parece que preparamos, uma estrutura ou uma aparelhagem econômica que se acha em adiantamento de algumas dezenas de
anos quanto ao estado da nossa produção e da nossa riqueza. (Muito
bem.)

Por isso, dizia eu, há sempre interesse - se não para a Câmara,
que sabe desses assuntos melhor do que eu e que os versa constantemente -, há sempre interesse em divulgar essas notas, para que o público
se habitue a, com algum cuidado, deixar de formar as falsas opiniões,
imaginando que chegamos à situação atual em virtude da conflagração
européia, quando o contrário, justamente, é o que se dá.
Eu me explico. Atingida aquela situação paroxística do começo
de 1914, com uma importação de mercadorias superior em valor à
nossa própria exportação, agitada a Europa pela guerra balcânica, e
sendo exatamente 1913 o ano de apogeu de uma crise econômica e
financeira mundial, sucedia que o Governo Federal do Brasil se tinha
empenhado de tal modo que não podia mais cumprir seus deveres
elementares de pagador das contas ordinárias do Tesouro, sem recorrer
de novo ao crédito externo.
Foi quando intentamos a negociação do malogrado empréstimo
de 1914, empréstimo cuja não realização levo como um serviço, e
relevante serviço, à conta da Guerra de 1914 (apoiados); esse empréstimo seria a agravação do nosso descalabro, ou pelo menos do nosso
mal-estar financeiro e econômico; seria, além disso, se se realizasse,
um desastre talvez irremediável para a nossa epiderme moral, para os
nossos brios de Nação livre e independente. (Muito bem.)
À guerra devemos a sua não realização; a essa guerra que erroneamente se supõe a fonte e causa de todos os nossos males devemos o
termos sido forçados a rapidamente, de chofre, suspender as nossas
importações, como lhe devemos igualmente o termos podido estimular
a nossa exportação.

Sem ênfase digo que, do ponto de vista econômico, ela nos
prestou o serviço de obrigar-nos ao que não faríamos voluntariamente:
a suspender a agravação, talvez indefinida, daquela crise que um dia
teria o seu desfecho. Prestou-nos mais a guerrd o serviço de, apressando
tal desfecho, diminuir a profundidade e extensão dos males econômicos. E já disse que conseguiu, com o seu traumatismo eficiente,
restringir a nossa importação, isto é, conseguiu aquilo a que só lenta
e demoradamente chegaríamos durante largo período e conseguiu
incrementar a nossa exportação, o que não se teria alcançado de outro
modo.
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Aí está porque digo que quando a Comissão de Finanças chegou

à indeclinável necessidade de pedir à Câmara que votasse, e ao País
que consentisse no lançamento de novas tributações, que nos rendessem
cerca de 50 mil contos-papel, mais no ano de 1917, poisqueem 1918
teremos necessidade de outros, e peço à Câmara que reflita sobre o
assunto. Aí está porque, repito, a Comissão, tendo chegado a essa
indeclinável necessidade, não o fez entretanto sem um exame tão
minucioso e tão profundo quanto era possível à sua incapacidade,
conhecida e proclamada por todos os escrevinhadores. Tanto quanto
era possível a esta incapacidade, não se furtou ao exame do problema
sob todos os seus aspectos. Aliás, verificamos que aqueles que nos
contradizem e impedem de recorrer a este meio, deblateram, mostram
absolutamente não se inquietar com o conhecer os dados concretos
do problema; julgam que tudo isto se pode fazer por gosto, por preconceito, por oposição ou por atitude.
Em relação à importação e exportação de mercadorias, aproveito
a oportunidade e apresento, para conhecimento desse mesmo público,
um outro dado. Repito ainda uma vez para que se não imagine que me
esqueço: não trago esses dados para o conhecimento da Câmara, que,
estou certo, não os ignora; exponho-os porque, conscientemente ou
inconscientemente, se vulgarizam e se propalam por toda a parte dados
e apreciações errôneas, que levam a opinião pública a desvios de
sentimento, a supor que gracejamos com este assunto quando discutimos que fazemos disto um caso de torneio oratório e recorremos ao
lançamento dos impostos porque não nos quisemos dar ao trabalho
de examinar os problemas e, por sua vez, não os examinamos até
porque não os conhecemos.
Quero eu dizer, Sr. Presidente, que o desenvolvimento ou a
míngua da importação, como da exportação de mercadorias, se faz
em regra paralelamente, harmonicamente.
Um antigo professor da Universidade de Roma deu-se ao trabalho
de levantar um quadro de 20 e muitos a 30 anos, relativo à marcha da
exportação e da importação de mercadorias, durante esse período,
em vários países da Europa e nos Estados Unidos.
Estudou essa marcha na Inglaterra, na França, na Itália, na
Alemanha, na Suíça, em quase todas as nações européias e também
nos Estados Unidos da América do Norte, e, com dados concretos,
com experiência - peço ainda desculpas de estar exibindo estes fatos
ante a opinião formada de cavalheiros que, por intuição, sabem de
causas muito diferentes, sem se darem ao trabalho de estudar os
assuntos de perto -, chegou à conclusão de que o crescimento da
exportação de mercadorias é acompanhado paralelamente pelo cresci532

mento da importação de mercadorias. Raramente, duas ou três vezes
nesse período, ele encontrou perturbações no ritmo, devido a causas
passageiras e acidentais, que apontou e analisou imediatamente.
É fácil tomar uma tabela, como as que estão no último boletim
da Estatística Comercial, e verificar que o mesmo se passa em relação
ao Brasil.
Eu fiz o exame nos dados da importação e exportação de mercadorias, de 1901 a 1915, e, a não ser em quatro anos, quando cresceu
a exportação, aumentou a importação, e quando uma diminuiu também
a outra baixou.
Isto é para dizer à Câmara que o fomento ou aumento das nossas
exportações devemos fazê-lo, não na persuasão de que deixe de ser
acompanhado pelo da importação e que nessas condições assim estamos
aumentando as disponibilidades da chamada balança comercial, para
as empregarmos no fazer face a outros fatores e outras parcelas.
Nós o devemos fazer porque, na fase de evolução que agora
atravessamos, é o nosso interesse, apesar de sabermos que a importação
crescerá paralelamente à exportação, de tal sorte que o nosso saldo
internacional não corresponderá ao total do acréscimo da exportação,
sendo preciso que esta duplique ou triplique, para aumentarmos sensivelmente o saldo ou as disponibilidades.
Além disto - insisto em repetir, porque é minha convicção -,
influência decisiva, profunda, larga,omímoda, que não respeita nenhum
departamento, para a qual não há compartimento estanque, que vai às
obras mortas como às obras vivas, influência desta natureza nos fenômenos econômicos só tem no que se refere à política monetária, à
nossa circulação de moeda, àquela de que nos servimos. Essa parte
do fenômeno, sim, tem uma influência que se manifesta, se espalha e
se faz sentir a cada passo, a cada momento.
E foi por querermos deliberadamente ignorar, por não termos
apreciado, por não termos atendido no momento - e digo lealmente,
porque tive parte - às advertências de muitos dos melhores dos nossos
homens públicos, entre os quais me apraz citar o nome do Sr. Barbosa
Lima, aqui presente, foi por não termos querido escutar essas advertências que chegamos ao inflacionismo, que hoje reconheço se não dá
apenas com o papel de curso forçado, nem apenas com o bilhete de
depósito-ouro na Caixa de Conversão, mas se dá até quando há excesso
monetário em um país determinado.
~ essa a influência decisiva, para a qual precisamos dedicar toda
a atenção como povo novo, que quer prosseguir na sua evolução e que
não o pode fazer guiado por falsas noções. (Muito bem.)
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De resto, que se me permita uma últíma observaçao acerca dessas
generalidades fatigantes: isto que chamamos o saldo de nossa balança
comercial, quer dizer, o excesso do valor das nossas exportações de
mercadorias sobre o valor das mercadorias importadas anualmente,
é característico dos períodos ou das fases primitivas da evolução
econômica dos povo~ Enquanto um pais ou uma nação atravessa esse
período atrasado de sua evolução - emprego atrasado não no sentido
pejorativo, mas no vernáculo do que tem de chegar ao seguinte, ao
imediato -, esse país, tenha ou não tenha necessidade -e uso necessidade no sentido filosófico do vocábulo-, terá fa!t.almente superioridade
de sua exportação em relação à sua importação.
Esse país, porém, não pode ficar anquilosado em tal fase, em tal
período de sua evolução econômica. Há de seguir forçosamente a
marcha de todos os demais, salvo se não fosse verdadeira a lei descoberta no domínio dos fatos biológicos, e aplicada, por analogia, aos
fatos sociais - lei da repetição abreviada -, em virtude da qual, da
correlação entre a ontogênese e a filogênese, se verifica que o indivíduo
reproduz em resumo as fases da evolução da espécie. Se, porém, tal
lei é verdadeira, há de se ver que nós, como todos os demais países,
sairemos desta primeira fase, caminharemos para o equillbrio desejado
e atingiremos o ideal de riqueza, predominância da importação sobre
a exportação, quando tivermos uma outra cousa a exportar, além das
mercadorias que serão os títulos e o dinheiro.
Em todo caso - não há inconveniente em dizê-lo, se não para a
Câmara, para o vulgo -,antes há benefício em que se perceba que nós
não temos vantagem, nem podemos manter como ideal a estagnação,
do ponto de vista econômico.
Isto serve ainda para dizer - porque estou resolvido a, precisamente como declarei à Câmara, não ocultar circunstâncias que podem
ter peso direto para a argumentação que aqui fazemos, pois que no
estudo do problema é que temos chegado ao seu conhecimento. Foi
aí que as encontramos -, para dizer lealmente que esta tendência
ou esta fase do que nós chamamos o industrialismo artificial, - e
chamamos erroneamente, pois é, antes, o protecionismo aplicado não
só às indústrias, mas, sobretudo, aos nossos produtos agrícolas em sua
generalidade, não havendo produção, no Brasil, que não esteja vivendo,
mesmo nos nossos tempos normais, senão com esse protecionismo do
Estado, aduaneiro ou outro qualquer -, esta fase, esta tendência ao
protecionismo, sob todas as modalidades, por mais perigosa que seja
e nos repugne a nós que não perdemos de vista o ideal da liberdade
econômica - digo também liberdade no sentido filosófico do vocá·
bulo -, é exigida e proclamada imperiosamente em todas as nações,
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se encararmos o problema, como faço agora, neste momento da guerra
européia, em que tenho a funda convicção de que errava o grande
Presidente da França quando, falando a delegados de uma comissão
ou comitê econômico, dizia que, terminada a luta européia, se ia dar o
nascimento de um mundo novo, de predomínio do direito e da razão
triunfante, quando tenho fundados motivos para acreditar que vai ter
nascimento um mundo novo em que as emergências utilitárias hão de
se fazer sentir mais fortemente, e, se me permitem a expressão, mais
descaradamente ou com menor hipocrisia do que antes, com mais
força e azedume. (Apoiados.)
Um Sr. Deputado- Pelo menos durante o período de liquidação.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Aí está. Se estamos convencidos disso, parece que nossas disputas, no momento atual, sobre
protecionismo, teriam valor puramente retrospectivo, se não meramente
literário.
Neste, aliás, como nos outros capítulos, o que se deve ver entre
nós é má aplicação, má distribuição, não erro fundamental ou erro de
tese.
Venhamos, porém, diretamente ao argumento que se pode tirar
de todo este meu esforço, em favor da tese que sustento aqui em nome
da Comissão.
Assim sendo, Sr. Presidente, não tenho dúvida em que a Câmara
concordará comigo na verificação que fiz com os dados relativos à
estatística comercial, com os dados relativos ao movimento econômico
e financeiro do mundo inteiro, de que a Guerra de 1914 não nos trouxe
uma crise: já nos encontrou no paroxismo de uma crise grave, filha
provavelmente de nossa imprevídência, e não importa saber a causa,
mas nos encontrou no apogeu dessa crise.
Daí para cá só temos melhorado. O nosso comércio resistiu
galhardamente; a comparação da situação comercial desta praça do Rio
de Janeiro, das casas comerciais desta Capital, com a situação comercial
das outras Capitais, é admirável, como elogio e como demonstrativo
do valor de nossa gente.
Devo explicar: quando digo nossa gente, não posso fazer distinção sobretudo entre português e brasileiro, porque aqueles considero
igualmente brasileiros, sobret1..1do quando são, não de outras classes,
mas da classe dos homens que trabalham, que mourejam, que reconhecem na honradez e na obrigação de desempenhar a sua palavra uma
necessidade que lhes é mais cara que a própria vida. E foi graças a

535

tais sentimentos morais que o nosso comércio pôde atravessar (;!Ssa
gravíssima crise, em que o Governo, seu melhor freguês, cessou de
comprar e, o que é pior, deixou de pagar o atrasado, e, o que ainda é
pior, depois anunciou que pagaria em títulos e não em moeda corrente.
Fica também verificado que não escolhemos mal a oportunidade
para pedir ao País novos encargos; antes, que soubemos esperar pelo
momento que nos pareceu mais favorável; em primeiro lugar, porque
era a última extremidade, e já não podíamos mais adiar, e, em segundo,
porque, felizmente para nós, tinham melhorado as nossas condições.
O Sr. Cincinato Braga -Tínhamos melhorado emitindo, contra
a opinião de V. Exa.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Hélas!
O Sr. Cincinato Braga- Senão, não teríamos dinheiro para pagar
esses credores que se acumulavam às portas do Tesouro.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Veremos. E cedo ainda
para julgar. Assim, Sr. Presidente, afasto da consideração da Câmara, no
julgamento da elevação da quota-ouro dos direitos de importação, tudo
quanto se possa referir a fenômenos ou a situações preexistentes:
primeiro, porque nos pareceria perfeitamente inútil discutir o que diz
respeito ao protecionismo, quando, concretamente, estamos forçados
a fazer nossos orçamentos respeitando o que aí está; segundo, porque,
já eu o disse, reconheci e proclamei o ano passado, o momento seria
menos próprio para tentar qualquer remodelação a esse respeito.
Isto posto, pergunto: de que outros meios poderemos lançar
mão para averiguar se de fato as novas tributações concorrerão para
agravar a crise econômica (expressão dos contraditares), e em que
medida o poderão fazer? De que outros meios poderemos lançar mão
para apreciar o fundado ou o infundado dessa asseveração?
Fiz o seguinte :em primeiro lugar, para não avançar afirmações
assim vazias, absolutamente desacompanhadas de qualquer demonstração, tratei de verificar que é o que se poderia, desse ponto de vista,
imputar como defeito à supertributação aduaneira. E não contente
de ter já mostrado à Câmara que só a propusemos obrigados pelas
circunstâncias, fiz mais: para estudar o caso desse ponto de vista
econômico, procurei ver em que podia ser censurada e examinar em
que proporção essa supertributação concorre diretamente para o
encarecimento da vida.
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Claro que só assim podemos pôr o problema. Primeiro, porque
o interesse nacional é o interesse generalizado e não o interesse de
qualquer classe; segundo, porque se anda esquecido de uma cousa
elementar, isto é, que em nosso sistema tributário não fica ao negociante, ao intermediário, a responsabilidade de nenhum dos tributos;
ele encontra meios de passá-los ao consumidor; e já não os oculta,
pois os meus colegas terão lido, como eu, a declaração terminante
que um deles fez, abertamente, em uma reunião de comerciantes na
Liga do Comércio desta Capital. Foi declarado na sessão da Liga,
diante de dois prezados colegas nossos (perdoem-me que eu aluda a
este caso), que os novos impostos eram uma /adroeíra. Evidentemente,
é um argumento decisivo, mas vamos adiante. Nessa mesma reunião,
houve um comerciante que disse acabar de ouvir de um colega seu
que não tinha o menor interesse na desagravação dos impostos. Ao
contrário, porque quanto maior for o peso do imposto, mais depressa
ele ganhará e mais depressa ficará rico.
Não tomemos o ponto de vista exagerado em que se colocara
esse comerciante. Mas vamos confessar ...
O Sr. Vicente Piragibe - Posso declarar ao nobre Deputado que
não ouvi a expressão a que S. Exa. se referiu; do contrário, ter-me-ia
retirado imediatamente.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Estou certo de que se o
nobre colega estivesse presente a teria repelido, e tenho o prazer de
haver provocado esta declaração de S. Exa.
O Sr. Vicente Piragibe - Cheguei em meio da reunião; se essa
expressão foi proferida, o foi antes de minha chegada.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Com muita satisfação
registro a declaração do nobre Deputado, porqué estou certo, repito,
de que, se S. Exa. tivesse ouvido aquela afirmação, tê-la-ia repelido.
Mas, descontando o exagero do caso, sabemos que o alvitre só
nos poderia ser censurado, a nós legisladores, que cuidamos do interesse
geral, pela influência que tivesse sobre o encarecimento da vida.
Por isso, eu, além daquelas considerações preliminares, tratei de
verificar em que medida ele podia concorrer para este encarecimento.
Não o fizeram aqueles que nos criticam e que tinham o dever de fazê-lo.
Tive eu de o fazer; mas, positivamente, não é minha função essa, e eu
já estou a excedê-la demais; quereria que me dispensassem de continuar
a exercê-la.
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Fiz a análise desse ponto de vista e trouxe à Câmara- cousa que
ninguém quer discutir - o exame da proporção em que os novos
tributos podem agravar a crise econômica.
Não basta afirmar; é preciso examinar e verificar por algarismos,
numericamente, a proporção desta influência.
Não quis, como muita gente, adiantar que se dará o encarecimento de 15% a 30% ou 40%, fazendo-se a diferença de 40% para 65%;
tratei de chegar a alguma cousa de mais positivo, e disse: tomemos
como base para a argumentação uma mercadoria que custe 100$000;
é claro que para legislar eu não podia tomar uma por uma das mercadorias, não podia fazer considerações senão encarando a média, a
genera Iidade.
Se eu adoto .a média apurada pelo Tesouro, nos quatro primeiros
meses deste ano, como renda alfandegária, encontro 16,4%; mas adotei
20%. Fiz mais, e disse: admitamos que a mercadoria possa pagar 30%;
fiquemos nesta média. Quer dizer, portanto, que a mercadoria que
chegasse CIF, ao Porto do Rio por 100$000, ia pagar na Alfândega
30$000. Esses trinta mil réis com 65%, ouro, e 35%, em papel, dariam
um resultado que corresponderia ao aumento na proporção de 6,2%.
Foi o que procurei demonstrar à Casa, por escrito, e também o que
produzo agora, como argumento, porque é o lado que nos interessa.
Assim, tomando em média o imposto correspondente a 30%, que não
é o que o Tesouro percebe. o encarecimento será de cerca de 6%.
O Sr. Ribeiro Junqueira - O negociante arredondará para 10%.

O Sr. Barbosa Lima - E às vezes para mais, porque faz o quilo
de 900 gramas. (Riso.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Isto posto, e verificada a
diferença que o negociante faz entre o preço do produtor e o preço
pelo qual vende no retalho, diferença igual, às vezes, a cem por cento,
penso que tenho o direito de dizer à Nação brasileira: "Tu, que suportas
diariamente essa extorsão, ou que me!hor nome tenha, e pagas por
200 aquilo que ao negociante custou originariamente 100, não me
parece que devas gritar quando peço que pagues 206, sobretudo quando
refletires que só o farás para te libertares dos embaraços em que ~u,
Nação brasileira, te meteste, ou deixaste que te metessem, e de que
tens obrigação de te livrar agora!"
Ninguém responde a esse argumento.
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Tomemos de outro ponto de vista: que hei de fazer? Vamos
a outro índice. Se não bastar isto para verificarmos, mas de modo
positivo e concreto, e não com afirmação imprecisa, que a nova tributação não concorre para agravar a crise econômica do País, procuremos
outro fato, já que os nossos contraditares se dispensam em absoluto
desse trabalho.
Verificamos que em 1914 e 1915, quando nós estávamos muito
mais fracos, muito menos próximos da convalescença, ainda muito
mais combalidos, pudemos suportar diferenças no custo dessas mercadorias, verdadeiramente colossais.
Acompanhe a Câmara o meu argumento. Se foi possível ao Brasil,
ao consumidor brasileiro, enfraquecido, em 1914 e 1915, passar a
pagar por 20 um objeto que ele comprava por 10, preço do importador.
C/F-Rio como posso eu acreditar que agora, que ele está um pouco
mais ale,ntado, lhe seja impossível passar a pagar apenas 6% a maior?
Pensam que exagero? Aqui tenho a prova. Já ontem aludi a
qualquer causa que dizia respeito aos sacos de juta. Realmente, creio
que uma das fares mais antipáticas do nosso protecionismo - seja
dito com licença do meu amigo ausente Sr. Street - é essa do saco de
juta, que, segundo estou informado, custa 900 ou 920 réis, preço
pelo qual vende o produtor o saco, mas que é faturado ao Produtor
(com P grande, Produtor brasileiro) por 1$700, apenas essa pequena
diferença!
Meu amigo e colega, Sr. João Mangabeira, disse que é maior a
diferença; mas admitamos o preço de 1 $700.
O Sr. João Mangabeira- Chega a 2$000.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Chega a 2$, como diz
quem é Produtor (com P grande) e pode falar com experiência própria;
de 900 réis, preço do produtor industrial (não é de varejo), ele vai ao
produtor do café ou do cacau por 2$000!
Aí está como se cria na opinião pública o ta lso juízo de que é o
protecionismo aduaneiro que encarece o saco de juta.
Fui além. Eu me dirigi a um amigo, comerciante, importador,
em cuja probidade tenho absoluta confiança, e the pedi que me desse a
nota, acompanhada de amostras, dos preços de 1916, a mesma amostra
do que comprou em fins de 1913, ou em 1914, e em 1916; a Câmara
vai ver:
Flanela cáqui:
4$130
Janeiro de 1914.....................•.........
Abril de 1916 ............................... . 8$500
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É o preço da importação. Não há o lucro do comerciante, é o
preço pelo qual a mercadoria entrou na sua casa.

Outra amostra- Casemira de iã pura:
Custo em novembro de 1913.....................
4$875
Custoemabrilde1916 ......................... 11$120
Não vem tudo na mesma data, porque ele teve de recorrer aos
livros, e as datas das faturas não eram idênticas para todos.
Se em 1915 suportamos essa diferença, quando estávamos
combalidos pela crise de 913 e 914, por que não agora?
Outros exemplos:
Baeta escarlate:
Custo em 1913 .............................. .
Custo em setembro de 1915 .................... .

$836
1$303

Brim cáqui- BB:
Outubro de 1913 ............................. .
Fevereiro de 1916 ............................ .

$500
$756

Brim branco, de linho:
Março de 1914 .............................. .
Abril de 1916 ............................... .

$845
1$710

E assim por diante.
Não sei se naturalmente a Câmara percebeu a clareza do argumento que empreguei, isto é, eu não podia- mantendo intacta a minha
probidade intelectual -, eu não podia, diante dela, para querer saber
se os impostos que a Comissão tinha de propor influem, e em que
medida, sobre a nossa situação econômica, não o podia apurar senão
procurando dados e elementos concretos para formar o meu juízo. Não
podia me limitar a afirmar que sim ou que não, como fazem os meus
contraditares.
Fui obter estes dados e então digo à Câmara: se os consumidores
brasileiros, em relação aos gêneros estrangeiros que continuam a ser
importados, e trato de tecido, que se diz a nossa indústria mais favorecida, se esses consumidores brasileiros, no estado de fraqueza de 1914
e 1915, puderam suportar a diferença de cem por cento nos preços
da importação - e bem imagina a Câmara a quanto subiria quando o
produto chegasse ao varejo -, não deviam senão supor que atualmente,
já um pouco favorecidos, já a nossa exportação estimulada pela guerra,
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seria bem uma medida suportável a elevação, não de cem para duzentos
e, sim, de cem para cento e seis, na pior hipótese.
O Sr. Cincinato Braga - Já não suporta, não suportou, tanto
que a importação caiu de 67 para 32 milhões de libras.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Não podia deixar de cair.
O Sr. Cincinato Braga - A situação que V. Exa. descreve é de
que não é suportável mais aumento; é a situação melhor descrita para
condenar a agravação proposta.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Insistamos: tanto suportou,
que os exemplos que trago se referem à importação feita pelo mesmo
importador em 1916.
O Sr. Cincinato Braga -Preço de unidade; mas a Nação, ao invés
de importar 67 milhões, passou a importar 32.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Continua, portanto, a
importar.
O Sr. Cincinato Braga - Na sua penúria, não teve mais com que
pagar.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não há tal penúria; as
disponibilidades que estavam ao nosso alcance não continuaram as
mesmas, por uma razão muito simples; o nobre Deputado me obriga a
dizer: deixaram de ser as mesmas as nossas disponibilidades ou a nossa
potência aquisitiva, porque o câmbio baixou de 16·a 12. Devido a esta
baixa, diminuiu proporcionalmente o nosso poder aquisitivo. Como,
além dela, o preço-ouro das mercadorias subiu e a nossa moeda não
pôde subir em proporção, naturalmente passou-se a comprar menos.
Além de tudo, em 1913 tínhamos superimportado, de modo
que a importação não podia deixar de cair, independentemente de
outras causas.
O Sr. Cincinato Braga - A diferença a que se refere, quanto ao
câmbio, é de 25 a 30%, e a da importação é de mais de 50%.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -A diferença na importação
não podia deixar de ser essa; tivemos a nossa importação demorada
largos meses. Só mais tarde readquiriu o seu movimento normal, e,
tendo-o readquirido igualmente a exportação, foi-se dando a importação, a despeito da diminuição do nosso poder aquisitivo, conseqüente
da incerteza das taxas cambiais e do aumento do valor do custo-ouro
das mercadorias.
O Sr. Cincinato Braga -O custo das mercadorias a que V. Exa.
alude é o custo lá fora.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Está claro.
O Sr. Bento de Miranda - Em relação a esse, queria que S. Exa.
me dissesse se realmente se mantém o aumento de 6%.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Em relação a estas mercadorias, pedi que me desse o confronto entre os preços de 1913 e os
atuais.
Em relação a outras, fiz uma tabPJa, da qual verifiquei o seguinte
(seria muito fatigante trazê-la toda aqui; em todo caso, este é um
assunto que se não liquida em apartes: estou em uma situação inferior,
só encontro diante de mim quem faz afirmações vazias e sem dados) ...
O Sr. Cincinato Braga - Perdão; estou fazendo contestações
baseadas nos dados de V. Exa.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não me refiro a V. Exa.
Se me tivesse referido, sabe que nisso não haveria nenhuma injúria.
O Sr. Bento de Miranda- Por mim, não afirmei cousa alguma.
Estou perguntando a V. Exa. (Riso.}
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Venhamos ao caso. Em
relação a outras mercadorias, levantei uma tabela para o fim que me
interessava e que vinha a ser este: saber se o imposto que pagavam
em 1913 ...
O Sr. Barbosa Lima - Ficaremos talvez contentes, quando o
estrangeiro vier fazer o que nós não temos a coragem de executar.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Deixemos esse terreno
escorregadio.
Tratei de organizar a tabela, para verificar se o imposto pago
pelas mercadorias, em 1913, comparado com o preço dessas mercadorias, em 1913, guardaria a mesma relação em 1917, com os 65% Óu ro,
quanto ao preço das mercadorias, não em 1917, mas em 1916. Penso
que isso é que serve para demonstração do que afirmo. Pois bem;
relativamente a não poucos artigos, verifiquei que essa relação percentual será menor em 1917; artigos que, direitos efetivos, teriam de
pagar, em 1913, 70% do custo, dado o aumento deste e dados os 65%,
passariam a 68%. Isso, com muitos e muitos artigos. (Apoiados.)
E é oportuno liquidarmos este ponto. Parece que estamos
laborando em um equívoco, que estamos todos iludidos e não gosto
de situações dúbias.
Ontem, já disse o suficiente para que quantos me ouviram, ou
leram, tenham compreendido qual a minha situação e qual o meu ponto
de vista pessoal na defesa do que reputo serem os interesses nacionais.
Não sou propagandista, não viso a fazer proselitismo e, sobretudo, não
discuto senão com lealdade e justiça. Só desejo dizer à Câmara, de
quem recebi um mandato, pelo desempenho do qual sou responsável,
que não é verdade o que, com a aquiescência tácita ou explícita dos
nossos contraditares, se grita lá fora, em todos os tons nos títulos e
subtítulos:" A inépcia, a incapacidade, a estupidez", li eu, das decisões
da Comissão de Finanças. Se a Câmara não se inquieta que digam isso
de uma das suas Comissões, inquieto-me eu, quanto a mim. Só por isso
timbro em refazer diante da Casa, como refiz perante a Comissão, o
trabalho mental a que me entreguei, os dados que adquiri, os elementos
que obtive. A Câmara resolva como entender, e a Nação que se entregue, como entender, aos riscos, desastres e avarias que a ameaçam,
como já se tem entregado a tantos outros. Não quero convencer
ninguém.
Terminemos, porém, esta análise.
Faço-a com toda a paciência- e assim respondo voluntariamente
a um prezado amigo meu que julgava que eu tinha ontem excessiva
vivacidade no encaminhamento da discussão -, faço-a com toda a
paciência, apesar de me considerar no direito de exigir que me respeitem nesta terra, à qual tenho tido oportunidade de prestar - digo, já
que ninguém diz - serviços de certa valia, na ordem interna como na
externa (apoiados gerais); tenho o direito de exigir o respeito, de ouvir
da parte dos que criticam as decisões da Comissão e da parte dos
que delas discordam essa mostra e prova de respeito elementar, de
indagarem em que se baseou a Comissão, quais os seus fundamentos.
543

Vamos discuti-los. Já que não o fizeram, vou fazer eu, não para
conseguir o voto de quem quer que seja, tarefa a que não me entrego,
nunca me entreguei nem me entregarei em tempo algum, mas para
conseguir este voto que não dispenso: o da minha própria consciência
e meu próprio juízo.
Dizia que ouvi com paciência todas essas cousas, vi as apreciações
que se fazem; vi essas barbaridades, perdoem-me a rudeza da expressão;
li os títulos e os subtítulos, se não ditados, pelo menos apoiados
secretamente, satisfazendo ao desejo daqueles que, por amor próprio
apenas, se empenhavam na defesa de medidas, dando mostras, como
disse ontem, de pequenez mental, porque só ela nos pode levar a
disputar a primazia em matéria de propostas de impostos e tributos.
Ouvi pacientemente tudo. Não escrevi uma linha, não proferi uma
palavra; cumpri lealmente o meu dever para com a Nação, se não pela
última vez, ao menos por uma das últimas, dizendo à Câmara em que
me baseei; procurei evitar frases enfáticas, imprecisas, afirmações vagas.
Cumpri assim, repito, o meu dever; a Câmara cumprirá o seu. (Pausa.)
Dizia que, para se afirmar que um imposto vai determinar a
ruína econômica do País, não basta fazê-lo, deixando de apresentar
qualquer fundamentação a essa proposição. Com os defeitos da minha
incompetência, procurei os meios de poder formar um juízo, não de
agora, mas antes de apresentar a proposta à Comissão.
Pesei todos esses meios.
Primeiro, mostrei que o encarecimento de vida. determinado
pelo aumento dos impostos, corresponderá a cerca de 6%, e não é
sério que alguém me conteste que, em uma terra onde os intermediários
comem mais de 100% dos preços por que compram a mercadoria, seja
cousa extraordinária, capaz de acarretar a ruína econômica do País,
o aumento de 6%.
Mostrei em seguida que suportamos o encarecimento da vida e
que a nossa importação, se diminuiu, está aumentando de novo. O
argumento é claríssimo; diminuiu em 1914, entrou a aumentar em
1915 e prossegue no aumento em 1916.
Na importação não me posso, portanto, referir à queda ou ao
hiato de 1914; ao contrário, o meu ar9umento é que ela aumentou e
continua a aumentar, a despeito da elevação de 100 a 120% nos preços
de compra.
Vou mostrar, finalmente, que quando esses ônus não fossem
suaves, toleráveis, doces a todos aqueles que sabem que sem eles havíamos de ser levados a conseqüências muito mais graves, quando assim
não fossem e não tivéssemos a obrigação de, em vez de entreter ou
lisonjear falsas opiniões, colaborarmos, todos unidos, na defesa do
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interesse superior da nossa Pátria, interesse moral e material; quando
assim não fosse, poderia ainda demonstrar à Câmara ser menos verdadeira a afirmação de que nossa tributação é excessiva e de que isso
determinaria, só pelo enunciado, a prova de que estamos economicamente arruinados.
Isso, Sr. Presidente, eu o li.
O Sr. Simões Lopes - O nosso País é um daqueles onde a
tributação é menor.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - No voto em separado
do nobre Deputado, Sr. Cincinato Braga - não sei se para comprovar
asserções, mas não importa-, textualmente se diz que o povo brasileiro
vai pagar, com os novos tributos, cerca de 43% de impostos e que não
faz revolução porque é um povo de cordeiros.
Liguemos uma a outra dessas afirmações e vejamos o que há de
grave em cada uma delas.
Seria verdade? Vamos verificá-lo.
Nunca vi, confesso, em parte alguma, empregado o método que
foi usado pelo ilustre colega por São Paulo -desculpe-me S. Exa. no seu voto em separado.
O processo que conheço, generalizado, e que se emprega em
relação a todos os países da Europa e do Novo Continente, foi aplicado
por mim também, como era de meu dever e obrigação; quando preciso
saber se os impostos, cuja iniciativa venho lembrar à Comissão de
Finanças, têm ou não repercussão econômica, eu vou indagar como se
pode medir essa repercussão. Um dos índices é evidentemente a relação
percentual, representada pela soma dos tributos.
Se fosse 43%, eu me deveria calar, porque a nova taxação seria
contraproducente.
Não é verdade, porém; nunca vi empregado aquele método. O
método constantemente aplicado consiste em comparar o total dos
impostos pagos, dos tributos percebidos pela União, pelos Estados
e pelos Municípios, com a totalidade da riqueza adquirida, ou -o que
é mais usual - com as rendas percebidas anualmente pela Nação.
Isto é que se faz e este foi o método empregado pelos escritores
clássicos, Leroy-Beaulieu e Nitti, para fazerem a apreciação do peso,
do ônus do sistema tributário na França, na Inglaterra, na Itália,
chegando à conclusão de que, comparada a totalidade dos impostos
recebidos com o valor dos rendimentos, percebidos por toda a Nação
durante um ano, esses impostos redundavam em uma percentagem de
6 a 7%, na França; de 11 a 12%, na Inglaterra; e na Itália, dizia Nitti,
já eram insuportáveis, porque representavam uns 20%.
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Atenda a Câmara que se compararmos a totalidade dos impostos,
não como o faz o voto em separado, mas com a totalidade dos rendimentos percebidos pela Nação, chegaremos a esses resultados.
Eu, porém, não me quero ater a esse método. Se o fizesse,
chegaria facilmente a demonstrar que os rendimentos percebidos
pela Nação brasileira anualmente não estão longe de atingira ....... .
6.750.000:000$; não é difícil demonstrar, mas temos tempo de
verificar.
Assim, se compararmos esse total com o total dos impostos
percebidos, que não é mais do que 728 mil contos, encontraremos uma
relação percentual de 10,7%.
Se considerarmos que se trata de um País, cujas condições de
juros e descontos são enormemente superiores às de toda a Europa,
verificaremos que a nossa tributação, de pouco mais de 10%, não é
exagerada; é módica.
Para que se não diga, porém, que estou argumentando com
método diverso, vou aceitar o próprio método seguido no voto em
separado, corrigindo, naturalmente, as omissões que teriam escapado
ao seu ilustre autor.
Tomei para estudo o projeto de 1916. Nos impostos federais que
temos de computar, não hão de ser incluídos os títulos do funding;
os dois milhões de depósito em Londres não acredito que se possam
incluir razoavelmente como imposto. Assim também, a receita das
Estradas de Ferro, que não é mais do que a remuneração direta dos
serviços prestados aos passageiros e produtores, infelizmente, em rigor
muito mai percebidos e muito mal pagos. Mas, seja como for, não
devemos computar essas taxas e também os rendimentos dos serviços
de Correios e Telégrafos, que até dão deficit.
O Sr. Álvaro Baptista- São rendas industriais.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Assim, nós temos: renda
aduaneira, realizada a conversão de ouro a papel, 189 mil contos;
impostos de consumo, 76 mil contos. Aceito os impostos de selo
e de transporte, aceito os impostos de vencimentos; não aceito, naturalmente, a taxa sobre o consumo de água da Capital Federal, porque
é uma cousa inteiramente fora desta comparação, e mesmo é pequena:
3.700 contos.
Tomemos o imposto sobre dividendos; saltemos pecúlios, seguros
e montepios, porque não constituem impostos ou tributações; tomemos
o imposto sobre a exportação da borracha; deixemos as rendas patrimo546

n1a1s, para. dentre elas, tomarmos, apenas, a renda consular, que
importa de fato em tributação; admitamos o imposto de indústrias e
profissões do Distrito Federal; chegamos a 337.660 contos cobrados
pela União Federal.
Pergunto: devemos incluir como tributo lançado pela União a
taxa cobrada pelos portos, taxa que está longe de bastar para o serviço?
Penso que não.
Concedamos, porém; admitamos a taxa dos portos - ouro e
papel, 15 mil contos e fração. Admitamos as rendas dos Correios e
Telégrafos- 18 mil contos; chegamos à cifra de 371 mil contos.
Adotemos, para os Estados e Distrito Federal, o~ algarismos do
voto em separado - 290 mil contos. Calculemos, para os Municípios,
100 mil contos. Creio que nem darão 50 mil contos, excluído, como
foi, o Distrito Federal.
O Sr. Cincinato Braga- V. Exa. está muito enganado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não podem atingir. Vejamos: imaginei 1.200 Municípios; excluída talvez uma centena, os
outros não dão renda de mais de 15 ou 20 contos em média.
O Sr. Cincinato Braga- Só 200 deles dão cerca de 40 mil contos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FI LHO - Calculemos assim; 200
Municípios dando 40 mil contos; os mil restantes não dão, talvez,
dez mii.
O Sr. Barbosa Lima - Município é muitas vezes uma denominação decorativa.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não percamos o fio do
argumento. Admitamos 371 mil contos da União, 290 mil dos Estados,
100 mil dos Municípios; chegamos a 761 mil contos, totalidade do
imposto, muito abaixo da que indica o voto em separado; não incluindo
a taxa de portos e as rendas postais e telegráf:cas, teríamos os 728 mil
contos.
Pergunto à Câmara - peço que veja se o meu argumento tem ou
não procedência -: se nós inserimos em uma coluna os impostos
cobrados sobre a importação, impostos aduaneiros, podemos deixar
de inserir em outra coluna o valor anual da importação, como fez o
voto em separado?
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Parece que não. Se incluímos, de um lado o imposto aduaneiro,
se a importação constitui massa sobre a qual ganhamos dinheiro, não
podemos deixar de incluir os seus 670 e tantos mil contos na outra
coluna, do mesmo modo que os 970 mil contos da produção chamada
fabril, como manda o voto em separado. Temos de computar 240 mil
contos atribuídos a Pessoal, uma vez que lançamos na outra coluna
os 19 mil contos produzidos pelo imposto de vencimentos. Se ponho
em uma coluna o gasto, tenho de pôr em outra que rende, ou então
retirar tudo.
Não podemos deixar de lançar os 140 m!l contos, que representam o valor da borracha exportável, porque consideramos os cinco
mil contos na de imposto, no mesmo período.
Finalmente, chego assim, neste capítulo, a dois milhões e cinco
mil contos.
·
Prossigamos.
Se nós computamos a renda predial arrecadada pelos Estados
ou Municípios, não podemos deixar de considerar, não digo o valor
dos prédios, mas o valor locativo ...
O Sr. Cincinato Braga- V. Exa. quer estabelecer uma proposição
para seu uso. Está bem. Eu queria saber o valor da produção nacionai
brasileira e o valor dos impostos que paga.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Estou dizendo ...
O Sr. Cincinato Braga - Se V. Exa., com outras premissas,
chegou a conclusões diversas das minhas, não tenho nada com isso:
é seu direito fazê-lo; mas, dentro da preocupação de calcular o valor
da produção nacional brasileira, para compará-la com o valor dos
impostos que os brasileiros pagam, não tem procedência alguma. Se
V. Exa. quer tirar um argumento para seu uso, repito, para seu ponto
de vista, fá-lo-á. Atribuir-me que tenha tido esse espírito, não.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não disse isto, não estou
atribuindo esse espírito a V. Exa.
O Sr. Cincinato Braga- A mim está respondendo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Logo, não estou atribuindo
a V. Exa. o que digo.
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O Sr. Cincinato Braga - O que eu quis demonstrar foi que o
valor da produção brasileira, da qual têm de sair todos os impostos e
taxas, é de tanto, e o dos impostos e taxas que paga é de tanto, e
achei já exagerado. V. Exa. poderá concluir em sentido diametralmente
oposto, não, porém, querendo mostrar que parte das minhas premissas.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Estou-me permitindo -

data venia - corrigir o cálculo de V. Exa. e espero que reconheça
comigo que o valor da nossa importação é matéria sobre que nós,
dentro do Brasil, ganhamos dinheiro.
O Sr. Cincinato Braga- Mas não é produção nacional.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- V. Exa. não está querendo
fazer o cálculo do quanto se paga, do quanto é a totalidade dos nossos
impostos? Acho impossível deixe de me conceder que, não pondo em
uma coluna o valor da importação, deva retirar de outra os impostos
pagos sobre ela.

O Sr. Cincinato Braga - Já disse o que queria demonstrar:
quanto os impostos pesam sobre a produção. Não misture a sua
argumentação com a minha, que é causa diferente.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Que é que V. Exa. chama
misturar? Estou pedindo dados. Venho corrigindo a sua argumentação.
O Sr. Cincinato Braga - V. Exa. pensa corrigir, para chegar a
uma conclusão que não foi objetivo dessa minha argumentação. Poderá
fazê-lo como entender; não me atribuir conclusão errada.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- O que estou atribuindo a
V. Exa. é ter chegado a resultado falso, dizendo que o povo brasileiro
tem o encargo de 43%, e não faz revolução porque é um povo cordeiro;
e para demonstrar a falsidade desse resultado, disse que, se menciona
em uma coluna os impostos cobrados sobre a importação estrangeira,
deve em outra colocar o valor dessa importação em que há matéria
para o negociante ganhar 50% ou 60% e até 100% desse valor.
Dando esse tributo como renda, não hei de pôr na outra coluna
a matéria tributada?
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O Sr. Cincinato Braga -Sem dúvida que não, do meu ponto de
vista, porque eu tratava de apurar o valor da produção brasileira, que
paga tudo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- V. Exa está iludido e sabe
a dificuldade com que discordo de sua opinião.
Por exemplo: os 240 mil contos que os funcionários ganham,
produto do seu trabalho, eu os menciono em uma coluna, pois que em
outra se colocam os 19 mil do imposto de vencimentos.
O Sr. Cincinato Braga - O valor da importação é produto nosso?!
Excelente parcela!
O Sr. Bento de Miranda - Acho que só poderemos incluir na
outra coluna o lucro obtido da importação.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - V. Exa. me dá licença ...
Perdoe a impertinência da minha resposta: isso não é V. Exa. quem
acha; quem achou fui eu tendo até a oportunidade de dizer que o único
processo é comparar o valor dos impostos com os rendimentos obtidos
durante o ano. Como não foi esse o processo do voto em separado,
eu o aceitei para argumentar. Não é o meu modo de encarar; para apoio
do meu, citei Leroy-Beaulieu, citei Nitti.
Se eu fizesse o cálculo do rendimento, que é como fazem todos
os autores, verificaria que a relação não é nem de 11%.
Preciso ir ao fim, e insisto em dizer que a asseveração dos 43%
de impostos deve ser corrigida. Se computo os impostos sobre a importação, hei de computar a matéria desta, sobre o que o povo brasileiro
ganha dinheiro; se computo o imposto de vencimentos, hei de considerar os 240 mil contos, que compensam a atividade; se computo o
imposto predial, hei de computar valor locativo dos prédios, valor
líquido e certo, que o nosso digno colega, Sr. Piragibe, calculando o
seu imposto em 60.000 contos, tomando dez por cento sobre o valor
locativo, admite seja de 600.000 contos anuais.
Se o fizermos e se computarmos a produção, que não é fabril
nem exportada, não como fez S. Exa., em 500.000 contos, mas em
800.000 contos, pelos menos, uma vez que só o Rio Grande produziu,
em causas que não entram na produção fabril, causas de consumo
interno, cerca de 400 mil contos, e o Estado de São Paulo dá 60 ou
70.000 contos, de modo que temos quase 500.000 só aí, deixando
para os outros 200 ou 300 mil; se estabelecermos este cálculo, não
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chegaremos jamais a 43%, mas a cerca de 17%, que se reduzem a 16,5%,
quando excluirmos aquelas taxas de Correios e Telégrafos, que realmente não podem aí ser computadas como imposto.
Mas admitamos 17%; fico contente de dizer ao povo brasileiro
que continue a não fazer revolução, não porque seja cordeiro, mas
porque, por enquanto, ele não paga os 43%.
O Sr. Barbosa Lima - E porque seria contraproducente o remédio: no dia seguinte ao da revolução, pagaria mais. (Riso; muito bem.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Aceito o post scriptum,
e nesse ponto há grande vantagem, porque os primeiros a estarem
de acordo somos o Sr. Cincinato Braga e eu. Subscrevemos esta conseqüência.
O Sr. Presidente- Observo ao orador que está terminada a hora.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Se V. Exa. me permitisse,
eu solicitaria da Câmara 15 minutos de prorrogação da hora, para
finalizar estas considerações.
O Sr. Presidente ·- Quinze minutos de tolerância independem
de consulta. Se V. Exa. quer mais tempo, farei a consulta à Casa.
Vários Srs. Deputados- Meia hora.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Digamos, meia hora.
O Sr. Presidente - Os Srs. Deputados que concedem a prorrogação pedida, de meia hora, queiram se levantar. (Pausa.) Foi concedida.
(Para o orador): V. Exa. pode continuar.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (continuando) - Agradecendo à Câmara este esforço, vamos ver se prosseguimos.
Trouxe estas considerações porque, realmente, aqueles que lá
fora e vagamente asseguram que os novos impostos agravam a nossa
situação, ou a crise econômica, a eles, pareceria simpático servirem-se
como argumento da afirmação constante do voto em separado, isto é,
que as tributações do povo brasileiro correspondem a cerca de 43%.
Quis demonstrar que, computados igualmente os impostos e
as fontes de que dimanam, aceitando o mesmo método do voto em
separado, isto não iria nem à metade de tal percentagem. E se empre551

garmos o verdadeiro método aconselhado por todos os escritores,
pelas autoridades no assunto, nós teremos apenas 1O e uma fração.
Isto já faz alguma diferença.
, .
_
Em todo caso, eu queria a esse propos1to, porque nao faço
afirmações senão para justificar o meu ponto de vista, eu queria lembrar
à Câmara - referindo-me àquela asseveração, que já fiz, de que a Itália
pagava 20% - que nesse momento quase todos os teóricos da Europa
diziam que ela se ia arruinar, inevitavelmente, que a tributação era
contraproducente. Recordam-se os meus colegas de que as revistas
ilustradas de então traziam a figura de um italiano vergado sob o peso
de impostos, não podendo suster nem sequer a espingarda que tinha
nas mãos. Isto posto, a Câmara toda conhece o que foi o brilho, a
extensão e a beleza do surto econômico dessa mesma Itália, exatamente
nos anos que se seguiram a tais vaticínios. Levantou-se economicamente
e, com assombrosa pujança, conseguiu, por essa forma, fortalecer-se
financeiramente, tornar-se uma potência militar e intervir no concerto
das nações européias. Soube ser um povo forte, varonil, lembrando-se
daquilo que dizem os infelizes belgas: Heure viendra ou tout se payera.
(Muito bem.)

Senhores, exprimindo-me por esta forma, suponho estar prestando um serviço ao meu País, missão que me foi imposta pela Câmara.
Tendo encontrado a afirmação de que o povo brasileiro não
fazia a revolução por ser um povo cordeiro, e que ele pagava 43% de
imposto, tratei de verificar, e, pelos cálculos a que me tenho entregado,
pude chegar a afirmar à Câmara que não encontrei ainda ninguém que
empregasse, como método comparativo, esse de pôr de um lado o valor
do imposto e do outro lado a massa das mercadorias; o que tenho
encontrado é de um lado o valor do imposto e do outro lado o rendimento do País. Mesmo computando o valor dos impostos, eu encontrei
nesse voto como imposto, como tributo, rendas industriais, rendas de
estradas de ferro, etc., o que não podia deixar de repelir; e, adotando
esse processo, cheguei à conclusão de que assim pagaríamos, mesmo
por esse método, cerca de 17 ou 18 por cento. E, então, ilustrei ou
supus ilustrar minha argumentação, dizendo à Câmara, já que me havia
referido à Itália, que os teóricos economistas diziam que, por pagar
20%, ia ser arruinada economicamente, e o futuro se tinha incumbido
de dar o mais brilhante desmentido a essa previsão. Queria eu concluir
que, agora, quando se nos diz que os 18%, na América, nos arruinarão,
cabe-me o direito de responder, não vagamente, com bases falsas, mas
seguramente, que outro país, na Europa, com 20% de imposto, não
se arruinou, de modo que é natural que nós aqui, mesmo com 18%,
não nos arruinemos.
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Isto posto, Sr. Presidente, e estando eu a abusar da atenção da
Câmara (não apoiados), chegamos, assim, à conclusão de que a proposta
formulada pela Comissão de Finanças, longe de se basear em causas
abstratas, esteia-se em uma série de fundamentos concretos, positivos,
que ela reputa verdadeiros.
Em seguida, assegurei que, demonstradas verdadeiras essas
afirmações, bases das nossas conclusões, acabávamos de verificar que
três grupos de opiniões adversas não tinham fundamento, ou sustentavam conceitos infundados.
Resta analisar o quarto grupo.
Tendo antes procurado demonstrar à Câmara que, diante da
afirmativa de que a nossa capacidade tributária está esgotada, sem
nenhuma prova, diante da afirmativa de que o povo brasileiro não
suporta a carga de impostos, e que corremos à ruína econômica, com
as novas taxas, eu me dei ao trabalho de ajuntar os dados concretos,
positivos, mediante os quais fundamento a minha opinião contraposta
a esta. Mostro, assim - é o meu único desejo -, que a Comissão de
Finanças, pelo seu Relator, com os defeitos de sua incompetência
ou incapacidade, não se furtou ao exame de qualquer das faces do
problema: encarou-o do ponto de vista financeiro e sob o aspecto
econômico; errada ou acertadamente, não deixou de o fazer, e não de
modo aéreo; antes, com fundamentos.
O quarto grupo de opiniões, Sr. Presidente, esse exigiria que eu
tivesse um pouco mais de vigor nesta hora._para poder a ele me referir
como quem se refere à ação anestésica, narcotizadora, porque é isso,
nada mais, nada menos, o que nos querem fazer à nossa sensibilidade;
é o grupo destes cavalheiros que, direta ou indiretamente, consciente
ou inconscientemente - não importa indagar, como não nos importam
as personalidades -, de boa ou má fé, interessados ou não interessados,
vêm propinando aos sentimentos dos brasileiros o veneno de uma
afirmação constante- e para isso os lisonjeiam, adulam-nos, na esperança de poder vencê-los-, afirmação que é a seguinte: "Inútil, temerário,
louco pretender comprimir, cortar as despesas públicas em algumas
dezenas de mil contos! Temeridade, loucura, inutilidade, pretender,
de um ano para outro, tomar 30, 40 ou 50 mil contos de impostos!"
Qual a solução, então? "Mas uma nova composição com os
credores - ou seja, uma reforma do funding, isto é, uma composição
qualquer"; enfim, nos c:ompormos com eles, sabemos todos nós para
quê; para que no momento em que nos aproximássemos a solicitar
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semelhante composição estivesse feita aquela atmosfera propícia às
extorsões e imposições, a que dificilmente nos poderíamos subtrair
depois de não termos cuidado em tempo de regularizar nossa situação
financeira diante deles. (Apoiados; muito bem.}
Acredito que devia falar nisso. É um terreno desagradável, porque
nos pode conduzir a deslizes, no sentido talvez da enfática ou involuntária exploração do sentimento de patriotismo que felizmente existe
nesta terra. Mas o meu dever eu o cumprirei até o fim.
Esses narcotizantes são os mesmos que em 1914 - como ontem
ainda eu dizia -, no momento em que solicitavam um empréstimo note bem a Câmara -, não uma composição, mas um empréstimo, um
ato voluntário, nesse momento mesmo, apuravam, ex-officío, ex-propria
autorítate, aquilo que diziam ser as contas de todas as nossas dívidas
passadas, presentes e futuras, por força de contratos que eles diziam
mais tarde haviam de se realizar e queriam deter em seu próprio poder
- consorciados então ingleses, franceses e alemães -, queriam deter,
desde logo, os fundos necessários para eles!
É isso que chamo imposição, exigência, verdadeira extorsão,
contrária aos nossos interesses e contrária, sobretudo, confessemo-lo,
à nossa própria dignidade. (Apoiados.}
Não pretendo fazer jactância inútil, nacionalismo, jacobinismo
pernicioso ou xenofobismo. Não; é, como dizia em uma frase cristalina
há poucos dias, o meu amigo professor João Ribeiro, é a "dignidade de
viver vida própria", é o desejo de querer manter esta vida, não graças
à complacência, à bondade, aos favores de quem quer que seja, mas
graças às próprias energias, ao próprio valor e capacidade; é o desejo
de não dever essa vida e essa dignidade à benevolência de outrem; é a
obrigação, em que estamos todos, de honrar nossas antigas tradições,
porque moratórias só começamos a conhecer ultimamente.
Se fosse só esse, entretanto, o aspecto da questão, não sei se
insistiria fortemente nele; mas eu lhe pressenti as ramificações e o
caminhar das raízes envenenadas, desde fins de 1915.
Quando proferi, em maio deste ano, um discurso nesta Casa,
discurso em que um dos nossos mais queridos jornalistas viu o que
chamou uma mostra de otimismo disciplinador, quando proferi esse
discurso, vinha mantendo o mesmo estado de espírito e de alma que
tinha mantido no final dos trabalhos orçamentários de 1915. Iludem-se
ou fingem não saber os que dizem que variei de atitude.
Não; há nesta Casa muito quem saiba que em fins de 1915 pedi
particularmente ao meu colega e velho amigo, Sr. Pedro Moacyr, que
pusesse o fulgor da sua eloqüência tribunícia ao serviço do que chamei
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um sursum corda, que viesse levantar o ânimo desta Câmara. S. Exa.
acedeu ao meu pedido, fez seu discurso, eloqüentíssimo, disse à Câmara
esse sursum corda. Por minha vez, por ocasião da discussão dos orçamentos, vendo repetida essa mesma impressão, procurei levantar o
ânimo público, procedi como quem supunha cumprir bem o seu dever.
Em maio deste ano. não fiz senão a mesma causa.
fingem não saber ou fingem não ver os que não quiseram ler o
meu discurso. Sei bem o que fiz, nem preciso relê-lo. Examinei o
problema financeiro, para pôr termo ao que me parecia desastrado,
isto é, àquele sentimento de alarma no espírito público; examinei o
problema restrita e exclusivamente no ponto de vista da alteração que
à nossa situação traria a terminação do funding, de 1914. Disse-o
abertamente, e assim respondi a uma interrogação do nosso colega Sr.
Bento de Miranda. Fiz essa restrição. Disse que não havia razão para
vãos temores ou alarmas, porque supunham aqueles que se alarmavam
que nos iam faltar centenas de mil contos para cumprimento dos
nossos deveres no exercício seguinte, ao passo que, dizia eu, em relação
ao funding, nós tínhamos ainda alguns milhares de contos em títulos
a emitir, e só nos faltariam 30 ou 32 mil contos.
Isso basta para mostrar, primeiro, que não variei de atitude e
pressenti a ação deletéria e tóxica, como disse, dessa corrente, para
entender de reagir contra ela desde 1915; segundo, para significar
que há uma diferença, e muito grande, entre a crítica aos processos
administrativos ou governamentais, se não mesmo a crítica aos homens,
por mais severa e violenta que fosse, e a dúvida sobre a capacidade
patriótica de uma nação, a dúvida sobre o futuro de um país, a dúvida
sobre os recursos de que pode dispor para vencer esses ou quaisquer
outros obstáculos.
Por isso insisti em referir-me a este último grupo de opiniões,
para dizer à Câmara, sinceramente, que já me parece que isso se ramifica
um pouco além do terreno financeiro.
Começamos, Sr. Presidente, a não ter mais liberdade de formar o
sentimento público em nossa terra, nós, os bmsileiros! E já disse que,
quando falo em brasileiro, como tal considero os estrangeiros aqui
estabelecidos e que conosco vivem no amor desta grande terra. Começamos, Sr. Presidente, a não mais dispor dos meios e não podermos
eficientemente formar sequer o nosso sentimento patriótico, quando
disso tivermos necessidade. Começamos a ver q1,1e nas esferas as mais
de Iicadas das intimidades de nossa vida de nação Iivre já se fez sentir
a ingerência maléfica, impatriótica, corrosiva e má de elementos estranhos, que conosco não comungam e que apenas nos pretendem
explorar. (Muito bem; palmas.}
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Começamos a senti-lo, Sr. Presidente, porque já vi, não há muito
tempo ainda, em questão técnica - escuso de trazer pormenores para
não dar muito a perceber a que me refiro-, uma pessoa, um brasileiro,
que com sua assinatura, desejava publicar em qualquer jornal ou periódico um artigo de crítica a determinada medida, encontrar cerradas
todas as portas, em parte alguma achando guarida, razão por que disse
que faria a publicação em opúsculos, para que o assunto chegasse ao
conhecimento da Nação.
O Sr. Macedo Soares- Não tenho conhecimento disso.
Mantenho um jornal absoluta e rigorosamente brasileiro.
O Sr. Vicente Piragibe- Na minha porta esse não bateu.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não discuto a questão
porque teria que dar pormenores, e evidentemente não estou autorizado
a isso. Senão, eu o faria; e não há nisso nenhum crime. Mas o segredo
não é meu.
Chegaremos assim, Sr. Presidente, penso eu, talvez com exagero
de ardor patriótico, mas com sinceridade -, chegaremos em breve a
não ser mais senhores da nossa linha de conduta, dependentes, dessa
forma, de capitais estrangeiros - notem bem o que digo, não importa
a personalidade -, de capitais estrangeiros, encontrando em nossa
terra não poucos indivíduos com os quais sucede que em regra coincide
o que eles, decerto em boa fé, cuidam ser o interesse nacional com o
seu interesse pecuniário próprio, pessoal. Encontrando essa figura para
auxiliá-los, exercendo assim sua ação, não sei até onde nos poderão
levar ...
Faço sem maior precisão essa declaração, que não é denúncia,
porque está na consciência de todos nós, e alguns dos nossos colegas
a esse fato se têm referido, como diversos órgãos da imprensa.
Precisamos, necessitamos definitivamente reagir contra essa
corrente.
O Sr. Álvaro Baptista- Todos sentem a pressão.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não é apenas o valor
pecuniário ou financeiro desse estado de cousas, não é a lembrança de
50 ou 60 milhões esterlinos empurrados à nossa posse ou cobiça durante cinco ou seis anos e depois abandonados sem direção e sem governo,
porque só lhes interessava o resultado: queriam ficar senhores dos
títulos de empréstimo, pouco se lhes dando o futuro desta terra.
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Se outros, que disponham de eloqüência - e eu não possuo este
meio - (protestos), conseguissem fazer chegar ao conhecimento dos
nossos patrícios, os brasileiros do interior, os fazendeiros de São Paulo,
como os caipiras de minha terra, como os sertanejos do Norte, que nós,
recusando a decretação de novos impostos, furtando-nos a encarar
com energia e clareza a situação em que estamos, recuando deste
dever, caminharemos para um regime de tutela, de predomínio, de
proteção disfarçada ou clara, estou certo de que em todos eles vibrariam
o mesmo ardor patriótico, a mesma palavra, a mesma intenção que
vibra agora pelos meus lábios, porque sei que são capazes de sentir a
grandeza desta Pátria, como eu sinto, porque do meio deles vim. (Muito
bem; muito bem.)

Vozes de interessados, suscitadas propositalmente, vozes de
classes, vozes de regiões, vozes de campanários! Mas, estais esquecidos
dos exemplos que nos deram os nossos maiores e que nos têm sido
dados por brasileiros que ainda vivem, quando tiveram a coragem de
se insurgir denodadamente, arriscando a sua própria situação política,
contra as correntes que pareciam vitoriosas e o foram, e que se levantavam do seu próprio campanário?!
Esses exemplos, encontramo-los fartamente na História do
Brasil; e esses é que precisamos seguir. (Muito bem.)
ConCito daqui e convoco os meus colegas que comigo sentem,
concito e convoco os representantes da outra Casa do Congresso, do
Senado, como sinceramente concito e convoco todos quantos manejam
uma pena, jornalistas, publicistas, todos quantos dispõem da palavra, a
que se entreguem, discreta, digna, mas corajosamente, a essa propaganda daquilo que poderíamos chamar, lembrando palavras do candidato
americano -o brasileirismo integral.
Tudo quanto não for isto nos leva à situação que nos há de
acarretar encargos, ônus, dificuldades muito mais graves e pesadas do
que essas que vamos discutindo; mas leva-nos sobretudo'<a uma situação
em que sentimos o embotamento da nossa própria sensibilidade,
perversamente preparado pelos que propinam ao espírito público essas
falsas nações, pelos que habilmente sabem cr!ar estes artifícios, por
aqueles que, enfim, talvez legitimamente, na defesa de seus interesses,
não se inquietam ou não se incomodam com o futuro daquilo que é
nosso.
É a nossa terra, não temos outra, e dela havemos de cuidar!
(Muito bem.)

Temos, ou não, uma pátria grande, diante das vozes de classes,
de regiões? Ou a minha pátria não é a vossa, uma só? Ou já temos
mais de uma?!
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Não; continuo convencido de que o sentimento de patriotismo
existe entre nós e de que esses sertanejos, esses homens incultos o têm.
A dificuldade está em obter os meios de fazer chegar ao conhecimento
deles a noção nítida, clara e percuciente, desta verdade. Isto não sei
se já o poderemos fazer.
A Câmara sabe, muito naturalmente, que, em questão desta
gravidade e em se tratando de um ponto de vista tão melindroso,
cumpre evitar qualquer cousa que possa parecer uma alusão, porquerepito - o assunto é tão sério que qualquer referência a personalidades
seria verdadeiramente criminosa.
Eu, Sr. Presidente, prometi a mim mesmo opor a esse último
grupo de opiniões a mais decidida, tenaz e persistente repulsa; prometi
a mim mesmo que diria à Câmara que esta situação independente que
tenho sabido manter até hoje há de se transformar em outra bastante
diversa, fora daqui, não importa onde, e, com os meios de ação que
ninguém me poderá tolher na minha terra, há de se converter em
outra, de combate eficiente a tudo quanto for tentativa de subÓrdinação e de imposição aos nossos melindres patrióticos, direta ou
indiretamente. (Muito bem.) Prometi •a mim mesmo que, desta tribuna,
pediria sinceramente a colegas, cujos nomes não cito para não magoar
a outros, que pusessem a serviço desta causa o brilho da sua palavra,
o valor da sua eloqüência, a sua capacidade parlamentar! Precisamos
de todos os esforços! Asseguro à Câmara que esses homens a enfrentar
são tenazes, hábeis e bem apercebidos.
Se, por nossa vez, não nos prepararmos para resistir, estaremos
dentro em pouco na situação do manietado ou do narcotizado. Nada
mais poderemos fazer.
Certa estará a Câmara de que não trago absolutamente estas
considerações como argumento ou reforço para arrancar ou conseguir
dela aplauso ou aprovação às medidas propostas no Orçamento, porque
penso que são cousas independentes.
Isto me leva a dizer-lhe, apenas, que todos os que estamos
convencidos da realidade desta situação compreendemos que chegou
o momento da ação, que passou o momento da palavra, passou o
momento da tribuna, passou o momento da especulação, passou o
momento de umas tantas cousas vagamente inconfessáveis, que não
fazemos senão quando, picados em nosso amor próprio ou guiados por
nosso interesse pessoal, conseguimos abafar o sentimento patriótico.
Chegado este momento, a Câmara delibere como entender.
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Vi. ainda há pouco, um livro do Sr. Le Bon, no qual, depois de
escrever páginas eloqüentes sobre a guerra, ele dizia que "o futuro,
o êxito, a vitória dependem da persistência da vontade."
Parece que era bem o caso de o dizermos à nossa Pátria,; e, já
que falamos em guerra, seria oportuno lembrar que este episódio
formoso, que li não sei onde, de um soldado francês, que, acuado
já, a ponto de se perder a trincheira, e cercado de cadáveres e de
moribundos, ca ira, e em seguida concitava os seus companheiros à
resistência e se reerguia, gritando: "Debout, les morts!'~
Essas mesmas palavras eu queria que fossem ditas na Câmara
por quem as sabe dizer, para que provocassem o levantamento do
sentimento nacional, que buscam adormecer, como procuram adormecer a nossa vigilância patriótica, a nossa própria sensibilidade de
homens livres.
Se isto é verdade, acredito que as minhas palavras hão de ter
alguma repercussão, já no meio parlamentar, já no próprio meio
jornalístico. A nossa imprensa está cheia de moços igualmente dominados pelo mesmo ardor patriótico e que tomarão decididamente uma
atitude digna e enérgica, quando compreenderem que nossa situação
é precisamente esta.
Penso que encontrarão eco as minhas palavras.
Se não o encontrarem, que me perdoe a Câmara recordar-lhe o
que o velho Heródoto dizia a respeito da Batalha de Platéia: "Os povos
que lá não estiveram, que não colaboraram no triunfo, envergonhados
de terem faltado, iam anos depois fazer no campo da luta e da morte
cenotáfios de terra amontoada, fingindo túmulos dos seus compatrícios."
"Isso - dizia ele -, quem sabe se os coríntios o fizeram também
em Salamina?"
Creio que ninguém quererá proceder assim no Brasil. Creio,
antes, que, se esse sentimento conseguir fazer eco e chegar ao coração
de todos os brasileiros, não veremos no campo da vitória nenhum
cenotáfio. Haverá túmulos, talvez; não haverá terra amontoada! (Muito
bem; muito bem. Palmas prolongadas. O orador é vivamente cumpri-

mentado.)
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Reescalonamento do Funding Loan

04.09.1916
O Sr. Gonçalves Maia (pela ordem) - Sr. Presidente, este caso
ocorrido em Pernambuco, e que tão funda incompatibilidade criou
entre o honrado comércio de minha terra e o atrabiliário preposto do
Sr. Ministro da Fazenda ali, o delegado fiscal, deu lugar a uma calúnia
atribuída a um membro da honrada Liga do Comércio, cujo nome,
por maior que fosse a minha pesquisa, não consegui saber, nem ninguém
sabe, nem foi publicado.
Bastaria isto, Sr. Presidente, para que não estivéssemos aqui,
fastidiosamente já, a rebater falsidades oriundas de comunicados
imprecisos, de dizem-nos, escrevem-nos, e outras fórmulas desse anonimato da aleivosia vezeira.
Como, porém, Sr. Presidente, essa calúnia visasse de algum modo
a diminuir a atitude nossa diante dos fatos de Pernambuco, atingindo
ainda a um irmão de um Deputado que tem uma fábrica em Pernambuco e que lesaria o fisco em 180 contos anualmente, e como isso,
de certo modo, pudesse envolver a responsabilidade nossa, o nosso
prestimoso Líder veio à tribuna e mostrou quanto nós outros, nós
da Bancada, estávamos acima dessas torpezas.
Não obstante, Sr. Presidente, um dos mais brilhantes e populares
órgãos destB cidade, a Gazeta de Notícias, escreveu, no dia seguinte,
isto:
"Um dos oradores da Liga afirmou em alto e bom som que
o irmão de um Deputado pernambucano, industrial no Recife,
lesa anualmente o fisco em 180 contos de impostos, que era
obrigado a pagar, e que, entretanto, não o fez.
Parece-nos que a acusação era clara, a Bancada pernambucana ficara pois na obrigação de repeli-la com energia,
categoricamente, de vez, o que não nos parece haver realizado
o ligeiro discurso do representante de Pernambuco."
Pois bem, Sr. Presidente, eu venho ao apelo da Gazeta de Notícias.
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Na Bancada pernambucana não há nenhum Deputado que tenha
irmão possuindo por si fábricas. Somente o nosso distintíssimo colega,
Sr. Frederico Lundgren, tem, solidariamente com o seu irmão, Sr.
Arthur Lundgren, importante fábrica em Pernambuco.
Transmitindo todo o ocorrido a Pernambuco, recebi do honrado
secretário da Junta Comercial o seguinte telegrama:
"Deputado Gonçalves Maia - Rio - A sonegação do
imposto atribuída a Arthur Lundgren é uma infâmia.
A campanha do comércio contra os fiscais é porque
abusavam, lavrando autos insubsistentes, estabelecendo terror
no comércio atualmente confiante nas providências do Presidente
da República, que se poderá informar das autoridades federais,
com o Comandante da Região. A portaria do deleqado é uma
injúria a toda a classe comercial, agravada pela publicidade
proposital. Situação embora melindrosa é calma e de expectativa
confiante nas providências. -Pinto Lapa."
Ainda, Sr. Presidente, a respeito, o nosso ilustre colega e prestimoso Líder, Sr. Costa Ribeiro, recebeu o seguinte telegrama, que vou
ler:
"A respeito do telegrama do Dr. Gonçalves Maia, dirigido
ao Sr. Pinto Lapa, secretário da Associação Comercial, entendime com o delegado fiscal e com o Dr. Eurico de Souza Leão,
agente fiscal da circunscrição em que está situada a fábrica,
dizendo-me ambos ignorar a sonegação de que fala o dito telegrama. A fim de confundir os caluniadores, em nome da firma,
requeri hoje ao delegado fiscal que designasse um funcionário
de sua confiança para proceder a um rigoroso exame na escrita
da nossa fábrica. Saudações.- Frederico Lundgren."
Assim, Sr. Presidente, espero não ter de voltar a este assunto,
porque penso ter dado uma resposta "enérgica, categórica e de vez."
O Sr. Carlos Leitão - Fez brilhantemente a defesa de seu colega.
O Sr. Gonçalves Maia - Era só o que tinha a dizer. (Muito bem;

muito bem. O orador é cumprimentado.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem -movimento
de atençlo) - Sr. Presidente, li ontem a notícia de declaração solene,
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feita por um alto membro do Governo, de que um acordo para prorrogação do funding só podia partir diretamente dos credores para os
devedores, ou destes para aqueles. Acrescentou esse alto membro
do Governo - seja ele quem for - que nenhuma dessas hipóteses
se deu.
Vê V. Exa., Sr. Presidente, e a Câmara igualmente vê qual o
pensamento desse alto membro do Governo; uma nova composição
com os credores só se poderia fazer partindo a proposta, a tal respeito,
deles para com o devedor, o Governo do Brasil, ou deste para aqueles.
E, como nem uma nem outra causa se deu, implicitamente
afirma que nada existe a esse respeito.
Em tais condições, Sr. Presidente, o Deputado que, entre outros,
julgou necessário bater-se diante de sua Câmara contra a projetada
composição com os credores, ou teria sido mal informado, ou seria
um irrefletido. Em qualquer hipótese, um Deputado a quem não
repugnou explorar o efeito patriótico - se assim me posso exprimir em um assunto dessa gravidade.
Estou na obrigação de provar que assim não é; estou na obrigação
de prová-lo em atenção a esta Câmara, em atenção a diversos colegas
meus, aos quais falei determinadamente sobre o assunto em atenção
a vários órgãos de nossa imprensa, que a ele vêm fazendo referências,
em atenção a alguns brasileiros, de fervente patriotismo, cuja conduta,
no que se relaciona com a votação dos novos impostos, se modificou
deliberada e conscientemente ante a denúncia trazida a público de
que eles eram necessários, sobretudo para evitar a humilhação de uma
nova composição com os nossos credores. E - por que não dizer? devo ainda esta explicação especialmente ao redator-chefe do Jornal
do Commercio, que não só é meu prezado amigo, o Sr. Félix Pacheco,
como é um brasileiro cujo patriotismo é indiscutivelmente da melhor
têmpera e do melhor quilate. (Muito bem.)
Depois já de proferido o meu discurso nesta Câmara, o coração
de um brasileiro, muitíssimo patriota e a quem a nossa terra deve
não poucos serviços, vibrou com as minhas palavras, e ele voluntariamente me quis fornecer cópia de uma das últimas cartas, ou de uma
das últimas peças da correspondência trocada a propósito desta nova
composição com os credores.
Digamos dirigida ...

não conheço o destinatário, não sei a quem era

O Sr. Maurício de Lacerda- Por hipótese ...
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O SR. CARLOS PEIXOTO FI LHO - ... nem sei quem era o
signatário; não importa; pe!a leitura da carta, a Câmara compreenderá
que não se trata de uma invencionice.
Pedi licença a V. Exa., Sr. Presidente, para ocupar a tribuna
por alguns minutos, especialmente a fim de fazer essa leitura. Carta
de Paris (Lê):
"Em 17 de junho de 1916."
Não é antiga.
"Amigo Exmo. Sr. Dr .... "
Está o nome em branco.
O Sr. Maurício de Lacerda- Dr. reticências.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- (Continua a ler):
"Convencido de que o Brasil não pode e não deve recomeçar a pagar em agosto de 1917 os compram issos anuais que
tem no exterior, integralmente, e que, por outro lado, tal procedimento seria perfeitamente justificado pelo fato de ter a guerra
se prolongado por muito mais tempo do que geralmente se previa,
paraceu-me que talvez pudesse concorrer com o meu fraco
concurso para a solução de uma crise financeira de tão grande
importância para o nosso País, apresentando-Jhe o projeto
qlie aqui submeto à sua esclarecida competência. Felizmente,
acabo de ler na mensagem do Exmo. Sr. Presidente da República
um trecho em que ele manifesta o seu pensamento relativo à
necessidade de um novo acordo para que gradualmente se fosse
retomando o pagamento desses compromissos; e como o plano
que apresento funda-se exatamente na mesma idéia ...
- Curiosa coincidência! ... é possível que a V. Exa. não repugne pelo menos em
parte a aceitação do plano que tenho a honra de sugerir."
"V. Exa. não desconhece que, se tomássemos a resolução
do cumprimento à risca, o contrato do funding de 1914, que
foi feito na suposição, em que todos estávamos, de que a guerra
não duraria mais de seis meses, como a nossa dívida externa em
agosto de 1917 terá atingido ao algarismo de E 118.045.060,
conforme a tabela junta ... "
Não tenho cópia da tabela, mas acompanhava a carta.
" ... a responsabilidade anual somente para fazer face ao
pagamento dos juros, e sem levar em conta a amortização, se
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elevaria a E 6.400.000 (Retrospecto Comercial do Jornal do
Commercío) mais ou menos, e como além disso sobe a mais
E 2.100.000 anualmente a responsabilidade do Governo para
pagamento das garantias de juros das estradas de ferro e dos
portos, podemos dizer que a procura de cambiais anualmente
para enfrentar essas responsabilidades atingiria ao algarismo cerca
de E 8.500.000, o que sem dúvida produziria uma baixa de;
câmbio da maior gravidade para a vida financeira e econômica
da nossa Pátria, principalmente se se levar em conta as letras do
Tesouro que têm de ser resgatadas, e que representam soma
de grande vulto."
"Por outro lado, não quero crer que, caso mesmo o Brasil
pudesse recomeçar o pagamento de juros no próximo ano,
V. Exa. acredite que tal pagamento poderia continuar sem
providências da maior gravidade, a menos que não se pense
em pedir um novo acordei daqui a uns quatro ou cinco anos.
Parece-me que é dever nosso, máxime em conseqüência das
condições mundiais, procurar restabelecer e consolidar o nosso
equil1brio financeiro, empregando ao mesmo tempo os meios
de estabilizar o câmbio e assim preparar a transformação da
nossa moeda fiduciária, que seria a garantia a mais segura para
o saneamento da moeda e a transformação posterior da circulação de papel em circulação metálica."
Como a Câmara vê, nenhum dos aspectos do problema é desprezado: há quem por nós cogite de resolver tudo isso com o maior
cuidado, com o maior carinho ...
"As circunstâncias que resultariam de um acordo feito
nas condições que proponho parecem, se não estou em erro,
favorecer, de um lado, a diminuição progressiva do papel-moeda
inconversível, de outro lado, a emissão gradual de papel-moeda
conversível, aproveitando como elemento auxiliar o estoque
de café existente aqui na Europa que poderia servendido a um
preço vantajoso, principalmente porque a elevação de fretes
nos transportes por mar constituiria por si só um elemento
de preço que não poderia deixar de ser tomado em consideração.
A criação, feita paralelamente, de um outro estoque de café
nos Portos de Santos e Rio de Janeiro, além de prestar um
auxílio indireto aos produtores, constituiria a base para a formação do lastro essencial ao funcionamento da Caixa de Conversão
- porque ouro é o que ouro vale -, e prepararia o caminho
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para transformação posterior do Banco do Brasil em um Banco
de emissão, com o respectivo lastro metálico."
"Por outro lado,· a Caixa de Conversão não poderia ter
utilidade, principalmente no caso mais sério de baixa do câmbio,
se não se procurasse realizar, de um lado, o equilíbrio real do
Orçamento, ainda que se fizesse o sacrifício de reduzir ao
mínimo as despesas e de aumentar os impostos, para o correspondente aumento de receita, e, do outro lado, o equil1brio da
balança comercia!, levando em conta, como valor de importação,
além das somas necessárias para o pagamento das mercadorias
importadas, as necessárias para os pagamentos de juros dos
empréstimos externos, na importância de cerca de E ........ .
8.500.000, e das somas destinadas aos pagamentos de juros dos
empréstimos dos Estados e das municipalidades, na importância
de mais de E 400.000, assim como das debêntures e dividendos
das companhias estrangeiras, pois que todas essas remessas de
dinheiros correspondem a verdadeiras importações."
"O que é essencial, portanto, é que se procure consolidar
definitivamente a situação do País, limitando e determinando
exatamente as responsabilidades existentes e as que tenham de
ser criadas, e, como conseqüência, suspendendo todas as obras
em exceção daquelas que, por seu estado de adiantamento, ou
pelos resultados indiretos que possam trazer ao desenvolvimento
da região a que servem, ou pelos compromissos existentes, não
possam deixar de ser terminadas."
A Câmara continua a ver que está tudo previsto.
"Foi este o motivo que me levou a aconselhar a encampação dos portos que têm garantias de juros, resolvendo assim
um problema de maior importância, qual o da nacionalização
de todos os portos do Brasil, sem, por assim dizer, alterar os
ônus do Tesouro, antes, ao contrário, limitando-os, porque as
obras dos diversos portos não seriam continuadas senão quando
o Governo julgasse necessário, e aumentando os elementos da
Receita pela aplicação da obrigatoriedade de todas as mercadorias
passarem por estes portos, produzindo, concorrentemente,
uma maior Receita das alfândegas, e constituindo, além disto,
um fundo de garantia com as percentagens provenientes do
arrendamento dos portos às respectivas companhias concessionárias."
Quer dizer: encampação para se fazer o arrendamento às companhias concessionárias determinadamente.
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"É até certo que esta última operação dentro de poucos
anos permitiria verificar que a Nação realizava uma negociação
de grande vantagem. E se uma medida semelhante não é aqui
proposta para as estradas de ferro que têm garantias de juros é
porque julgo inoportuna, principalmente depois das providências
tomadas pelo Governo, com a revisão que fez e está fazendo dos
respectivos contratos, e penso não oferecer a mesma vantagem
que para a Nação traz a nacionalização dos portos."

Graças a esta circunstância, ele não cogita também da encampação das estradas.
Prossegue a carta;
"É essencial, além de tudo, mostrar aos países estrangeiros
que nos confiaram, a nós, brasileiros, os seus capitais, intenção
firme que temos de consertar definitivamente as nossas finanças
e que não procuramos paliativos de momento para mais tarde
renovar os expedientes que cada vez mais entorpecem o desenvolvimento natural de nosso País; e para isso não só deve ser
reservada especialmente a parte necessária da Receita-ouro das
alfândegas para satisfazer as nossas obrigações, como também
de tal parte da Receita e toda a que tem destino especial ser
depositada no Banco do Brasil, que é quase do Estado e que é
justamente o Banco onde são feitas as operações para o pagamento dos direitos em ouro da Alfândega do Rio de Janeiro."

Veremos depois a concatenação.
"Um novo acordo é, pois, necessano, que deverá durar
três anos, a partir de agosto de 1917, ou pelo menos de dois
anos, se se julgar que se poderá começar em agosto de 1917,
a pagar 50% em dinheiro e 50% em novos títulos de 5% os
juros de todos os empréstimos externos, em vez de 25% em
dinheiro e 75% em novos títulos, como estipulá o projeto que
adiante proponho. Com efeito, se importa dar ao Brasil os
prazos de que tem necessidade para cumprir integralmente
com os seus compromissos, é porque se julga que nesse novo
prazo o País virá tomar o seu desenvolvimento natural, detido
pela crise atual, e que ao mesmo tempo ele tomará todas as
disposições aconselhadas pela experiência para prevenir uma
nova suspensão de pagamentos em dinheiro dos juros da dívida
pública, assim como uma baixa de câmbio. Estas disposições
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virão, pois, em primeiro lugar, impor ao País um esforço gradual
que preparará a volta do regime normal; em segundo lugar, a
constituir as reservas metálicas, que servirão a fazer face às
obrigações do Estado e a garantir a circulação fiduciária; em
terceiro lugar, a reduzir a carga de seus compromissos por
medidas apropriadas; em quarto lugar, a reduzir no futuro as
despesas federais e aumentar as receitas; enfim, em último
lugar, a colocar a execução dessas disposições sob uma inspeção
que apresenta uma certa independência e procura respeitar
todas as suscetibilidades legítimas."
Não ponho grifo algum: apenas o tópico.
" ... enfim, em último lugar, a colocar a execução dessas
disposições sob uma inspeção que apresenta uma certa independência e procura respeitar todas as suscetibilidades legítimas."
Porque há, evidentemente, suscetibilidades ilegítimas!. ..
Segue-se o plano. Eis o detalhe destas disposições:

"1<?- A partir de 1<? de janeiro de 1917, o total da
percentagem em ouro sobre os direitos da Alfândega, podendo,
em condições normais, ser suficiente para o serviço de juros
de todos os empréstimos externos e das garantias de juros, será
depositado no Banco do Brasil, assim como não só o produto
da aplicação da taxa de 2% ouro sobre o valor da importação
em todos os portos do Brasil, mas também as quotas-partes
provenientes dos arrendamentos pagos pelas companhias arrendatárias dos caminhos de ferro e dos portos.
"29 - Como conseqüência e complemento natural desta
operação, a fim de que o Governo limite e consolide os encargos
do Tesouro e de modo a fazer deter os trabalhos dos portos
que exigiriam novas garantias de juros, o Governo terá o direito
de encampar, conforme a lei aqui junta ... "
Já chama de lei!
" ... os portos que gozam de garantias de juros, e se obrigará
a fazer suspender todas as obras públicas, revendo os contratos
existentes, de maneira a não criar novos ônus para os cofres
nacionais.
39 - Do total depositado no Banco do Brasil conforme
a cláusula I será deduzida a soma necessária para o pagamento
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dos juros do funding de 1898, do empréstimo de 1903 do Porto
do Rio de Janeiro e do funding de 1914. Ao mesmo tempo
será deduzida a soma necessária para o pagamento, durante o
primeiro ano do presente acordo, de 25% em dinheiro dos
juros dos empréstimos externos, de 50% durante o segundo
ano e 75% durante o terceiro, de maneira a retomar progressivamente o pagamento em dinheiro de cupons de toda a dívida
externa.
O saldo deste depósito está exclusivamente empregado
para a incineração do papel-moeda, devendo essa incineração
ser continuada com saldo, se o houver, mesmo depois do mês
de agosto de 1920.
Será por conseqüência emitido para pagamento do juro
da dívida pública, na parte que não é paga em dinheiro, um
empréstimo (verdadeiro funding) que atingirá no fim de três
anos a um total de cerca de E 11.250.000.
49 - O Governo se obriga a restabelecer o equil1brio
real do Orçamento, não some me para redução das despesas,
mas também criação de novas fontes de receita, fazendo entrar
como verbas nos Orçamentos das Despesas as somas necessárias
anualmente para continuação das obras públicas para execução
das quais foram expressamente levantados os empréstimos no
estrangeiro, cujos produtos deviam estar depositados no Tesouro,
e também as verbas que representarem as somas necessárias
para o pagamento no exterior, devendo ser levados à conta da
Receita os títulos emitidos em virtude do presente acordo, e
correspondentemente, no Orçamento da Despesa, a soma de
papel-moeda incinerável.
59 - O Governo se obriga a estabelecer que todas as
mercadorias de importação ou de exportação, que passam pelos
portos nos quais tiverem sido executadas obras de melhoramentos de portos, deverão passar pelos cais respectivos, continuando,
portanto, o despacho sobre água nas condições da Consolidação
das Leis das Alfândegas, mas com a obrigatoriedade de transitarem sobre os cais as referidas mercadorias."
Tenho uma suspeita que não ocultarei à Câmara: parece que
este portanto aqui seria a tradução do francês pourtant, que em nossa
Iíngua não é mais do que entretanto; mas não assevero.
"69 - Para atenuar a crise de transportes e ajudar por
outro lado os produtores, o Governo entrará em acordo com
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o Governo de São Paulo para vender o estoque de café atualmente existente na Europa e amortizará proporcionalmente o
empréstimo da valorização."
Como vêem os meus queridos colegas, nem São Paulo escapou
ao plano.

''7C? - O Governo constituirá um estoque de café no
Brasil nos armazéns dos Portos de Santos e do Rio de Janeiro,
comprando café aos produtores e pagando-lhes em papel-moeda
conversível à taxa da Caixa de Conversão, e o ouro que for
recolhido, à medida que ulteriormente for vendido esse café,
será depositado na Caixa de Conversão, a fim de restabelecer
o funcionamento dessa Caixa, de modo a fazer gradual e continuamente a substituição do papel-moeda inconversível em
papel-moeda conversível.
O Governo consentirá que façam parte da administração
do Banco do Brasil, a fim de poderem acompanhar a execução
desse contrato, um representante dos bancos franceses e um
representante dos bancos ingleses."
Interessante: há, depois desta oitava cláusula, uma nota entre
parênteses, que me parece significativa, ou, até, comprometedora,
e que diz:
"(Esta cláusula pode ser suprimida, se a ela for feita
qualquer oposição)." (Riso.)
Segue-se a "Lei para Encampação dos Portos", que reza:

"O Governo é autorizado a encampar os portos que
gozam de garantias de juros, devendo o pagamento ser feito
em títulos exteriores de 5%, ouro, garantidos especialmente
com a taxa de 2%, ouro, percebida nas diferentes Alfândegas
da República e pela percentagem que couber ao Governo no
arrendamento dos ditos portos.
O preço da encampação não poderá ser inferior ao
capital reconhecido e aprovado de cada empresa, nem superior
ao capital que à taxa de 5% representar a indenização estabelecida pela Lei nf? 1.746, de 13 de outubro de 1869, e de acordo
com os respectivos contratos.
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"O Governo arrendará, durante um prazo max1mo de
30 anos, o serviço de exploração dos portos encampados às
companhias atualmente concessionárias, mas estas deverão
se obrigar a entregar mensalmente ao Governo pelo menos
50% da receita bruta, obtida com a aplicação das taxas estabelecidas nos contratos atuais. Não obstante, naqueles para os quais
sua dragagem constitui um encargo muito pesado, uma quarta
parte poderá ser destinada ao custeio desta operação.
Se as companhias que explorem concessões sob o regime
exclusivo da Lei de 13 de outubro de 1869 ... "
Também estas vieram à baila:
" ... aceitarem o pagamento em títulos exteriores, ouro,
o Governo fica autorizado a encampar os portos respectivos,
conformemente às cláusulas da presente lei.
Assinado .......... , ...... "
Sr. Presidente, a leitura desta carta - repito -, eu a fiz para
demonstrar nem só que não estava mal informado, como que não
sou um irrefletido e muito menos explorador de efeitos oratórios.
A Câmara toda ouviu a leitura e só me resta terminar, fazendo
um comentário rápido ao que se diz ou ao que disse aquele alto membro do Governo, que não sei quem seja, nem me interessa saber.
Ao contrário do que pensa esse alto membro do Governo, não
há apenas como meio de realizar tais operações a oferta direta do
credor ao devedor ou do devedor ao credor. Ao contrário, em regra,
essas operações, em toda a parte do mundo, têm sido conduzidas
pelos intermediários que as estudam, que fazem a navette entre credor
e devedor e daí percebem gordas comissões.
Daqui, do Brasil, que podemos saber a respeito desses trabalhos
e das Comissões e, de quem delas participa, quando tudo se passa na
Europa?
Ficamos apenas sabendo o interesse desses intermediários, que
não suponho sejam tão imbecis para mandar tudo isso ao Brasil - a
quem deviam mandar - sem estar devidamente habilitados ou passavelmente habilitados a fazer uma proposta dessas. Não sabemos daqui,
quais são esses intermediários; não nos interessa saber. Apenas nos basta
afirmar que tais propostas, repito, existiram, não diretas do credor
para o devedor, nem diretas do devedor para o credor, mas de quem
devia ou procurava fazer vingar esse projeto com todos os pormenores
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que eu acabei de ler à Câmara.
Varrida a minha testada, é possível que ainda me seja dado
prestar a meu País o serviço de mostrar, talvez em breve tempo, o Que
se oculta atrás do arrendamento dos portos e dos capitais já reconhe·
cidos e da forma, enfim, por que eles percebem a garantia de juros,
neste momento. Se coligir os dados para isto, será uma nota final ao
projeto que acabei de ler à Casa.
Pelo momento, basta-me isto.
Não fui mal informado, nem irrefletido; sabia o que fazia. Na
realidade, tal projeto existia, senão da parte dos credores, da parte
de alguém que, decerto, teria previamente sabido se entender com
eles.
Por ora, era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem! O
orador é cumprimentado.)
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Orçamento de 1 91 7:
Renovação do Funding Loan
13.10.1916
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Mário Hermes. (Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Carlos Peixoto Filho.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (*) (movimento de atenção)
pondera que não é que o terceiro turno do debate do Orçamento tenha tornado
indispensável o fornecimento de novas explicações à Câmara sobre a orientação
seguida pela sua Comissão de Finanças, mas é que, precisamente, porque agora,
votado, ele será remetido para o Senado, aparece a conveniência de completar
as explicações já dadas, o que pode servir ao menos para melhor inteligência da
aludida orientação.
Acredita o orador que se começa a compreender (e em todo o caso há
necessidade de compreender) que o preparo do Orçamento anual não pode ser
uma oportunidade para barretadas eleitorais, para concessão de favores ou para
encaminhamento de vantagens e benefícios mais ou menos pessoais, tampouco
é assunto que comporte diletantismos ou virtuosidades, pois é um caso decisivo
para a vida nacional e envolve questões de cuja solução depende, não raro, a própria
independência do País, se não a sua soberania.
A Câmara, em um incontestável movimento de desinteresse, e acompanhando a sua Comissão de Finanças, vem desde há alguns anos procurando imprimir
ao trabalho da elaboração orçamentária um certo cunho de unidade coerente e
um certo esp-írito de continuidade que, de fato, parecem imprescindíveis em um
país civilizado onde a política financeira é um capítulo indispensável da sua vida,
política financeira esta que é, qualquer que ela seja, sempre a negação do chamado
regime de expedientes, de irresolução, de inconstância, enfim, da falta de programa
preestabelecido.
Teve já oportunidade de dizer em certa vez que o Orçamento não pode
deixar de ser a expressão periódica de um plano de administração previamente
estabelecido, de um plano de governo e, agora, repetindo-o, acrescentará apenas
que esse Orçamento deve sempre e muito naturalmente espelhar a orientação
da política financeira a que acaba de aludir.
( *) Sinopse indireta do discurso.
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A Câmara, já no tocante à Receita, já no tocante à Despesa, tem feito, nos
últimos anos, prova de evidente dedicação patriótica. No que diz respeito à Receita,
ela, a partir de 1914, devendo enfrentar as dificuldades de um momento excepcional, buscou em primeiro lugar o aumento das rendas, ferindo de preferência os
chamados vícios, isto é, tributando especialmente o fumo e o álcool. Como isso
não tivesse bastado, viu-se ela forçada a, no ano seguinte, subverter na voragem
das despesas normais todos os chamados fundos especiais. E como isso ainda não
bastasse, em 1915, houve necessidade de elevar a quota-ouro dos direitos aduaneiros
e, finalmente, em 1916, permanecendo as despesas em grande vulto, foi a Câmara,
no que se Refere à Receita, obrigada, ao examinar o Orçamento, a verificar que
havia deficiência de rendas, já na parte-ouro, já na parte-papel.
Quer com isto acentuar que não se foi de chofre à exigência de novas
tributações, antes, só se lançou mão desse recurso, quando chegou o último momento que já não comportava possibilidades de adiamento.
Chegado ele, porém, e apurado de um modo geral que faltava renda e que
nessa deficiência havia ainda propriamente a falta de rendas-ouro, forçosamente
se impunham novas tributações e foi o que reconheceu a Comissão, trazendo ao
Plenário a possibilidade da escolha entre uma carga imposta às exportações, ou
podendo atingi-las, e uma sobrecarga exclusivamente sobre as importações.
A orientação da Câmara, desejando preservar a todo o custo a exportação
brasileira teria sido errônea? Pensa que não, porque, bem considerado o movimento
econômico do País, não é difícil verificar que, quando outras nações do continente
vêem efetivamente elevada em grande proporção a soma que representa o valor
da exportação respectiva, o Brasil não pode dizer outro tanto.
Assim, não falando no ano de 1912, em que a exportação brasileira se
elevou a mais de 74 milhões de esterlinos, verifica-se que, desde 1909, ela era de
mais de 60 milhões, ou, determinadamente: em .1909 - 63.724.000 libras; em
1910 - 63.091.000; em 1911 - 66.838.000; em 1913- 64.848.000; e caiu em
1914 a 46.526.000, elevando-se em 1915 a 52.970.000 e bom será que em 1916
atinja a 54 ou 55 milhões de esterlinos.
Como se vê, está o algarismo longe daquela média anterior, de mais de
60 milhões.
Foi, decerto, atendendo a essa situação excepcional, que a Câmara se
manteve irredutível na orientação a que aludiu, de preservar a exportação brasileira
de encargos de quaisquer novos tributos.
Já teve ocasião de dizer que, devendo poupar a exportação, não ficava o
embaraço da escolha: precisando o País de renda-ouro, esta só podia ser obtida
JYlediante uma sobretaxa nas importações.
Foi a proposta da Comissão de Finanças.
E a tal propósito é oportuno expor com bastante clareza e simplicidade
à Câmara e à Nação por que entendeu a Comissão fazê-lo, desde logo, em vez de
seguir os conselhos que a ela e à Câmara eram repetida e insistentemente oferecidos
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e que se consubstanciavam na seguinte fórmula: atravessar o exercício de 1917
com os recursos constantes da proposta do Governo e deixar para pedir quaisquer
novas imposições ou tributações só em 1918.
Isto não só seria contrariar de frente os propósitos do que se pode chamar
uma política financeira; quer dizer - os propósitos de ter uma visada um pouco
mais alta e um pouco mais larga que passasse além do momento imediato, como
também era aceitável, por se haver verificado que os recursos arrolados para 1917
não eram recursos normais da Receita, figurando aí também títulos do funding
e dois milhões de libras esterlinas depositadas pelo Governo em Londres.
Fora adiado durante dois anos o recurso aos novos encargos e tributações;
chegara o momento em que toda a gente clamava, não há exagero na expressão,
clamava pela renovação do funding ou nova composição com os credores estrangeiros e quantos se opunham deliberada e decididamente a qualquer nova composição
quiseram, ao mesmo passo que o faziam, mostrar que tinham a serena coragem
de encarar desde logo o futuro desenvolvimento financeiro da vida de um povo
livre e, falando francamente à Nação, pedir-lhe desde logo os sacrifícios julgados
indispensáveis.
Há, porém, uma terceira razão, a que aludiu, diante da Câmara, e que,
na forma do costume, foi absolutamente esquecida pelos hábeis e convencidos
conselheiros, e essa razão é a de que, dado mesmo qua ·a Câmara se tivesse resolvido
a aumentar a Receita-ouro ou a parte-ouro do Orçamento da Receita, na medida e
na proporção em que havia sido pedido esse aumento em segunda discussão, ainda
assim a Câmara ficava, cientemente, no dever, na obrigação de, em 1917, isto é,
ao ter de preparar o Orçamento para 1918, criar ou encontrar recursos em papel
que devessem corresponder a algumas dezenas de mil contos de réis.
Ainda que a Câmara se tivesse resolvido a votar o Orçamento qual fora
proposto em segunda discussão, elevados todos os recursos normais em ouro a
mais de 90 mil contos, ainda que, em 1917 para 1918 esses 90 mil contos, ouro,
continuassem na Receita, a parte-papel dessa Receita, para fazer face às despesas,
necessitaria de um esforço seguramente de 50 mil contos.
A Comissão de Finanças, sabendo que: em 1917, para preparar o Orçamento
de 1918, haverá necessidade de recorrer a novas tributações ou ao desenvolvimento
das atuais, para pedir ao País algumas dezenas de mil contos, papel, pensou ser
acertado, prudente e razoável não deixar para essa ocasião a solicitação também
de algumas dezenas de mil contos, ouro, Entendeu que seria sensato dividir esses
encargos, aproveitando o momento atual para pedir uma parte deles ao País e
deixando a restante para ser pedida em 1917, para 1918.
Esta razão imperou decisivamente no ânimo da Comissão e acredita o
orador que foi partilhada pela Câmara dos Srs. Deputados.
Com efeito, se assim não se fizes~e. restringindo o pedido de receita-ouro às
proporções a que foi restringido, com o s.er baixada de 65% para 55% a quotaouro dos direitos aduaneiros, 3 Câmara teria seguramente em 1917 de reclamar à
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Nação, ao povo brasileiro, mais alguns recursos em ouro, além daquelas dezenas
de mil contos, papel, que terão de ser solicitadas, naturalmente, desse mesmo povo,
dessa mesma Nação.
Dada a natural relutância do povo em compreender as dificuldades de
cada momento financeiro, de compreender, sobretudo, com a consciência livre e
esclarecida, quais as suas próprias obrigações, entenderam Comissão e Câmara
que mais valia graduar esses encargos como entenderam seria prudente ficar no
depósito em Londres, e no restante de títulos a emitir, e deixar tudo para pedir
em 1917, para 1918.
De resto, não seria bem uma política, não chegaria a ser uma concepção
proceder assim; seria, pouco mais ou menos, a inércia, seria o· que se tem feito até
agora: adiar dificuldades.
Se isso é errôneo, por assim dizer, inconfessável em um indivíduo, criminoso
se torna da parte de uma nacionalidade jovem, forte, capaz de trabalhar e que
precisa simplesmente que lhe digam a verdade sobre sua situação, e que os seus
governantes tenham a coragem de compreender onde está o interesse nacional e
se convençam de que este se não encontra naturalmente, como jamais se encontrou
em parte alguma, na falsa opinião dos que gritam e têm recursos e meios de se
fazerem ouvir, e sim na opinião legítima, nos interesses largos e profundos da
grande massa do País, que esta não tem aqueles meios de gritar, de se fazer ouvir.
Esse discernimento é que tem faltado, mas é preciso que, afinal de contas,
ele exista.
A Comissão de Finanças e a Câmara julgaram que era chegado o momento.
Se erraram, ainda bem; aí está o recurso do Senado. O Senado corrigirá essa obra
se o entender; o Senado fará o que o incitam a que faça: mandar que a Nação,
em 1917, continue a viver dessa mesma vida artificial, servindo-se desse restante
de títulos de funding a emitir e considerados como Receita, mas que são títulos
da moratória, do atraso, da fraqueza do País, e lançando mão, ao mesmo passo,
do depósito feito em Londres, incorporado às fontes de Receita para 1917.
A Comissão de Finanças da Câmara fica bastante tranqüila, na certeza
de que pelo menos a sua decisão ou a decisão a que conduza a Câmara, é uma
dessas facilmente revogáveis, ou modificáveis pela sabedoria do Senado.
A responsabilidade da Câmara seria muitíssimo maior, se não soubessem
que há alguém para quem se pode apelar e se a sabedoria do Senado não bastasse,
não faltaria recurso a processos tão queridos, que já se estão tornando familiares;
repetir-se-ia aquele velho modelo da república ateniense, suprimindo-se virtualménte o sistema representativo e, em vez de submeter as questões sérias e difíceis à
deliberação real, efetiva e positiva do Congresso Nacional, far-se-ia deste a chancela
das opiniões preparadas, elaboradas à la diab/e, ao sabor dos interesses privados,
chancela que seria exercida, repetindo-se aquele exemplo a que acaba de aludir
e que entretanto, analisado pelos homens que sabem ler um pouco na História,
parece que só pode levar à ruína e à dissolução.
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No rápido tempo de que dispõe, não pode o orador atender senao a doiS
ou três pontos mais salientes da questão; mas apesar dessa angústia de tempo,
é preciso que se repita ainda uma vez aquilo que uma, duas ou três vezes tem
tido oportunidade de dizer à Câmara.
É evidente que o homem político que se arriscasse a formular um juízo
e a enunciar uma opinião, sem o exame completo, tanto quanto possível, dos
dados do problema por ele estudado, seria um tolo; mas, se depois de o ter feito,
ele julgasse estar de posse da verdade absoluta, ter apreendido e apanhado todas
as faces do problema, enfim, ter o seu juízo certo e intangível, não seria um tolo,
senão positivamente um louco.
Faz, realmente, inveja a segura firmeza com que freqüentemente se percebe
que diversos compatriotas falam definitiví;lmente acerca desses assuntos.
Não tem o orador a mínima dificuldade em confessar que, durante o
período em que teve lugar a elaboração orçamentária, pode dizer de si próprio
que refaz os seus estudos a cada momento, seguramente a cada dia, que quase
quotidianamente verifica os dados com que lida e que quanto mais estuda esses
problemas com os estorvos naturais à sua incompetência (não apoiados gerais),
quanto mais neles se detém mais sente a dificuldade de apreendê-los em todas
as suas faces.
Por isso, repete, é para se invejar a segura, tranqüila e serena firmeza com
que tantos se apresentam a cada passo, como possuidores da verdade absoluta,
tendo, por assim dizer, domesticada a verdade, fazendo dela o que querem, dominando-a, dirigindo-a e sugerindo-lhe os seus movimentos ...
Infelizmente, não compartilha dessa segurança; ao contrário, receia errar
e, exatamente porque o receia, é que agora alude à tranqüilidade que lhe dá a
certeza de que essa obra que vai ser votada pela Câmara terá de ser submetida à
crítica e revisão do Senado, recordando assim aquela ironia alegre, com que o
saudoso David Campista dizia, que o menor defeito de uma lei brasileira era ser
inconstitucional, pois contra isso há o recurso para o Supremo Tribunal, ao passo
que contra a inconveniência não há tal recurso.
Refazendo quanto. lhe é possível, diante da Câmara e da Comissão de
Finanças, as diversas fases do trabalho a que se entrega por obrigação, imposta
pelo voto da própria Câmara, deve aludir ainda a outras considerações que surgiram
quando foi resolvido propor o recurso à elevação da quota aduaneira em ouro
para acudir às deficiências da Receita nessa espécie.
Já frisou que a questão foi colocada sob um ponto de vista em que não
sobrava o embaraço da escolha; mas isto não quer dizer que não fosse encarado
o problema mesmo por seu aspecto econômico.
Propagou-se a convicção de que, terminada a guerra, tudo voltaria aos
eixos nesta feliz terra do Brasil. Está toda a gente convencida de que depende
da terminação do conflito europeu a volta do regime anterior.
O regime anterior não está tão afastado que alguém possa ter esquecido
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do que era o regime que, por exemplo, em 1913, computadas as somas em papel,
levava o País a importar 1.007.495:000$, ao passo que exportava 932.730:000$.
Quem conhece o ABC destes fenômenos vê que o orador não disse qualquer
novidade quando expôs à Câmara que a guerra apanhou o Brasil no momento em
que tinha chegado ao paroxismo de uma crise grave, de sorte que, de certo modo,
como que ela só serviu para atenuar os maus efeitos da crise.
O fato é que ninguém se deve iludir a tal respeito.
Montavam as importações, habitualmente, em papel, a menos de 700.000
contos de réis; foram a mais de 700.000_:000$ em 1910 e 1911; em 1912 ultrapassaram 900.000 contos de réis, e em 1913 excederam 1.000.000 -de contos.
No ano corrente, devem voltar ao algarismo de 750.000 a 780.000; quer
dizer: as importações, em seu valor papel, já correspondem ao que era anteriormente. O que não corresponde à renda aduaneira é a queda do aproveitamento em
relação ao valor das importações.
Nos oito meses de 1916, cujo resultado já é conhecido, a exportação,
que em igual período de 1915, atingira a E 31.420.000, subiu apenas a E
33.697.000, e nos oito meses de 1916 há uma diferença pouco maior de E
2.000.000 a mais.
A importação de mercadorias naqueles mesmos oito meses de 1915 montara
a E 19.250.000, e já nos oitos meses do ano corrente ela subira a E 25.209.000,
o que representa, portanto, um excesso de E 6.000.000, aproximadamente, em
1916.
Vê a Câmara: ao passo que as exportações aumentaram de 2.000.000,
as importações já subiram de 6.000.000. Procurou o orador decerto prolongar
os cálculos, conjeturalmente, até o fim do ano, e chegou ao seguinte: se os últimos
quatro meses de 1916 produzissem um resultado igual ao apurado no mês de agosto
deste ano corrente, haveria em 1916 -importações E 39.189.000, representando
um aumento,em relação a 1915, correspondente a 30,2%.
A exportação nessa mesma hipótese montaria a E 51.601.000, correspondendo apenas a 97.4% sobre 52.970.000, total do ano de 1915. Não só não
aumentaria, como-até diminuiria de 2,6%.
Se, porém, os mesmos quatro meses do ano tivessem um acréscimo equivalente ao que revelaram os quatro últimos meses do ano passado, já os resultados
seriam outros; nessa segunda hipótese, a exportação subiria a E 54.757.000,
aumentando apenas em 3,3%, ao mesmo passo que a importação subiria a E
39.073.000, ou mais de 29,8% que em 1915.
Trouxe esses algarismos para, ainda que muito rapidamente, fazer compreender à Câmara o seguinte: os outros fatores da balança internacional de contas
devem ser mais ou menos, em 1916, o que foram em 1915; de tal sorte que se nesse
fator que faz parte daquela balança - importação e exportação de mercadorias se neste fator houver um desequíl1brio resultante do aumento apenas de dois ou
três milhões, no máximo, na exportação, ao passo que a importação aumente
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de nove milhões, isto não poderá deixar de determinar uma grave perturbação
econômica, que se refletirá naturalmente na queda das taxas cambiais, porque
a esse determinismo ninguém foge, e que produzirá à la longue, dentro de um
período um pouco mais largo, os efeitos desastrosos, que produziu aquela crise,
culminante em 1913. Estas considerações visam assinalar que foi escolhida a
supertributação da importação, de certo modo, forçada a Comissão pela orientação
que seguia a Câmara, de que não era razoável tocar, nem com uma flor, nas exportações brasileiras, mas, se assim não fosse, ter-se-ia de agir da mesma forma, porque:
primeiro, não é crível que esse aumento da quota-ouro nos direitos aduaneiros
possa determinar qualquer diminuição no volume ou valor da importação em
1917; segundo, se de fato houvesse possibilidade dessa influência sensível ao ponto
de diminuir esse valor ou esse volume, tal efeito não seria maléfico, seria antes
benéfico, porque evitaria a desorganização econômica a que acaba de aludir, em
seus efeitos muito mais perniciosa do que os que porventura resultassem da
restrição das importações brasileiras no ano próximo.
Disse, porém, que essa agravação não poderá influir na marcha das importações e não o disse como de hábito se afirmaram essas cousas, simplesmente
pelo prazer de se afirmar, mas porque recorreu a todos os processos de que poderia
dispor para verificar o fundado de tal conjetura.
Como a Câmara viu, é possível ou provável que a importação monte, em
1916, a 39 milhões de libras esterlinas; a Câmara sabe ainda, pelos dados já publicados, que o País importou, em 1915,30 milhões de libras esterlinas e uma pequena
fração; os preços em ouro subiram, em 1915, para 1916, e ainda mais que a quota
aduaneira-ouro foi aumentada de 35% para 40%; e, a despeito desses fatores, a
importaçao se elevou. É, pois, razoável supor que um novo pequeno aumento
na referida quota não possa nem deva determinar a baixa da importação, a que
toda a gente alude como a um espantalho.
Resta um único ponto a ventilar, isto é, que há uma pequena agravação
no custo das mercadorias, isto já tem sido dito, redito, publicado e republicado
umas dezenas de vezes, mas é perfeitamente inútil esquecer que há uma única
figura eficaz, que é a repetição, porque a Comissão vem, pelo seu relator, expõe
os algarismos, fá-los publicar, passa-se um período de 48 horas e, ao cabo de três
dias, a calúnia (a calúnia em relação aos fatos), ressuscita, levanta-se, alça o colo
precisamente como se nada tivesse havido.
Depois de trazidos ao conhecimento da Câmara os algarismos provando,
pelas tabelas levantadas, não ser possível que a elevação da quota-ouro, mesmo
a 65%, que era ainda discutida em segundo turnc, produzisse uma agravação
correspondente a mais de 10 ou 12% sobre o custo das mercadorias, ouviu, dois
ou três dias após, a mesma cantilena de que se ia aumentar em 30% o preço do
gênero de primeira necessidade.
Voltou a repetir à Câmara que na Associação Comercial do Rio de Janeiro,
onde muito naturalmente estes assuntos são estudados e discutidos com interesses
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legítimos, porque tocam aos comerciantes que dela fazem parte, foi organizada,
exibida, uma tábua demonstrativa do aumento do preço de custo que deveriam
ter vários objetos, graças à elevação da quota aduaneira em ouro de 40 a 65%.
Não é preciso dizer que, levantada como foi, por um dos mais inteligentes comerciantes da praça, essa tábua, naturalmente não foi ele escolher gêneros em que
a agravação fosse menos sensível.
Não é conjetura ousada asseverar que escolheu aqueles gêneros sobre os
quais a influência se manifestaria mais acentuadamente; era seu direito.
Com a taxa de 65% ele achou duas ou três mercadorias, cujo aumento
de custo corresponderia a cerca de 14%, apenas dois ou três em uma longa lista,
não mais de dois ou três, em que corresponderia a 13, 12 e 10%, e nas restantes
a 9, 8, 7, 6, 5%, etc.
Sendo, como disse, razoável supor que houvessem sido escolhidos os artigos
em que a agravação mais se fizesse sentir, e feitos os necessários cálculos, a conclusão é que, para que o aumento corresponda aos 14%, em que incidem dois ou três
gêneros da tabela, é mister que em mercadoria de custo no Porto do Rio de Janerio,
igual a 100$, as taxas aduaneiras importem em 160$. É uma porcentagem fortíssima, que deve ser, realmente, excepcional.
Prolongado o cálculo com relação à taxa de 55%, verifica-se que, ainda
nesta pior hipótese, rara e excepecional, de pagar 160$ de direitos por um objeto
que custa 100$, haveria um aumento correspondente apenas a 8,5%.
No comum, porém, das mercadorias, o aumento seria de 2, 3, 4, 5 e 6%.
Ora, se a elevação do preço das mercadorias, na Europa, e o encarecimento
dos fretes, influindo no preço, no Porto do Rio de Janeiro, trazendo um aumento
do dobro e, às vezes, de mais, não pôde impedir que as importações de 30 milhões,
em 1915, devam subir a 37 ou 39 milhões, em 1916; não é lícito, ao orador, pelo
menos, que não dispõe de outros recursos metafísicos para argumentar e para
concluir, não é Iícito supor que esse pequeno aumento no custo da mercadoria,
correspondente a 2, 3, 4, 5 e 6%, possa determinar um entrave à importação, de
maneira que seu volume e seu valor diminuam de tal forma que a nova medida
se torne contraproducente.
Esses eram os pontos capitais feridos pelos que argumentavam contra a
elevação da quota-ouro.
Pretendia o orador, se tivesse tido oportunidade de falar em momento
próprio, o que não fez para não alongar a discussão, pretendia, ainda que rapidamente, expor à Câmara o que diz respeito à taxa de transporte proposta pela
Comissão de Finanças e retirada posteriormente, graças ao veto à medida,oposto
por duas grandes Bancadas.
Basta dizer o seguinte:
A nova taxa foi fortemente combatida e combatida com grande cópia
de argumentos da natureza desses a que já uma vez aludiu, e aos quais é muito
difícil responder. Dizer-se, por exemplo: "É uma taxa iníqua; é uma taxa extorsiva;
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é uma taxa que determinará a ruína econômica do País"; não se sabe como responder a isso, em uma discussão!
Antes de propor a adoção dessa taxa, fez o orador o que podia fazer, isto é,
lançar mão de dados numéricos e algarismos, para poder verificar a quanto montava
0 total dos fretes ferroviários pagos nas estradas de ferro do Brasil; concluiu que,
em média, esses fretes importavam em cerca de 170.000:000$ por ano. Procurou,
então, calcular, ao menos aproximadamente, o valor das mercadorias transportadas,
sobre o qual recaem, e encontrou - que o valor. dessas mercadorias que pagam de
frete 170.000:000$ não pode ser inferior a 2.100.000:000$ ou 2.200.000:000$,
de onde se verifica que, aproximadamente, os fretes devem representar cerca de
8% do valor das mercadorias.
Reduzida a algarismos a influência dessa taxa, não parece que se possa
dizer seja de tal modo espantosa, visto como mais de 10% sobre esses fretes corresponderiam a ser elevada à razão percentual de 8% para 8,8%, isto é, um aumento
relativamente pequeno.
Isso dito, e devendo terminar. pede à Câmara tolere que chame a sua
atenção ainda uma vez para os maus processos de discussão habitualmente usados
ao se ventilarem assuntos de importância capital para a vida da nacionalidade.
Em primeiro lugar assinala a inconstância com que a opinião se faz e se
refaz.
Não há muito tempo, afigura-se-lhe que toda a opinião delirava, manifestando profundo júbilo ante a idéia de que se deviam aplicar os compressores sobre
a Despesa Pública, reduzindo-a em cerca de 40 ou 50 mil contos.
Houve um período em que toda a gente defendia, como uma orientação
extraordinária, admirável e encantadora, essa de reduzir, por meio de cortes no
pessoal, porque não havia outro meio, 30 ou 40 mil contos na Despesa Pública.
No momento atual já não é a mesma cousa, parece que a opinião delira
no sentido contrário, e tudo quanto é relativo à redução dos vencimentos dos
funcionários adidos já se vê descrito com cores que só emprega quem escrever
sobre crimes nefandos e horrorosos.
Isto quanto à inconstância.
Quanto à capacidade do trabalho, pode-se dizer em resumo que, se os
antigos sentenciavam - Ars longa, vita brevis - agora se deve afirmar, construir
é difícil, demorado, se não mesmo antipático; criticar, destruir, demolir é fácil
e simpático a toda a gente.
O gesto de demolição deve ser aparentado com essa curiosidade infantil,
que faz com que a criança quebre os brinquedos para ver o que trazem dentro,
como quebram os relógios para saber como é que as malinhas trabalham.
Quais os efeitos dessa tendência?
Na Monarquia, o Partido que estava em oposição dizia do Imperador,
do governo, em geral das instituições, de tudo que se passava, causas horrorosas.
Não poupava fatos nem pessoas e de tal modo se havia que a opinião geral
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se convencia de que estava sendo a Nação dirigida por uma coorte de criminosos.
Isso, porém, até o momento em que esses que achavam que o imperante
era um salteador e que os estadistas do Partido contrário não mereciam a menor
consideração, até o momento em que esses passavam a ocupar os postos de governo;
então deste lado havia um evidente ai ívio; eles tinham virtualmente engolido todas
as cousas tremendas que acabavam de dizer.
O imperante, porém, o governo, as instituições não descansavam, porque
os que desciam do Poder e que passavam para a oposição, recomeçavam a dizer
as mesmas cousas. (Riso.)
Foi assim que se desmoralizou o regime da Monarquia no Brasil.
Não tem o orador autoridade excepcional para dizer à Câmara, mas está
a repetir o que todos os observadores têm verificado. Foi assim que se desmoralizou
o regime, ao pc:1to de, quanto ele caiu, ninguém se moveu em sua defesa, tendo-se
antes a impressão de que, em um País governado havia 50 anos por uma Monarquia
liberal, não existia quem fosse monarquista.
Não parecerá que a mesma cousa está sendo feita com a República, dada
a mania fácil de não estudar, de reduzir os grandes problemas a pequenas questões
pessoais, a mexericos, assim procedendo por uma razão simples, porque isso é
fácil, está ao alcance de todas as inteligências, ao passo que a outra tarefa é um
pouquinho mais difícil? ...
Não parecerá a cada qual, à Câmara sobretudo, que se está a querer fazer
a mesma cousa com o regime republicano? Que resta hoje?
Para que cousa querem apelar? Para a volta ao p,arlamentarismo? Mas,
nunca o Brasil saiu dele (apoiados). E é por isso que vive pessimamente até hoje
neste regi me!
Para a volta à Monarquia? Então já foi esquecido o que era?
Cumpre definitivamente deixar de adorar esses deuses falsos que arruínam
todas as nações. Francamente, é preciso, de verdade, queimar esses ídolos, sem o
fazer como aquele castelão ignorante que dizia tê-los queimado, mas que escondia
em um cantinho da casa o velho ídolo a que ia render culto a desoras.
Queimem de verdade esses ídolos, resolva-se a Nação a ser corajosa, forte,
capaz de encarar os fatos de frente e de ter pelos homens, pelas cousas, a deferência
que entre si se devem todas as pessoas educadas, ao invés de ter essa deferência
dividida na bajulação diante dos poderosos e no desprezo diante dos que não o
são, na adoração fetichista que se faz a quem conta com o dinheiro, a força, ou o
gládio forte para punir, ao mesmo tempo que o desrespeito e a irreverência são
reservados aos que não dispõem desses recursos poderosos. (Muito bem.)
~ urgente fazê-lo, e porque se está tratando de uma questão sempre importante e porque é um momento delicado para a nacionalidade, anima-se o orador a
enunciar este juízo em Iinguagem despretensiosa e singela.
Lembra-se ter lido em uma obra bastante corajosa, do Sr. Romain Rolland,
sobre a guerra atual, um conceito que ele exprime mais ou menos nas seguintes
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palavras: quando uma nação é assaltada pelo flagelo da guerra, essa nação não tem
necessidade somente de defender as suas fronteiras, mas tem também necessidade
imediata de defender a sua razão, a sua justiça e o seu senso comum, porque tudo
nesses momentos e no momento da guerra leva à paixão, a causas insensatas - e
por que não dizer o termo forte, ainda que pouco respeitoso: à tolice?
Não há muito tempo, quando, contra a opinião do orador, o Congresso
votou o papel-moeda, o argumento que se empregou dentro da Câmara foi este:
que o País estava virtualmente em guerra. Agora reclama a justeza do argumento
e pondera: o Brasil está em guerra somente para emitir papel-moeda, mas não
está em guerra para pagar novos impostos e aumentar os encargos atuais?! Se
todas as nações civilizadas têm de defender as suas fronteiras, a sua razão, não
é talvez inoportuno recordar que é tempo de iniciar um movimento paralelo a
esse, tão belamente iniciado pelos moços brasileiros quando se alistam, precisamente tendo em mira a defesa das fronteiras. Será preciso que a outros moços se ensine
a intrepidez de defender o seu próprio pensamento, para que esta Nação não
continue a ser uma grande sociedade de elogio mútuo, e haja coragem de dizer a
verdade, quando deva ser dita, sem melindrar e sem magoar a quem quer que seja.
No caso orçamentário especialmente, teve de aludir a isso, porque queria
dizer que, tanto para a defesa de fronteiras, como para a defesa da razão e pensa·
menta, o improviso não é cabido.
E se não fosse o receio de intervir em assunto em que é verdadeiramente
profano diria até unindo as duas considerações que, pedindo ao País o aumento
de seus recursos em ouro, a Comissão de Finanças ainda o fez por este motivo:
porque não quis esquecer que entre as necessidades saldáveis em ouro é criminoso
deixar de incluir a que se refere à defesa nacional, defesa que não se faz decisivamente, definitivamente e positivamente só com o alistamento de milhões de
voluntários, e o seu adestramento apenas.
Adestrá-los, não lhes dando - diga-se o nome - o número de canhões
necessários para que eles os manejem e se defendam é prepará-los, sem armas e
munições, para serem o que se chama- chair à canon.
Para uma como para outra defesa, é preciso prévio preparo. Ora, para que
o Brasil se prepare à defesa de suas fronteiras, como à defesa da sua razão e pensamento toda gente está de acordo - é verdadeiro truísmo, o de que se precisa é de
instrução em todos os seus graus, e de um aparelhamento militar consentâneo;
ou seja dito em uma fórmula única, resumida: o que há mister é de educação
pessoal, porque esta abrange todo o aparelhamento popular; não é, afinal de contas,
senão a expressão superior e decisiva da cultura e do ensino cívico.
Mas se quem quer ter educação popular, ser capaz de fazer a defesa nacional,
de fazer leis e cumpri-las, enfim, de se governar automaticamente, carece não
esquecer de que esses serviços, mais do que quaisquer outros, exigem aquelas duas
condições fundamentais, a que já aludiu, em certo tempo, um velho escritor muito
conhecido e que são: dinheiro e mais dinheiro.
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Como poderão fazer? Como querem tornar o País capaz de receber o
aparelhamento militar, como querem cuidar do grande problema da instrução
pública ou popular em todos os seus graus sem este recurso capital?
Dir-se-á, como se diz todos os dias: "Mas é rudimentar, é grosseiro pretender
arranjar dinheiro criando novos impostos".
Acha o orador curiosa a alegação, e desejaria descobrissem outros processos,
como se há de conseguir dinheiro.
Pensa que ninguém mais sonha com empréstimos: assim, ou se há de reduzir
a Despesa, ou se há de aumentar a Receita.
Se, de fato, aquele velho chavão empregado por todos os oposicionistas o de que a capacidade tributária do País está esgotada - representasse a verdade,
confessa que a despeito disso não recuaria, esgotado ou não, se a defesa do País
estivesse em jogo, iria pedir recursos ao imposto, não tinha outro caminho. Isso,
porém, não passa de um chavão; o que se averiguou na segunda discussão, examinada a questão com algarismos, foi que, cotejado o total do imposto pago pelo
povo brasileiro com o total do rendimento de seu trabalho e da fortuna, como
se faz em toda a parte do mundo, representa uma insignificante percentagem de
12%, o que não é uma maravilha, sobretudo neste continente americano.
Desde 1914 vinha sendo reclamada a compressão das despesas. Essa se
tem feito na medida do possível. Dizem aqueles que estudam, não com abstrações
superpostas umas às outras, mas determinadamente cada um dos capítulos do
Orçamento da Despesa, que essa compressão chegou ao seu extremo limite: as
economias feitas representam alguns mil contos de réis, e as necessidades se
contam por dezenas de mil contos. Que havia de fazer a Comissão, que havia
de fazer a Câmara, senão pedir recursos a esse povo que, repete, se estava em
guerra para emitir papel-moeda, é preciso que esteja em guerra para ver aumentado
o seu encargo tributário ?
Essa obra de defesa é imprescindível fazê-la urgentemente, e toda a Câmara
dos Deputados precisa, deliberadamente, encará-la por todas as suas faces, como
quem encara com serenidade e calma um problema posto diante de si e que, não
resolvido, há de 'levá-lo à ruína muito proximamente.
Usando da palavra, neste último turno, quis dizer à Câmara as razões pelas
quais orientou o seu modo de proceder como delegado da Comissão de Finançasfalando também da orientação que essa Comissão entendeu de ter, no tocante
ao assunto orçamentário.
Faz votos para que, na outra Casa do Congresso, já não na Câmara, se
descubram outros processos -ou de reduzir, de fato, a Despesa, de mais algumas
dezenas de mil contos, ou de encontrar recursos para o equilíbrio orçamentário,
sem pedir novas tributações ou encargos ao povo brasileiro.
Buscou cumprir o seu dever e esta última advertência, que se permitiu
fazer, fê-la e é ainda obrigado a se repetir, porque o seu patriotismo não costuma
pedir meças a quem quer que seja; tem-no por conta própria; procurou sempre
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orientá-lo naquele sentido, que considera ser o melhor e, enquanto não verificar,
ou for convencido de que está errado. perseverará nesta mesma norma de conduta.
Cumpre o seu dever, como delegado do Legislativo e membro do Legislativo,
expondo, dando as razões pelas quais chega a determinado juízo.
Não fica uma linha aquém deste limite, e não vai uma linha além, não faz
mais do que isto.
Desse dever, porém, ou desta parte de seu dever, como representante da
Nação, o orador se tem desobrigado, a seu ver e tanto quanto pode supor, até o
momento atual.
Deseja que outros possam fazer melhor, e assim conseguir com mais facilidade alcançar o objetivo comum: a grandeza nacional. (Muito bem; muito bem.
O orador é vivamente cumprimentado.)
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ASPECTOS POLÍTICOS
E ADMINISTRATIVOS (1912-1915)

Eleições no Estado de Goiás

22.05.1912
O SR. CARlOS PEIXOTO FILHO (movimento geral de atenção)
Sr. Presidente, seguramente V. Exa. não me taxará de ingênuo
por vir discutir um parecer acerca de um caso eleitoral em meio das
tumultuosas votações com que aqui se têm feito depurações, terceiros
escrutínios, criações deliciosas de reformas eleitorais à la minute.
Mas eu tenho o péssimo costume de tomar a sério os deveres
que me são impostos e, sorteado membro da 6a. Comissão de Verificação de Poderes, nem porque para isto só tenha concorrido a
sorte, eu me posso julgar menos um delegado da Câmara, trabalhando
honestamente, não só neste, mas em todos os demais casos em estudo
naquela Comissão. Não sei realmente como poderia explicar a mim
o calar-me neste momento, por mais que tenha certeza que nós não
estamos no regime dos poderes limitados que a Constituinte nos deixou
escrito em 1891. Tenho certeza disto e é com certo prazer, dada a
minha velha e persistente paixão pelo presidencialismo, que eu constato
não estarmos mais naquele regime. Constato, principalmente para que
amanhã, quando alguém, pretendendo fazer a história política do
Brasil, percorrer a coleção dos pareceres desta Legislatura, esse curioso
não tenha a tentação de analisar todas essas causas mais ou menos
difíceis de compreender e atribuir esses erros e defeitos à forma de
governo que eu julgo ainda até hoje ser a melhor entre todas as explanadas e difundidas em todo o Universo. (Muito bem.)
Neste reconhecimento de poderes, se eu tivesse direito - que
não tenho, sou o primeiro a reconhecer -, neste reconhecimento de
poderes, repito, se tivesse o direito de censurar a Câmara, eu poderia
com justa razão dar aos que o acompanham a medida real daquilo
que eles podem esperar da Legislatura que ora enceta os seus trabalhos.
Não veja V. Exa., Sr. Presidente, não veja nenhum dos meus
colegas no tom em que enuncio estas palavras, ou no fundo que elas
procuram traduzir, nenhum intuito sequer de censurar a Câmara.
Dela fazendo parte, e pretendendo continuar aqui a prestar os
meus serviços nesta Legislatura, eu não teria o direito de vir fazer
ásperas censuras, porque, razoavelmente, me poderiam responder que
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em ta1s cond1çoes o cammho sena outro a seguir por um homem
dos seus deveres.
Eu não entendo assim; mas, evidentemente, quando, por delegação dessa mesma Câmara, tenho que agir, estando convencido, como
toda a gente está certa, aqui e fora da Câmara, que não o fiz, que
não agi, que não trabalhei naquela Comissão senão rigorosamente,
como quem acredita nas velhas verdades que nos ensinaram, a mais
elementar das quais é a de que a nossa missão individual é de cumprir
cada um o seu dever, pouco importando qual seja o resultado da massa,
da assembléia. Tendo, portanto, agido nessas condições e com esse
intuito, eu não me julgaria no direito de esconder esta justificação
que devo à mesma Câmara.
Tomei a sério, repito, aquele papel e acreditei que poderia
encontrar aquilo que todos os Srs. Deputados estão fartos de proclamar
como seu ídolo a já cediça verdade eleitoral. Não tive apenas que
estudar as eleições do Estado de Goiás, onde, por infelicidade minha,
parece que consegui afinal desagradar a todos os contendores. Isto
sucede a quem, sem outro critério que não fosse o de buscar a justiça
e a verdade, tinha de agir de acordo com ele. Mas não foi este o caso.
Tomei parte em muitos outros e faço empenho em declarar à Câmara
que julgo ter bem cumprido meu dever, com rigorosa honestidade,
qualquer que seja o resultado do voto da Câmara, e isso é pelo menos
o meu direito, sendo que estaria pronto, estou pronto, estarei pronto
a discutir, em bom terreno, com disposições idênticas às minhas,
com quem o quiser fazer, qualquer daqueles casos eleitorais.
Caso houve - e aproveito a oportunidade para me referir assim
indiretamente a ele - em que mais se tem dito fora do que se disse
na Comissão. Eu não podia conhecer senão do que lá se discutia.
Caso outro houve, repito, e esse é o que agora nos ocupa, em que,
a despeito da grande autoridade que sobre mim tem o meu venerando
Golega Sr. Francisco Portella, eu não podia me resolver a aceitar o
seu conselho. Ele me aconselhava a mim, ou melhor, nos aconselhava
a todos, que não esqueçamos neste momento a prudência, que proclamou em belas palavras ser a excelente de todas as virtudes humanas.
Não direi que tenha sido sempre este o meu feitio.
côns~io

O Sr. Francisco Portella- Manifestei minha opinião.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Eu disse que meu honrado
colega aconselhou a todos nós a prudência. Empregarei outra forma.
O meu honrado colega, a quem rendo as minhas mais sinceras homenagens de respeito e estima, disse, na leitura que fez da justificação do seu
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voto, que nenhuma outra virtude podia exceder a da prudenc1a, e eu,
tomando a mim a parte que me incumbe desse conselho, lhe responderia que não me disponho, quando se me confia o cumprimento do
dever, a agir com outro critério quo não seja o da pureza de intenções,
o da honestidade, para chegar ao conhecimento da verdade.
Assim foi que, devendo estudar este caso de Goiás, tive o mau
gosto de querer fazê-lo de acordo com as teses estabelecidas em casos
anteriores, que eu já tinha examinado, e atualmente, com teses que
já estavam consagradas pela própria Câmara por meio do seu voto. A
consagração pela Câmara, devo dizer, às vezes, neste primeiro tumulto
de reconhecimento de poderes, não obedece realmente a um critério
lógico, determinadamente seguido. Assim é que hoje vi que quase
toda a Câmara, ou muita gente, reclamava contra a votação que nós
dávamos em favor da conclusão, creio que de um dos pareceres relativos
a eleições realizadas em São Paulo, mandando que se remetessem
os respectivos papéis à autoridade competente para processar os
criminosos, aqueles que estivessem incursos em crime por violação
da lei eleitoral.
Nisto não há uma ofensa à Câmara, e por isso me animo a
mostrar que ela não conhecia o art. 136, da Lei n<? 1.269, de 15 de
novembro de 1904.
Ora, Sr. Presidente, vou fazer uma revelação interessantíssima
à Câmara, lendo este artigo. (Riso.)
Dispõe este artigo:
"Todas as vezes que a Câmara ou o Senado, na verificação
e reconhecimento de poderes de seus membros, julgar nulos ou
não apurar, por vícios e fraudes, documentos ou atas eleitorais,
remeterá, por intermédio da respectiva Mesa, as mesmas atas e
documentos à autoridade competente para que, pelos meios
legais, se torne efetiva a responsabilidade dos que para tais
fraudes e vícios houverem concorrido."
Como vê, portanto., V. Exa., Sr. Presidente, não era necessário
que a Cêrnara se tivesse manifestado sobre a conveniência - tanto
importa o seu voto - da remessa de tais documentos para instauração
do processo criminal.
O Sr. Pedro Moacyr- Isto é uma pilhéria da lei eleitoral.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não posso me colocar
neste ponto de vista.
·
Se eu trazia, o que supus que era uma revelação (riso), a disposição deste art. 136 à Câmara, era exatamente para dizer-lhe- data venia
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do Sr. Presidente da Casa, porque assim me dirijo antes aos meus
colegas - que não era este o único artigo, como também não há dois
apenas.
Há, pelo menos, 130 artigos anteriores a este e, entre eles, um,
que, de certo modo, interessa à questão.
É o artigo 118, que tenho o maior prazer de apresentar à Câmara.
(Riso.)

O regime dessa. lei é perfeitamente igualitário. Nela não há
artigos de 1a, e artigos de 2a. classes; artigos que estejam submetidos
ao influxo de influências estranhas, de autoridades estranhas à Câmara;
artigos que só possam ser invocados quando são favoráveis aos nossos
camaradas; artigos que devam ser esquecidos quando lhes sejam desfavoráveis. É essa uma lei votada por nós.
Não descobri. .. la dizer que não tinha descoberto nenhum outro
que a tivesse declarado revogada, mas é engano. Houve em uma das
Comissões alguém que teve o topete de dizer que o art. 118 tinha sido
revogado pelo Senado (riso). Esse meio de revogação é que é positivamente bizarro! E como sei que sempre há de existir certa rivalidade
entre os dois ramos do Congresso, prevaleço-me do argumento para
que a Câmara se convença de que não pode aceitar semelhante doutrina.
O art. 118, ao qual obedeci, diz que a Câmara ou o Senadocomeça logo sem preâmbulo - mandará proceder à nova eleição,
sempre que no reconhecimento dos poderes dos seus membros anulareu faço a correção posteriormente - mais de metade dos votos dos
candidatos diplomados, deduzidos do cálculo os votos das duplicatas,
desprezados por impossibilidade de verificação de legitimidade de
uma série de atas.
Falando diante de legisladores, escusado é desenvolver aquele
princípio clássico e elementar de hermenêutica a que somos forçados
a atender quando queremos entender o sentido de uma lei.
Isto posto, bastará dizer que a simples leitura dele obriga a
Câmara a não poder reconhecer - com grande pesar meu - um dos
candidatos ao lugar de Deputado pelo Estado de Goiás.
Encontrei, Sr. Presidente - digamos assim -, uma turma de
candidatos com votação superior a cinco mil votos, se não me engano,
excluídas, acrescentarei desde logo, as duplicatas, que resolvemos
desprezar por impossibilidade da verificação da legitimidade de qualquer das séries de atas apresentadas. Nós encontramos ai i candidatos
com mais de 4.000 votos. Houve um candidato que tinha mil e poucos
votos. Fiz os maiores esforços para poder chegar a uma equiparação,
porque tinha feito prévia promessa a um dos meus amigos, cujo nome
não estou autorizado a declinar, por força da qual tentamos ver se
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era possível alargar, nao d1re1 o número de votos, mas o número de
lugares de Deputados.
Houve um candidato, o Sr. Caiado, que veio das alturas dos
quatro ou cinco mil votos e que afinal foi reduzido a dois mil e tantos,
reduzindo-se todos os outros proporcionalmente. Mas esse outro
candidato havia de ter votos. Não se podia ter dado no Estado de
Goiás este caso de um candidato ser votado em determinado lugar
e em outro não. Por isso não se podia permitir a liberdade de,anulando
determinadas seções eleitorais, 10 ou 20, retirar votos que aí tinham
obtido três ou quatro candidatos mais votados e conservar os votos
que estes menos votados tinham obtido.
Mas precisemos os termos; a digressão não tem valor. Este candidato tinha mil e poucos votos. Feita mesmo a redução, verifiquei que
ele não conseguia maioria, senão - (voltando-se para o Sr. Francisco
Portella) vê V. Exa. que eu só procuro expressões amáveis para aplicar
ao seu voto em separado - por aquele processo geral, quase filosófico,
que S. Exa. empregou, dando os motivos por que anulava determinadas
seções e não o fazia direta e determinadamente a cada um destes,
como eu tive a infelicidade de ser obrigado a fazer na Comissão.
O Sr. Francisco Portella tempo para isso. (Riso.)

Na Comissão não dispunha eu de

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- O fato de V. Exa. responder fará crer a quem não me tivesse ouvido que eu dirigi qualquer
censura a V. Exa., o que não é verdade. Apenas disse que procurava
a forma que julgo mais delicada para me referir ao voto em separado
de V. Exa.
Mas o que queria significar era isto: relatando o parecer sobre o
caso de Goiás, fiz aquilo que não sei se toda gente tem feito- cumprir
o Regimento. Fiz o relatório e depois o parecer.
Deste relatório constam, uma por uma, as alegações dos contestantes, as respectivas respostas e outras nulidades que eu próprio
encontrava, ex-officio; porque, como os senhores sabem, o conhecimento integral do caso é devolvido ao juízo da Comissão, para esta
discutir o critério a aplicar-se. E, não sei por que aberração do espírito
reinante, nós tínhamos a preocupação de - quando dizíamos que a
eleição do Município da Capital de Goiás (digamos assim para exemplificar) deveria ou não ser anulada porque as juntas organizadoras das
suas respectivas Mesas tinham funcionado com violação de tal artigo
da lei -, tínhamos, dizia eu, esta mania de resolver imediatamente
que, anulado este Município por tal motivo, outro que estivesse nas
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mesmas condições não podia deixar de ser anulado.
Era mais uma prova de candura.
Isto é bom quando se votam os pareceres fundamentados,
quando se votam as mesmas emendas também fundamentadas, quando
mesmo se escolhe entre pareceres ou emendas, quando se fazem
preferências mais ou menos adaptáveis aos termos do Regimento,
mas evidentemente não são de se aplicar os tais processos e regras
às votações que se têm feito aqui ultimamente, em que- se o verbo
não fosse duro, eu o empregaria ... enfim, como é aplicado a uma
coletividade, sabe-se que não há ofensa -, em que se escamoteia um
candidato diplomado, não contestado, cujo nome estava incluído
no parecer e em todas as emendas. (Muito bem!)
Só repetindo, pois dizem que esta é a velha força para convencer:
em que se depura um candidato diplomado, reconhecido pelo parecer
e cujo nome estava incluído em todas as emendas, candidato que
se achava provavelmente em um dos corredores, à espera daquela
agradável fórmula regimental, segundo a qual os meus queridos amigos
que se acham funcionando na Mesa como Secretários são obrigados
a se levantar, para introduzir no recinto o Deputado que acaba de
ser proclamado; candidato que se viu, de um momento para outro,
sem contestação, digo mais uma vez, sem ter sido excluído do parecer,
sem ter sido proposta a. sua exclusão por qualquer das emendas,
candidato que se viu depurado, tranqüilamente, pela Câmara.
Devo reiterar a declaração de que a simples enunciação deste
fato não pode envolver de minha parte qualquer intuito predeterminado
de censura à Câmara. Reconheço que não tenho esse direito, mas estou
apenas me defendendo. Sr. Presidente, V. Exa. interpreta bem o meu
modo de agir neste momento: eu me defendo; sim, porque proceder
de maneira singular, verdadeiramente singular, em face de dezenas,
de centenas de homens, cujo talento, cujo caráter, cujas qualidades
intelectuais e morais sou obrigado a respeitar e aos quais devo render
homenagem, homens que, todos eles, têm proceder diametralmente
contrário ao meu, não há dúvida que coloca uma pessoa na necessidade
de se defender, pois vem logo ao espírito a suspeita de que se trata
de um indivíduo ...
O Sr. Nicanor do Nascimento- Anormal.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ... anormal, é a palavra
empregada com muita felicidade pelo nobre Deputado.
Assaltava-me, portanto, a idéia de que talvez eu não estivesse
de acordo com a regularidade das noções correntes; e como isto em
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regra é o ·que faz a mentalidade de cada um de nós, chegava eu a ter
a desconfiança de que podia estar errando.
Nestas condições, resolvi-me: "Ao menos, vou-me defender.n
A função que me foi cometida pela Câmara, exerci-a como pude,
e estava na obrigação de vir dizer à mesma Câmara porque assim a
exerci, com lisura, com correção, com respeito à lei, digamo-lo, sem
ofensa a quaisquer atos desta corporação que evidentemente desrespeitam a lei. Senhores, aqui estou acuado: ou cumpro a lei, ou sou eu
quem a respeita, ou são os nobres Deputados. Não há meio de fugir
daí.
Votei, outro dia, o caso do Pará. É caso julgado, nada me cabe
dizer contra ele, não tenho mesmo o direito de dizer; mas, friso ainda
uma vez: eu me defendo.
Tinha visto uma apuração em que havia candidatos com 29.000
votos e candidatos com 3.000 votos. Já tinha, então, descoberto a
existência do referido art. 118; para mim, ele já existia ... (Riso.) Não
compreendia como se podiam anular - é questão de mero cálculo
aritmético, não havia duplicatas; o que se fez, portanto, foi apenas
anular- vinte e tantos mil votos, e, a despeito disto, reconhecer quem
tinha três mil, quando na Câmara mandará proceder a nova eleição,
sempre que no reconhecimento dos poderes de seus membros, anular,
sob qualquer fundamento, mais de metade dos votos do candidato
diplomado.
Faço a segunda leitura do artigo; farei depois a terceira e espero
que, vindo em seguida a redação final, passará a ser lei ... (Riso.)
Foi no caso do Pará que, reconhecendo que, por muito desejo
que disto tivesse, não podia estar de acordo com o maior número e é sempre medida de prudência estar de acordo com o maior número,
eu o confesso ...
H

O Sr. Francisco Portella- Eu não disse isto.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Perdão; violando neste caso
o Regimento, dirijo-me pessoalmente a V. Exa,: sabe que não pode
encontrar nas minhas palavras ...
O Sr. Francisco Portella -Não falei nisso a que V. Exa. alude.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Sou eu quem fala, meu
venerando amigo, nas vantagens que há em andar de acordo com o
maior número. São vantagens mentais em primeiro lugar. Por mais
que alguns amigos meus persistam em sustentar que vivemos em estado
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de anarquia mental, sei que neste ponto de vista estamos vencidos,
porque o regime legal é outro; estamos na democracia, queiramos
ou não, esta é que devemos respeitar; por mais que alguns de nós
não confiem muito nela, não lhe descubram algum característico
excepcional, é a ela, é ao regime em que nos achamos de poderes
limitados, que estamos obrigados a acatar a esta democracia que foi
criada, e de acordo com as leis que as suas legislaturas ordinárias vão
votando.
Eu é que dizia que há vantagens em estar de acordo com o
maior número, porque assim se repousa. É um fenômeno de psicologia
coletiva, muito explicável, estudado e conhecido. É o chamado tonus
moral. A gente se equilibra quando se vê cercado de uma série de
figuras mentais, semelhantes, análoqas, ou iguais à nossa.
Mas não o pude fazer, dizia, no caso do Pará, porque estava guardando este art. 118, esta descoberta, esta trouvaille. (Riso.) Ninguém
o conhece, não sou obrigado a denunciar-lhe a existência perante a
Câmara; mas eu, que já o conhecia, que, de acordo com este Senhor
(riso) - que já é um tanto antigo (riso) que conta oito anos de vida
(riso), porque é de 1904 -,eu, que de acordo com este Senhor, tinha
dado pareceres na Comissão, respeitando-o, não podia violá-lo avant
la lettre.

Seria escandaloso ... (Pausa.)
Houve este outro caso, a que já aludi rapidamente, do sortilégio,
da jettatura de que foi ferido o meu bom e excelente amigo, o Sr.
Pereira Braga, ... não sei se há outros, mas já estou falando demais ...
O Sr. Floriano de Britto- Ouvimo-lo com muito prazer. (Apoiados.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - O prazer que encontram
em ouvir-me é pelo menos igual àquele com que vão votar exatamente
em desacordo com aquilo que sustento. (Riso.)
Peço licença, sem querer ser profeta, para assegurar que V. Exa.
(dirigindo-se ao apartista) vai votar contra o meu parecer.
O Sr. Floriano de Britto- Ça se peut.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -V. Exa. emprega a forma
dubitativa e eu emprego a positiva. Estou seguro, tenho certeza de que
V. Exa. votará contra, porque existe o art. 118, e V. Exa. tomou a
empreitada de degolá-lo. (Riso.)
Preciso dar a terceira leitura do art. 118, porque no caso de Goiás
é isto que se discute.
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Diz-se que o argumento ad hominem ou pelo menos a exemplificação com figuras conhecidas produz muito efeito nas assembléias.
Pelo licença à Câmara para não recuar desta ordem de considerações.
Quando me ficaram os papéis de Goiás para relatar - e digo
ficaram, sob a forma de queixume, porque não os queria-, tendo sido
eleito Presidente da Sexta Comissão, fiz esforços para não relatar
nenhum destes casos, porque era a única vantagem que me poderia
vir da Presidência; mas não houve meio, os papéis eram enjeitados
e acabei ficando com eles - quando me ficaram os papéis, dizia eu,
encontrei urn caso para mim inteiramente novo.
Não sabia o que se tinha passado em Goiás em matéria política,
cousa verdadeiramente extraordinária neste País de Estadistas natos.
As últimas notícias que tinha da política de Goiás consistiam na
recordação que me ficara da intervenção do bispo, aí por volta de
1909, em uma ocasião em que, não direi voluntariamente, mas obrigado
pelas circunstâncias, fui levado a abandonar uma situação que tive
nesta Câmara, que naturalmente me dava uma distinção infinitamente
superior aos meus merecimentos (não apoiados); a última lembrança
que tinha de Goiás, dizia eu, em matéria de política, vinha desse ano
em que, tendo havido, se me não engano, uma mudança de governo,
por uma dessas causas fatais, não sei qual, mas, enfim tendo a presidência passado a ser exercida por um outro, é escusado indagar por que,
vi rapidamente a situação de que tinha notícia anterior, situação que
estava tranqüila e firme, de repente perturbar-se por uma invasão
do que se chamava então - revolução à mão armada.
Hoje já há eufemismo mais delicado para significar este fenômeno
cósmico da nossa natureza política, mas naquele tempo se chamava
revolução feita por homens armados, mas armados com armas de
verdade, não como nós aqui, que temos apenas armas de retórica,
de hiperbolismo. de superlativismo.
Eu me lembrava de que esses homens tinham chegado às portas
da Capital de Goiás e, como figura obrigada nestàs questões, interveio
o bispo para dizer que era preciso evitar a efusão do sangue goiano.
Os revolucionários resolveram-se a entrar em acordo. Chama-se a
isso acordo político e que eu denominava naquele tempo deposição. O
Presidente de Goiás foi deposto por força armada, com a intervenção
do bispo; foi deposto sem nenhuma outra intervenção de natureza
estranha.
Dessa revolução eu me lembrava. Daí para cá, doente como
estava, fora do País, em tratamento, causa que, seja dito de passagem,
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foi muito explorada contra mim, por ocasião da última campanha
eleitoral, quando eu fui apresentado por amigos meus, e voltando
apenas há menos de um ano, eu não sabia o que se tinha passado.
Encontrei o caso de Goiás e vi votado em primeiro lugar um
candidato cuja eleição foi impugnada diante de nós, em uma exposição
inteligentemente feita, aliás, seja dito de passagem, porque a justiça
se deve sempre ao merecimento, cuja eleição era impugnada por motivo
de inelegibilidade.
Creio que não tinha aparecido ainda a esse tempo uma monografia que não corre impressa, mas admiravelmente feita por um dos
meus mais queridos amigos desta Câmara, de tal sorte que fui obrigado
àquele socorro do texto legislativo. Não tive para quem apelar, como
dizia um dos órgãos da nossa imprensa; era ali, era a lei que dizia inelegível em todo o terri'!:ório da República.
Cheguei então à conclusão natural, sem grande dispêndio de
esforço em hermenêutica complicada; cheguei à conclusão de que a
sentença judicial para o caso não podia deixar de ser aquela que se
proferisse em processo criminal, cujo fim fosse a condenação à pena
de perda de emprego, e até à inabilitação para o exercício de qualquer
outro, porque as leis são feitas para se escorarem umas nas outras.
Examinando bem a questão, verifiquei que esse candidato era
positivamente inelegível, visto como é empregado administrativo
federal; é, portanto, demissível, em virtude de processo administrativo,
segundo outra lei, que nos foi também apresentada no seio da Comissão.
Sr. Presidente, como V. Exa. vê, aquela Comissão andava realmente às voltas com as leis. Os senhores contestantes e contestados
não faziam outra causa, senão citar textos de leis (riso), e nós acompanhamos tais textos, sem saber quais os revogados pelo Senado, quais
os revogados pela Câmara. (Riso.)
Assim nos emaranhamos na questão, e chegamos a este resultado:
eu e mais dois colegas entendemos que o primeiro dos candidatos
mais votados era inelegível; mas, como não há vitória que se possa
gozar com tranqüilidade, surgiu um membro da Comissão que divergiu,
entendendo ser o mesmo candidato elegível. Ele o disse, em voto em
separado, que está anexo ao parecer.
Eu admito que não se tenha lido, por exemplo, o meu relatório,
que é uma causa massuda, pois eu examinei candidato por candidato
e, uma por uma, as listas de assinaturas, etc.; mas o voto em separado
do Sr. Cardoso de Almeida é singelo, como convém às causas que se
baseiam em convicção definitiva. O Sr. Cardoso disse, em duas penadas,
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a razão por que achava ser o referido candidato elegível. Eu, porém,
continuo a pensar que ele era inelegível.
E aí fiquei muito bem, porque vi a meu lado o meu honrado
amigo, que subscreveu nesta parte o parecer, votando pela inelegibilidade.
Ficamos, assim, três, orientando-nos do mesmo modo.
Porém, na parte relativa ao art. 118, não houve como nos
harmonizar. Este artigo é, positivamente, um desmancha-prazeres nesta
Casa. Já o li três vezes. (Pausa.) Estou fazendo, repito, um trabalho
de autodefesa; estou-me defendendo.
Sr. Presidente, fui obrigado a anular quase a metade dos votos
do candidato a que me venho referindo; é que eu não pensei absolutamente em poder conseguir experimentar se haveria uma maioria para
o último votado, porque verifiquei que, se houvesse esta maioria, teria
ele de ir a nova eleição.
Mas, com surpresa, verifiquei que não foi esta a onclusão a que
chegou o nobre Deputado pelo Rio de Janeiro. S. Exa. anula, de 90
seções, mais de 60; reduz o Estado de Goiás a menos de 30; reduz a
votação a menos da metade e, depois, propõe tranqüilamente que a
Câmara reconheça Deputado o candidato que teve anulada mais de
metade da votação ...
(O Sr. Francisco Portella dá um aparte.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - É verdade, mas, como a
Comissão teve afinal de propor o reconhecimento dos diplomados,
aconteceu que ela nada tinha que ver com o art. 118. A inelegibilidade
era regida por outra lei, de sorte que eu não tinha nada a ver com ela.
V. Exa. que, no seu voto em separado, anulava mais de metade
da votação de um candidato diplomado, não podia, pelo art. 118,
se ele está em vigor, se ele é lei, propor, sob qualquer fundamento,
o reconhecimento dele. É impossível.
Eu, quando digo que é impossível, receio que interpretem mal
as minhas palavras e suponham que eu queira indicar este ou aquele
procedimento à Câmara. Não; a Câmara tem a liberdade de fazer o
que bem lhe parecer.
Creio que o art. 118 ainda está em vigor. Porque já me disseram
que o Senado não o podia revogar, como já me explicaram que a
Câmara também não o podia fazer. (Riso.)
Eu me defendo dizendo como votei, porque não me competia
senão relatar, e eu tomei a sério essa minha missão.
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Cumpri o meu dever relatando à Câmara o que se passou no
seio da sexta Comissão de Inquérito, como a Câmara tem o dever
de proceder com justiça.
O meu dever, aquilo que julgo do meu dever moral, eu o tenho
sempre cumprido. Eu o tenho cumprido sem me lembrar de prudência,
de acomodações, de conveniências e de casos do futuro, que, neste
momento, não devemos discutir e que, oportunamente, eu ou os
Senhores teremos ocasião de examinar.
Quero insistir: não relatei apenas o caso de Goiás; não. Neste
parecer, no voto separado, se diz, por exemplo, que é preciso anular
o resultado de uma seção; porque, na divisão eleitoral, a junta incumbida de fazê-lo distribuiu mais de 200 eleitores para essa seção.
Nenhum argumento apareceu neste sentido; todos nós discutimos
na Comissão, todos nós sustentamos que um defeito da junta, defeito
que podia ter sido filho de vício proposital para prejudicar este ou
aquele candidato, não devia anular o resultado.

(O Sr. Francisco Portella dá um aparte.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Eu não o acuso por ter
votado assim. Eu me explico: V. Exa., que tinha sempre votado neste
sentido, quando chegou o caso de Goiás não votou; declarou preliminarmente que se abstinha.
Aí está: eu não queria dizer, foi V. Exa. mesmo quem me forçou
a esta declaração.
Mas não se trata de votar.
Toda gente vota, eu sei até que há fascinadores de serpentes ... O
caso, porém, é discutível no Plenário.
Eu, que não tenho nenhum critério político em jogo; que acho
ser a função de verificação de poderes um caso em que devemos dar
exemplo de honestidade individual; que acho devermos ter correção
nestes assuntos; eu, Sr. Presidente, que entrei aqui alegando a minha
qualidade de oposicionista perante os que deviam julgar a minha
eleição, na Quinta Comissão, disse que só me apresentava para pleitear
minha entrada, por ter sido eleito. E eu, que assim tinha procedido,
não tinha o direito de proceder de modo contrário na Sexta Comissão,
atendendo a critérios indecorosos, tendo para outrem julgamento
diferente do que pedira para mim.

(O Sr. Francisco Portella dá um aparte.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -

perdoe, eu preciso defender-me.
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O nobre Deputado me

Repito ainda, para ser melhor compreendido: eu disse que na
minha Comissão, perante aqueles que deviam julgar o meu caso, e a
quem eu me queixava de fraudes e violências, a quem reclamava justiça,
declarando que só reclamava por ter sido eleito, disse duas ou três
vezes, com a sinceridade com que costumo fazer, só pleiteava esta
cadeira por ter sido eleito.
Queria, portanto, dizer que, sendo designado pela sorte para
fazer parte de uma Comissão de Inquérito, não tinha o direito de
ver amigos nem adversários, mas ver atas. Não tinha que obedecer a
critérios políticos; tinha, sim, o dever de fazer justiça, como pedi
para o meu caso; e tenho a consciência de que foi esse dever que
cumpri.
Tudo quanto faço está sempre às ordens para ser discutido por
aqueles que não sofismam, que não baralham, que não embrulham
as questões.
Mas, Sr. Presidente, V. Exa. já me devia ter chamado à ordem
(risadas); esta vivacidade é absolutamente incompatível com o ambiente. Muito mais cabível é a tranqüilidade (risadas) com que a gente
de antemão faz o que eu vim fazer.
Desconfiado de que pudesse ser acoimado de erro, por ver que
toda gente pensa de modo diferente do meu, senti necessidade de
vir defender-me, e a defesa que achei foi esta: o que pude arranjar,
foi esta muleta, este art. 118. (Riso.)
Eu disse que não foi ele ainda revogado; V. Exa., da sua cadeira,
concordou que não o foi, senão ter-me-ia advertido.
Está de pé o art. 118; e eu já disse: sei que há até fascinadores
de serpentes; mas eu queria conhecer este caso raro; queria que alguém
viesse me convencer que este artigo foi revogado. Teria prazer em
render-me à demonstração. Era isto o que desejava. (Apartes.)
Sr. Presidente, a aritmética está sendo suspeitada (risadas); não
há mais nada tranqüilo nesta Câmara!
Oual aritmética! Simples operações elementares: somar, diminuir ... Não há mais cânones aqui, e nestas condições vou acabar quanto
antes, compreendendo a impaciência de V. Exa.
(O Sr. Francisco Portella dá um aparte.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Mais uma vez tenho o
prazer de dizer a V. Exa. que nunca discuti, nem posso discutir, o modo
por que V. Exa. desempenha os seus deveres; não era meu direito,
nunca o seria; e nunca abusaria dele quando o tivesse. Apenas me
defendo, e o faço do melhor modo poss(vel, sem trazer ao debate
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personalidades, sem azedar, sem discutir uma causa do ponto de vista,
como direi? ... metafísico ... Porque, do ponto de vista legal, é hoje
um ponto de vista metafísico.
Eu fico, portanto, nisto: apenas busquei cumprir o meu dever
naquela Comissão, em todos os casos; primeiro, porque as exigências
da minha consciência me levavam a esta norma de agir; segundo,
porque, como já disse, eu tinha pedido para mim justiça; para mim
individualmente, e não me parecia digno, nem decente, nem defensável,
que eu quisesse ter, como juiz julgador, ou Relator de uma Comissão
da Câmara, procedimento diverso daquele que para mim pedira aos
meus colegas.
No caso de Goiás não se trata de anular ou não anular: é uma
questão positiva, de números, de soma. Marcelo, 7.200 (desprezo as
frações); Napoleão, 6.900; Sócrates, 5.200; Caiado, 4.300. Eram os
quatro mais votados. Seguem-se ainda: Fleury, 3.800 e, finalmente,
Olegário Pinto (outro contestante), 1.800 votos. Quero dizer que,
ainda que não fosse caso de se anular causa alguma, materialmente,
do ponto de vista legal, impossível seria encontrar uma razão para
esse reconhecimento.
Tendo 6.200 votos o contestado e 1.800 o contestante, não é
absolutamente razoável assim reduzir a menos de 1.800 votos sem
se lhe ter tirado mais de metade da votação. De 4.300 para 1.800,
era preciso tirar 2.500 votos: mais de metade, pois que, proporcionalmente, 2.500 é metade de cinco mil. São verdades Iíquidas.
Se tivermos o bom gosto de querer acompanhar simplesmente
o conselho da Lei n91.279, no seu artigo n9118, não podemos reconhecer o contestante, e devemos, na pior hipótese, mandar fazer outra
eleição.
Isto não é uma questão de gosto ou de arbítrio. A Câmara
pode fazê-lo, porque, virtualmente, a Câmara pode tudo, desde que
acredita que estamos ainda no regime da onipotência legislativa contra
a qual tanto se combateu, e não no regime dos poderes limitados,
no regime presidencial, com freios e contrabalanças, em que qualquer
excesso nosso da prática de uma atribuição legislativa encontra corretivo no Poder Judiciário. Supondo-nos onipotentes pelos velhos moldes,
porque esta admirável República não saiu de 1848, nós somos hoje,
elegantemente, parlamentaristas e, dentro desta pobre Constituição,
podemos fazer tudo, isto é, a Câmara pode fazer o que quiser. Se,
porém, quisermos agir dentro do regime, só poderemos fazer, quar.do
muito, o que aconselha o art. 118. Não há meio de reconhecer o
contestante. Haverá meio para se proceder a nova eleição.
Não julgue a Câmara que tenho a pretensão de a convencer.
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Não. Estou apenas me defendendo. A lei opõe-se ao que quer o venerando Dr. Francisco Portella.
No caso do Segundo Distrito do Rio Grande do Sul, que estimaria ser discutido, não à la minute, ~a ocasião da votação, nesse caso,
eu me opus e me opus dizendo que não era uma questão de próprio
arbítrio. Eu só posso anular quando a lei o permite, porque ela teve
a malícia, em um certo artigo, de declarar que eram anuláveis as eleições
em tais e tais condições.
Se é preciso dar uma inteligência a esse artigo, na Comissão
eu o disse, essa será a de não se negar o direito de representação a 39
eleitores que votaram em uma seção para a qual tinham sido distribuídos pela Junta 214.
Acrescentei, porém, que isto não é uma questão de gosto, que a
lei quando fala nisso ...

(O orador interrompe suas considerações para procurar na lei
eleitoral a disposição a que se refere.)
Em suma, não me importa a citação do artigo; tenho a certeza
do que digo, porque, em regra, quando avanço qualquer proposição,
já tenho meditado, refletido sobre os textos legislativos.
O que há é o seguinte: a própria disposição que se refere à divisão
obrigatória de 250 por seção não estabelece pena alguma.
Foi por isso que eu disse que não era Iícito à Comissão ou à
Câmara criar a pena de nulidade, a seu arbltrio, a seu talante, com a
agravante de que, em um artigo que está parede-e-meia, se impõe a
pena de nulidade, fora, aliás, daquele capítulo.
Esta pena de nulidade refere-se ao caso, creio eu, de seções rurais.
A lei acabou com aquele velho, deleitável regime das seções
que se estabeleciam no mato, donde saíam eleitores fantásticos.
Assim, sob pena de nulidade do processo eleitoral, não se pode
fazer eleição rural, ao passo que, linhas acima, está outro artigo tratando da divisão de 250 eleitores por seção, e nesse artigo não se estabelece
penal alguma.
O mais grave, porém, é que, de todas as argüições apresentadas
no voto separado, não se faz aquela distribuição, que me permitiria a
mim analisá-la.
No meu relatório ao contrário do que se vê no voto separado,
eu dizia: "São anulávei~ as eleições abaixo arroladas, pelos motivos
que vão devidamente enumerados e especificados."
Está no impresso; os meus nobres colegas poderão. ~e~ificar.
Eu levei a minúcia ao ponto de enumerar os mumc1p10S ou
seções cujas listas de assinaturas de eleitores me pareciam ~penas
suspeitas; levei-a ao ponto de relatar à Comissão que esta suspeita me
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vinha da circunstância do comparecimento de número desusado de
eleitores.
Ao passo que eu assim procedi, no voto separado se propõe a
anulação de tais e tais seções, e, em seguida, se declara que a anulação
dessas seções é proposta pelos motivos expostos, mas, como não há
correspondência entre as seções e os motivos, não sei se o motivo A se
refere à seção tal ou tal.
O Sr. Francisco Portella - Não tive tempo para fazer essa especificação.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Perdão, V. Exa. apenas não
fez a especificação em relação a cada uma das seções, mas, de um
modo geral, fez ...
(O Sr. Francisco Portella dá um aparte.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Sem quebra do respeito
que devo ao nobre colega, sou obrigado a guardar perante a Câmara
o respeito que a mim mesmo devo.
O que eu quero dizer é que, no parecer, a medida que propunha
a anulação de determinada seção dizia por que devia ela ser anulada,
ao passo que, no voto em separado, se fez um rol das seções a anular,
e outro das seções a apurar, independentemente dos motivos de
nulidade, de tal forma que não me foi possível analisar o voto de
V. Exa., prestando a homenagem a que o nobre Deputado tem direito.
O Sr. Francisco Portella - Esses motivos já estão apresentados
nas contestações.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Já disse que, se a Câmara
quiser ler o meu relatório, lá encontrará, em relação a cada um dos
casos, os motivos pelos quais proponho as respectivas anulações.
Mas, eu bem compreendo, por que o voto separado de V. Exa.
não pode deixar de ser aprovado!
É o caso do paradoxo do velho Anatole France.
A mentira quase sempre triunfa como verdade, porque ela
reveste mil formas, ao passo que a verdade guarda sempre uma linha
de fixidez.
O meu voto, vitorioso na Comissão, dá as razões por que se
anulam determinadas seções e, com estas razões, a Câmara terá que
chegar a uma operação aritmética, cujo resultado final será achar
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que há um candidato que não poderá ser reconhecido, porque o art.
118 aí está de sentinela, com a arma ao ombro!
Quanto ao voto do nobre Deputado, a Câmara, como não pode
saber quais as seções a anular e quais as que deve manter, devendo
naturalmente maior respeito a V. Exa. que a mim, aprova-lo-á. É uma
solução contra a qual, aliás, não venho reclamar.
Vim apenas, repito, defender-me de ter adotado esta atitude,
pedindo a qualquer colega - caso queiram discutir o assunto - que
me mostre como, anulando-se, sob qualquer fundamento, mais de
metade dos votos do candidato diplomado, Coronel Eduardo Sócrates,
se pode reconhecer o candidato que teve apenas 1.800 votos.
Tenho procurado poupar aos meus contraditares esta tarefa,
não dando à minha defesa, à defesa pessoal que de mim faço, o tom
de debate.
Mas, se assim o quiserem, estimarei encontrar alguém que me
convença de como é que se pode - que se tem feito, eu sei bem anular, de um candidato, não apenas metade (porque seriam 2.600
votos), mas anular mais de três ou quatro mil votos, para reconhecer
um candidato que tinha 1.800, isto diante do texto da lei, que diz:
"A Câmara ou o Senado mandará proceder à nova eleição,
sempre que, no reconhecimento dos poderes de seus membros,
anular, sob qualquer fundamento, mais de metade dos votos
do candidato diplomado, deduzidos do cálculo os votos de
duplicatas desprezadas por impossibilidade de verificação da
legitimidade de uma das séries de atas."
Sr. Presidente, estou abusando evidentemente da paciência de
meia dúzia de colegas, que tiveram a ingenuidade de ficar aqui para
me ouvir; estou a fazer declarações de que não combato a ninguém,
de que não me dou mesmo a este trabalho. Não tenho também autoridade para falar a meus colegas; esta eu sei onde existe. Porém, se me
for permitido falar outra vez, fá-lo-ei, abusando mesmo da paciência
de meus honrados colegas. (Não apoiados.)
Por causa deste malfadado art. 118,já fui obrigado a me estender
e falar muito mais do que pretendia, obrigando V. Exa., Sr. Presidente,
a estar nessa cadeira, presidindo a esta discussão enfadonha, sem
nenhum fruto, a não ser o prazer que tenho de ser ouvido pelos Secretários que cercam V. Exa. e pelos colegas que me dão a honra de me
ouvir.
Tendo entrado para a Câmara com uma defesa por mim feita
perante a Comissão de Inquérito, à qual eu pedi justiça, independente
de aualquer critério partidário; sorteado depois para uma Comissão
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de Inquérito, ali exerci o mandato que por sorte me coube- porque
nem por ter sido sorteado deixa de ser um mandato -, guiei-me pelo
critério de não atender a considerações partidárias, nem a interesses
pessoais, quando eles pudessem aparecer, dirigindo-me exclusivamente
pela única orientação impessoal, que é a da lei eleitoral que rege os
nossos trabalhos, como corporação legislativa.
Não quis, fazendo a minha defesa, provocar novos ataques,
confesso.
Neste ponto, sigo aquele velho processo: fico com os conselhos
da prudência. Não tenho nenhum desejo de ser de novo atacado.
Sei mesmo que estes meus argumentos podem ser destruídos
rapidamente, por um argumento tranchant de que ultimamente temos
tido notícia ...
Mas a minha defesa fica feita, e uma causa direi: este parecer,
esta coleção de pareceres do início da Legislatura, que começa este
ano, não acredito que esteja destinada a desaparecer em um segundo
incêndio da Imprensa Nacional. Seria muito incêndio ...
Sei que é esperança vaga de muitos, que um novo incêndio
liquide de vez esta controvérsia.
Não creio assim suceda.
Tempo virá em que cada um dos que andam sempre a falar nestas
causas vagas, imprecisas, indeterminadas, como, por exemplo, a verdade
eleitoral, hão de verificar que posso dizer: peço vistas do parecer do
começo da sessão, para que ele me demonstre aí o que é verdade
eleitoral. A verdade eleitoral é de uma complacência tal, que, se fôssemos aferir por esta à sua honestidade, estaria ela perdida, no conceito
dos homens dignos. É simplesmente escandalosa.
Se eu não estivesse com a tarefa do caso de Goiás, quereria ter
discutido também o do Ceará. Nada sei do que se tem dado no Ceará,
digo-o com toda a sinceridade. Hoje, vi em uma das tribunas da Câmara
um dos candidatos ao Governo daquele Estado, candidato que então
me foi mostrado. Antes disso, nem de vista o conhecia.
Observei, entretanto, ontem, qualquer causa que tinha positivamente relação com essa leizinha, que fui obrigado a manusear na
Sexta Comissão e a que me referi. Na lei se diz, claramente, que é
inelegível o Vice-Governador em exercício até seis meses antes da
eleição, e o que vi foi que a Câmara decidiu que o fato de um ViceGovernador ter recusado exercer o cargo - por qualquer motivo,
não importa qual fosse -, o fato de não ter assumido o Governo,
recusando-o expressamente, constituía um ato de autoridade ...
Tinha curiosidade de examinar de perto esse tour de force, essa
beleza de exegese; quereria conhecê-la a fundo; mas já não são poucas
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as atribulações que me cabem com o caso de que trato e, por isso,
não me meti a tomar parte nesse como ainda em outros, que estimaria
discutir, mas que, afinal, não vêm à inteira luz. Fico, pois, no caso
de Goiás.
Tal como outras entidades metafísicas, como o chamado quadro
dos funcionários públicos, cousa que nunca se viu, a verdade eleitoral
também nunca foi vista; cada um lhe empresta à sua feição as roupagens que melhor lfie parece, a seu talante, a seu arbítrio, em um dado
momento, e desta mesma verdade eleitoral se serve, de acordo com
seus caprichos, com seus interesses, ou suas conveniências.
Está muito bem; é o que se chama- e olhem que o qualificativo
é o mais elegante que se pode aplicar a estas complicações todas pragmatismo político.
Não tenham receio os colegas, não pensem que mudo o radical
e conservo apenas o sufixo ...
As verdades, dizem os pragmatistas, devem ser encaradas, não
como queria a velha filosofia, raciocinando para trás, mas como pretende esta moderna filosofia pragmatista, raciocinando para diante; quer
dizer que acham que, afinal, a verdade deve ser posta de acordo com a
realidade, tanto quanto nos possa dar proveito, proveito pessoal ou
proveito para a Nação.
Para encerrar esta última questão, os Senhores me responderão
oportunamente, não há pressa alguma; aguardarei com toda a paciência
e tranqüilidade a resposta. Oportunamente, digo, os líderes do País,
os chefes desta democracia, cada um dos Senhores, que o é in fieri, se
não for verdade, responderão a esta pergunta: qual o proveito que se
tira, qual a vantagem política que advém para o regime e - irei mais
longe - até para um Partido, de se fazer entrar para esta Câmara, ou
para uma Assembléia qualquer, determinada pessoa, com violação
manifesta de um certo preceito de lei, votado por essa própria Assembléia? Qual o proveito ou a vantagem que decorre de fazer sentar
nestas cadeiras, em um tempo de anarquia política ou em outro,
um indivíduo que não tenha votação, sacrificando-se o direito de um
terceiro, que reuniu grande número de sufrágios, quando a isso se opõe
a lei?
Digo quando a isto se opõe a lei, porque há casos evidentemente
discutíveis. Houve até quem dissesse que sempre surge a question
de l'ami. Nem todos os casos, porém, são assim. 1: certo que há casos
de pequenas maiorias, em que se pode discutir, em que é às vezes
questão de uma seção, em que um examina por certo prisma e outro
por prisma diferente; mas há também casos que são indiscutíveis:
este é um deles, por exemplo, e já houve outros.
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Aí deixo a interrogação; oportunamente, os chefes desta democracia me responderão, virão dizer qual o proveito que há para o
regime, para um Partido, em dar o exemplo da violação flagrante e
insofismável da lei.
Não encontro nenhum, sinceramente o digo. E não me move a
dizê-lo senão o fáto de não ter chegado a esse detestável pessimismo
a que muitos dos nossos patrícios já atingiram, convencidos de que
só a força pode solver situações que, no meu conceito, na força jamais
encontrarão remédio. (Muito bem.)
Não cheguei lá; ainda quero crer que, se nos despojarmos das
únicas armas de que podemos lançar mão, que são as armas da liberdade, a tribuna, a discussão, o argumento, sofístico se quiserem, mas
argumento, apesar de tudo, sob uma forma qualquer, enfim, armas
que falem à razão, ao conhecimento, à inteligência, se nos despojarmos
dessas, não sei de que outras nos poderemos servir para tirar partido
da democracia ou da República.
Não compreendo, não sei onde iremos parar com esses processos.
Francamente lhes direi que, independente de quaisquer considerações relativas ao momento atual, afirmo, sem receio, desta tribuna:
sempre entendi que o reconhecimento de poderes, individualmente,
para cada um de nós, quando relata uma eleição, quando a estuda,
quando com a sua assinatura fixa uma informação que deve ser presente
à Câmara, é rigorosamente Um ato de pura e indiscutível honestidade
pessoal. (Muito bem.)
Não há qualquer outra consideração que possa prevalecer,
quando o indivíduo é preposto, pela confiança da Câmara, para informar a esta.
Não quer dizer que cada um possa deixar de errar; mas cumpre
julgar rigorosa e exclusivamente por este critério. Por isso, dizia, mesmo
que não fosse neste momento, momento duvidoso e escuro, em que
não sei se não se estarão forjando maus destinos para a nossa Pátria,
mesmo que não fosse nele, cada um dos Srs. Deputados teria o estrito
dever de ser calmo, honesto no exame. Senhores, é uma função de
juiz a que nos cometem; fica livre a cada um não aceitar, criticar as
minhas informações.
As Assembléias não têm responsabilidade, são positivamente
irresponsáveis. É uma verdade, que toda gente conhece: o que um de
nós não faz isoladamente, assumindo a inteira responsabilidade de
seu ato, é capaz de fazer como parcela de uma multidão. Não se trata
de flor de retórica ou romance.
É um caso científico, positivamente. Pelo fato de pertencer

608

alguém a uma Assembléia, há diminuição de sua capacidade, não só
intelectual como moral. Isto é um fenômeno conhecido; mas, individualmente, um de nós, preposto ao exame de um caso eleitoral, devendo
procurar cumprir o mandato que lhe foi outorgado, não vejo como
se possa guiar senão pela mais completa honestidade pessoal. Nem se
diga que, se se não trata de direito político, é lícito fazer intervir
outro critério.
Acho que um direito político é um direito, apesar de tudo, por
mais político que seja.
E, repitamos, não se trata do direito de quem quer que seja se
sentar aqui; o direito é do eleitor de escolher o seu representante.
É contra a faculdade de espoliar o eleitorado, que nós mesmos criamos,
que me insurjo.
Em qualquer circunstância, portanto, agiria desta maneira.
Repito-o com prazer: ainda nesta emergência, na Sexta Comissão não
agi senão desta maneira; nenhuma outra consideração de ordem pessoal,
política ou afetiva, conturbou o meu juízo.
Poderei ter errado, mas procedi com este critério e estou convencido de que agindo assim, mesmo que isto sejam palavras perdidas e
que a Câmara não me acompanhe, terei prestado um pequeno serviço
na órbita das minhas forças, porque disse perante a Comissão de
Inquérito, quando defendi o meu diploma e estimarei encerrar estas
considerações recordando-o: "Somos um povo de censores."
Não me refiro ao povo brasileiro, mas, sobretudo, ao político.
O acervo da censura que cada um dos Srs. Deputados faz afastado do
recinto, fora do ato de votar, a todas as situações, inclusive esta, só se
mede pela tranqü i!idade com que dá o voto em desacordo com esta
mesma censura.
Neste recinto cada um de nós está certo disto, porque temos
olhos e ouvidos.
Somos assim um povo de censores; mas recuso o direito de
censurar a quem quer que seja, pois quando lhe é dado cumprir o seu
dever elementar, que se traduz na apuração do voto, na execução da
lei, quando lhe é dado exercer esta função com honestidade, recua
deste propósito, vai na onda comum e falta ao cumprimento do dever.
Quem assim procede não tem o direito de censurar.
Quis guardar para mim este direito de censura, embora não me
considere impecável, porque sei dos grandes erros que tenho cometido;
por isto, agi na Comissão com perfeita honestidade, e só tenho procurado agir no reconhecimento de poderes de acordo com os ditames
deste critério. Terei errado mais uma vez, mas continuarei a errar,
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porém sempre devo dizer que, no caso de Goiás, tenho certeza de
não o ter feito. Não há sofisma possível, não há hipótese alguma, sem
violar aquele artigo da lei. Basta dizer que para isso se realizar será
preciso que se anulem dois terços das seções de todo o Estado.
Com estas considerações, concluo, pedindo aos ilustres colegas
que me distinguiram com sua presença me desculpem a vivacidade
de minhas palavras em um ou outro momento.
Repito com prazer que, em tudo quanto disse, procurei propositadamente afastar qualquer consideração que, mesmo de longe, pudesse
afetar os melindres do nobre Deputado pelo Estado do Rio de Janeiro,
a quem pessoalmente já declarei tenho pelo sua figura republicana o
mais confessado e positivo respeito.
Este, porém, não podia ir até o ponto de me inclinar diante de
seu voto. Quaisquer que tenham sido as considerações que o ditaram,
não podem influir sobre aquelas que me levaram a proferir o meu, tanto
mais quanto, nesse, como nos demais casos que ali se discutiram,
todos os pontos foram examinados minuciosamente, um por um, pela
Comissão.
Não é um trabalho isolado do relator assinado por deferência,
não. Todos os pontos eram examinados pela Comissão e, só por escassez de tempo ou por outro motivo, seu voto em separado não pôde ser
examinado por esta forma. O meu parecer o foi, e era de meu dever,
ao defendê-lo, dizer à Câmara, agora que estão findos os trabalhos da
Sexta Comissão, que eu soube desempenhar o mandato que me foi
conferido, ainda que por meio da sorte.
Neste, como nos demais casos, agi com honestidade e de acordo
com a lei, que - continuo a sustentar - não está, não pode estar
revogada pela Câmara.
Considerações de ordem geral, de ordem política, de ordem
moral não me parece oportuno fazer, não tenho mesmo o dever de
fazer nesta questão. Fica apenas a advertência.
Estamos em começo de uma Legislatura e iniciando-a fazemos
do reconhecimento de poderes ato de arbítrio, esquecidos de que
vivemos em uma República democrática, constitucional, de poderes
restritos e limitados.
Bem aja a Câmara se assim entender de fazer. A mim fica a
satisfação de haver cumprido o meu dever. (O orador é calorosamente
felicitado por seus colegas.)
( ...................................................... )

O Sr. lrineu Machado.- Peço a palavra pela ordem.
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O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre Deputa do.
O Sr. lrineu Machado (pela ordem)- Sr. Presidente, como talvez
até eu mesmo esteja enganado e distraído, em todo caso peço a V. Exa.
que mande consignar na ata o meu voto contrário a esta conclusão do
Sr. Portella.
Mando à Mesa esta declaração escrita.
(Vai à Mesa e é lida a seguinte)

Declaração de voto
Declaramos ter votado contra as duas conclusões do voto em
separado do Sr. Francisco Portella.
Sala das Sessões, em 24 de maio de 1912. - lrineu MachadoCalógeras - Pedro Lago - Pedro Moacyr.
O Sr. Presidente - A declaração do nobre Deputado será consignada na ata.
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Denúncia Contra o Presidente
Hermes da Fonseca

22.10.1912
O Sr. Cunha Machado (pela ordem)- Sr. Presidente, não estando
ainda iniciada a votação dos requerimentos apresentados ao Projeto
n9 123-A, porque não tem havido número, e achando-se na Ordem do
Dia a votação do parecer sobre a denúncia contra o Presidente da
República, peço a V. Exa. que consulte a Casa se concede preferência
para ser votado imediatamente este parecer. (Muito bem; muito bem.)
(Posto a votos, é aprovado o requerimento de preferência do
Sr. Cunha Machado.)

O Sr. lrineu Machado- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. lrineu Machado (pela ordem) - Requeiro verificação da
votação.
(Procedendo-se à verificação da votação, reconhece-se que
votaram a favor 128 Srs. Deputados e, contra, 9.)

O Sr. Presidente - Foi aprovado o requerimento de preferência.
Vou submeter a votos o parecer.
Votação do Parecer n9122, de 1912, opinando que não deve ser
julgada objeto de deliberação a denúncia apresentada contra o Sr.
Presidente da República (discussão única).
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Maurício de Lacerda - Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Galeão Carvalhal- Peço a palavra pela ordem.
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O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Carlos Peixoto Filho.
Eu pediria aos nobres Deputados que se conservassem nas suas
cadeiras. Está-se procedendo à votação, e o Deputado que está na
tribuna tem, naturalmente, o intuito de encaminhá-la, e para que
seja ouvido por toda a Câmara é necessário que os Srs. Deputados se
mantenham em seus respectivos lugares.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem) -Sr. Presidente, como o Regimento proíbe as declarações de voto motivadas, após
a votação, eu me permito aproveitar-me da tolerância do mesmo
Regimento, e de V. Exa., para dar, em rápidas palavras, os fundamentos
do meu, no sentido de receber-se a denúncia oferecida contra o Sr.
Presidente da República.
A tolerância que invoco não deixa de ter sua base na maneira
célere pela qual foi ontem encerrada a discussão deste importante
assunto.
·
Costumo indicar as causas pelos nomes e, por isto, V. Exa. me
consentirá observar que, por uma feliz circunstância ou providencial
acaso, não havia - cousa rara - quem se quisesse aproveitar da hora
do expediente da sessão passada. Assim foi que, antes de terminada
ela, já estava encerrada a discussão do parecer.
Para não abusar, porém, dessa tolerância, entrarei na matéria,
dizendo a V. Exa. que encontro no parecer da Comissão Especial
nomeada pela Câmara, em relação a mais de um fato apontado na
denúncia, a declaração franca, aberta e concludente, da existência
de crimes.
Assim é que, para me não referir determinadamente a todos
eles, recordarei apenas que, quanto aos fatos ocorridos na Bahia, o
parecer conclui qualificando de "reprovável" o bombardeio daquela
cidade aberta.
Direi mais que, em relação à promoção de oficiais de Marinha
sem o tempo de embarque requerido por lei, o parecer não contesta,
nem pode contestar, que o Executivo se arrogou, arbitrariamente,
o direito de dispensar na lei, na legislação ordinária do País.
Para não me alongar, bastará a referência a esses dois fatos.
Tais são, para exemplo, casos em que o próprio parecer constata a
existência de crimes.
Restaria, em seguida, verificar qual o responsável, ou quais os
responsáveis por esses crimes e, se o parecer me houvesse convencido
de que o Sr. Presidente Hermes da Fonseca não tem, criminalmente,
qualquer responsabilidade por esses delitos, eu estaria pronto a votar
pela conclusão.
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Sucede, porém, que nessa peça não se encontra uma só palavra
relativa à prova, ao fundamento de uma convicção que me pudesse
determinar o voto no sentido a que acabo de aludir.
A acusação, como V. Exa. sabe melhor do que eu, Sr. Presidente,
é distribuída em dois momentos: nós estamos apenas no primeiro,
tratando-se de receber ou de não receber a denúncia oferecida.
Repito: a denúncia menciona pelo menos dois fatos, acerca dos
quais a própria Comissão da Câmara não encontrou meio de declarar
qt•e não fossem criminosos. Parece-me, portanto, que, se há lógica
em nossas deliberações, a Câmara só poderá receber a denúncia, dar
lugar à resposta daquele que é acusado e, examinada esta resposta
e as provas de uma e outra parte, deliberar, então, convenientemente,
calmamente, no instante oportuno.
Devo, para não parecer que escondo o meu pensamento, ir além
e dizer que, se de fato - e nesse ponto apenas me reporto às palavras
da Comissão -, se de fato houve na Bahia um bombardeio que é
"reprovável", eufemismo através do qual podemos ler o qualificativo
de criminoso, se de fato houve um bombardeio, houve um crime
cometido; devo dizer, sincera e lealmente, que nos termos da Lei de
Responsabilidade do Presidente da República há, pelo menos, veementes presunções de que o atual Presidente da República tenha cometido
o crime previsto no art. 40 dessa lei, tolerando, dissimulando ou
suportando, sem punir, o delinqüente ou delinqüentes responsáveis
por esse delito.
Acresce, Sr. Presidente, que quando se tratou de eleger nesta
Câmara a Comissão Especial, preposta ao exame destes papéis, toda
a gente sabe que a Maioria parlamentar, usando daquilo que supunha
ser o seu direito, fez o que se chama na técnica o rodízio, impedindo
que para essa Comissão fosse eleito um só membro da Minoria.
Isso me coloca a mim em posição singular, porque o meu nome
nessa ocasião recebeu 15 ou 16 votos para essa Comissão; situação
singular porque, se nos tivessem dado a nós direito de ter um representante na Comissão, que pudesse acompanhar o exame dos papéis, da
denúncia, dos documentos, propor ·aquilo que julgasse conveniente,
enfim buscar eficazmente esclarecimentos acerca do caso em questão,
comp;eende-se que os diferentes membros da Minoria acompanhassem
o voto que tivesse sido dado por esse seu representante.
Excluíram-nos deliberadamente do seio dessa co·missão, fecharam-nos a porta, mas permitiram que nos esclarecêssemos. Não
teríamos, logicamente, honestamente, senão um caminho a seguir e
é este: votar por que seja recebida a denúncia. Isso não quer dizer
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que estejamos a adiantar, nem teríamos o direito de fazê-lo, qualquer
juízo sobre a sua procedência ou não procedência.
Com a mesma franqueza, não devo ocultar o meu pensamento
e acredito: primeiro, que seria mais regular; segundo, mais correto;
terceiro, mais honroso para o Sr. Presidente da República, se se lhe
permitisse apresentar à Câmara dos Deputados - preposta pela Constituição e pela lei ao exercício desse direito -,que se lhe permitisse a
ele apresentar as razões pelas quais elidisse essas veementes presunções
de culpabilidade que contra ele levanta a denúncia.
Não se fez isso e ainda nesse ponto a responsabilidade é exclusivamente da Maioria parlamentar.
Nós outros temos o direito de dizer e acentuar esse modo de
pensar, significando bem claramente que julgamos, de acordo com a
Comissão, que pelo menos dois fatos são reputados criminosos, são
de notoriedade pública, e eu com diversos outros colegas, em cujo
nome tenho a honra de falar neste momento (apoiados), não ocultamos
acerca de tais fatos o nosso juízo de completa e severa reprovação.
Se os reprovamos sempre, se os julgamos criminosos, como,
neste momento, quando eles vêm denunciados oficialmente à Câmara,
achar que não se deve sequer receber a denúncia?
Isto conviria, Sr. Presidente, conviria seguramente, e quero
dizê-lo com bastante franqueza, a todos aqueles que, abertamente,
como o meu velho amigo e honrado Deputado, o Sr. Pedro Moacyr,
combateram de frente o regime presidencial. ..
O Sr. Pedro Moacyr- Peço a palavra.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ... como conviria a todos
os demais que, não o combatendo de frente, não o amam, não o
estimam, não o querem ver lealmente praticado.
O impeachment é uma arma de uso indispensável neste regime.
Toda a gente percebe - e eu próprio já o disse, certa vez -que
a acusação ao Presidente da República não se há de fazer a cada passo
e por circunstâncias mínimas. Lembro-me de ter aludido a uma imagem
feliz de James Bryce, quando dizia que a acusação no regime presidencial é como um canhão de 100 toneladas que não se dispara nas simples
revistas, ou como um grande martelo de pilão de que a gente não se
serve para quebrar nozes.
Desta vez, porém, não se trata de revista de parada, nem de
quebrar nozes; trata-se, sim, de casos gravíssimos para a existência do
próprio regime federativo.
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Os fatos apontados na denúncia, e cuja notoriedade e existência a
Comissão não contesta, são de excepcional e principalíssima gravidade.
Se desta vez, diante desses fatos, não funciona essa grande arma, não
se instaura sequer o processo, fica na consciência nacional que jamais
ela será empregada. O regime presidencial passará a ser, se vencer este
zelo farisaico, uma instituição morta, um regime que sob a capa e a
máscara da República, esconderá exclusivamente a vontade do mais
forte, a vitória da força, da discriminação e do arbítrio.
Eu, porém, que amo este regime, que o defendo contra a deturpação, que tenho estado sempre, ainda que em posto obscuro, mas
abertamente na estacada, a reclamar pela sua fiel execução, desta vez,
quando o Presidente da República é acusado de ter confessadamente
violado uma lei do Congresso, de ter, pelo menos, tolerado abusos e
crimes graves de seus subordinados, não é razoável que negue o exame
dessa acusação, nem é honroso para o Presidente da República que
esse exame seja sonegado ao conhecimento público; não me parece,
Sr. Presidente, que ele seja absolvido pela forma a mais digna, pela
qual, eu próprio, seu adversário, desejaria poder vê-lo absolvido, e o
digo com a maior sinceridade.
Desejo terminar, Sr. Presidente. O parecer, ele próprio, não nega
a existência de crimes; para não querermos ao menos indagar quais
são os responsáveis, seria necessário alegarem ao menos uma alta razão
de Estado. Ninguém a apresentou, eu não a conheço, nem mesmo a
tenho visto apontada nos corredores ...
Ela não existe, portanto. O que há é a velha teoria do "fato
consumado", do acomodacionismo, que deliberadamente repilo, como
sempre me afastei do incondicionalismo no aplaudir ou no denegrir
sistematicamente.
Vote assim a Maioria, que já tem votado resoluções que importam em golpe profundo no regime federativo; vote mais esta;
faça-o, porém, sabendo que, na opinião de um republicano, sincero
presidencialista, estamos votando os funerais do regime.
O Sr. Flores da Cunha - V. Exa. como explica a ascensão do
Sr. Araújo Pinho ao Governo da Bahia?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Não posso aceder a discutir
agora detalhes com V. Exa., que terá a bondade de se reportar às
palavras que proferi em relação ao encerramento precipitado do debate.
São funerais do regime. É preciso, porém, que haja para o espírito público a consolação e a crença por saber que há alguns homens
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políticos - quando vier a hora próxima, que há de vir necessariamente,
quando chegar essa hora de desânimo, da perda da fé, do desespero-,
de saber que há no mínimo alguém capaz de ao menos organizar esse
desespero. (Muito bem; muito bem.)
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Aposentadoria dos Funcionários Públicos

22.11.1912
O Sr. Presidente - Vou submeter a votação nominal a Emenda

n'?29.
Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Osório.
O Sr. Osório (pela ordem) - Sr. Presidente, entendo que se
deve contar, para o fim da aposentação, o tempo em que o Deputado
exerceu o mandato legislativo.
De outro modo, seria estabelecer uma restrição .
. O que é imoral é que funcionários, quando Deputados, acumulem
vencimentos; é que funcionários aposentados, quando representantes
da Nação, percebam durante o mandato legislativo as vantagens da
aposentadoria.
O funcionário, quando Deputado, presta serviço público; se não
tem aposentadoria, é pela natureza da função temporária.
·
Ouàntas capacidades poderão deixar de ser aproveitadas, se
passar a emenda aceita pela Comissão? De quantos Deputados poderá
a Câmara ficar privada, e que têm neste recindo elevado e ilustrado
o Parlamento? (Muito bem; muito bem.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra, pela ordem, o nobre Deputado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem)- Sr. Presidente, já que vai tão longa a discussão, não me furtarei a dizer também
duas palavras antes da votação nominal.
O que me parece é que o debate está absolutamente deslocado
do único ponto' de vista que deve inspirar as nossas decisões, qual o
da utilidade e conveniência pública. (Muitos apoiados.)
Discutimos teórica ou literariamente os direitos de A ou B; as
qualificações e distinções entre função ou emprego público, mas do que
nos esquecemos é que, entre nós, no Brasil, sobretudo neste momento,
como verificou a Comissão de Finanças, não há muito tempo, pode619

ríamos, parodiando uma frase célebre, dizer da aposentadoria: vai/à
/'ennemi.

Evidentemente, todos
enormes para os inativos; e,
Comissão Especial para pôr
ao contrário de auxiliarmos
da Nação.

os Ministérios estão pejados de verbas
quando a Câmara se reúne, nomeia uma
cobro a esse desperdício, verifico que,
a Comissão, vamos aumentar a despesa

,O Sr, Carlos Maximiliano - Vamos cortar em todo o mundo,
menos na Câmara.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Aceito, de muito bom
grado, o é:lparte dq honrado Deputado pelo Rio Grande do Sul, porque,
s,em ofenSa pe~soal a nenhum dos meus dignos colegas; não é demais
que a gente invoque este argumento: estamos, positivamente, votando
vantagens para nós. (Muitos apoiados; muito bem.)

O Sr. Raphael Pinheiro - Não se alegou isso, quando votamos
os 100$000.

O. Sr. Érico Coelho (para o orador) - Isso é uma tradição da
democracia no Brasil, do tempo do Império até a República; e V. Exa.,
para. ser ~oerente com o seu propósito de não aumentar as despesas
p~blicas, não devia consentir que o projeto compreendesse, entre os
fundr,mários da União, os empregados das Províncias, para os efeitos
da aposentadoria.
O SR- CARLOS PEIXOTO FILHO- Dá licença para um aparte?
(Riso~)

Não tenho esse poder. Demais, o argumento desloca a questão:
reduz a situação especial dos Deputados, que devem gozar dessas
vantagens;. a um cânone de cardeal da democracia.
Não creio que seja assim: mas, quando o fosse ...
O Sr.. Érico Coelho - A tradição da democracia é esta: não foi
a República que nos trouxe a democracia; ela existia no tempo do
Império;
O ·SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não há dificuldade de
extirpar senão os erros seculares.
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Esse argumento, de autoridade secular, não nos pode prender.
Assim, é tempo de revermos e verificarmos, e se verificarmos
essas noções elementares, chegaremos a esta conclusão: a Câmara está,
queiramos ou não queiramos, votando vantagens para si. (Apoiados;

muito bem.)
Essa é que é a verdade.
O Sr. Osório -A maioria da Câmara não é composta de funcionários.
O Sr. Carneiro de Rezende - Em grande parte, é. Estamos
claramente votando interesses próprios.
Era até o caso de examinarmos se, em face do Regimento,
poderíamos votar aqui esta disposição.
O SR. CARLOS PEIXOTO FilHO - Sr. Presidente, peço
dobrada desculpa ao meu ilustrado colega que me aconselha a não
encaminhar a questão nesse terreno.
Comecei dizendo que não haveria nas minhas palavras o propósito de melindrar diretamente a A ou a B, que fosse funcionário.
Não sei quantos são funcionários públicos, nem nos importa
sabê-lo; mas o fato é, repito, que estamos votando uma medida no
interesse de Deputados e Senadores.
O Sr. Érico Coelho - Não apoiado; votamos a aposentadoria,
não para os representantes da Nação, mas para os serventuários públicos. A lei não é para aposentação no cargo de Deputado ou Senador.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Pura questão de palavras.
Se damos a aposentadoria não ao Deputado ou Senador, mas ao funcionário - em primeiro lugar não sei se isto será bem exato nos termos
em que está redigido o projeto -, é uma questão de palavras apenas;
estamos de fato dando aos funcionários· que eram ou são Deputados
uma vantagem pecuniária.
O Sr. Valois de Castro - Não apoiado; não é vantagem pecuniária.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Queiramos ou não, outra
cousa não estamos fazendo. Acho que o advogado, o médico, o engenheiro que vem para esta Casa, não sendo funcionário público, não
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deve colher do mandato legislativo senão aquelas vantagens - já não
poucas- que outorgamos ao exercício desse mandato.
Mas basta atendamos a isto: quando tratamos de fixar vantagens
para o exercício de cargos eletivos federais, sustentamos, com a máxima
convicção, e toda gente está de acordo com isso, que esta é uma ordem
de serviços absolutamente especial, que se não confundem com outras
funções públicas.
Por isso nos permitimos todas as regalias; por isso nos afastamos
de todos os deveres de funcionários, quando somos chamados a desempenhar o mandato de Deputado ou Senador. (Trocam-se muitos e
repetidos apartes.)

Sr. Presidente, no fundo, na realidade, o caso é o seguinte:
nomeia-se um determinado brasileiro para uma função docente, para,
por exemplo, professor de uma das faculdades. Nesse mestre funda a
mocidade da Nação as suas esperanças ... na erudição, no talento, na
dedicação com que vai exercer o magistério. Que serão feitas dessas
esperanças, se este homem amanhã se resolve a abandonar o exercício
de seu magistério?
O Sr. Érico Coelho - Se o corpo político pode confiar o mandato a esse membro do magistério, ele não pode ser prejudicado, como
funcionário, na contagem do tempo, porque o povo político lhe impôs
o mandato .

. O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Sr. Presidente, não é
permitido um sorriso de irreverência; se o fosse, seria a única resposta
possível, pois argumenta-se com a imposição do povo para se exercer
mandato! Quando é certo, e todo mundo sabe, que não é por imposição
do eleitorado, mas voluntariamente que aceitamos o mandato. (Apoiados.)
(O Sr. Valois de Castro dá um aparte.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -A autoridade de V. Exa.,
a dobrada autoridade de V. Exa. me faria curvar, se não fosse isto uma
verdade tão elementar, de modo que não me animo a mudar de opinião.
Se há algum desses cisnes pretos de nossa ornitologia política que
não aceitasse, a maioria, a quase totalidade, aceitaria o exercício,
disputando essa ficção do oferecimento ex-officio. Não se encontra
um desses exemplos, talvez, nesta Casa.
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O Sr. Érico Coelho - Tudo é figura de retórica. E figura de
retórica, inclusive, o argumento de V. Exa., que é contraditório; quer
fazer economia à custa de todos os funcionários públicos, que exercem
o mandato popular; entretanto, propôs que se desse aposentadoria
aos empregados municipais e provinciais do tempo do Império, quando
o Ato Adicional, art. 10, proibia fosse esse tempo contado para fal fim.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Sr. Presidente, estou
fulminado pelo nobre Deputado e pelo Ato Adicional, sou um réu
confesso; mas isso não interessa.
O que interessa é isto: o Tesouro tem os seus orçamentos e os
orçamentos de todos os Ministérios estão completamente pesados, de
sorte a não comportarem mais o peso dos inativos. E quanto maior
avulta essa soma, que impressiona, vamos nós àumentar estas despesas.
(Apoiados; muito bem. Apartes.)

De resto, há uma última razão que não posso calar: a verdade é
que, Sr. Presidente, os preceitç:>s legislativos por nós editados não podem
obedecer a preocupações teóricas ou de ordem literária; devemos
legislar tendo somente em vista o interesse público.
Por outro lado, qualquer dispositivo legislativo obedece a um
pensamento psicológico, que deve ter ditado sua razão de ser.
No caso, acredito, devíamos liberalizar as vantagens se houvesse
no País escassez de indivíduos que quisessem ser funcionários ou
Deputados. Mas o que se dá é justamente o contrário. Toda a gente
quer ser funcionário; e os poucos que não o querem é porque preferem
logo ser Deputados ou Senadores. Por que razão havemos de criar
vantagens para aguçar o apetite de toda essa gente, quando o nosso
propósito, o fim que devemos ter em vista, deve ser o oposto, isto é,
afastar esses concorrentes?
O Sr. Froes da Cruz - A medida tem por fim afastar concorrência ao cargo de Deputado?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (com força) - Penso ter-me
exprimido de modo claro. Não me resigno às interpretações assim
feitas. Creio que pus a questão em princípios de ordem elevada, para
ser bem compreendido pelos meus pares.
O que disse é que hoje toda a gente tem desejo de ser funcionário, e não há necessidade de criar novas vantagens.
O Sr. Érico Coelho - A questão não é de tirar as vantagens.

623

O SR .. CARLOS PEIXOTO FILHO - Pode ser defeituosa a
exegese que as minhas palavras visam a exprimir. Estou enunciando
o meu modo de ver e acentuando que dou o meu voto à Comissão
proponente da emenda que diminui as vantagens. Falo sob esse ponto
de vista, e deste modo me manifesto de pleno acordo, porque acho
que neste momento não há necessid<:~de de criar novas vantagens em
torno das funções públicas e ver quem as queira exercer.
O Sr. Érico Coelho - Se V. Exa. exclui os funcionários, os
membros do magistério e da magistratura, bem como os militares,
diplomatas, então a quem ficam reduzidos os lugares da Câmara?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Ficam reduzidos a isto:
diz o art. 29: "Será aposentado com todos os vencimentos do cargo
que exerce efetivamente o funcionário que contar 30 ou mais anos
de serviço."
E como se manda contar o tempo do mandato legislativo, creio
que vai alguém ser aposentado como Deputado e com vencimento de
Deputado.

Vozes- Isto é absurdo!

0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Permitam-me V. Exas. que
o diga: o funcionário nomeado para lecionar e que depois emprega o
resto de' seu tempo aqui e aposenta-se, isto é uma imoralidade. Não
defendo isto, porque só defendo as causas que têm o cunho de honestidade.
O Sr. Dionísio Cerqueira - V. Exa. está argumentando com
exceção;

O SR .. CARLOS PEIXOTO FILHO- As leis são feitas para não
permitir exceções. As leis se fazem para estabelecer a regra geral. E
desde que se afasta dessa norma e permite a inserção de dois, três ou
quatro casos pessoais, a lei é defeituosa.
O Sr. Osório - V. Exa. está fazendo considerações de ordem
moral.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Finalizo, Sr. Presidente,
registrando as palavras do meu honrado amigo, o digno representante
do Rio Grande do Sul.
De fato, estou fazendo considerações de ordem moral, de muito
valor. É quanto me basta. Nada mais tenho a acrescentar. (Muito bem;

muito bem.)
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Liberdade da Imprensa

18.04.1913
O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o seguinte requerimento oferecido pelo Sr. Maurício de Lacerda na sessão de hoje:
"Requeiro a nomeação de uma Comissão Especial de cinco
membros para formular um projeto sobre liberdade de imprensa."
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Carlos
Peixoto Filho.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem -movimento
de atenção) - Sr. Presidente, ainda que V. Exa. tenha informado que
o requerimento não está sujeito a discussão ou, precisamente, por este
motivo, quero prevalecer-me da faculdade regimental de falar pela
ordem para dizer apenas que o assunto me não parece daqueles· que
devam ser assim votados e decididos, sob a pressão de um sentimento,
justíssimo, aliás, e de grande nobreza, qual o da defesa que o nobre
colega, Sr. Deputado Maurício de Lacerda, julgou dever fazer da
reputação do seu digno pai, Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Assunto desta natureza não se pode personalizar, e, se esquecermos as pessoas ou os nomes em jogo, o que veremos é que serve de
motivo para o pedido de nomeação de uma Comissão Especial destinada
a formular um projeto de lei para regulamentar a liberdade de Imprensa,
serve de motivo e de causa a este requerimento o fato de ter um jornal,
qualquer que ele seja, se permitido a liberdade de criticar a atitude
de um membro do Supremo Tribunal Federal, a propósito de um voto
por ele dado.
O Sr. Maurício de Lacerda -V. Exa. me perdoe. Não apresentei
o requerimento pela eventualidade deste caso pessoal senão pela impressão de ataques sistemáticos a todos~ Presidentes da República, Ministros
do Supremo Tribunal Federal, membros do Poder Legislativo e, até
mesmo, a lares domésticos.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Justamente, V. Exa. vem
ao encontro dos meus desejos, permitindo-me, então, que deixe absolutamente de lado o incidente relativo ao Sr. Ministro Sebastião Lacerda ...
O Sr. Maurício de Lacerda- Sou o primeiro a fazê-lo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ...a respeito de quem eu
devo declarar que não me custa prestar testemunho da sua honradez
e da sua dignidade, assim como já o prestei da nobreza e elevação dos
sentimentos que ditaram as palavras de V. Exa.
Vamos então esquecer o incidente, que seria causa apenas
ocasional do requerimento.
Colocada a questão neste terreno mais largo, direi a V. Exa; que
não quero ocultar o meu pensamento sincero e franco a tal respeito.
Não me parece que estejamos em situação de precisar regulamentar, entre nós, a liberdade de Imprensa. (Apoiados.) Ao contrário,
em todas as outras quadras ela poderia existir, como até aqui; mas,
precisamente neste momento, toda e qualquer tentativa que se fizesse
para restringir esta liberdade eu a reputaria antipatriótica.
O Sr. Nicanor do Nascimento - Em qualquer momento.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Em qualquer momento,
mas especialmente neste, disse eu.
O Sr. Maurício de Lacerda - Quando a liberdade é substituída
pela licença, nós, em favor da mesma liberdade, não devemos permitir
tal substituição. (Apoiados.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Aí está. O nosso ponto de
divergência deve ser este.
Já ouço os aplausos que se fazem sentir à iniciativa do nobre
Deputado e meu amigo, Sr. Maurício de Lacerda, e vindo à tribuna,
pela ordem, para impugnar esta tentativa, já contava com eles.
Sr. Presidente, V. Exa. sabe, porque já tive ocasião de lhe dizer
pessoalmente, que não me é nada agradável falar nesta Câmara, onde
a atmosfera que nos oprime é, positivamente, pesada e difícil de ser
vencida.
Não tenho, porém, o costume de recuar quando devo manifestar
os meus sentimentos e sempre o faço com absoluta franqueza, sem
medir utilidades ou recear conseqüências, desejando apenas colocar
claramente, nitidamente, as questões. O caso é este. ·
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Há quem entenda que as leis que regulam entre nós a liberdade
de Imprensa, e que são as leis vigentes - porque elas existem -, são
defeituosas, permitem excessos, que esses qualificam de licença.
Venho dizer, lisa e sinceramente, como já tive ocasião de repetir
a um prezado amigo, que por mais de uma vez me tem falado a respeito,
que entendo que a lei atual garante o livre e sadio exercício da Imprensa, bem como dá todas as seguranças aos direitos individuais porventura
atacados. Não sei, porém, se a execução dela é defeituosa, mal feita e,
sobretudo, se a nossa índole nos leva a evitar defender-nos judicialmente dos ataques. Ou, digamos com inteira franqueza, se uma ou outra
vez o processo judiciário falha ...
O Sr. Maurício de Lacerda - Nos casos de honra doméstica,
como V. Exa. poderia, sem repugnância, abrir a prova?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - V. Exa. me permitirá
responder dizendo que em primeiro lugar devemos cotejar qualquer
possível defeito ou inconveniente da legislação atual com os gravíssimos
defeitos e os imensos ;nconvenientes que resultariam de qualquer lei
de restrição à liberdade de Imprensa. É o meu ponto de vista. Não
me posso estender; é evidente que a discussão não se pode fazer em
poucos minutos; não quis, porém - e me permito, por isso, a liberdade
de ocupar a atenção da Câmara por alguns momentos-, que, na ocasião
em que um dos mais distintos colegas formulava um requerimento
desta natureza - e que em sua fundamentação tinha deixado ver
claramente, com a franqueza que lhe é apanágio, que as críticas feitas
ao Congresso, ao Poder Executivo Federal, às classes armadas, são
excessivas e passíveis de pena -, deixasse de haver nesta Câmara pelo
menos alguém que viesse dizer franca e abertamente: não penso desta
maneira. Acredito que a crítica, mesmo excessiva, é benéfica; creio
que mesmo para a Imprensa, o de que carecemos não é de restringir
a sua liberdade, mas de buscar meios indiretos de lhe moralizar a ação,
e o meio em que ela se exercita.
Creio, sobretudo, que toda e qualquer tentativa de restrição a
esta liberdade, que os meus honrados colegas apelidam de licença,
seria um golpe funesto ...
O Sr. Maurício de Lacerda - Não é restrição; é o que V. Exa.
chama moralização.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ... ao progresso e à cultura
moral da sociedade brasileira. (Apoiados.)
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É em nome deste progresso e desta cultura moral que desejo
repetir: a nossa lei é suficientemente garantidora; a legislação atual
deve e pode permanecer, e qualquer tentativa de restrição só nos
poderia envergonhar perante o mundo civilizado, com o acrescer e
aumentar do nosso mal-estar social. ..

O Sr. Nicanor do Nascimento - Peço a palavra pela ordem.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Fica de tal sorte nitidamente expresso o meu pensamento. Eu quis poder dizer que ainda
os ataques excessivos, de que aqui se falou, ao Executivo, como à
legislatura, e às Forças Armadas (inclu(das entre os Poderes nacionais),
ou aos direitos individuais, não podem encontrar corretivo em qualquer
restrição legal.
No que eles devem e podem encontrar corretivo é na defesa leal
e corajosa dos acusados em relação à crítica; o que se deve buscar
saber, sobretudo, é se a crítica é injusta ou justificada. Quando ela for
injusta, maldosa, quando não tiver fundamento, ela desaparecerá,
não produzirá mossa nem efeito; quando, ao contrário, ela for justa,
quando tiver um fundo de verdade, aí então incomodará àquele que
dela for vítima e a este só cabe o dever, não direi o direito, de promover
a defesa da sua reputação, de se defender dentro da lei atual, que lhe
pode garantir perfeitissimamente, se bem executada.
Sr. Presidente, graves podem ser os defeitos atuais da nossa
legislação; porém, muito mais graves serão aqueles que nos advirão de
uma tentativa de restrição à liberdade de Imprensa. (Muito bem.)
Eram as palavras que devia proferir, eu que por igual evito a
pecha de cortesão como a de denegridor sistemático e a quem o aplauso
ou o desaplauso de uma certa parte da galeria tem o condão de deixar
completamente indiferente: é inoportuna e em absoluto seria inconveniente qualquer restrição à liberdade de Imprensa. (Muito bem; muito
bem. O orador é muito felicitado.)
O Sr. Nicanor do Nascimento - Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- O nobre Deputado pede a palavra para discutir
o requerimento?
O Sr. Nicanor do Nascimento- Para fazer a mesma cousa que fez
o Sr. Deputado Carlos Peixoto, em dois minutos.
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O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado Nicanor
do Nascimento.
O Sr. Nicanor do Nascimento (pela ordem) - Sr. Presidente,
sou porventura de todos nesta Casa aquele que se pode manifestar
sobre o assunto com a mais absoluta insuspeição. Duvido que haja
outro Deputado que mais tenha sido atacado e agredido por certa
Imprensa, com justiça raras vezes, e numerosas outras com profunda
injustiça e violenta injúria.
Entendo, entretanto, e proclamo que o único corretivo à liberdade e aos abusos injuriosos que exaltam a Imprensa amarela é a própria
Imprensa, que revida e restitui os insultos; é o desprezo pelas injúrias,
porque elas cairão por si.
Quanto à legislação da República a esse respeito, eu a reputo
completa e tão garantidora quanto o permite a liberdade a respeito
da manifestação de pensamento.
Se o delito da Imprensa fica impune, é pela inaplicação da lei
e abandono dos interessados.
Nem vejo que as manifestações atuais da Imprensa sejam mais
perigosas ao jogo dos Poderes nacionais, por violentas e mais graves,
do que têm sido as de outras épocas. E essas exagerações não destruíram a ordem nem perturbaram a liberdade: corrige-as o desconceito
a que chegaram seus autores.
Folgo, portanto, de declarar, dentro da minha insuspe1çao
absoluta, que não julgo conveniente cuidar agora deste problema; é
menos urgente resolver uma questão que não é questão, porque está
prevista pela legislação da República.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o requerimento do
Sr. Maurício de Lacerda.
O Sr. Pedro Lago- Peço a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Pedro Lago (pela ordem) - Peço a V. Exa. que consulte
à Câmara se concede votação nominal para esse requerimento.
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O Sr. Presidente - Atenção! Peço aos Srs. Deputados que
ocupem as suas cadeiras. (Pausa.)
Vou submeter a votação o requerimento apresentado pelo Sr.
Maurício de Lacerda, pedindo a nomeação de uma Comissão Especial
de cinco membros para formular um projeto sobre a liberdade de
Imprensa. O Sr. Deputado Pedro Lago acaba de requerer o processo
nominal para a votação deste requerimento. Vou, pois, submeter a
votos o requerimento de votação nominal do nobre Deputado pela
Bahia.
O Sr. Maurício de Lacerda- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Maurício de Lacerda (pela ordem) - Sr. Presidente, eu
pediria à Câmara que, num concurso de coragem cívica, concedesse
a votação nominal.
(Consultada a Câmara, é aprovado o requerimento de votação
nominal.)

O Sr. Presidente - Vai-se proceder à chamada para a votação
nominal.
Os senhores que aprovarem o requerimento responderão sim;
e os que rejeitarem responderão não.
(O Sr. Simeão Leal, 19 Secretário, procede à chamada dos Srs.
Deputados.)

O Sr. Presidente - Responderam sim 20 Srs. Deputados; não, 85.
Total, 105.
Não há número.
O Sr. Maurício de Lacerda- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado
Maurício de Lacerda.
O Sr. Maurício de Lacerda (pela ordem) - Quero mandar a
V. Exa., se o Regimento me permite, uma declaração de voto: desejei
prevenir os empastelamentos, evitando as injúrias; a época é propícia
a ambos.
Felicito a Câmara.
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O Sr. Thomaz Delfino - Peço a palavra para uma explicação
pessoal.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, para uma explicação pessoal,
o nobre Deputado.
O Sr. Thomaz Delfino (para uma explicação pessoal) - Sr.
Presidente, ao encetar-se a discussão do Código Civil, um jornal da
Oposição publicou a meu respeito uma notícia em que pretendeu
atirar-me ao ridículo e ao odioso. Essa notícia foi repetida pelo mesmo
jornal e, hoje, vejo-a comentada por outro jornal da Oposição. Há na
malignidade e perversidade da notícia um fundo real.
Quando se encetou a discussão do Código Civil, durante a leitura
do expediente, no meu lugar nas bancadas, conversava com os Srs.
Deputados Jacques Ourique e Moreira Guimarães sobre um ponto do
mesmo Código, o relativo à desnacionalização da mulher.
Sendo esses meus dois distintos colegas e amigos casados com
senhoras estrangeiras, a conversação naturalmente se encaminhou no
sentido da situação pessoal deles.
A conversação se manteve nos termos mais sérios e simples, e
posso dizer que era útil, pois que exemplificávamos a questão no que
ela tem de mais ardente e importante.
Lido o expediente, ocupou a tribuna sobre o Código Civil o Sr.
Deputado Carlos Maximiliano e tratou eYatamente desse assunto. Nós
continuamos por alguns momentos mais a conversar como tínhamos
feito até então.
O Sr. Jacques Ourique- Em voz baixa.
O Sr. Thomaz Delfino - Nada devia levar quem quer que de
boa-fé ou lealmente nos ouvisse a dar interpretação menos digna às
nossas palavras. Entretanto, a primeira notícia, como a segunda, do
jornal da Oposição e, também, o comentário, afirmaram que nós
entretínhamos em voz alta uma conversa indecorosa que não se pode
repetir neste recinto.
Sr. Presidente, houve nessa notícia uma alteração proposital da
verdade; ela representa uma mentira pura e deslavada.
E claro o intuito de ofender fundo o homem particular, porque
não tem as mesmas opiniões do jornal político, e isso é tudo quanto
possa haver de mais irregular e menos justificável.
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Acabo de votar contra a regulamentação da liberdade de imprensa, para poder dizer, como estou dizendo neste momento, que a
notícia e respectivo comentário, repito, são pura e simplesmente uma
deslavada mentira.
Faço estas considerações para o público e para os meus colegas,
e as julgo suficientes para me desafrontar da agressão que sofri. (Muito
bem; muito bem.)

O Sr. Jacques Ourique - Peço a palavra para uma explicação
pessoal.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado para uma
explicação pessoal.

O Sr. Jacques Ourique (para uma explicação pessoal) - Sr.
Presidente, velho jornalista, habituei-me desde moço, nas lutas acerbas
que sustentei, quer na propaganda da República, quer nos primeiros
tempos do atual regime, a venerar a República e colocá-la acima de
todas as paixões.
Sinto-me, portanto, profundamente ferido quando vejo essa
Imprensa a que dediquei os primeiros anos de minha mocidade, os
meus maiores esforços, usando de excesso de liberdade, contra cujo
cerceamento votei, contra o Marechal Floriano Peixoto, adquirindo
nesta cidade o título de temerário, o que me custou ir para o Cu cu í,
sempre de cabeça erguida e sempre altivo.
É por isto, Sr. Presidente, que, quando vejo os moços da Imprensa de hoje desrespeitando as instituições, desrespeitando o que na nossa
Pátria há de mais caro, trazendo à baila do ridículo homens que pelo
menos deviam merecer consideração, eu me senti abatido.
O que acabou de dizer o meu nobre colega é a pura verdade.
Nós, na sessão a que ele se referiu, só tratamos do assunto como ele
narrou. Não há, portanto, o menor motivo à acusação violenta que
sobre nós atirou a Imprensa, e como nós, por escrúpulo, não viéssemos
rebatê-la desta tribuna, ela insistiu, procurando atirar dois antigos
políticos ao ridículo da opinião pública.
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Eu, Sr. Presidente, não me admiro destes fatos, porque ainda há
poucos dias um jornal da tarde noticiava que, achando-me na Estrada
de Ferro Central do Brasil, uma bagagem minha fora roubada, indo
eu verberar com veemência o procedimento do seu Diretor. Entretanto,
ali não havia bagagem minha e eu naquele dia estava de cama, enfermo,
não podendo lá ter id€1 e, portanto, não tendo podido externar aqueles
conceitos a respeito do Diretor, de quem sou amigo e admirador. É
por isso que eu também venho protestar contra o abuso que contra
nós pôs em prática o jornal da Oposição a que se referiu o meu nobre
colega, confirmando tudo quanto S. Exa. disse. (Muito bem.)
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Elevação do Efetivo do Exército

25.11.1913
O Sr. Presidente - A lista da porta acusa a presença de 135 Srs.
Deputados.
Vai-se proceder às votações das matérias constantes da Ordem
do Dia.
·
Peço aos nobres Deputados que ocupem as suas cadeiras. (Pausa.)
Continuação da votação das emendas oferecidas ao Projeto n9
88, de 1913, fixando a despesa do Ministério da Guerra para o exerc/cio
de 1914 (vide Proj'eto n9 88-A, de 1913, Emenda n9 11 e seguintes).
2a. discussão.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos a seguinte Emenda nl?
11, do Sr. Augusto do Amaral e outros, cuja votação ficou interrompida
ontem.:
"O Orçamento para praças de pré, durante o exerc/cio
de 1914, será o efetivo mínimo constante do quadro geral
organizado pelo Grande Estado-Maior do Exército, publicado
em Boletim n9 261, de 28 de fevereiro do corrente ano, do
Departamento da Guerra, mlnimo esse que não deve ser desprezado, a fim de termos um Exército capaz de sua missão, e que
discrimina o número de praças, por Armas, do seguinte modo:
Infantaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.817
Cavalaria........................... . . . .
4.618
Artilharia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.812
743
Engenharia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Companhias regionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Total............................ 25.290

O Sr. Maurício de Lacerda- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra, pela ordem, o nobre Deputado.
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O Sr. Maurício de Lacerda (pela ordem) - Sr. Presidente, nada
mais há a acrescentar ao assunto para demonstrar o evidente absurdo
da emenda solicitada pelo Poder Executivo ao Relator da Comissão
de Finanças.
Apenas, há a declarar que a Câmara, votando contra a emenda,
vota de acordo com o parecer do Sr. Deputado João Simplício, unanimemente aceito pela Comissão de Finanças.
E já que se falou em votação de uma emenda ao Orçamento, pela
qual o Governo, tão a descoberto, se interessa, V. Exa. me releve notar
o efeito contraproducente que a circular do nobre Líder dirigida ontem
à Maioria e aos coligados despertou na Casa, a tal ponto que foi preciso
destacar um dos nossos ilustres colegas, o nobre Deputado por Sergipe,
para ocupar a tribuna até que se pudesse obter quorum para o início
das votações.
Esta circunstância demonstra a procedência das palavras que o
nobre Deputado do Rio Grande do Sul ontem proferiu nesta Casa.
Realmente, a Minoria comparece, dá número e colabora nos
Orçamentos; mas quando é preciso que haja número para que esses
Orçamentos sejam aprovados e se requer verificação, a Minoria não
encontra a Maioria, e não a encontra porque não se sabe bem a quem
dirige o Sr. Deputado Fonseca Hermes, com seu bastão de Líder
governamental: se ele dirige apenas seus companheiros, correi igionários
do PRC, ou se dirige também a Bancada de Minas, em Oposição ao
Governo, a Baocada do Estado do Rio, oposicionista ao Governo,
a Bancada de Pernambuco e a de São Paulo, também em oposição ao
Governo. (Pausa.)
O Sr. Pedro Lago- Ninguém protestou.
O Sr. Maurício de Lacerda - E quando digo oposicionista, é
justamente porque não posso aquilatar de outro modo, dada a maneira
por que o Governo trata essas Bancadas, com visível hostilidade,
nomeando o Sr. Valladares para Chefe de Polícia, o Sr. Edwiges de
Queiroz para Ministro da Agricultura, e com o Sr. Herculano conservado ou não demitido do Ministério do Interior.
Essa Maioria, assim colocada, ainda mais depois da nobre e
altiva resposta do governador de Pernambuco, define e traça mais uma
vez o sulco divisório que todas as conferências e conchavos a portas
fechadas, em ltajubá, não puderam ainda apagar, entre a opinião
nacional e o chefe do PRC.
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Sendo assim, a Maioria, à qual dirige o Líder da Casa, não é,
como ontem - com uma ironia de vocábulos interessantes - disse o
Relator do Orçamento da Guerra, querendo demonstrar que a Maioria
não é o maior; é o menor.
Fica, pois, denominada Maioria aquele agrupamento governista
na Câmara, quer dizer, Maioria do PRC, dirigida pelo Sr. Fonseca
Hermes.
Na sessão de ontem, com uma circular do Líder à cognominada
Maioria, não houve número para as votações, e hoje foi preciso que o
Sr. Deputado Moreira Guimarães, que ao seu Partido dedicou uma
oração, durante o Expediente, concorresse na subscrição de Deputados,
aberta pelo Sr. Fonseca Hermes, com um discurso para que não se
realizasse uma gafe·, ou para que não se desse a demissão do Líder da
Maioria do Partido Republicano Conservador.
A Maioria, na votação, fez como o homem do Sena, definido
entre a Inglaterra e a Alemanha por aquele Ministro das Relações
Exteriores da Rússia, que só a poder de murros em uma e outra face
é que se mantinha de pé; aqui, dados, ora pela Coligação, ora pela
Minoria oposicionista, é que se consegue para o Sr. Fonseca Hermes,
o homem do bastão, o equilíbrio instável. (Riso.)
E só assim é que o Líder da Maioria se conserva em equil1brio
na votação dos Orçamentos.
E hoje, embora pese isto ao Sr. Deputado Augusto do Amaral,
a quem peço perdão, e ao mesmo tempo, licença para solicitar que
não me trate com aquela aspereza de ontem, tão própria aos convidados
de ltajubá. O Sr. Augusto do Amaral que conhece, com certeza, a obra
de um oficial americano {Homer Lea) sobre o valor da ignorância
(The valor of ignorance), a respeito das causas militares, deve saber
como ele descreve um Exército depois das batalhas :os mortos são
tristes hecatombes da sua ignorância, e os sobreviventes, melancólicos
espectros da sua incompetência.
Ora, Sr. Presidente, eu espero que meu prezado colega de
Pernambuco diga, com sua habitual sinceridade, qual o valor militar
de um Exército de 25.000 homens, que apenas pode dividir para a
instrução os 25.000 homens pelas unidades de que se compõe, fazendoos distribuir na última redução da unidade que é a esquadra, ou nove
soldados para um cabo, que serão comandados pelos oficiais de um
batalhão, tão numerosos quanto eles?
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Ainda mais. O efetivo de 25.000 homens é ronsignado em
praças de pré. Praça de pré não é o chamado soldado raso; é, desde o
aspirante a oficial, os alunos das escolas militares, os sargentos, os
cabos, até os anspeçadas. De sorte que, deduzidas daquele número
as praças de pré, fica um efetivo de 18 a 19.000 soldados para as
necessidades do Exército; isto é, um Exército como o de Honduras,
segundo se lê no livrinho de Mallo, onde, para 2.500 graduados, há
2.000 soldados, ou como o da Guatemala, aliás contemplada numa
publ.icação de. grandes potências numa publicação feita em Nancy,
onde há 170 generais e 1.200 soldados!
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Dionísio Cerqueira- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Pedro Lago- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Ramiro Braga- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado
Ramiro Braga.
O Sr. ·Ramiro Braga (pela ordem - sem revisão do orador) Como V. Exa. tem visto, Sr. Presidente, o presente debate tem
profundamente interessado à Câmara; o número de oradores que
sobre o assunto se manifestaram é disto prova eloqüente.
Realmente, o assunto é digno de nosso acurado estudo e demorada meditação, pois que se me afigura ser ele a pedra de toque pela
qual ,se pode aferir o procedimento ulterior da Câmara nesta questão
palpitante, cujas necessidades têm sido proclamadas e amplamente
divulgadas - a campanha inflexível em prol das economias orçam~ntárias; e se formos assim golpeando desde o começo o estudo
consciencioso, harmônico, de conjunto, feito pela Comissão de Finanças, eu não sei amanhã' qual o entrave que possa ser posto à marcha
acelerada pelo despenhadeiro, em cujo término está o deficit orçamentário ao invés do superavit anunciado pelo Governo e cuja notícia
repercutiu no estrangeiro com manifestação de gáudio pela nossa
orientação financeira.
Hoje, são motivos palpitantes da defesa nacional; amanhã, serão
necessidades imperiosas dos nossos desorganizados serviços; mais
tarde, o dever inilud ível que nos assiste de amparo às fontes de nossa
produção; e assim, no invocar hábil, inteligente, de necessidades e
motivos, cada qual mais imperioso, teremos construído o descalabro
de nosso crédito e uma situação financeira prementíssima, mais angustiosa ainda do que a atual e quase irremediável.
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N.ão desconheço, Sr. Presidente, a magia, a ;nfluência perturbadora mesmo, pois que ela põe de manifesto os nossos mais caros
sentimentos, que em nosso espírito exercem os vocábulos "defesa.
nacional", que têm sido sempre invocados neste debate.
Mas eu pergunto: em que vem beneficiá-la diretamente este
aumento certo, inflexível, seguro, de uma dotação orçamentária em
um Orçamento problemático, duvidoso, do efetivo real do nosso
Exército?
O Sr. Maurício de Lacerda - No papel, 25 mil; na realidade,
18 mil; o estorno de verbas é real.
O Sr. Ramiro Braga- V. Exa. tem razão.
Pergunto ao honrado Relator da Guerra, a cujo espírito calmo,
prudente, patriótico, iluminado, a Câmara muito naturalmente já se
habituou a prestar as homenagens de seu acatamento e respeito, se
o efetivo do Exército vigente é de fato o orçamentário.
O Sr. João Simplício- Atualmente, é de 19.100 homens.
O Sr. Ramiro Braga - Ainda ontem, respondendo a um aparte
meu, em que pedia ao meu amigo Deputado por Pernambuco, autor
da emenda, me explicasse os motivos por que não estão preenchidos
os claros do Exército, S. Exa. respondeu que era isso devido à falta
do voluntariado.
Há pouco, nós votamos uma emenda da autoria do nobre Deputado por Minas, emenda que revalidava uma disposição legislativa
revogada por um arbítrio ministerial, proibindo o engajamento.
Pergunto: se nós não temos, como disse o nobre Deputado por
Pernambuco, na fonte do voluntariado, elementos para preencher os
25 mil homens do Exército; se a fonte do engajamento está estancada
pela emenda proibitiva que nós votamos; onde e como vamos apanhar
o efetivo para, de fato, chegarmos a 25 mil homens?
Um Sr. Deputado - Obrigando-se o Governo a cumprir a lei
do sorteio militar.
O Sr. Ramiro Braga - V. Exas. querem que nós demos desde
ja, em dinheiro, uma quantia avultada, unicamente na presunção do
cumprimento de uma lei que está para ser executada desde 1908 e
que até hoje não o foi! (Apartes.)
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O Sr. Maurício de Lacerda - Ainda ontem o ilustre Relator do
Orçamento da Guerra salientou que o Governo, no seu gesto, precisa
excepcionarmente se submeter às deliberações do Congresso.
O Sr. Ramiro Braga - Estou certo de que o desejo da Câmara
é o de que essa lei de sorteio militar seja executada, e quando o for,
caso faleçam recursos, a· Câmara absolutamente não os recusará, tendo
para isso o recurso dos créditos suplementares.
·
O Sr. Maurício de Lacerda - Para uma reorganização séria, mas
não para essa fantasia.
O Sr. Ramiro Braga -Aí estão, portanto, estancadas duas fontes
que até hoje concorreram para o preenchimento dos claros do Exército, preenchimento que nunca chegou ao efetivo orçamentário- a fonte
do voluntariado e a do engajamento. (Apartes.)
O Sr. Augusto do Amaral - A fonte do engajamento não ficou
estancada; ficou um pouco limitada.
O Sr. Ramiro Braga- A emenda proíbe o engaJamento.
O Sr. Maurício de Lacerda - A emenda do Sr. Augusto do
Amaral é apenas no sentido de impedir que em vez de se amputar o
braço, se ampute a mão.
O Sr. Ramiro Braga - Eis, portanto, por que, Sr. Presidente,
acredito que acima da nossa defesa nacional com esse efetivo, está
a questão primacial, o. problema precípuo, da delicadeza da nossa
situação financeira no momento, o problema dos nossos créditos,
que por aí vão aos trancas e barrancos. (Muito bem; muito bem!)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, .o Sr. Deputado
Carlos Peixoto Filho.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem) -Sr. Presidente, percebendo a impaciência da Câmara por votar a favor da Emenda
nC? 44, em cuja defesa ainda não ouvi articuladas boas razões, devo,
entrêtanto, cumprir o meu dever de ressalvar a minha responsabilidade
pessoal, declarando por que lhe nego o meu voto.
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Digo ressalvar a minha responsabilidade, porque, tendo dado
todo o meu apoio à Lei de 1908, tenho sempre votado pelo efetivo
mínimo ou 30.000 homens; de tal sorte tendo amparado sempre
com o meu voto todas as medidas tendentes à organização eficiente
do Exército Nacional, julgo necessário dizer por que nego o meu voto
à emenda em questão.
Antes, porém, de fazê-lo, desejo declarar que subscrevo sem
nenhuma restrição as palavras, há pouco proferidas pelo Sr. Deputado
Bueno de Andrada, em oposição aos conceitos externados pelo Sr.
Deputado Pedro Lago em referência à conduta das nossas Forças de
Terra.
Isto posto, e encarando a questão suscitada pela Emenda n<? 11,
parece-me que esse problema deve ser por nós examinado sob dois
aspectos distintos; técnico o primeiro e financeiro o segundo.
Do ponto de vista técnico, Sr. Presidente, não há autoridade
que se não tenha furtado de assegurar-nos que, dada a organização
imposta ao nosso Exército de Terra pela citada Lei de 1908, a consignação de verba orçamentária para 25 mil homens apenas é, se me
permitem a expressão, quase cômica.
Não há exagero no qualificativo. Sabe a Câmara, com efeito,
que o número de oficiais é invariável e prefixado; o número de praças
é que pode variar; se dermos soldo e etapa para 25.000 homens, a
distribuição deles pelos quadros daria, em relação ao número total de
oficiais, um resultado curioso. Com o efetivo de 25.000 homens,
neles compreendidos os aspirantes a oficial, os alunos das escolas
militares, os sargentos ajudantes, primeiros, segundos e terceirossargentos, etc., teremos os seguintes quocientes: para cada um dos
nossos Generais de Brigada, 960 homens; para cada Coronel, 214;
para cada Tenente-Coronel, 245; para cada Major, 120; para cada
Capitão, 40 soldados e, finalmente, para cada um dos nossos primeirostenentes, apenas três soldados!

(O Sr. Vespúcio de Abreu dá um aparte, lembrando que grande
número de oficiais têm, pela lei, de ocupar-se com serviços auxiliares,
etc.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Declarei ter feito o cálculo
em globo, tomando o número total dos oficiais, mas bem se compreende que o número dos que devem ficar fora das fileiras não deve ser
tão grande que altere de modo muito sensível o cálculo que apresento.
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O Sr. Vespúcio de Abreu- Uma quarta parte.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Se assim é, tal proporção
não é seguramente nada lisonjeira e em qualquer parte pode ser taxada
de excessiva ... (Trocam-se muitos apartes.)
Já que insistem em combater-me do ponto de vista técnico,
bastará dizer-lhes o seguinte: que é que o Congresso quis fazer ao votar
a Lei de 1908? Evidentemente não quis senão determinar, e o fez
expressamente, que com o efetivo inferior a 30.000 homens a organização do nosso Exército de terra não podia ter eficiência; por isso
fixou esse limite mínimo, abaixo do qual não lhe parecia sequer
possível a 13rópria instrução militar das tropas.
Todas as autoridades no assunto, todos os técnicos o afirmam,
e já que V. Exas. o exigem ...
O Sr. Moreira Guimarães- Dá licença para um aparte?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ... hão de permitir que,
antes mesmo de receber o aparte, eu desvie as cóleras do debate para
o Sr. Relator do Orçamento da Guerra.
O Sr. Vespúcio de Abreu- Não receie V. Exa. que haja cóleras ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Só empreguei o vocábulo
em sentido figurado, e é assim que encaminho estes ataques ao Sr.
Deputado João Simplício; foi S. Exa. quem disse no seu parecer, aliás
subscrito por toda a Comissão de Finanças desta Câmara:
"É urgente executar o serviço militar obrigatório, substituindo disposições existentes por outras."
"Enquanto isso não se fizer indiferente à instrução militar,
e talvez à própria defesa nacional, é a existência de um efetivo
de 18, 20, 25, ou 31 mil homens."
O Sr. Moreira Guimarães- Dá licença? Por ocasião da discussão
do Orçamento, tivemos ensejo de discutir esse ponto, e o nobre Relator
explicou o pensamento dele; de modo que V. Exa. está tocando em
uma tecla já muito batida. Eu mesmo tinha dúvida sobre o assunto,
mas o meu aparte é o seguinte: V. Exa. disse que o número de 30.000
homens da organização do Exército não é eficiente.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Perdão: eu disse que a Lei
de 1908 julgou indispensável o efetivo mínimo de 31.000 homens.
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O Sr. Moreira Guimarães - V. Exa. não está
emenda?

discutindo

a

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - V. Exa. quis reproduzir
conceito e palavras minhas, por cuja exatidão devo velar ...
O Sr. Moreira Guimarães - Como V. Exa. naturalmente não
está obstruindo e sim esclarecendo uma emenda ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Tocando aliás a tecla
muito batida a que tão amavelmente se referiu ...
O Sr. Moreira Guimarães - Isso é: foi longamente explanada.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Tolere, todavia, V. Exa.
que eu dê à Câmara as razões do meu voto. Acabava de dizer, Sr.
Presidente, que o honrado Sr. Relator da Guerra declarou expressamente ser indiferente à instrução militar, e talvez à própria defesa nacional,
a existência de 18 ou de 25.000 homens :disse-o em vernáculo e em
termos claros que independem de explicação, por força do clássico interpretatio cessat in claris.
O Sr. Augusto do Amaral - Referiu-se à qualidade do soldado;
foi o que teve em vista dizer.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -A mim me basta ler o que
ele quis dizer, e disse clara e terminantemente quanto às necessidades
da defesa nacional.
O Sr. Moreira Guimarães - Má" ele esclareceu à Câmara o seu
pensamento.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Apoiando-me na claridade
insofismável das suas palavras, não me é difícil buscar ainda outras
autoridades igualmente respeitáveis. Ainda ontem fui aqui informado
de que já o velho Marquês do Herval externara, em seu tempo, igual
conceito dizendo que a não se poder atingir um determinado número
de praç;s, indispensável para o funcionamento regular das unidades
do Exército era indiferente um maior ou menor número, desde que
inferior àquele.
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O Sr. Joaquim Osório - O General Osório concordou com a
redução do efetivo do Exército de 13.000 homens, atendendo à
situação do Brasil, e justificou esse seu voto da tribuna do Senado.
O Sr. Bueno de Andrada - Era inimigo do Exército o General
Osório?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Aí tem a Câmara a confirmação do que afirmei, no testemunho do nosso honrado colega.
Retomo a minha primeira asseveração: tenho sempre votado
pelo mínimo do efetivo legal, ou 31.000 homens, e, para explicar o
meu voto contrário à elevação do efetivo a 25.000, comecei por examinar o problema do ponto de vista técnico, sendo- interrompido pelos
que procuram dar interpretação, mais ou menos sutil, às lúcidas palavras
do Sr. Relator, que nos afirma ser, militarmente, indiferente à defesa
nacional o efetivo de 18.000 ou o de 25.000 homens.
O Sr. Vespúcio de Abreu -

Na aparência; mas, na realidade,

não é.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Sei que, em regra, os
profissionais julgam faltar a paisanos, como eu, autoridade para discutir
essas questões, e, por isso mesmo, invoquei as palavras do Sr. Relator,
militar como V. Exa.
O Sr. Vespúcio de Abreu - Longe de mim semelhante idéia;
para discutir qualquer assunto é competente todo o mundo que sabe
ler e escrever.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Eleitor qualificado que
sou, sabendo, portanto, ler e escrever, peço licença para continuar ...
A verdade é que, ainda quando me não fosse possível invocar a
autoridade dos técnicos, causas há realmente elementares e que podem
ser desde Jogo percebidas por quantos têm capacidade para raciocinar
acertadamente. Um desses conceitos de simples evidência é o que
pode exprimir-se nos seguintes termos: ao prefixar, em determinada
organização de um Exército, certo número de oficiais, fatal e positivamente há de a lei proporcionar esse número a alguma cousa e
efetivamente o número de oficiais é proporcional aos quadros ou a
um certo número de unidades do Exército e o destas não pode deixar
de prever um certo número de praças; o que há é que o número de
praças pode ser e é de fato, ordinariamente, previsto dentro de um
limite máximo e de um limite mínimo, prefixados estes segundo as
possibilidades de ação eficiente dos oficiais.
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Tudo o que não fosse isso seria evidentemente criar o número
de oficiais sem razão lógica, sem critério teórico ou prático, sem
atenção à realidade do fim a que se destina tal criação, nada menos,
portanto, do que arbitrariamente, ou, o que vale o mesmo, absurdamente.
Ora, disse eu, se a Lei de 1908 prefixou, para a organização ali
decretada, o efetivo mínimo de 31.000 homens, é razoável sustentar
que, não sendo atingido esse mínimo, o nosso Exército fica legal e
efetivamente na impossibilidade de se organizar de modo a poder
corresponder ao nobre e alevantado intuito de sua criação.
Nestes termos, visto o problema do seu ponto de vista técnico,
parece realmente indispensável dar verba para a manutenção daquele
efetivo mínimo, sem o qual a organização estável das Forças de Terra
não pode sequer esboçar-se com possibilidade da ação eficiente, já
sob o aspecto da instrução militar, já sob o da própria defesa nacional,
como muito bem disse o honrado Sr. Relator.
Mas, Sr. Presidente, ao encaminhar a votação, já eu disse mais
do que era necessário sobre esse aspecto do caso, sobre a sua parte
técnica; bastaria, talvez, ter lido aquele tópico do parecer, dada a
singular autoridade do Sr. Deputado pelo Rio Grande, que alia à
situação de Relator da Guerra a sua qualidade de militar. É certo que
S. Exa., ao iniciar-se esta votação, veio comunicar à Câmara ter sido
levado a uma conferência reservada com os Srs. Presidente da República
e o Senador Pinheiro Machado, e ter dela saído com a resolução de
vir pedir a elevação de 18 mil para 25 mil homens; mas o que não
quis ou não pôde fazer o nosso honrado colega foi dizer-nos uma só
das razões a ele expostas para convencê-lo da conveniência da elevação,
e só isso podia ele contrapor ao seu próprio parecer.
De mim direi sinceramente que não desejo senão ser convencido
e, pois, estimaria ouvir da tribuna da Câmara, ou do Sr. Relator, ou de
qualquer dos honrados colegas capazes de discutir o assunto, razões
demonstrativas da conveniência dos 25.000 homens; não as ouvi, não
as ouviu a Câmara, não intervieram no debate os Srs. Membros da
Comissão de Finanças, a não ser o Relator, que apenas deu notícia
daquela conferência reservada ...
É muito pouw, é n~da para convencer, ou é. muito ... para os
que dispensam razões e só conhecem um argumento - o argumento
de autoridade governamental.
É justo Que me permitam bater nessa tecla simplesmente para
ousar dizer a esses "homehs de fé" que não me pude convencer porque ...
razões não foram dadas, como não o foram à Câmara.
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Digo como quem se desculpa ...
O outro aspecto conexo da questão é o financeiro, que deve
ser considerado sem perder de vista a afirmação inicial de que, a não
podermos dar verba para ao menos 31 mil homens, tanto importa à
defesa nacional darmo-la para 18 mil como para 25 mil.
Isto posto, parece, Sr. Presidente, que ninguém se lembra das
tremendas dificuldades financeiras do momento, aliás, reconhecidas
e proclamadas por toda a gente no Congresso, na Imprensa, nas associações e por toda a parte.
Todos proclamam que atravessamos um período dificílimo e,
entretanto, discute-se e projeta-se um aumento de mais de sete mil
contos na despesa pública sem nenhuma referência a essa face da
questão!
Sabe a Câmara o que nos foi dito pelo Sr. Relator da Guerra:
que, tendo a Comissão de Finanças conseguido reduzir em outras
verbas do Orçamento da Guerra quantias cuja soma equivale aos sete
mil contos requeridos para o aumento do efetivo a 25.000 homens,
ele, Relator, aconselhava por esse motivo a aprovação da emenda,
uma vez que assim se evitava o desequilíbrio do Orçamento. Como os
Senhores vêem, o honrado Relator alude ao equil1brio do Orçamento ...
do Ministério da Guerra, e isso mesmo em relação à proposta do
Executivo!
Ou não nos entendemos, ou falamos na realidade línguas diversas:
que equillbrio singular é esse, dentro de um só capítulo da despesa,
sem atenção ao conjunto das finanças públicas e tendo como único
ponto de referência a proposta do Governo?!
Equilíbrio orçamentário, perdoem-me o tru ísmo, é o que resulta
da comparação do total da "Receita Geral" com a soma de todas as
verbas de "Despesa" dos diversos departamentos da administração
nacional, e se queremos realizar este equillbrio como devemos, ou
havemos de fazer esse confronto, ou ... zombamos da Nação.
Essa, a verdade indiscutível, e aquele, o dever elementar e
impreterível para cada um de nós.
Sabe-se que o Sr. Relator propôs à Comissão de Finanças reduções no valor de cerca de sete mil contos no Orçamento da Guerra,
sabendo que a propoSta do Orçamento da Despesa Geral enviada
pelo Governo era, por assim dizer, fantástica e destinada apenas a
dar a aparência ilusória de um equilíbrio fictício.
E mais - que aquelas reduções nas superfluidades da Guerra
haveriam de ser absorvidas no preencher determinado excesso de
despesas, além das propostas para os demais Ministérios.
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Aí estão presentes os Srs. Membros da Comissão para confirmá-lo
ou desmenti-lo. É ou não verdade que a Comissão destinava a soma
daquelas reduções a despesas impreteríveis em outros departamentos?
O Sr. Manoel Borba- E verdade: combinou-se na Comissão que
o resultado das reduções possíveis no Orçamento da Guerra seria
aplicado a suprir deficiências dos Orçamentos da Viação, Agricultura,
Interior e Exterior, tanto que este último pôde ser aumentado de
cerca de mil contos de réis. (Apoiados dos Srs. Pereira Nunes e outros.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Aí tem a Câmara a confirmação do que acabo de afirmar, mas bastaria abrir as tabelas explicativas de 1913 e compará-las com as de 1914 para verificar desde logo
que nestas últimas não figuram diversas dotações, que entretanto não
podem absolutamente deixar de ser concedidas, porque são todas
elas ordenadas e exigidas em leis anteriores ou em contratos a cujo
cumprimento não é possível faltar.
Não é só. A Câmara não pode ignorar que, de cinco anos a esta
parte, todos os nossos exercícios financeiros se têm encerrado com
deficits, que somam juntos a mais de 500.000 contos de réis, ou seja,
uma média superior a 100.000 contos anuais e sem grande esforço
pode-se prever e assegurar que o deficit do exercício de 1913 excederá
de muito essa média, já de si formidável.
A Câmara não pode, além disto, ignorar que a Receita orçada
para 1914, mais ou menos nas mesmas bases da calculada para o ano
corrente, há de ser-lhe forçosamente inferior e, desgraçadamente,
não podemos senão conjeturar que a depressão das rendas públicas
haja de acentuar-se profundamente: presente está o Sr. Relator da
Receita e poderá contestar essa fortemente presumível depressão,
se julgar que exagero.
E para coroar, não há como pretender dissimular que o recurso
ao empréstimo para compensar o deficit orçamentário, esse mesmo
recurso execrável e nefasto nos escapa, porquanto, como muito bem
diz o nosso honrado colega de São Paulo., parece fechada a sete chaves
a porta desse recurso ao crédito.
Verificamos, por conseguinte: 1<?) o desequil1brio no próprio
Orçamento da Guerra; 2<?) que tal desequ illbrio existe mesmo em
relação à proposta do Executivo, a qual, como disse, não foi prudentemente organizada; 3<?) a sucessão dos deficits permanentes e avu ltad íssimo~, que se inveteraram na República, como no Império, e a certeza
de que o do ano corrente será ainda maior que o de 1912; 4C?) finalmente a segura previsão de que decrescerá a Receita em 1914, comparada
com a de 1913, estando ao demais fechada a porta dos empréstimos.
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Sobretudo considerem, meditem na sugestiva eloqüência destes
números oficiais - deficits verificados: em 1908 (números redondos),
69.753:000$; em 1909, 65.545:000$; em 1910, 99.777:000$; em
1911, 132.470:000$; em 1912, 148.605:000$; total de cincos anos,
516.150:000$. Ou inhentos e dezesseis mil contos!
Pergunto à Câmara: diante desse quadro, seguros de que com
deficit talvez superior ao de 1912 (148 mil contos) há de encerrar-se
o exercício de 1913, sabendo que forçosamente teremos de dar em
outros Ministérios com verba total superior à proposta, como não
discutir, nestas condições, o aumento do efetivo do ponto de vista
financeiro? Como não hesitar em aumentar a Despesa com mais de
7 mil contos, sobretudo quando asseguram autorizadamente à Câmara
que um tal aumento é indiferente à defesa nacional e à nossa eficiência
militar?!
Nem procuram convencer-nos do ponto de vista técnico, nem
do financeiro; mas há ainda outro argumento de ordem prática.
Sabe a Câmara que o efetivo no ano corrente era de 25.300
homens, com verba no Orçamento; sabe igualmente, por informação
do Grande Estado-Maior, que não tivemos mais de 19.000; é razoável,
pois, indagar por que não atingimos os 25 mil?
E se, havendo verba, não tivemos só 25 mil, com que direito,
estando agravadas as nossas condições financeiras, vêm pedir-nos de
novo a mesma verba sem apresentar as razões que em 1913 impediram
o cumprimento da lei?
O Sr. Presidente - Peço ao nobre Deputado que restrinja as suas
considerações.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Hei de fazê-lo com prazer.
(Continuando.) Vê bem a Câmara que este argumento tem valor: não

chegamos aos 25.000 em 1913, provavelmente, por falta de recursos
pecuniários e não podemos senão acreditar que em 1914 essa razão
subsista agravada ... de sorte que votar o aumento do efetivo nessas
condições é fazer obra de simulação.
Bem o desejo, mas evidentemente para consegui-lo é indispensável termos, antes de mais nada, recursos para manter esse mesmo
Exército e para isso julgo que a primeira cousa a fazer é retirar da sua
organização tudo quanto aí existe de supérfluo e parasitário. Seria
assim necessário que empreendêssemos inteligente e corajosamente
essa obra de regeneração.
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Aí vem a discussão do Orçamento em 3<? turno: façam essa bela
obra, e dentro da verba global de 70.000:000$ poderemos encontrar
recursos para 40.000 homens, suprimindo outras despesas inúteis,
senão perniciosas; tomem comigo este compromisso e votarei desde
já pelo efetivo mínimo da lei.
O Sr. Calógeras- É possível fazê-lo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Toda a gente o diz; oficiais
meus camaradas, com os quais convivo, dizem-me insistentemente que
o parasitismo no Orçamento da Guerra é o que determina a escassez
de verba para o pagamento do soldado.
Suprimam a burocracia, como a chama o Sr. Deputado Amaral,
cortem os desperdícios, proponham em 3a. discussão esse conjunto
de medidas e todos nós dar-lhe-emas o nosso voto; assim começaremos
a dar ao Exército organização eficiente, e iremos mesmo além dos
30.000 homens, número, sem dúvida, ainda inferior ao necessário.
Sobretudo, porém, Sr. Presidente, é preciso não esquecer neste
momento que ter um Exército nacional digno da sua grande missão
é muito, mas há alguma causa que, se não é superior como aspiração,
é igualmente indispensável e chama-se a cultura moral.
Sem esta cultura moral que, entre as nações, se exterioriza
principalmente pela sua fé inviolável no cumprir os seus compromissos,
não há nação que possa ter um exército digno desse nome, porque
os exércitos devem e não podem deixar de ser o expoente do espírito
da nacionalidade. (Apoiados; muito bem.)
Ora, se proclamamos não poder pag~r as próprias condenações
impostas ao Estado, pelo Judiciário, como poderemos em um tal
momento desprezar esse aspecto do problema?
Se confessamos não poder pagar pontualmente a credores, se
da impontualidade do Tesouro da União no cumprimento de suas
obrigações gerou-se a desconfiança e dela a chamada crise comercial,
não é excessivo afirmar que nos falta, no momento, autoridade para
discutir livremente qualquer aumento de despesa.
Aquela elevação moral a que aludi não pode coexistir com tal
desordem financeira, e positivamente não há nação que, vivendo desses
expedientes condenáveis, possa aspirar a ter um exército digno desse
nome, porque as qualidades elementares constitutivas do espírito
militar fundam-se exatamente na condenação de tais normas e de tais
processos menos dignos.
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O espírito militar é feito de coragem, de lealdade, de altivez, de
abnegação e de desinteresse, e aos que o possuem repugna forçosamente
mantê-lo à custa do sacrifício da honra e da dignidade da nação.
Para terminar, meus Senhores, recordarei que se a força militar
é indispensável, não Q é menos à defesa nacional a força financeira;
já um velho chanceler alemão afirmou-o, dizendo ser preciso não
esquecer que esta última - a força financeira - é, pelo menos, tão
exatamente importante para a nação como a sua força militar.
A Câmara resolva como entender o problema. (Muito bem;
muito bem. O orador é muito felicitado.)
O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Relator.
O Sr. João Simplício (pela ordem) - Sr. Presidente, já cumpri
o meu dever explicando o motivo por que apoiava esta emenda.
Não me traz à tribuna, neste momento, a recapitulação desses
fatos, mas simplesmente uma referência do ilustre representante de
Minas Gerais, que pode dar lugar a uma interpretação menos conveniente à minha atitude na Comissão de Finanças.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO a V. Exa. que essa não foi a minha intenção.

Devo desde já declarar

O Sr. João Simplício - Cumpre-me declarar, Sr. Presidente, que
estou convencido, com toda sinceridade, que a proposta do Governo
é real e quando, como Relator do Orçamento da Guerra, fiz economias
no projeto de Orçamento do Governo, não foi com o fim absolutamente de que essas economias pudessem servir a outros orçamentos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Foi o que disseram colegas
de V. Exa.
O Sr. João Simplício - O meu objetivo foi reduzir e cortar em
um ou em outro ponto em que a proposta do Governo pudesse ter
falhas, a fim de que a Despesa geral da República pudesse ser feita
com a Receita, na expectativa da depressão dessa Receita. Portanto,
os seis mil contos que reduzi na proposta do Governo, o fiz sem visar
a ser esta quantia aplicada em outro orçamento, e, a propósito, Sr.
Presidente, discutindo na Comissão de Finanças o Orçamento das
Relações Exteriores, me opus tenazmente, como pode testemunhar
o ilustre Relator desse Orçamento, o meu distinto colega, o Sr. Galeão
Carvalhal, a todo acréscimo de despesa nesse Ministério.
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Créditos para o Tender e um Dique Flutuante

12.12.1913

(Terceira discussão do Projeto n9 148, de 1913, autorizando a
abrir, pelo Ministério da Marinha, um crédito extraordinário, no
corrente exerdcio e na importância de 2.701:710$749 ouro, para
pagamento de cinco prestações do tender e para o das prestações da
nova seção do dique flutuante e o dos materiais encomendados na
Europa; com parecer da Comissão de Constituição e Justiça.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto
Filho.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (sem revisão do orador)- Sr.
Presidente, quero apenas fazer uma observação, que corrobora tudo
quanto tenho vindo dizendo relativamente à organização dos nossos
Orçamentos.
O Projeto n<? 148 autoriza a abertura de um crédito de quantia
não pequena, de 2.701:000$ ouro.
Leio, nos jornais, que, no Orçamento da Marinha para 1914,
o Sr. Senador João Luiz Alves, Relator do projeto, apresenta ou faz
incluir a verba de 2.500:000$ ouro para pagamento de material encomendado.
Como não há um discrime lúcido e nítido entre os dois casos,
eu poderia até, talvez, supor que se tratp de uma só e mesma ordem
de pagamento.
Quero, porém, acreditar que o Projeto n9148 trata das prestações
vencidas no ano de 1913, e que a consignação da verba de 2.500:000$
para o Orçamento de 1914 versa sobre os pagamentos das prestações
a vencer nesse ano.
Todavia, o que nos interessa sobremaneira no momento é o
conhecimento exato do nosso estado financeiro e a organização de um
Orçamento de Receita e Despesa que mereça esse nome, pe:a verdade
e sinceridade das suas disposições.
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Ora, já encontro aqui um caso em que todo e qualquer equillbrio
apresentado neste Orçamento já não tem significação exata e precisa,
porque, quanto mais não seja, os 2.701:000$ ouro terão de ser despendidos em pagamento de prestações atrasadas.
Eu preferiria, Sr. Presidente, se me fosse dado influir na marcha
ou na confecção dos Orçamentos, que no Orçamento da Marinha,
contra qualquer observação técnica, que eu chamarei cerebrina ou
bizantina, se consignassem ambas as quantias, porque o nosso ínteresse
está em que, pelos Orçamentos e pela leitura deles, possamos saber a
quanto monta o total das nossas despesas.
Quando, porém, isto se não queira fazer, quando insistimos em
viver em um regime de Orçamentos suplementares, colaterais, que
desorganizam a vida financeira da República, que, ao menos, fique,
não direi lançado um protesto, que não é caso disto, mas a observação
para que a Câmara e o Senado saibam que o Orçamento que nós
votamos tem a seu lado um certo número de créditos suplementares
suficientes para a sua completa desorganização, que como já tive
ocasião de dizer nesta Câmara, é verdadeiramente modelar.
Este caso é típico. Se nós tínhamos que pagar 2.700:000$ ouro
por prestações do tender e do dique flutuante e outros materiais,
por que não incluímos esta verba no Orçamento em vigor, de 1913?
Se são despesas extraordinárias da Marinha, mas despesas da
Marinha, por que não mencioná-las no Orçamento, o que agora se
vai fazer para 1914?
O Sr. Raul Fernandes - A Câmara não tinha conhecimento do
que se ia comprar.
Este aumento do dique não estava autorizado por lei nenhuma.
A Comissão de Finanças não podia fazer isso, tomar a iniciativa de
reforçar a verb~, porque não estava nem sequer autorizada.
O Sr. Maurício de Lacerda - Esta declaração é grave. Despesa
de 2 mil contos!
O Sr. Ribeiro Junqueira não tem nisso responsabilidade ...

Apenas a Comissão de Finanças

O Sr. Raul Fernandes - Não tem gravidade; quero dizer, tem
gravidade nacional, mas é conhecido o caso. (Há outros apartes.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- V. Exa. se refere determinadamente à prestação para o dique flutuante? ...
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O Sr. Raul Fernandes -

Lembrei que não estava autorizado.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Eu não posso suprir a
memória do nobre Deputado. Em todo o caso, há outros materiais,
e para esses outros se podia ter consignado verbas.
Mas eu peço licença para recusar terminantemente a discussão,
que, repito, seria verdadeiramente bizantina, do ponto de vista técnico
ou teórico, mas há alguma cousa mais séria neste momento.
Nós, outro dia, fizemos aqui balanço comparativo entre o valor
do montante dos créditos extraordinários abertos anualmente e encontramos, por uma singela coincidência, que o montante dos créditos
suplementares e extraordinários abertos em dois anos concorda exatamente com o montante dos deficits verificados nesses dois anos.
É verdade que em determinado ano abriram-se créditos extraordinários no valor de 130 mil contos, e o deficit desse ano corresponde
a 130 mil contos; e em um ano votamos créditos suplementares no
valor de 148 mil contos e o deficit desse ano correspondia, exatamente,
a 148 mil contos.
Eu não me proponho abrir discussão a esse respeito. Eu não
disse uma palavra que pudesse ser interpretada como referência direta
à Comissão de Finanças; se tivesse dito pediria a sua retirada, de todo
honrosa, porque não quero estabelecer duelo, ner:n polêmica, com
quem quer que seja; eu me recuso terminantemente a discutir com
quem quer que seja, lavrando apenas o meu protesto. E se me recuso
a discutir com um simples Deputado como eu, muito mais com uma
coletividade como a Comissão de Finanças.
Pode ser que um dia a tal ponto eu seja provocado por ela, que
me sujeite a tomar esse fardo colossal. Não estou, por ora, resolvido
a isso; estou a fazer considerações de ordem geral.
Não interessa a ninguém na Câmara saber se houve autorização
para esses 2.700 contos.
Acabamos de apurar, por intermédio de um membro da Comissão
de Finanças, que não houve autorização,.porém que o caso era conhecido.
O Sr. Raul Fernandes- Conhecido pela Câmara.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Eu não me resigno a essa
atitude de acomodatício. Eu, sempre que encontrar um caso desses,
negarei essa consignação, porque acho que é o caso de um processo
de responsabilidade. Eu não tenho o direito de o dispensar.
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O Sr. Raul Fernandes - V. Exa. permita-me que interrompa o
selÃ brilhante discurso, já que se está referindo ao acomodaticismo.
A Comissão quis recusar o pagamento alegando que as compras feitas
sem autorização nem sequer obedecem a formalidades normais. Pediu-se
audiência da Comissão de Justiça e o parecer desta foi favorável. Só
por esta razão o Relator do crédito teve o seu voto subscrito pela
maioria da Comissão, que não resolveu sem protesto. Tudo isso poder;:í
ser abusivo, mas não acomodatício.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Em primeiro lugar, eu não
disse que a Comissão de Finanças era acomodatícia.
O Sr. Raul Fernandes - Chamando para si a atitude de não ser
acomodatício, parece que os outros devem sê-lo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Se V. Exa. faz questão;
vamos discutir este ponto.
V. Exa .. disse que a Comissão de Finanças verificou que isso
era abusivo ...
O Sr. Raul Fernandes - Eu não declarei isso; declarei que ela
teve dúvidas.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Ninguém tem dúvidas.
Este é um caso típico, rudimentar. Sem autorização, neste
regime, não há nenhum direito de contratar; a Fazenda Pública não
pode ser obrigada. Isto é a b c. (Aparte do Sr. Raul Fernandes.)
Eu pediria licença para ficar no ponto de vista do contribuinte,
dizendo que, enquanto as Comissões se disputam entre si a primazia
técnica sobre tal ou qual assunto, o resultado é sempre aquele - o
Tesouro há de acomodar-se à Despesa, apesar de não autorizada por
ninguém.
Esse é o único ponto de vista prático.
O Sr. Raul Fernandes - Digo que não foi sem meu protesto. A
Comissão também, só depois do parecer dos técnicos, resolveu-se.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Não estou a querer discutir
com quem quer que seja; mas tenho o direito de dizer: eu não me
acomodo com essas teorias. O nosso dever, de cada um de nós Deputados, não é seguir cegamente o parecer de qualquer das Comissões
desta Casa, e essa é que seria a premissa virtualmente estabelecida para
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o raciocínio do nobre Deputado. A nossa obrigação, ao contrário, é ter
conhecimento próprio desses assuntos e sobretudo decidir de acordo
com a nossa opinião própria, quando se trata de cousa absolutamente
elementar como essa.
Mas d~ixemos a minha situação pessoal, de quem não se acomoda; faço mal dizê-lo, é inconveniente dizer, nestes tempos, que eu
não sou um acomodatício; repito-o, porque, de fato, é uma verdade ...
Mas não direi mais: isso não interessa ao País.
Interessa, porém, ao País saber, já que estou arrastado agora a
essa discussão, que um dos próprios membros da Comissão de Finanças
é quem diz ser um caso elementar de crime, previsto no Código Penal,
crime que não é punido, mas que o Tesouro vai pagar.
Mas isso me levou muito longe do único objetivo que me trouxe
à tribuna.
Eu não vim agredir ou atacar a ninguém. Ao contrário, eu tive
a desfortuna de falar outro dia, durante algum tempo, e comecei
pedindo licença para me deixarem retirar da tribuna, se houvesse
polêmica. Eu não quero polêmica, rejeito-a.
Determinadamente, não quero polêmica com quem quer que seja;
tenho um ponto de vista seguro, individual; não estou obedecendo
à inspiração de ninguém e não sou mesmo obrigado à solidariedade
com quem quer que seja, mas essa minha individualidade, essa minha
ação individual, tenho o direito de salvá-la.
Pois bem; desse ponto de vista vim, apenas, à tribuna, falando
sobre o Projeto n9148, para dizer que a mim, como ao País, e à Nação
inteira, menos importa saber se há direção técnica ou téorica na classificação de tal ou tal despesa, neste ou naquele orçamento ou em crédito
extraordinário. São questões bizantinas no momento. No momento
o que intP,ressa saber é a quanto monta o mal-estar das nossas finanças.
E, quando eu disse, com sinceridade, que o dever era prepararem-se,
Congresso e Governo, para fazerem um Orçamento razoavelmente
equilibrado, quis vir denunciar à Câmara e sobretudo pedir licença
para daqui me dirigir ao próprio Senado, ao ilustre Relator do Orça~
mento naquela Casa, o meu particular amigo, Sr. João Luiz Alves,
denunciando ao Congresso este fato: está-se a consignar no Orçamento
para 1914 uma verba não pequena, de 2.500:000$, para pagamento
de prestação de materiais, que eu suponho referir-se à prestação a
vencer-se em 1914; quis dizer que ainda nesse momento está-se a votar
na Câmara outra verba superior a 2.500:000$ para pagamentos da
mesma natureza.
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Na melhor hipótese, eu estou a tratar de duas situações,. isto é,
dos mesmos tenders, submersíveis e das demais encomendas aí determinadas no parecer. V. Exa. pode ler.
Dada esta denúncia, eu começo a dizer que não acredito que
isto influirá no espírito do Sr. Relator; tenho, antes, certeza disso;
mas tenho certeza também de que é meu dever fazê-la e eu a faço,
sem pedir licença a ninguém, porque isto é o meu direito.
Se o Relator do Orçamento no Senado qui ser ser bastante
indulgente, pode considerar o que acabo de dizer; é possível que ele
se resolva a considerar, logo de uma vez, também estes 2.700:000$;
se são devidos e se os devemos pagar; mas, ao mesmo tempo, ficaremos
sabendo em quanto montam efetivamente ou a quanto montarão em
1914 as despesas extraordinárias da Marinha. Isto é que não sabemos,
como não sabemos as da Guerra, como não sabemos as de nenhum
dos outros departamentos. É contra isto somente que eu protesto.
Não censuro ninguém; não censuro, porque me falta competência.
(Não apoiados.) Não há nenhum não apoiado de cortesia, perdoe o
meu nobre colega. Sou o Deputado menos significativo desta Casa.
(Não apoiados gerais.) Não digo o último, porque não quero ofender
esta mesma Câmara, que tive a honra de presidir durante mais de trê:;
anos. Mas a verdade é que sou o menos significativo: não faço parte
de nenhuma Comissão, não tenho opinião que seja seguida nesta Casa,
não tenho nenhum valor, e não me pejo em dizê-lo, nem pretendo
conseguir essa autoridade sem a qual passo inteiramente.
O Sr. Raul Fernandes -Não apoiado; V. Exa. tem vencido em
muitas questões que orienta.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Esse ponto de vista de
vencer não é o a que eu aspiro em absoluto e nem o que eu procuro
adotar.
O Sr. Raul Fernandes- Quero dizer que V. Exa. tem visto por
diversas vezes vencer a sua opinião.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Sr. Presidente, não é este
o meu ponto de vista. Eu estou exatamente a querer convencer o meu
colega de que eu não pretendo influir nas votações desta Casa; o que
eu pretendo apenas é salvar a minha responsabilidade e dizer que não
sou um homem sistemático e incondicional, apoiando cegamente a
quem quer que seja, qualquer autoridade, moral, política ou filosófica,
como não sou um homem sistemático ou incondicional em recusar
o meu apoio a quem quer que seja quando merecer o mesmo apoio.
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O meu ponto de vista é este, que tomei para mim e hei de me conservar
nele. No caso, se, porventura, o Relator da Comissão do Senado
entender que não tenho razão, ao menos se ficará sabendo em quanto
montam as despesas extraordinárias para a Marinha no ano de 1914, o
que só se conseguirá somando as duas verbas, porque esses 2.700:000$
e pour cause não são para este exercício. Penso eu que não seja para
este exercício que se vai encerrar, mas para o exercício vindouro.
Sr. Presidente, como já estou arrependid íssimo de ter usado da
palavra! Se me fosse dado retirar o que disse, eu o faria imediatamente.
Já o meu honrado colega, Sr. Pereira Nunes, pediu a palavra e vai
explicar que eu sou analfabeto em questões de Orçamento.
O Sr. Pereira Nunes- Não apoiado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Eu não vou ter esta
surpresa porque sei, e confesso de plano, que não sou versado nessas
questões. A Câmara vai ficar sabendo que a técnica financeira ensina
e manda que seja estabelecida no Orçamento verba para o exercício
que vem. Isto, Sr. Presidente, ele não demonstra para mim. Eu estou
de antemão certo de tudo isto. O que quero é apurar estes dois pontos
de vista, este substancial, da discussão dialética, do ponto de vista
de quem consome e de quem paga e o outro ponto de vista do crédito
do País, que está a pagar, e que por exagero poderemos bem dizer
está a não pagar aquilo que deve.
Sr. Presidente, eu teria fortuna se o nobre Deputado não me
demonstrasse o contrário do que estou dizendo. Começo por declarar
que retiro qualquer consideração que tenha feito, contrária à sua
maneira de pensar. Não tenho nenhum interesse em desagradar ou
agredir a quem quer que seja ou em apurar a responsabilidade de
quem quer que seja.
O que eu quero, apenas, é que se possa, ao menos, tentar alguma
cousa para evitar a ruína segura, constante, permanente do nosso pobre
País.
Debaixo de todos os requisitos, com todos os matadores, com
todas as cousas essencialmente usadas pela técnica e pela contabilidade
observadas, conseguimos este belo resultado.
Eu me lembro e vou referir, para ver se consigo dar um pouco
de bom humor, que o Conselheiro Ferreira Vianna, falando, uma vez,
nesta Casa, dizia: "Enganam-se aqueles que imaginam que o Governo
do Brasil não tem um objetivo nobre, elevado e dificílimo de realizar!"
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E, com sua bela eloqüência e a sua admirável ironia, desenvolvia
suas considerações para concluir assim: "Enganam-se, o Governo tem
um objetivo nobilíssimo: pretende arruinar os ingleses!" (Riso.)
Usava o Conselheiro Ferreira Vianna de uma figura de retórica,
só permitida ao grande espt'rito que ele era.
A nós compete-nos dizer que o nosso objetivo é decididamente
arruinar o Brasil, mas arruinar com todas as regras da arte.
E se isto basta à Câmara, a mim, não me basta! (Muito bem;
muito bem. O orador é muito cumprimentado.)
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O Sistema Republicano no Brasil

18.06.1914
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (para uma explicação pessoal)
Animei-me, Sr. Presidente, a pedir a palavra para uma explicação
pessoal, exatamente por não ser prejudicada a Ordem do Dia, que trata,
apenas, de trabalhos das Comissões.
Eu, que ainda anteontem recordava quanto sou, deliberadamente,
esquivo à tribuna, e evito a ênfase e a jactância oratória, sou, até hoje,
obrigado a vir de novo à tribuna, para dizer umas poucas palavras,
motivadas pela honra que recebi com a publicação, em O Paiz de hoje,
de um artigo, encimado por um título verdadeiramente enfático:
Tomemos um rei.

O Sr. Dionísio Cerqueira- Título macabro.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Estou habituado, e o
confesso sem nenhum constrangimento, à excessiva generosidade com
que esse grande órgão de publicidade costuma gratificar-me, no apreciar
os meus atos e minhas palavras, e isso fez que, de certo modo, eu
hesitasse em responder diretamente às considerações ali feitas hoje.
De outro lado, porém, ainda que muito engrinaldado de rosas,
compreende V. Exa. que não desejo passar aos olhos dos meus concidadãos por aquilo que não sou de fato; assim, peço licença para afastar
todas essas flores e tocar diretamente naquilo que me parece ter sido
o objetivo do artigo com que fui honrado.
Motivou, ao que me parece, o severo reparo do O Paiz, uma bem
ligeira alusão que fiz a um livro recente, do parlamentat' francês, Sr.
Mareei Sembat, aliás, um dos melhores espíritos da atual Câmara
francesa.
Sr. Presidente, eu asseguro à Câmara ter lido o livro do Sr.
Sembat; posso assegurar que o li, por isso mesmo aludi a ele.
Decididamente, porém, a resposta que se me dá basta para
convencer de que nem toda a gente leu esse livro. Sembat é o que se
convencionou chamar na França socialista unificado.
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Ele é, com Jaurês e Guesde, um dos líderes do Partido Socialista
Unificado na Câmara dos Deputados Franceses.
Ma(cel Sembat publicou um livro a que deu este título: Façam a
Paz ou Facam um Rei. Há, porém, esta causa simplíssima a explicar:
o q'ue ele, Sembat, quer que se faça não é um rei, mas a paz. Apenas,
esse ligeiro equívoco.
Poder-se-ia acreditar, vendo o comentário que se lhe faz em
O Paiz, e o título do artigo Tomemos um rei, que, tendo aludido ao
livro e me tendo permitido criticar francamente o modo pelo qual
é executado entre nós o sistema republicano - e era razoável que se
acreditasse -, que Sembat optava por que se fizesse um rei, quando
é precisamente o contrário.
Ardente amante da paz, apaixonado pelo ideal do desarmamento,
combatendo, como o seu Partido, as despesas militares na França,
opondo-se fortemente à votação da lei dos três anos, adversário radical
e ativíssimo das chamadas aspirações nacionalistas, que ali encontraram
eloqüente intérprete na ação do grande jornalista da Action Française,
Sembat, apóstolo do pacifismo, escreveu o seu livro para demonstrar
que a guerra exige um rei e que ao regime republicano repugna uma
política belicosa.
Foi mesmo até a aconselhar a entente com a Alemanha e a
constituição dos Estados Unidos da Europa, abandonadas todas as
veleidades guerreiras.
É esse o objetivo, essa a tese do livro de Mareei Sembat, ao qual
aludi muito ligeiramente, e, se bem me recordo, apenas no momento
em que precisamente falava das más práticas republicanas, dos maus
hábitos que, entre nós, se iam inveterando, e que, em breve, hão de
reduzir-nos a uma República apenas de rótulo, esse mesmo estragado ...
Nada há, portanto, no meu discurso que possa fazer supor
que eu, ainda que remota ou indiretamente, me tivesse feito antirepublicano. Eu declaro, e declaro com prazer e com a tranqüilidade
e serenidade de sempre; declaro-o com dobrado prazer, porque nesta
República de corrupções e escândalos, nesta fase e neste momento,
ao menos, parece-me que é preciso mais coragem e maior intrepidez
moral para se dizer, como digo, fui, sou e serei republicano, do que
mesmo para dizer que se é adversário do regime.
Não será assim para aqueles que só vêem fachadas ou exploram
as instituições, quaisquer que elas sejam, mas é assim para aqueles
que, amando o regime e desejando vê-lo praticado, sentem realmente
dor, profunda dor, quando o vêem deturpado e justamente receiam que,

662

no ânimo da grande massa da nossa população, se possam confundir
erro~ da prática do regime republicano com a própria forma republicana

em s1.
Mas, Sr. Presidente, já estou, talvez, dizendo mais do que
pretendia e era necessário sobre este capitulo. Resta-me apenas aludir
a dois fatos precisos de que sou diretamente acusado no artigo de
OPaiz.
Penso, como um dos meus melhores amigos desta Câmara, que
nunca se deve deixar de responder quando se aponta um fato concreto
e preciso.
Acusam-me, ainda que isso não tenha nenhum alcance para a
causa que defendem, de ter concordado na votação de um crédito
ilimitado, no Governo do Sr. Afonso Pena, para a recepção do Rei de
Portugal, ao passo que pretendia prefixar o máximo do empréstimo
autorizado.
Não há, evidentemente, paridade entre os dois casos.
No caso do crédito para a recepção de D. Carlos, tratava-se da
possibilidade de uma despesa a fazer-se com os recursos ordinários
do Tesouro, e, por mais que julgasse, como continuo a julgar, irregular
a sua concessão em forma ilimitada, é certo, todavia, que, nesse caso,
a irregularidade era muit(ssimo menos grave do que na hipótese da
emenda do Senado autorizando o levantamento de um empréstimo
estrangeiro.
Além disso, não é justo considerar isoladamente as minhas
palavras pedindo a prefixação da soma máxima a tomar emprestada.
Considerem essas palavras juntamente com as demais que deixei escritas
no meu voto vencido, onde eu estabelecia bases e condições gerais
para a medida e propunha, diante do próprio Sr. Ministro da Fazenda,
que se me indicasse, ao menos, o máximo poss(vel do empréstimo.
Dei como razão que ele acarretaria, necessariamente, um serviço de
juros e amortização, de sorte que não era Iícito ao Relator da Receita
prescindir de saber previamente se era possível encontrar meio, nos
recursos normais do Tesouro, para esse mesmo serviço de juros e
amortização. Foi o que pedi, e, como vê a Câmara, as duas situações
são muito diversas; vamos, porém, até o fim.
V. Exa. se recorda, Sr. Presidente, esse crédito ilimitado para a
recepção de D. Carlos era vivamente solicitado pelo Sr. Barão do Rio
Branco, de honrada memória e a quem a Pátria prestou merecido
culto. Bastar-me-á lembrar que, naquele momento, graças às suas
larguezas, de todos conhecidas, encontrava ele, não só na opinião,
mas, sobretudo, na imprensa do meu País, defesa enérgica, insistente,
constante, a cada momento; graças às larguezas do Sr. Barão do Rio
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Branco, de que muita gente pode dar notícia pormenorizada, e graças
seguramente também aos seus grandes merecimentos, era uma temeridade pretender contrariar esse desejo ao Chanceler na votação da
medida nesta Casa.
Todavia, direi: eu, pessoalmente, o contrariei; não fiz mistério
de que achava irregular, irregularíssima, a votação do crédito ilimitado
e não procurei esconder esse meu modo de ver.
Continuo a dizer ainda hoje que foi irregular.
Isto, porém, não me obriga a querer ou a poder aceitar o paralelo
entre as duas situações.
Também se diz, Sr. Presidente, que eu - é melhor nos reportarmos aos próprios termos do artigo - me desliguei "do falecido
Partido Liberal, de que fui um dos fundadores."
É oportuna a retificação.
Não lhe fui um dos fundadores e, como tal, dele não me podia
desligar.
.
, .
Na primeira Convenção civilista que sereal1zou no Teatro Lmco,
sendo então proposta . pelo órgão da palavra autorizada do Sr. Assis
Brazil, a organização de um partido político, eu m~ insurgi_ violen;amente, se assim me posso exprimir, contra tal tentat1va, e de1 as razoes
por que assim procedia.
Naufragou a idéia nessa primeira Convenção.
Reunindo-se a segunda, levantou-se a mesma idéia e eu disse
ao meu eminente amigo Sr. Conselheiro Ruy Barbosa - que seria
evidentemente o candidato escolhido ainda nessa segunda Convenção-,
o motivo pelo qual, coerente com o meu modo de pensar, continuava
a não poder concordar na organização de um partido.
Apontei como razão principal a falta de mandato da assembléia
para organizá-lo.
Apontei mais como razão as minhas manifestações, muito conhe·
cidas, contra o que tenho chamado os partidos rotativos, os grandes
partidos rotativos da República.
Não contente com isto, recordei a minha impugnação pessoal,
decisiva, na primeira convenção, que me colocava na situação de não
dever dignamente, sem dar as razões justificativas dessa modificação
do meu modo de pensar naquele momento, de não poder concordar
com a organização do partido. Ainda não contente, como tenho o
hábito de dizer até o fim o que penso, aleguei, como razão, que até
mesmo na organização do diretório do partido eu via nomes entre úS
quais não desejava figurar; nada havia, aliás, de ofensivo nessa restrição:
era o ponto de vista meramente pessoal, mas que eu externava franca
e abertamente. Por todas essas razões declarei que não aceitaria absolu664

tamente fazer parte do diretório do Partido Liberal porque ao Partido
não me filiava. Não vim à tribuna da Câmara nem fui à imprensa para
declará-lo em tom enfático, entre outras muitas razões, por uma
decorrente de uns tantos sentimentos que decididamente andam
esquecidos: tratava-se de um partido de oposição, de um partido que
só deveria sofrer, de um partido que nada tinha a ganhar, e não me
parecia digno vir fazer estardalhaço de minha recusa.
Todos os homens dignos aprovarão a conduta que então tive,
e acredito que em toda a parte ela não será por eles censurada.
Assim, Sr. Presidente, não tendo sido fundador desse Partido
dele não podia desligar-me porque dele não fazia parte; mantive,
porém, o meu voto a favor da candidatura do egrégio brasileiro Sr.
Ruy Barbosa, e, tendo separado as duas questões, votei em seu nome
para Presidente da República.
E acrescentarei: tendo sido convocados, pelos jornais, os membros do diretório, por várias vezes, para comparecerem em tal lugar,
em tal tempo jamais compareci ali, e não podia comparecer, tendo
previamente declarado ao seu preclaro ,e eminente chefe, o Sr. Conselheiro Ruy Barbosa, que não aceitava semelhante organização.
Sr. Presidente, de que me acusam ainda? (Pausa.) Ah! Acusamme, digamos, entre flores muito delicadas e cujo perfume me desvanece,
acusam-me de não ter desvendado os meus planos de construção. Mas,
não sou pretendente à regeneração de ninguém, nem de causa alguma.
Não; eu conheço as dificuldades da tarefa. Nem regenerar pessoas, nem
regenerar práticas, nem regenerar costumes.
Não; toda a Câmara é testemunha do tom modesto em que
sempre falo quando me refiro à minha ação pessoal; não tenho nenhuma
pretensão a dirigir. Mas, no caso especial, no caso concreto, estou
bem verificando que o voto vencido que dei na Comissão faz companhia
ao livro Faites un Roi, sinon Faites la Paix, escrito por Sembat; não
foi lido. Exatamente o que fiz no voto vencido foi procurar estabelecer
boas ou más, acertadas ou não acertadas, uma série de medidas de
conjunto que me pareciam necessárias para o início da nossa recons·
trução financeira. Naturalmente, não são completas nem seria oportuno
exibi-las completas, mas eram idéias, era um plano que eu apresentava,
se fosse capaz de tanto, do que duvida com justa razão o O Paiz. Era,
entretanto, o que eu podia fazer, no momento: discutia o empréstimo
sob o ponto de vista da conveniência ou não de fazê-lo todo em ouro
estrangeiro, e procurei fazer vitoriosa, na Comissão, quanto pude,
com os meus poucos recursos, a idéia de que se poderiam separar uns
tantos compromissos e pagá-los pela emissão de bônus do Tesouro,
resgatáveis em certo prazo. Propus ou indiquei - sugeri, pelo menos -
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uma sene de medidas de reorganização financeira, a rev1sao, não de
contratos mas de atos de sua execução, a do quadro de funcionalismo
para o futuro, e tudo o mais que consta do meu voto vencido, amplamente divulgado, mas ao qual compreendo que os jornalistas atarefados
não tenham podido dar atenção minuciosa. É essa a minha única defesa.
Outros planos de reconstrução? Não os tenho, e seria pelo menos
curioso que se apoiasse, totis viribus, um Governo e que um pobre
Deputado, isolado, a fazer oposição, justamente a esse Deputado se
faça carga de não ter planos de reconstrução! E curioso, pelo menos!
Acredito que ao Governo, aos governantes, aos que dirigem, aos que
têm a responsabilidade do Poder, é que se devem pedir esses planos.
É injusto pelo menos que se me tenha escolhido a mim, como
fornecedor de planos.
Nunca me apregoei tal, em primeiro lugar, e, em segundo lugar,
não sou mesmo muito entendido nos de certa natureza; mas, quando o
fosse, não me corria o dever de apresentá-los, estava no direito de
guardá-los misteriosamente e, por isso, por profundo passaria aos olhos
de toda a gente.

Assim, Sr. Presidente, a verdade é que a não leitura do livro
de Sembat deve ter impressionado mais do que a leitura que fiz do
livro (riso); a alusão que lhe fiz foi passageira, pode-se verificar no
discurso, é de duas ou três palavras.
A nossa reconstrução financeira, já que falamos dela, estaria
diretamente presa à reconstrução moral do País.
Eu não recuo de apresentar idéias ou propostas, em relação a
uma, como em relação a outra, quando o julgar necessário. Toda
a gente sabe que eu não tenho propriamente frio nos olhos, estou
habituado a encarar de frente todo e qualquer perigo; perdoem que
fale de mim, mas tenho dado algumas mostras de não recear esses
perigos e, portanto, oportunamente, dada a ocasião propícia, se tanto
for necessário, poderei discutir, não só os planos de reorganização
financeira, que forem apresentados a estudo, mas, sobretudo, e os
acho muito necessários, os que se referirem à reorganização moral
desta República, tão enxovalhada.
Mas, por falar nesses planos apresentados e no fornecimento
deles, recordo-me do que li em um jornal inglês a propósito da freqüência com que vêm à América do Sul exploradores - digo no bom
sentido, repito, no bom sentido -, viajantes, à cat_a de descobertas.
Era a propósito do duelo que se estabeleceu entre o Sr. Roosevelt
e Savage Landor.
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O jornalista inglês tinha graça quando, ao cabo de todos os
seus comentários; concluía dizendo: "O de que ninguém se lembra
é de que houve certo gent/eman, que se chamou Cristóvão Colombo,
e descobriu cousas muito mais positivas do que esses novos exploradores, não rios de dúvidas, mas cousas de absoluta certeza; e,
circunstância notável:nada ganhou com isso, não foi pago!"
É a diferença que há entre uns e outros.

Eu realmente não me proponho a reconstruir cousa alguma.
Mas já tive oportunidade de dizer, e digo-o com desvanecimento,
perante a Câmara, porque dela e de seus votos me veio a honra a que
aludo, que, quando Líder e Presidente desta Casa - e só fui uma e
outra cousa pelos imerecidos votos dos meus colegas -, quando Líder
e Presidente desta Casa, busquei, quanto pude, prestar serviços ao
meu País, com independência e lealdade, externando, francamente,
o meu modo de ver, procurando definir as funções do que entendia que
devia ser exatamente o Líder da Câmara, e resistindo, na Presidência,
contra qualquer incursão, tendente a diminuir o prestígio da Assembléia, enfim, na medida das minhas forças, procurando executar o que
julgava devia ser a prática do nosso regime.
Tenho-lhe, realmente, um grande amor, e repito, exatamente,
porque parece não haver grande merecimento, ou antes, haver certo
perigo em dizê-lo: fui, sou e espero sempre ser republicano. Mais do
que isso: já não direi somente que sou antimonarquista, mas antiparlamentarista.
Não descobri cousa nenhuma, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
nenhum rio de certeza; mas, como o tal Cristóvão Colombo, também
não ganhei nada com isso, absolutamente nada, e não fui jamais pago
pelas cousas que tenho feito ou ... não feito.
Estou a abusar da atenção da Câmara, compreendo bem (não
apoiados), mas hão de ter observado que muito propositadamente
procurei tirar às minhas palavras todo e qualquer resquício ou vislumbre
de ênfase; procurei falar o mais simplesmente possível, como um
homem de bem, que é republicano porque quer sê-lo (muito bem),
e que diria não ser republicano se não o fosse, se assim não pensasse.
Falo, como um republicano leal .e honesto, que o quer ser, que
tem modos de ver e pontos de vista sobre a prática do regime, e os
tem sempre externado francamente, às escâncaras, mas que; se não pede
meças a ninguém, também a ninguém pede licença para ser republicano,
porque o é por sua conta e risco exclusivamente.
Monarquia?! O que é a fatalidade das cousas.!
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Ontem ainda, um dos melhores espíritos desta Câmara, um dos
meus melhores amigos, encolerizou-se vivamente e exprobrou-me, não
longe desta Casa, porque, em simples palestra aventou, em conseqüência
dos desmandos atuais, a possibilidade de uma restauração monárquica,
e eu tive a irreverência de responder-lhe com uma gargalhada estridente.
Eu não faltav.a ao respeito que devo à honestidade e às convicções, à segurança de vistas e sobretudo ao talento e à bondade desse
meu amigo, senão que apenas a irreverência era dirigida à simples
possibilidade de restauração ...
O Sr. Martim Francisco - Se V. Exa. não houvesse falado em
talento e em um dos melhores esp/ritos, eu já estaria desconfiado que

era comigo ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - V. Exa. denunciou-se, já
agora o direi. (Riso.)
Hoje, exatamente pouco depois daquele instante em que o meu
querido amigo, o Sr. Martim Francisco, me exprobrava veementemente
a minha irreverência ante a simples possibilidade da volta da Monarquia,
sou apontado como um arrivista ... Não sei se todos leram, não faço
injúria a O Paiz, que tem grande tiragem, mas é possível que alguns
Deputados não tenham lido. Querem ouvir o que ele diz?
" ... se desta vez ressuscitar o Jardim da Infância, o Sr.
Carlos Peixoto contentar-se-á em ser o Presidente do Conselho
de Ministros."
Eu sei que há por aí republicanos inflexíveis, homens irremediavelmente, fundamentalmente dedicados ao regime; eu os conheço.
Sei, Sr. Presidente, que não vale, neste País, ter o que se podia chamar
uma fé de ofício, pelo menos de lisura, de honestidade, na defesa das
convicções e na prática dos atos mais comezinhos da vida, para merecer
o respeito de quem quer que seja.
Verifico que se estivesse neste caso, eu absolutamente não teria
direito a esse respeito, porque a esse homem, acusado francamente
de autoritário, como presidencialista, e que vive a defender claramente
as suas idéias, sem escondê-las, a mim se me acoima de capaz desses
malabarismos!
A esse propósito, permita a Câmara que eu recorde qualquer
cousa que me referiram, como se tendo passado, creio que na Bahia,
na nossa primeira fase republicana, quando havia ainda possibilidade,
ou se falava pelo menos na possibilidade de restauração monárquica.
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Havia c•m tal ocas1ao na Bahia um velho e conspícuo monarquista, muito t·'speitável, que, palestrando com outros amigos acerca da
possibilidade ou quase certeza de uma próxima restauração monárquica,
era por eles contestado; duvidavam, e ele respondia, dando às suas
palavras um ar de grande segurança: "Sem dúvida, desta vez restaura-se
a Monarquia, e já sabem que, restaurada, sou o Presidente da Bahia".
Ainda sorrisos de incredulidade, e ele prosseguia maliciosamente:
"Nomeado Presidente da Bahia, dirijo-me imediatamente ao Palácio
do Governo, tomo posse e entro para o gabinete, reposteiros corridos;
muito poucos momentos depois, ouço através do reposteiro palmas de
alguém que não vejo e que quer entrar, e digo, sempre com o reposteiro
corrido: - Entre, Dr. Fulano ... ". Referia eleaonome de um dos mais
fervorosos e incorruptíveis republicanos ativos daquela data. (Riso)
Não será a mim, Sr. Presidente, que seguramente se possa fazer
a injúria de uma tal suspeita. (Apoiados.)
Quando fosse possível a instituição de um regime ao qual eu fosse
adverso pelas minhas idéias, com certeza não seria a mim que haviam
de mandar entrar, mas não faltariam muitos outros amontoados por
detrás desse reposteiro e aos quais, com certeza, sem hesitação, desde
logo diria de dentro a voz do governante recém-empossado: "Entre,
Sr. Fulano". (Riso.)
Respondendo às observações de O Paiz, vê V. Exa., Sr. Presidente, que procurei fazê-lo singelamente e sem ênfase, servindo-me por
assim dizer, apenas dos meus poucos recursos, ou da "prata da casa".
Tive, porém, o cuidado de, desta vez, não falar nela ... (Riso. Muito
bem; muito bem. O orador é vivamente cumprimentado.)
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PROJETO DE CÚDIGO CIVIL DE 1913

Situação dos Estrangeiros

25.04.1913

Declaração de voto
De acordo com a opiruão dos publicistas, que sustentam não
importar o conflito de leis em um conflito de soberanias (velho erro
que tanto concorre para extremar as duas doutrinas clássicas dos
estatutos pessoal e· real), penso que o legislador brasileiro, ordenando
a aplicação de certas leis estrangeiras sobre o nosso território, não
"limitará" a nossa soberania nacional, mas, ao contrário, "exercerá"
esta soberania, apropriando-se da lei estrangeira, que lhe pareceu
competente para reger certas relações de direito.
Enquanto não for unificado, pelo consentimento das nações, o
Direito Internacional Privado, compete a cada Estado fazer-se criador
ou definidor dos princfpios do dito Direito.
O Direito Internacional Privado pode ser assim considerado como
a face internacional do direito privado de cada povo. - Mello Franco.
O Sr. Presidente- Vou submeter a votação ...
O Sr. Maurício de Lacerda - V. Exa. vai submeter a votação as
outras partes da emenda?
O Sr. Pedro Moacyr- Sim.
O Sr. Maurício de Lacerda- Era o que queria saber.
O Sr. Presidente- Atenção! De acordo com a decisão proferida,
a Mesa não submete a votação a parte da emenda que se refere às
relações pessoais dos cônjuges e ao regime dos bens no casamento;
vai submeter a votação a última parte da emenda, que é o aditivo do
Senado: "sendo lícito quanto a este a opção pela lei brasileira."
O Sr. Deputado Pedro Moacyr requereu votação nominal para
esta parte da emenda.
Vou consultar a Câmara ...
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O Sr. Josino de Araújo- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente ~ Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Josino de
Araújo.
O Sr. Josino de Araújo (pela ordem) (*) protesta contra a votação
desta parte da emenda.
A Câmara, por sua votação expressa, acaba de mandar subtrair os direitos
de família da influência da lei da nacionalidade; ora, o regime de bens faz parte
do quadro daqueles direitos; logo, não há razão para a votação que se acaba de
anunciar.
Há uma evidente contradição da parte dos que pensam de modo contrário,
e uma vez que pelos gestos do Sr. Presidente lhe parece que S. Exa. dissente do
seu modo de pensar, desde já, se de outro modo for deliberado, protesta requerer
nova discussão a respeito, por ocasião da votação, por ser o caso de aplicaç~o
dd art. 172 do Hegimento.
Aproveita a oportunidade de estar na tribuna para indagar .do Sr. Relator,
no caso de ter de ser sujeita à votação essa parte da emenda, em que prazo deve
ser feita a opção a que se refere a emenda.
Inquire do Sr. Relator se um estrangeiro, originário da Alemanha, do México
ou da Áustria, casado com brasileira em algum daqueles países, onde se admite
a modificação ou dissolução dos pactos antenupciais, mesmo na constância do
matrimônio, deve fazer essa opção antes do casamento ou pode .fazê-lo a qualquer
'tempo, logo que. chegue ao Brasil. Volta •·à questão primitiva e protesta contra a
votação que se vai fazer, por estar prejudicada a matéria~ (Muito bem; muito bem.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem -movimento
de atenção) - Sr. Presidente, porque sei que o intuito de V. Exa. é,

nem podia deixar de ser, conseguir que a votação do Código Civil se
faça, não só suave, como regularmente, pediria licença para apresentar
uma observação à decisão tomada pela Mesa, sobre a votação dessa
segunda parte, onde o artigo se refere às relações pessoais dos cônjuges
e ao regime dos bens no casamento.
Sei que V. Exa. se sente, evidentemente, embaraçado para
poder encaminhar esta votação pelo defeito capital e visceral que
há na elaboração de um código por este processo extraordinário que
adotamos.

(*) Sinopse indireta da Questão de Ordem.
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Todavia, que se me permita apenas esta observação: V. Exa.
fundou-se em que a respeito do tópico referente às relacões pessoais
dos cônjuges e ao regime dos bens no casamento, o acordo se tendo
tornado perfeito e acabado entre as duas Casas do Congresso, não mais
era lícito a uma destas pretender modificar tal ponto.
Entretanto, pelo menos o Senado, isto é, a outra Casa do
Congresso, nãd aceitou in totum esse dispositivo, como a V. Exa. se
afigurou, pela simples leitura da emenda, julgando terminado um
ponto tranqüilo entre elas.
De fato, peço a V. Exa. verificar que na Emenda 19, emenda
aprovada pelo Senado ao projeto daqui mandado, a Câmara Alta
dispôs ou propôs que se adotasse no Código o seguinte:
N. 19

Ao art. 14:
"Art. 14- A sucessão legltima ou testamentária, a ordem
da vocação hereditária, os direitos dos herdeiros e a validade
intr/nseca das disposições do testamento, qualquer que seja a
natureza dos bens e o pals onde se acham, guardado o disposto
neste Código, acerca das heranças vagas abertas no Brasil, obedecerão à lei nacional do falecido; se este, porém, era casado com
brasileira, ou. tiver deixado filhos brasileiros, ficarão sujeitos à
leibrasileira. "
Note, V. Exa.: "se este, porém," diz o Senado na sua emenda
ou na emenda por ele aceita, "era casado com mulher brasileira ou
tiver deixado filhos brasileiros, ficarão sujeitos à lei brasileira."
O Sr. Adolpho Gordo- Uma exceção à regra.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Aí está como se demonstra
que o Senado abriu uma exceção à regra geral que a V. Exa., Sr.
Presidente, se afigurava muito legitimamente, pelo contexto da Emenda
n<? 12, já aceita por ambas as Casas do Parlamento, sem nenhuma
modificação possível. Aí está como - o· Senado aceitando a Emenda
n<? 19, propondo tal modificação -deixa o tópico relativo às relações
pessoais dos cônjuges de ser ponto pacífico entre as duas Casas, e como
tal não sujeito à modificação proposta pelo proprio Senado.
Ora, demos que a Câmara no exercício de sua soberania, por
ocasião do voto aceite esta Emenda n<? 19. Como conciliar com isto a
disposição que
Exa. reputa fixada e que se refere às relações pessoais
dos cônjuges, ao regime dos bens no casamento?
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V.

Quero dizer que, a aceitarmos o argumento que V. Exa. tirava,
muito legitimamente, apenas do contexto da Emenda n<? 12, o Senado
teria votado definitivamente aquilo que a Câmara propusera quanto
ao que deva regular as relações pessoais dos cônjuges e o regime dos
bens do casamento. Verifica-se, porém, que na Emenda n<? 19 foi o
próprio Senado quem propôs a este tópico uma exceção relativa
exatamente à hipótese .de ser o falecido casado com brasileira ou ter
deixado filhos brasileiros.
Aí está como o regime dos bens no casamento já não é ponto
pacífico que deva ser regulado pela lei nacional, porque há esta exceção,
rélativa à sucessão.
O Sr. Nicanor Nascimento - A Câmara pode recusar a emenda.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - A Câmara pode recusar
a emenda, mas isto baralharia, evidentemente confundiria a decisão
que a Mesa deve tomar e tem de tomar. Não se discute no momento
se convém à Câmara aceitar ou não a emenda, mas o que se trata de
verificar é se de fato houve acordo perfeito entre o Senado e a Câmara
no tópico relativo ao regime dos bens no casamento. E acabo de
verificar que, pela aceitação da Emenda n<? 19, esse acordo não se deu,
porque o Senado, aceitando que a lei nacional reja o regime dos bens
no casamento, dispôs igualmente que, no caso de sucessão, já aquela
lei nacional não vigore se o de cujus era casado com brasileira ou
tinha filho brasileiro. (Apartes.)
Peço que se me permita dar a minha opinião, merecendo a
tolerância a que tenho direito, eu que a não recuso ...
Disse, ao começar, que pedia licença para vir em apoio da Mesa,
certo de que o seu interesse é apenas encaminhar o melhor possível
a votação do Código, sobretudo no intuito de evitar qualquer possibi1idade de divergências, entre os vários artigos.
Se, porém, esta razão não bastasse, V. Exa. concordaria que
ao menos se deve conceder que, quando se diz: "direitos de família",
na generalidade deste enunciado, está compreendido tudo isto que se
segue, na Emenda 12. É incontestável que, no genérico "direitos de
família", ao menos isto se deve compreender: "relações pessoais dos
cônjuges e regime dos bens no casamento". (Apoiados.)
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Se, portanto, o Senado tivesse dado seu assentimento definitivo
se fosse ponto pacífico o acordo das duas Câmaras, quanto a "relaçõe~
pessoais dos cônjuges" e "regime dos bens", não se poderia ter votado
o texto "direitos de família", porque abrange, inquestionavelmente,
o conjunto destas duas causas.
'
'
Aí está como eu procuro evitar sejamos forçados, uma vez
promulgado o projeto do Código Civil, e .dentro dos doze meses dados
para a sua execução, a, por lei ordinária ou qualquer outro modo,
descobrir um meio de pôr de acordo essas disposições; por isso pediria
que, acima de quaisquer disposições regimentais que nos impedissem a
livre manifestação de nosso modo de pensar, V. Exa., Sr. Presidente,
tomasse a deliberação no sentido mais liberal, desse à Casa a faculdade
de chamar a si a responsabilidade de seu voto (apoiados), em matéria
que evidementemente é complexa. ·
De fato, nenhum de meus dignos colegas poderia assegUrar que
a votação ou modificação de determinada emenda não encontre, em
tal ou qual artigo do Código, preceitos ou disposições que contradigam
esse voto.
A solução para o caso seria esta: dar à Câmara a responsabilidade
daquilo que ela pudesse fazer. Os defeitos que daí poderiam surgir não
seriam provenientes de erro no proceder desta ou da outra Casa do
Congresso, e, sim, deste processo extraordinário de fazer Código, em
duas Câmaras distintas, cada uma votando aquilo' que lhe agrada, não
se podendo, portanto, conseguir a causa única que se deve ter em
vista quando se faz um Código, isto é, o acordo geral, a conciliação
entre o espírito jurídico propriamente dito e o espírito filosófico,
o termo médio para a adaptação dos princípios ao meio nacional em
que eles têm de ser aplicados.
Um Sr. Deputado - Constitucionalmente, não poderíamos
fazer o Código senão como foi feito.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Senhores, não estou
propondo reforma alguma; estou a dizer que a responsabilidade dos
defeitos que podem surgir não caberá à Mesa da Câmara, nem à própria
Câmara ou ao Senado: irá, direta, a esse erro fundamental, visceral,
que o nobre Deputado diz que é constitucional. . .
.
.
o que afirmo é que assim não se podena Jamais, ou muito
dificilmente se poderia, fazer um Código que representasse realmente
a média das opiniões e pudesse ser bem aplicado.
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Peço desculpas a V. Exa., Sr. Presidente, por ter ousado- nesta
discussão, que, já disse, toma, por vezes, verdadeiramente, com surpresa
para mim, o aspecto de real intolerância -, por ter ousado, digo,
submeter a V. Exa. estas considerações, pedindo que lançasse as vistas
para a Emenda 19.
Se V. Exa. entender que, ao menos, nesse confronto, se encontra
uma razão justificativa de um procedimento da Mesa, permitindo que
a Câmara livremente se manifeste sobre a totalidade do assunto, nós
aceitaremos com prazer, com satisfação, esta decisão; no caso contrário,
sujeitar-rios-emos, livres, naturalmente, de votar a Emenda 19, como a
Câmara entender em sua soberania, sem se incomodar com a possível
comradição.
Termino repetindo o me~ pedido, por ter querido ousar colaborar no encaminhamento desta votação, eu que não tenho a presunção
do saber inatacável, que claramente decorre da investidura geográfica
por V. Exa. outorgada. (Muito bem; muito bem.)
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Responsabilidade Civil

26.04.1913

Votação da seguinte emenda:
N'? 37

Ao art. 15:
'~s pessoas jurídicas de direito público são civilmente
responsáveis por atos das suas autoridades que nessa qualidade
causem danos a terceiros, agindo de modo contrário ao direito
ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito regressivo
contra os causadores do dano."

O Sr. Josino de Araújo- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente ·- Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado
Josino de Araújo.
O Sr. Josino de Araújo (pela ordem) ( *) faz diversas considerações
sobre a gravidade do assunto que se vai votar, analisando em breves palavras a
teoria da responsabilidade do Estado pelos atos de seus funcionários.
Refere-se à velha escola regulista, que nega em absoluto essa responsabilidade, e à moderna, que a admite.
Alude à escola intermediária, que só a admite em caso de culpa, isto é,
quando o Estado tiver escolhido um mau funcionário será responsável pelos atos
do mesmo.
Dessas escolas, a que sempre fez mais prosélitos é a que admite a responsabilidade do Estado pelos atos de gestão. Quando o Estado age nos atos de
administração ele se nivela ao indivíduo privado, ficando, portanto, sujeito a
todas as relações de direito privado. Quando, porém, ele exerce atos políticos,
não responde pelos danos causados pelo funcionário ..

( *) Sinopse indireta do discurso·
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Esta é a escola intermediária que a Câmara parece. ter aceitado, mas o
Senado firmou a regra de que, sempre que o funcionário comete um ato ilícito,
seja de que natureza for, uma vez que ofende os direitos privados do cidadão,
o Estado tem a obrigação de ressarcir o dano causado, mas refere-se a "representante" em vez de falar em "autoridade", como está no projeto.
Há muitos funcionários, os simples empregados, que podem causar graves
danos aos direitos privados dos cidadãos e que ficarão isentos de responsabilidade
para com o Estado, acarretando ao mesmo tempo a deste.
Pede, portanto, a votação dessa emenda até a expressão "autoridade"
exclusive, de modo que prevalecesse a expressão "representante".
Julga indispensável esta providência. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Adolpho Gordo diz que o honrado Deputado por Minas Gerais
pretende que sejam substituídas as palavras: "das suas autoridades", constantes
da Enienda n<? 37, pelas palavras: "por seus representantes", existentes no art. 15
do projeto. Deseja ele a aprovação da aludida emenda, com essa substituição.
Continua o orador a pensar que, enquanto não for revogada a disposição
clara, positiva e terminante do art. 177 do Regimento, que proíbe emendas às
emendas do Senado, a Câmara não pode modificar disposição alguma constante
de qualquer emenda aprovada naquela Casa do Congresso, suprimindo, aditando
ou substituindo quaisquer palavras.
Os motivos que teve a Comissão Especial para emitir o parecer relativo à
emenda aludida são os seguintes:
O projeto adotou, em· relação à responsabilidade das pessoas jurídicas
de direito público, pelos danos causados por seus agentes, a doutrina de Chironi,
que é também a da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Por esta doutrina, a pessoa jurídica de direito público é, como comitente, a
responsável pelos danos causados por seus representantes quando estes agem na
qualidade de representantes, no exercício de suas funções, e não há lei alguma
determinando a sua exclusiva responsabilidade pessoal.
O projeto dispõe: "As pessoas jurídicas de direito público só responderão
pelos danos causados por seus representantes quando estes, em nome delas, praticarem atos de direito privado, dentro dos limites das suas atribuições".
Diz a emenda: "As pessoas jurídicas de direito público são civilmente
responsáveis por atos das suas autoridades que nessa qualidade causem danos a
terceiros, agindo de modo contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por
lei, salvo o direito regressivo contra os causadores do dano".
É evidente que a emenda do Senado restringe a responsabilidade do Estado
aos casos únicos em que os danos forem cometidos por autoridades. E quando os
representantes que houverem cometido danos não forem autoridades? Não será
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responsável, porventura, o Estado? Evidentemente. Ora, como é impossível a
substituição das palavras pretendidas pelo nobre Deputado por Minas, é a Comissão
de parecer que seja rejeitada a emenda.
O orador examina detidamente todos os demais termos da emenda e suscita
várias hipóteses, nas quais, vigorando a disposição da mesma emenda, pode a pessoa
jurídica de direito público eximir-se injustamente da responsabilidade dos danos
cometidos por seus agentes. Suscita essas hipóteses com o intuito de provocar toda
a atenção dos ilustres membros desta Casa para o assunto, que é importante. O
dispositivo do projeto obedece à fórmula proposta por Clóvis Bevilacqua, fórmula
essa que não foi modificada pela comissão de jurisconsultos que reviu o projeto
primitivo e nem pelos demais jurisconsultos, Faculdades de Direito e Tribunais
de Justiça que o estudaram e discutiram. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Nicanor Nascimento- Peço a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente -Tem a palavra, pela ordem, o nobre Deputado
Sr. Nicanor Nascimento.

O Sr. Nicanor Nascimento (pela ordem) - Entre a emenda
aprovada pelo Senado e o art. 15 do projeto inicial estabelece-se a
separação clara das duas doutrinas. O artigo do projeto do Código
não reconhece a responsabilidade do Estado nos casos de jus imperii;
a emenda reconhece a obrigação do Estado de responder pelo dano
nos casos de atos praticados pelo jus imperii.
Simplesmente a expressão da emenda torna-se incompleta pelo
uso da palavra autoridade em vez da palavra representante. Há, portanto, necessidade imperiosa de aproveitar, do artigo do Código, a palavra
representante e o resto da emenda, conforme está no seu final, aprovada. Nem de outra maneira pode ser, porque o regime constitucional,
em que vivemos, é o regime da responsabilidade perfeita. O Estado não
pode praticar atos que vão lesar os direitos individuais, sem que tenha
a obrigação correlata de indenizar.

O Sr. Josino de Araújo - Não pode haver jus imperii em um
regime de poderes limitados.
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O Sr. Nicanor Nascimento - Nesse sentido não existe em um
regime de poderes limitados; o Estado age como representante do
povo; toda a vez que a coletividade fere algum indivíduo no seu direito
individual é obrigada, pelo espírito do regime, a reparar o dano causado.
Quando se trata de atos praticados pelo Estado, lesivos ao direito
(de direito privado ou de direito público ou poratosdejus imperii), o
dano causado ao indivíduo tem de ser reparado. O Código não pode
estar em desacordo com o regime constitucional; portanto, tem de
garantir o direito individual ou contra ó Estado pessoa de direito
público, ou contra o Estado pessoa de direito privado.
A distinção entre autoridade e representante é nítida. Há representantes que não são autoridades e são justamente aqueles que
maiores danos podem causar ao direito individual. Um engenheiro que
representa o Governo na execução de um plano ferroviário não é uma
autoridade, é um simples representante; e, no entretanto, pode causar
danos não só ao indivíduo, como à propriedade, danos de toda a
ordem, avultad íssimos, danos que, conforme a nossa jurisprudência,
obrigam o Estado, tanto que tem sido, permanente e pacificamente,
condenado ao pagamento de indenizações pelo dano causado pelos
seus engenheiros.
Opino, pois, que se aceite a emenda da redação definitiva do
Senado, adotando a palavra representante, em vez de autoridade.
Nem será novidade esta divisão.
A emenda, dividida em partes, pode reduzir-se até a uma só
palavra, como ainda ontem aconteceu, deliberando a Câmara sobre
a palavra rege ou determina.
Hoje, como temos, de um lado, a palavra representante, que,
em um caso, abrange todo o pensamento do artigo de Código e, de
outro, a palavra autoridade, que também abrange todas as partes da
emenda, é preciso que se faça a divisão que ora solicito.
Eú desejaria que votássemos a emenda em todas as suas partes,
meriosa palavra autoridade. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Pedro Lago- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Pedro Lago (pela ordem)- Sr. Presidente, peço a V. Exa.
se digne consultar a Casa sobre ::.e concede votação nominal para esta
emenda.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Peço a palavra para encaminhar a votação.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, posto que seja muito grande para mim a autoridade profissional do ilustre Sr. Relator geral; posto tenha ele invocado
a de um grupo de juristas, que não encontram melhor redação do que
aquela que foi cristalizada no texto do artigo do Código, ousarei dizer
que, entre as larguezas, apontadas na redação da emenda do Senado e
a estreiteza sibilina consubstanciada no texto do art. 15 do Código,
não há hesitar.
Peço licença ao meu honrado amigo e preclaro colega, digno
representante de São Paulo, para lhe ponderar, por exemplo, que,
considerado o art. 15, não já no seu ponto de vista teórico ou doutrinário, mas daquele que tem de surgir no caso de sua aplicação prática,
nem sei mesmo como os juízes, examinando-o, poderão ter ocasião
de aplicá-lo, tão restritos são seus termos.
O artigo, primeiro, erige em regra a irresponsabilidade das pessoas
jurídicas de direito público, porque é redigido, dizendo:
"As pessoas jurídicas de direito público só responderão
pelos danos causados quando estes, em nome delas, praticarem
atos de direito privado dentro dos limites de suas atribuições."
Esta não é a regra.
A regra é a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito
público.
Trata-se de atos de simples gestão, de atos de direito público
ou de direito privado.
A regra é que quaisquer que eles sejam, o direito individual
não pode deixar de ser indenizado, quando seu prejuízo é ilegitimamente causado por um agente do Estado.
E se emprego a palavra agente é para me cobrir da ousadia que
tenho, de fazer a crítica do art. 15.
Admira como tendo sido ele estudado, detidamente examinado
por tantos juristas, a nenhum ocorresse que é este o termo empregado
por todos os tratadistas.
Escusava buscar autoridades que não têm cabimento, como
escusaria buscar o termo representante, que seria por demais lato.
Bastaria que se referisse o texto a agentes dessas pessoas jurídicas de
direito público.
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Mas há mais.
Admira como este texto, assim cristalizado, está cheio de tais
imperfeições, declarando que "só responderão pelos seus representantes, quando estes, Hm nome delas, praticarem atos de direito privado ... "
Eu julgo ter compreendido qual o pensamento do autor do
texto, mas ele não está explícito aqui.
Pois os agentes da autoridade vão praticar atos de direito privado? Penso que não é isto; e apelaria para o douto critério do meu
honrado amigo, Relator geral do projeto.
Acredito que os redatores deste art. 15 queriam referir-se a
atos das pessoas jurídicas como atos de gestão e não atos do império.
Seria talvez este o seu propósito, mas não o disseram; e se o
dissessem estaria errônea esta redação.
No caso, porém, insisto em dizer, o de que se trata, na redação
do artigo, é de atos praticados pelos agentes da autoridade, atos de
direito privado. Não sei quais eles sejam, nem sei como admitir essa
restrição.
Acresce ainda que, além de se tratar, no caso, de atos de direito
privado, ainda se ajunta: "Dentro dos limites das suas atribuições".
Que é o que se quer dizer com esta nova restrição "dentro dos

limites de suas atribuições'?
No exercício de suas funções, compreende-se, e a própria teoria
no-lo ensina; mas, dentro dos limites de suas atribuições ... Pareceria
até indicar que seria possível que, agindo legalmente, dentro dos limites
de suas atribuições, sem excessos, possa haver dano a quem quer que
seja.
O Sr. Meira de Vasconcellos dá um aparte.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Aí está. Aparteia muito
bem o meu honrado colega, Deputado por Pernambuco: se está fora
dos limites de suas atribuições, se não age no exercício de suas funções,
não seria caso de aplicar o art. 5C??
O Sr. Adolpho Gordo - Faria mau uso.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - É justamente o que digo.
Sr. Presidente, eu queria pedir licença para responder diretamente
ao meu honrado amigo.
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Penso que a redação desse texto do Código Civil dos brasileiros
é bem mais interessante e importante do que quantas outras questões
têm sido tratadas até este momento na Câmara, não direi como importância doutrinária, filosófica, mas como importância prática, de
aplicação quotidiana.
Ora, a hipótese que se figura, quando se cogita da necessidade
ou obrigação de indenizar, é exatamente a do excesso do mandato
por parte dos agentes da autoridade.
De regra, habitualmente, o que se considera é isto: é o indivíduo
que usa mal das suas atribuições, que delas não sabe usar, que age por
imprudência, por imperícia, excede as faculdades regulares, e, como
tal, causa dano· ao direito individual. São numerosos, são· comuns,
são freqüentes, são habituais casos destes.
Para eles, pergunto ao meu honrado amigo, parece que a redação
dada ao art. 15 seja cristal ina de aplicar-se?
Penso que não.
Não quero contestar que haja, na redação dada pelo Senado
à emenda, alguma latitude ou largueza. É possível. Também, absolutamente, não contesto a inconveniência da· substituição do termo
representantes pelo termo autoridades.
Mas, no comum do seu contexto, parece-me absolutamente
preferível a redação do Senado: primeiro, porque não estabelece um
direito, e nem pode fazê-lo, no caso, mas porque constata esta verdade
jurídica - que a regra é a obrigação de indenizar, que só por exceção
é que se não indeniza. Ao passo que do artigo, como foi redigido,
se presume que a regra é a não indenização, porque ele dispõe que só
responderão pelos danos causados; segundo, porque na enunciação
da única hipótese em que admite a indenização, exprime-se em termos
restritíssimos que, acredito, serão dificilmente aplicáveis na prática
da jurisprudência.
Não sei mesmo como se poderá encontrar - dos casos que
habitualmente se apresentam diante dos· nossos olhos, que individualmente conhecemos, não sei, digo -, como se poderia encontrar
perfeitamente caracterizado e enquadrado um caso em que o representante de uma pessoa jurídica de direito público tivesse causado dano
a um particular, agindo em nome dela, praticando atos de direito
privado, como agente dela e sem exceder os limites de suas atribuições.
Direi ao meu caro colega, com todo o respeito que devo aos
juristas a que S. Exa. aludiu: se eles procurassem uma forma sibilina,
vaga, imprecisa, abstrata, incapaz de ser aplicada, duvido que tivessem
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encontrado melhor, ao menos para os casos normais, ordinários,
quotidianos, para os casos que se dão todos os dias e de que temos
notícia.
Ora, permita-me, Sr. Presidente, a liberdade destas observações.
E, para justificá-las c_abalmente, repetirei o que disse: que, do ponto
de vista da prática, constante quando se trata de codificar o Código
Civil dos brasileiros, esta questão tratada no art. 15 e na emenda do
Senado tem muita importância, tem desusada importância, tem principal importância.
Por isso não é demais que eu peça a atenção da Câmara para
o cotejo do texto do artigo e do texto da emenda.
Com pesar verifico que o meu honrado amigo, ao contrário
do que supunha, opinou pela aprovação do artigo; mas a Câmara
reflita bem nas objeções que acabo de fazer, coloque-se no ponto de
vista da execução da lei como juiz e reconheça, comigo, que essa é
uma forma sibilina, de difícil aplicação e que não garante "o direito
dos brasileiros.
Qualquer defeito de largueza na redação da emenda do Senado
pode facilmente ser corrigido pelo critério e senso da jurisprudência.
A estreiteza, porém, dos termos do artigo 15, essa é que não pode
ser corrigida de forma alguma.
O critério jurídico de uma boa aplicação pode corrigir a largueza
da emenda do Senado, mas não pode estender os termos restritos em
que está redigido o artigo pela Câmara dos Deputados.
Apelando para o senso jurídico do meu honrado colega, como
para o dos demais membros da Comissão, espero que se faça a reflexão
sincera, tranqüila e demorada sobre tal emenda, para que, se ambos,
emenda e artigo, têm inconvenientes, ao menos prefiramos, dentre
os dois, aquele que menor número destes apresente.
Quanto à possibilidade de se aplicar a solução lembrada pelo
meu ilustre amigo Sr. Josino de Araújo, e sufragada pela opm1ao
de tantos outros, só a V. Exa., Sr. Presidente, compete resolver se
realmente ela pode ser praticada.
Se o fosse, tirar-se-ia pelo menos o maior defeito da emenda,
deixando subsistirem nela todas as vantagens, em proveito do Código.
Peço perdão à Câmara por ter expandido estas considerações,
em atenção uni.camente à relevância do assunto. (Muito bem; muito
bem.)
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REFORMA DO REGIMENTO INTERNO

Verificação dos Poderes

12.09.1913

Emenda ao Parecer n91, de 1913
(Discussão única)
Ao art. 29, depois das palavras "sempre que o requererem",
acrescente-se: unão podendo fazê-lo mais de duas vezes, contestantes
ou contestado. u
O § 19 do art. 69 será redigido como está na indicação, eliminando-se a palavra "sempre" e acrescentando-se o seguinte: "quando a
Câmara assim o resolver'~
Sala das Sessões, 12 de setembro de 1913. - Felisbello Freire.
O Sr. Josino de Araújo- Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Josino de
Araújo.
O Sr. Josino de Araújo ( *) diz que, tendo assinado com restrições
o parecer, sente-se obrigado a dar sumariamente as razões de seu dissídio com a
Comissão, em pontos secundários, e elogia a conduta desta, que faz justiça aos
elevados intuitos dos proponentes da medida.
Em relação à emenda ao § 2<? do art. 1<?, não acha razão na exigência de
novo prazo para a contestação, uma vez que o contestante já deve estar suficientemente aparelhado para ela por ocasião da constituição da Câmara, desde que,
após a eleição até a reunião da Junta Apuradora e, depois, desta, até a abertura
das sessões preparatórias, tem tempo de sobejo para estudar todo o processo
l.:eitoral, suas falhas e defeitos e munir-se, por meio de certidões, justificações,
etc., das provas suficientes para fundamentar as suas argüições.
Passa em seguida a sustentar uma emenda que de novo apresenta, no sentido
de permitir-se o exame na Secretaria da Câmara, com as cautelas regulamentares,
de todos os papéis eleitorais, antes mesmo da abertura das sessões, por lhe parecer
que essa providência destrói a objeção feita pela Comissão no seu parecer.
( *) Sinopse indireta do discurso.
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Expende depois as razões de sua divergência com a emenda ao art. 3<?,
1<?, sobre a qual, com seu digno companheiro na autoria da indicação, formulou
também uma subemenda e deixa a este, que acaba de chegar no recinto, a justificação desta, que por ele pode ser feita com mais competência, emenda esta que
visa a harmonizar a indicação e o parecer, dominados ambos do superior intuito
de extinguir o arbítrio em matéria de reconhecimento de poderes e de assegurar
a verdade eleitoral, pedra angular do regime representativo. (Muito bem; muito

§

bem.}

O Sr. Presidente - Continua a discussão do Parecer n9 1, de
1913.
O SR. CARLOS PEIXOTO FiLHO- Peço a.palavra.
O.Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
Ó SR. CARLOS PEIXOTO FILHO(*) começa. dizendo que, não
obstante tratar-se de assunto importantíssimo, parece, no entanto, que bem poucos
se interessam por ele, o que facilmente se verifica pelo limitado número dos colegas
presentes. Vai, porém, cumprir o seu dever.

O Sr. Deputado Josino de Araújo deixou de apresentar uma outra
emenda relativa ao § 1<?do art. 3<?.
Antes, porém, de se ocupar desse ponto, insiste na divergência que existe
entre os signatários da indicação e os ilustres membros da Comissão Especial.
O intuito da indicação originária propondo que as contestações aos diplomas
exped'idos pêlas juntas apuradoras - ainda quando tenham sido desde logo oferecidas perante atas - deveriam ser feitas ou ratificadas pela apresentação à Mesa
da Câmara, é a especificação dos motivos pelos quais o contestante impugnou ou
impugna expedição do diploma.
Tudo quanto não for a especificação dos motivos é um afastamento da
referida indicação.
Não é seu intuito embaraçar a discussão. Como legislador, procura apenas
contribuir, na medida de suas forças, para esclarecer o assunto em debate.

a

A um aparte do Sr. Raul Fernandes, declara que reconhe estar diante de
um grande argumentador, e, por isso, pede a seus colegas que não o interrompam.
Não vê o inconveniente apontado pelo ilustre Relator da Comissão Especial,
dada a hipótese de.o contestante se apresentar com uma aparência de diploma,
porquanto, ainda mesmo que esse diploma seja uma máscara ou uma fantasia,

( *) Sinopse indireta do discurso.
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deve ser apresentado, partindo-se do princípio que diz que a hipocrisia é uma
h!lmenagem prestada à virtude.
· Fala em seguida sobre os pontos em que está de acordo com o Relator,
demonstrando depois a sua divergência sobre a doutrina do art. 69, que trata da
publicação dos documentos.
Trata da ação da Comissão de Poderes, dizendo que, se ela foi forçada a
dar logo a sua opinião teórica sobre os diversos pontos suscitados, tem, pelo menos,
mais probabilidade de não individualizar o resultado, de não tender a um resultado
predeterminado.

O Sr. Nicanor Nascimento dá apartes e estabelece-se um diálogo.
O orador aventa diversas idéias sobre o processo da Comissão de Poderes e,
a propósito, lê diversos trechos do parecer.
Pensando em dúvidas que se suscitem, lembra um acordo por meio de uma
subemenda que passa a ler.
O intuito do orador é evitar que qualquer pessoa compareça per1.1nte a
Comissão contestando diplomas sem ter direitos a isto, sem o poder.
Faz várias considerações a respeito da contestação de diplomas, terminandoas pela apresentação de uma subemenda que, julga, fará com que não se çlêem as
irregularidades que apontou.
Termina pedindo desculpa por se haver demorado na tribuna, que ocupou
de improviso. (Muito bem! Muito bem! Muito bem!)

(Em meio do discurso do Sr. Carlos Peixoto Filho, o Sr. Sabino
Barroso, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Soares dos Santos, 19 Vice-Presidente.)
Vêm à Mesa, são sucessivamente lidas, apoiadas e postas em
discussão com o parecer as seguintes
Emendas ao Parecer n91, de 1913
(Discussão única)
Subemenda à emenda da Comissão ao§ 19do art. 39:
Redija-se assim:
Depois das palavras "tomando o Relator", ajunte-se: "que
sempre se pronunciará em primeiro lugar, etc."
Redija-se assim a alínea seguinte:
"Quando houver opinião divergente. da do Relator e,
expostos os respectivos fundamentos, entender a. '!!aioria da
Comissão que se faz necessário um prazo para a dec1sao do caso,
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o Presidente suspenderá os trabalhos por tempo não excedente
de 24 horas, findo o qual... etc."
Sala das Sessões, 12 de setembro de 1913. - Josino de
Araújo - Carlos Peixoto Filho.

Acrescente-se onde convier:
Art.
É facultado aos interessados, mediante as cautelas
regulamentares, o exame, na Secretaria da Câmara, de todas as
atas e mais papéis referentes a eleições de Deputados, desde o
respectivo recebimento, e antes mesmo da abertura das sessões
preparatórias.
Sala das Sessões, 12 de setembro de 1913. - Josino de
Araújo - Carlos Peixoto Filho.

Ao art. 69:
Mantenha-se o artigo da indicação, acrescentando-se,
depois das palavras "forem por elas indicados para a publicação",
as seguintes: "salvo em relação à publicação daqueles que a
Comissão, por unanimidade, julgar desnecessária'~ O mais, como
está.
Sala das Sessões, 12 de setembro de 1913. - Josino de
Araújo - Carlos Peixoto Filho.
O Sr. Presidente -- Continua a discussão do Parecer n<? 1, de
1913.
O Sr. Raul Fernandes- Peço a palavra.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Raul Fernandes(*) começa d1zendo que o seu colega,Sr. Carlos
Peixoto Filho, que o precedeu na tribuna, encantando a assistência, lhe dirigiu
um apelo para dizer sobre a matéria em discussão. Atende-o.
Passa a analisar a subemenda apresentada e que, na sua opinião, dificultará
o reconhecimento de poderes, devido às exigências que encerra.
(*)
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Sinopse indireta do discurso.

Como quer o seu colega na sua subemenda, não é dado ao candidato fazer
um exame das atas eleitorais novamente apresentadas na Câmara.
O contestante não pode conhecer toda a eleição, porque lhe é impossi'vel
estar presente a toda ela, que se não realiza em um só lugar. Assim, não poderá
comparecer à Câmara já com a sua contestação.
Trata da ação do contestante junto à Comissão de Poderes.
A subemenda do Sr. Josino de Araújo veio, pois, provar as razões apresentadas no parecer.
O outro ponto de divergência é secundário e versa sobre a publicação de
documentos.
O orador receia que, em se dando ao interessado a faculr:lade de publicar
tudo quanto julgue necessário ou pretenda fazer em sua defesa, se venha cair nos
perigos de se encontrar um contestante malicioso que onere fortemente os cofres
públicos com publicações excessivas, protelando ao mesmo passo a decisão do
pleito por longo tempo, na esperança de que se possa modificar porventura a
direção das correntes pol (ticas.
Deixa à respectiva Comissão o arbi'trio da publicação dos documentos,
certo da sua decisão liberal, pois não há exemplo de se haver cerceado a quem
quer que seja a publicação de papéis elucidativos que instruam a Câmara para a
sua decisão.
Quanto ao mais, a Comissão Especial manifestou-se de pleno acordo com
a indicação e, dados os seus intuitos, que são de correção dos costumes políticos,
esta unanimidade só atesta o critério do Presidente da Câmara na escolha dos
membros que compõem a Comissão Especial, em quê a isenção de esp(rito e o
ânimo liberal de todos se dispuseram a prestigiar com o seu voto a opinião do
Relator do parecer. (Muito bem; muito bem.)
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03.10.1913
O Sr. Presidente - Vou pôr a votos a emenda do Sr. FelisbeHo
Freire, assim redigida:

"Ao art. 2~ depois das palavras "sempre que o requererem", acrescente-se: "não podendo fazê-lo mais de duas vezes
contestantes ou contestados."
"O § 19 do art. 69 será redigido como está na indicação,
eliminando-se a palavra "sempre" e acrescentando-se o seguinte:
"quando a Câmara assim o resolver."
O Sr. Raul Fernandes- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre Deputa do.
O Sr. Raul Fernandes (pela ordem) - Sr. Presidente, parece à
Comissão Especial que não há conveniência, ao contrário há inconveniência, na aceitação da emenda do Deputado por Sergipe.
Na primeira parte, se pronuncia pela concessão de prazos a
contestantes e contestados. De fato, o que esta emenda fez foi permitir
cousa que até então não havia; foi fazer que o máximo de cinco dias
pudesse ser prorrogado ou renovado. Isso é o que me parece inconveniente.
Na segunda parte, a emenda deixa depender da deliberação da
Câmarà a votação nominal. Parece que isso também é inconveniente,
visto como as razões pelas quais se pede votação nominal tendem a
resguardar muito melhor o bom método de votação.
O Sr. Felisbello Freire- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente -Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado.
O Sr. Felisbello Freire (pela ordem) - Sr. Presidente, não pude
ouvir a opinião do Relator da Comissão Especial, e acreditava que
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este impresso (mostrando-o) trouxesse a opinião da Comissão. Não
pude ouvir o que S. Exa. disse.
Na minha primeira emenda, eu limitei a duas vezes o pedido de
concessão de prazo de contestante e contestado. A opinião da Comissão
Especial é não limitar o número de vezes: torna-o indefinido.
De maneira que qualquer contestante ou contestado pode, à
sombra dessa disposição, indefinidamente prolongar o resultado dos
trabalhos da Comissão.
Por isso, disse eu, só podem pedir duas vezes contestantes e
contestados.
O Sr. Raul Fernandes - Peço perm1ssao para um aparte.
O que a Constituição entende é que os prazos são de cinco dias;
é um prazo único, para contestantes e contestados.
O Sr. Felisbello Freire- Não me refiro ao prazo, mas ao número
de vezes que se pode pedi-lo.

O Sr. Raul Fernandes - Se é de cinco dias, não se pode pedir
duas vezes.
O Sr. Felisbello Freire - O artigo, redigido como está, torna
indefinidos os requerimentos de prazos.
E isso que eu não quero. Limito que contestantes e contestados
só possam obter prazo duas vezes, de cinco dias.
O Sr. Raul Fernandes - A disposição do Regimento é melhor
que a emenda de S. Exa. Diz que o prazo será de cinco dias.
O Sr. Felisbello Freire - Não é de prazo a questão; é do número
de vezes que contestantes e contestados podem pedi-lo. Esse é o
pensamento da minha emenda e acho que a Comissão Especial devia
dar parecer às emendas, para a Câmara saber como votar.
Requeiro, pois, que voltem à Comissão Especial, para dar parecer,
porque como está é impossível entendermo-nos sobre assunto de
tão grande importância.
Eu não entendo qual o pensamento do ilustre Relator, nem
S. Exa., o pensamento da minha emenda, porque com certeza não a leu.
Requeiro que volte o projeto com as emendas para a Comissão
Especial, para estudá-las. Não é só a minha emenda que não tem
parecer; as dos Srs. Carlos Peixoto e Josino de Araújo também não o
têm.
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Devo declarar que aceitei todasas emendas da Comissão Especial,
porque realmente são boas, mas esse artigo não acho muito bom;
contestantes e contestados terão direito, nos termos do Regimento,
ao prazo que o artigo dá, de cinco dias, sempre que o requererem.
Não se limita o número de vezes, de maneira que um contestante
partidário que queira obstar e demorar o reconhecimento de um
contestado legitimamente eleito, pode fazê-lo à sombra desse artigo.
O art. 9<? não limita o prazo, e eu o limitei na minha emenda;
não pode fazer mais de duas vezes.
Um Sr. Deputado- Perfeitamente, se o requerer.
O Sr. Raul Fernandes- É melhor do que dar dois prazos.
O Sr. Felisbello Feire - Não discuto prazo, mas não quero que
fique com esse caráter indefinido.
O Sr. Raul Fernandes - Tem razão, mas o pensamento
Comissão é que o prazo seja um.

da

O Sr. Felisbello Freire - Fico satisfeito, desde que V. Exa. acha
que eu tenho razão. (Muito bem; muito bem.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto
Filho.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem -sem revisão
do or{ldor) - Sr. Presidente, visto que o Relator da Comissão Especial
não pode falar duas vezes pela ordem, permita-me, como autor da
indicação, dizer duas palavras ao meu dileto amigo representante
de Sergipe em referência à inteligência a dar a esse texto da lei. Eu
compreendi o pensamento de S. Exa., ao ler no art. 2<?que contestantes
e contestados teriam direito ao exame dos papéis e teriam o prazo de
cinco dias sempre que o requeressem. O honrado colega entendeu o
sempre no sentido de todas as vezes, duas, dez, vinte vezes.
O Sr. Felisbello Freire- Entendi o que se deve entender.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Não contesto a boa ou má
inteligência da palavra; S. Exa. entendeu assim.
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Sei, de ciência certa, que a redação dada pela Comissão Especial
ou, melhor, que a Comissão Especial, na redação que deu a esse artigo,
empregou o termo sempre no sentido de caso o requererem, quando o
requererem. Está, pois, subentendido pela Comissão que esse prazo
se dá uma só vez.
Mas a dúvida que sugeriu a emenda poderia surgir mais tarde.
(O Sr. Astolpho Dutra dá um aparte.)

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Acredito que V. Exa.
tivesse razão; mas em um assunto relativamente melindroso como é
a emenda de uma disposição para se aplicar ao reconhecimento de
poderes, acreditei eu que não haveria mal em dizer, da tribuna, para
ficar constando dos Anais, qual o pensamento da Comissão redigindo
esse art. 29.
Assim, dado o assentimento da Câmara, em seguida a este
pequeno discurso, a Comissão que redigir a indicação, uma vez convertida em preceito regimental, poderá substituir a palavra sempre, dizendo
caso o requererem ou quando o requererem.
Um Sr. Deputado - Por que não aceitar a emenda do Sr. Felisbello Freire?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Porque a Comissão Especial
entende que esse prazo de cinco dias deve ser dado uma única vez,
ao passo que, pela emenda de S. Exa., é estabelecido que seja dado
duas vezes.
O que a Comissão pode - dada a inteligência assim claramente
definida, com autorização da Comissão Especial -,o que a Comissão
pode é redigir o texto no sentido de tornar claro, patente, o pensamento que ela quis dar ao vocábulo sempre, quando o empregou no
art. 29.
Fica assim bem entendido que se não é forçado a dar a contestantes e contestados o prazo de cinco dias, mas que o prazo será
concedido, quando o requeiram, sempre que o requererem. (Muito
bem; muito bem.)
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Tramitacão
do Orcamento
'
'

25.06.1915
Emendas ao Parecer nf! 71, de 1915
(Discussão única)

Emendas à Indicação nf! 1
Ao art. 189 bis - Onde se diz.: "Receberá a Mesa, desde que
venham subscritas por quatro Deputados, emendas a esse projeto",
diga-se: "Receberá a Mesa emendas a esse projeto, apoiadas na forma
do art. 166'~ O mais, como está.
Ao art. 190, parágrafo único- Suprima-se o parágrafo.
Ao art. 190 bis - Onde se diz.: "Emendas, desde que venham
subscritas pelo menos por quatro Deputados", diga-se ; "Emendas
apoiadas na forma do art. 166, ou desde que venham subscritas pelo
menos por cinco Deputados."
Ao art. 191 bis,§ 2C?- Suprima-se o§ 2C?.
Ao art. 194 - Onde se diz . '~ .. faltarem apenas oito dias para
o encerramento dos trabalhos legislativos", diga-se: '~ .. o Congresso
estiver funcionando em segunda prorrogação de sessão legislativa'~
O mais, como está.
Câmara dos Deputados, 25 de junho de 1915. - J. Pires de
Carvalho.

O Sr. Presidente - Continua a discussão do Parecer n<? 71, de

1915.
Não há mais oradores inscritos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Concedo a palavra ao nobre Deputado,
lembrando que tem apenas dez minutos.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (pela ordem)- Neste caso,
peço a V. Exa. consulte a Câmara se me concede a prorrogação de
uma hora.
(Consultada a Câmara, é concedida a prorrogação solicitada.)
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO (sem revisão do orador movimento de atenção) - Sr. Presidente, naturalmente impressionada

a Comissão de Finanças de 1914 pelos sucessivos e reiterados exemplos
de desordenada anarquia que nos apresentava cada ano o processo
adotado para a elaboração do Orçamento da República, resolveu, sob
proposta minha, iniciar com projeto seu a reforma desse processo de
elaboração orçamentária.
É este o projeto de reforma ora submetido a debate, já amparado
eficientemente pela autoridade superior da Comissão de Polícia, isto é,
da Mesa desta Casa. Comissão a qual tem, mui naturalmente, a última
palavra em assunto relativo ao Regimento Interno da Câmara. E porque
seja este o primeiro turno da discussão que se inicia, segundo disposição vigente, depois de um intervalo de oito dias, se não me engano,
porque as indicações só vão para a Ordem do Dia depois de um certo
interstício, estou na obrigação moral de buscar desfazer as críticas
que têm aparecido ao projeto desde o ano passado, além de que
considero, e francamente o digo, seria evidente desprimor deixar de
corresponder à bondade com que três de nossos colegas, em uma
Câmara de 212 membros, vieram trazer ao debate essas mesmas críticas.
A Câmara ouviu as impugnações do Sr. Deputado Felisbello
Freire, ouviu as palavras do Sr. Ribeiro Junqueira e acaba de ouvir a
crítica do nosso colega Sr. Pires de Carvalho.
Sinceramente, direi: o projeto não foi atacado nas obras vivas,
senão pela última parte do discurso do Sr. Deputado Pires de Carvalho.
Até então, o meu honrado amigo Sr. Felisbello Freire, cuja ausência
deploro, e da qual não me cabe culpa, se limitara, por assim dizer,
a fazer a crítica histórica da série de dispositivos propostos à aprovação
da Câmara, cotejando-os - como sempre o levam a fazer os seus
pendores pelos estudos históricos -, cotejando-os com fases do que
se poderia chamar a história do nosso Direito Orçamentário, história
aliás, digo sem c;jificuldade, já muito bem compendiada pelo nosso
digno colaborador, Sr. Agenor de Roure, em um volume que espero
ver publicado dentro em breve.
De fato, o Sr. Felisbello Freire buscava, como é natural, acoimar
de inconstitucionais uma série de medidas da reforma, esqueciao,
porém, do primeiro dos seus deveres ao fazer uma asseveração de tal
gravidade, que era ou seria apresentar imediatamente, como contraste,
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o preceito ou artigo da Constituição que S. Exa. julgava estar ferido
por disposição da reforma em debate. Não o fez.
Além disso, o meu honrado amigo, Deputado por Sergipe, tentou
desviar esse mesmo debate para o ponto de vista meramente doutrinário, procurando, um pouco arbitrariamente -e digo um pouco pela
deferência que lhe devo -, procurando um pouco arbitrariamente
dar como estabelecidas firmemente, ou como canônicas, umas tantas
verdades que só se apóiam na sua própria autoridade e em nenhuma
outra. Ao contrário do que disse o honrado Deputado por Sergipe,
se tivéssemos verdadeiramente de modelar o processo de elaboração
orçamentária desta Câmara, se o tivéssemos de instituir com observância
estrita e rigorosa dos princípios básicos do regime político que adotamos e no qual evitamos com o maior esforço entrar, se tivéssemos
de fazer a reforma do Regimento sob esse aspecto, evidentemente ela
não seria apenas o contexto do projeto ora em debate. Seria alguma
cousa mais, porque, para não ir muito longe, para não alongar a
discussão e cansar a atenção dos meus colegas, bastaria recordar que
na própria chamada Livre Inglaterra - onde domina, sem contraste,
e na opinião de toda a gente, o preceito cardeal da soberania da Assembléia, em pleno regime parlamentar -, lá na Inglaterra e no Parlamento
inglês nenhum Deputado pode ter iniciativa, jamais, de um aumento
de despesa ou de despesa nova.
A Câmara apreende o alcance do argumento que tiro dessa
comparação ou desse exemplo. Se lá, em pleno regime parlamentarista
- ali, onde o Governo é uma delegação da Assembléia deliberante,
ali, onde a essa Assembléia incumbe a direção e o governo pleno jure
dos interesses do país-, se ali não é lícito a um Deputado, individualmente, ou a um grupo de Deputados, ou sequer à própria Assembléia
coletivamente fazer ou propor um aumento de despesa, é fácil de ver
o que se deve dar no regime presidencialista, injustamente criticado
pelos que o detratam como regime de predomínio e preeminência do
Poder E~ecutivo. Exatamente por isso - como nós outros o confessamos, nós os que somos os seus adeptos, pois que se compreende o
que deve ser o mecanismo político no seio de um povo civilizado,
de uma Nação capaz -, dá-se muito natural e logicamente ao Poder
Executivo esta preeminência porque é ele, não pode deixar de ser,
o Poder superior, o Poder coordenador ...
O Sr. Pires de Carvalho - O Poder responsável.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ...o Poder responsável,
o Poder que responde perante a opinião pública pelo bom ou mau
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governo da Nação mais diretamente que as próprias Assembléias,
o Poder, enfim, a quem cabe pelo regime, pelo seu espírito, sobretudo,
a função precípua de disciplinar todos os interesses subalternos- digo
no bom sentido -, regionais ou pessoais que sejam, para reduzi-los
ao expoente comum que deve ser o progresso do Pafs, pela satisfação
dos seus interesses gerais, pela satisfação das necessidades verdadeiramente nacionais.
Quero assim dizer, portanto, que, se nos fosse permitido, e
não o é neste. momento, levar a discussão para o aspecto meramente
doutr.inário, razão teriam os que censurassem a indicação da honrada
Comissão de Finanças, apoiada pela Mesa da Câmara, razão teriam os
que a quisessem atacar como frouxa, como incapaz de servir ao espírito
do regime, como suscetível de deixar abertas as portas escusas através
das quais se tem feito e vem sendo consumada a ruína desta Pátria
digna de melhor sorte. (Muito bem.)
'
A situação, Srs. Deputados, é positivamente esta.
Estamos bem?
Têm produzido bons resultados as disposições regimentais que
governam e dirigem até agora o processo da elaboração orçamentária
nesta Câmara? Se há alguém que se anime a responder afirmativamente,
cessarei de falar neste mesmo instante, porque então nada há a reformar. Contentemo-nos com o status quo, respeitemos esse individualismo
exagerado que nos quer atribuir o honrado Deputado pela Bahia;
respeitemos aquilo que os meus colegas pretenderam chamar a soberania individual de cada Deputado; respeitemos isso que reputam o
direito do Deputado, de apresentar emendas e colaborar na Despesa disse-o textualmente S. Exa. (não apoiado do Sr. Pires de Carvalho)-;
respeitemos, esperando que em breve alguém nos chame à ordem e à
razão, mesmo porque temos feito, com este regime, com este processo,
o suficiente para justificar isso a que aludo vagamente, porque tal é o
meu dever.
Se, porém, toda a gente está de acordo em que o processo atual
é detestável, e não o podemos julgar senão pelos seus resultados e
efeitos, não deve restar a uma Assembléia política, digna das funções
que exerce, senão a incumbência de verificar por que motivo esse
processo atual, esse processo vigente é execrável e nos tem conduzido
ao estado a que chegamos, e buscar reformá-lo, conhecendo seus
defeitos e fazendo-o melhor. Foi esse, Sr. Presidente, o objetivo da
Comissão de Finanças até 1914, da qual tive a honra de fazer parte ...
O Sr. Pires de Carvalho- Todos nós reconhecemos isso.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- ... confessadamente visando
-porfque não dizê-lo em simples palavras, que nada têm de ofensivas?-,
visando conter, violentamente se preciso, as demasias e os excessos
de cada um de nós, como Deputados. Exatamente por esse fenômeno
vulgar de psicologia, que faz que um grupo de Deputados, congregados
em Comissão, seja capaz de notar e sentir as demasias e os excessos a
que cada um dos Deputados, seus próprios membros, pode ser levado,
dentro da Assembléia, por esse fenômeno de psicologia é que fomos
conduzidos a este resultado. Não queremos fazer distinção entre
membros e não membros da Comissão.
Não. O que se disse foi que a Assembléia, a Câmara, precisa de
se articular, considerando-se como coletividade política, e verificar
os defeitos do processo na organização orçamentária, corrigindo-os
corajosamente, fazendo aquilo que é a primeira das virtudes, sem a
qual nenhuma outra é poss(vel, mostrando à opinião que a Câmara
é capaz de exercer o império sobre si mesma, porque sem este não
pode pretender império sobre quem quer que seja.
O Sr. Pereira Braga -Tal como V. Exa. pretendeu fazer muito
nobremente em relação à organização da Câmara.
O Sr. Pires de Carvalho - Estou de acordo com o orador, mas
acho que poderemos obter tudo isso sem violência.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Digo que aí está o propósito da Comissão de Finanças de 1914, propósito que encontrou,
felizmente, na alta autoridade do meu honrado amigo e distinto colega
de bancada, Sr. Antônio Carlos, o acolhimento que lhe era mister
para que a proposta viesse à discussão, propósito que teve a fortuna
de alcançar da honrada Mesa parecer favorável.
Esse propósito, toda a gente o confessa, mas o processo que
queremos adotar poderá realizá-lo?
Vejamos.
Como disse, a não ser o ataque feito pelo Sr. Deputado Pires
de Carvalho, com relação à exigência de se declarar a fonte de renda
de que o País deve lançar mão para acudir à despesa proposta por
um Deputado, a não ser esse ataque, que, confesso, visa às obras vivas
do projeto, todos os demais visaram apenas às obras mortas dessa
fortaleza, se assim me é lícito chamá-lo.
Foram que5tões de detalhe, como a exigência de se colher por
escrito a declaração de apoiamento para emendas, apoiamento que o
nosso Regimento já exige seja dado ...
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O Sr. Pires de Carvalho- Simbolicamente.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - ... s.imbolicamente, pelos
Srs. Deputados; considerações de ordem sentimental, em que vi que
se extremava um dos meus diletos amigos, imaginando qual seria o
vexame dos Deputados, obrigados a pedir aos colegas essa assinatura,
exclusivamente pàra apoiamento, as recusas a que se submeteriam,
argumento que, vê V. Exa., obedece menos à preocupação da verdadeira
lógica do que simplesmente aos ditames da lógica emocional.
O Deputado que formula uma emenda, que a apresenta e que
tem a certeza de que defende com ela o bem público, esse Deputado
encontrará dezenas de companheiros que disputem a honra de apoiá-la
com a sua assinatura.
O Sr. Pires de Carvalho - Mas depende de provocação dele.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Esse Deputado não hesita,
está convencido de que, se apelar para seus colegas, eles entre si disputarão a honra de dar sua assinatura à emenda.
Não assim, Sr. Presidente, quando disso não se trata - V. Exa.
e a Casa sabem que, como Relator, sou obrigado a usar da linguagem
mais franca. Não assim, quando se cogita de uma dessas emendas que
visam um interesse regional, que do seu ponto de vista absoluto serão
talvez muito confessáveis, mas que aos interesses nacionais são não
raro desastrosas e funestas; quando se trata, e muito freqüentemente
se dá, de medidas de ordem pessoal e subalterna; quando se trata não é preciso ir mais longe - dessa série de providências dispendiosas
que vêm pejando anualmente todos os nossos Orçamentos, não reclamadas pelo Governo, nem indicadas pelas Comissões - que são a
própria Câmara pelo voto da sua confiança -, mas simplesmente
ditadas por interesses não gerais - para não me servir de outra expressão - e que se confederam neste recinto. Quando se trata dessas
medidas, é possível que haja receio de se não encontrar quem lhes
queira dar apoio. Não me deterei, porém, neste ponto.
Um Sr. Deputado - E V. Exa. acha que aí é difícil encontrar
três Deputados que dêem as suas assinaturas?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Se V. Exa. me assegura
que, exatamente para esses casos, é sempre fácil encontrar, às dezenas,
assinaturas, não posso compreender como estas vão faltar, sequer
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pela deferência e urbanidade de colega a colega, quando se trata de
interesse geral superior.
Não desejaria insistir neste ponto, porque, como digo, a questão
não tem alcance, não atinge as linhas gerais do projeto de indicação.
O Sr. Pereira Braga- Não é tanto assim.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Tem, porém, o alcanceperdoe-me V. Exa. que o diga, sempre no bom sentido- de vir sacudir
os melindres individuais de cada Deputado, incitar o seu sentimentalismo, soprá-lo, para convencê-lo de ser aqui uma individualidade
autônoma única, representante dos interesses do País, quando não
é esta a verdade, e deste modo abrir brecha nos dispositivos do Regimento.
Ninguém me dirá com seriedade que, quando o Regimento
reclama que na 3a. discussão as emendas devam encontrar apoiamento,
pelo menos, de um terço dos Deputados presentes, não tenha sido
liberal o projeto, que limita essa exigência a três outras assinaturas.
Ninguém me dirá que mesmo na 2a. discussão, quando o Regimento
requer pelo menos cinco assinaturas, como declaração antecipada de
apoiamento, não seja liberal a reforma, que estabelece que apenas
são necessários quatro Deputados para apoiar uma emenda. Não é,
portanto, a pecha de i liberal que se pode lançar sobre o projeto. Não.
O argumento serve apenas, repito, para sacudir os famosos
melindres individuais de cada um de nós, para alimentar em nós a
ilusão de que cada um representa o interesse nacional, quando isso
não é exato, oU, tal como disse o Sr. Felisbello Freire, para confundir
a iniciativa legislativa com a de um Deputado, individualmente. Não
há nisso mais do que um argumento teórico.
Aquilo que a Constituição assegura e garante a cada Deputado,
no art. 36, é o direito de apresentar "projetos de lei"; determinadamente fala nisto; salvas as exceções do art. 29, todos os projetos podem
ter origem, indistintamente, na Câmara àu no Senado, por iniciativa
de qualquer dos seus membros.
Aqui está como a Constituição, de que não se quis socorrer o
Sr. Felisbello Freire, garante ao Deputado, individualmente, a iniciativa
de um projeto.
O Sr. Pereira Braga - Se garante o mais, garante o menos, assim
parece.
_ ,
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Exatamente porque nao ha
no projeto nada de menos liberal e nada de menos conveniente, como
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vou demonstrar, é que penso que a medida, apesar de não ter grande
importância, pode e deve ser aprovada.
Sr. Presidente, é seguro e fora de dúvida que a Comissão de
Finanças não procurou fazer geometria no espaço,
A Comissão de Finanças aplicou o seu constante esforço, o seu
demorado esforço em conceber e apresentar ao julgamento da Câmara
um sistema de disposições que visam, concreta e determinadamente,
a impedir a repetição de males concretos e determinados, que são do
conhecimento de todos nós.
Não legislamos para confrontar essas disposições com preceitos
téoricos, com formas abstratas ou metafísicas, legislamos, sim, para
confrontá,las com fatos concretos, determinados.
V. Exa. sabe, Sr. Presidente - e não faço injúria à Câmara,
repetindo o que é verdade -, V. Exa. sabe que, freqüentemente, se
não anualmente, são apresentadas emendas de caráter em absoluto
inconveniente, de caráter regional, de caráter local, de caráter pessoal
e de caráter individual.
Não estamos, naturalmente, procurando fazer um sistema de
disposições para atender aos interesses de um Estado téorico, ou de
um pa (s abstrato.
Não, Sr. Presidente; a Comissão procurou organizar um sistema
de disposições regimentais com o qual pretendeu debelar males reconhecidos e proclamados por toda a gente.
Felizmente para mim, não me lembro do nome do apresentante,
mas temos visto na Câmara emendas que ferem de frente, flagrantemente, disposições constitucionais.
A que visa a Comissão quando pede as assinaturas de quatro
Deputados para a apresentação de emendas? Visa confessadamente a
que aqui lo que à leviandade ou à pressa de cada um de nós tenha
escapado, talvez possa não escapar à atenção de mais um ou de mais
dois colegas.
Um Sr. Deputado - A assinatura para apoiamento é sem valor
algum.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Não acredito que, apesar
de ser sem valor, nenhum de nós dê sua assinatura para apoiamento
de uma medida alheia - é possível que a demos para as próprias,
porque a paixão nos cega ou o interesse domina - sem verificar o
despautério que muitas vezes ela contém.
Por conseguinte, finalizemos este ponto de argüição.
Aquilo que era, até este momento, uma fórmula vã, absolutamen-
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te vazia, sem nenhuma significação, qual fosse ficar o nosso honrado
Presidente anunciando que submetia a apoiamento duas, três, dez,
trezentas, quatrocentas emendas, sem que ninguém tivesse nesta Câmara
prestado atenção ao que dizia a Mesa; aquilo que era até agora vinha eu dizendo - uma fórmula vã, vazia e sem significação, nós
procuramos substituir por uma causa de mais positivo, de mais prático
e de mais concreto, e que, sustento, não ofende, não agride o melindre
de quem quer que seja ou de qualquer de nós, Deputados.
Não queiram, aliás, imaginar que estou a poupar esse sentimentalismo: quando ofendesse a tal melindre, não é nossa missão
constitucional, nosso dever, em face da Constituição, respeitar melindres de quem quer que seja, sobretudo de nós mesmos, senão fazer
um sistema de disposições que possam facilitar, que possam assegurar
a realização de interesses superiores do País.
Oxalá pudesse eu ter certeza de conseguir a realização disto,
no Brasil, mesmo à custa de sacrifício individual!
Abençoado seria este processo.
E deste ponto de vista peço humildemente aos meus colegas se
sirvam para discutir a medida: se nos demonstrarem, deste modo, que
ela é ineficaz, que ela não consegue aquilo que pretendemos, isto é,
modificar para melhor; se demonstrarem que esta medida não concorre
absolutamente para facilitar a realização dos interesses públicos e
superiores da Nação, abriremos mão dela.
Que se queira, porém, que abramos mão da disposição porque
ela fere ou pode ferir isso que sustento não deve existir - melindre
individual de cada um de nós -, não; neste terreno não poderei
transigir; no outro, sim.
O Sr. Pereira Braga - Parece a mim, como a outros Deputados,
que os efeitos desta disposição no apressamento do debate não compensam o inconveniente de colocar o Deputado sob a obrigação de
solicitar dos seus companheiros assinaturas para a emenda. Penso que
a supressão deste dispositivo não prejudicava o mecanismo que V. Exa.
organizou com o intuito muito nobre e elevado, e para o qual, espero,
encontrará o apoio da Câmara. Não era necessário sujeitar os Deputados
a isto, para se chegar ao resultado que V. Exa. quer e que a Câmara
também deseja.

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- V. Exa. esclareceu-me com
o seu aparte, ql!e eu não podia adivinhar. Estou-me reportando- é
natural - ao que foi alegado na tribuna, e muito especialmente ao
que disse o ilustre Deputado pela Bahia. V. Exa. com o seu aparte,
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esclarecendo outro fundamento da argüição, deu-me ainda razão para
dizer que, de modo nenhum, com o exigir o apoiamento pelas assinaturas ou por escrito, foi intuito da Comissão apressar a marcha dos
Orçamentos.
Apressada seria ela por este gesto inútil e vazio da Presidência
da Câmara, dizendo: "Os Senhores que apóiam a emenda tal queiram
se levantar", ninguém se levantando, e a Mesa dando por apoiadas
dezenas e centenas.
Acabei de dizer, e ainda não há dois minutos, que o que visamos
foi substituir uma fórmula vazia, através da qual se tem conseguido
fazer passar emendas verdadeiramente absurdas e incongruentes; o
que nós visamos foi substituir esta fórmula oca e sem sentido por
alguma cousa de concreto, de prático, de real, qual seja o controle
de diversos colegas, pela assinatura.
O Sr. Pereira Braga - Por delicadeza, apoiarao em regra; não
haverá o controle.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Na outra discussão perdoe-me o nobre Deputado que eu me dirija assim pessoalmente
a S. Exa., prevalecendo-me da nossa amizade -, terá de debater este
ponto com o Sr. Pires de Carvalho, que acha que com isto se impede
a apresentação, ao passo que S. Exa. acha que não se impede.
Estou no mesmo terreno em que estava há pouco. Ninguém
me contesta que o processo atual é detestável.
O Sr. Pereira Braga- Ninguém confessa.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Confessa-o a Nação.
O Sr. Pires de Carvalho- E os fatos também.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Confessa-o a nossa humilhação perante o público e confessam-no, sobretudo, os fatos que
nos levaram à ruína a que temos chegado.
O Sr. Pires de Carvalho -A culpa é também dos Srs. Relatores,
que apresentam pareceres à última hora, para que sejam atabalhoadamente aprovados. Felizmente V. Exa. é justo, porque também restringe
a ação destes Relatores morosos. A obra, a meu ver, é uma obra
patriótica.
Os Relatores são os principais responsáveis. Desculpe-me interrompê-lo.
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Eu, sobretudo no intuito
de dar um pouco de tréguas ao tom em que íamos conduzindo a
discussão, quero averbá-lo de suspeito em relação à atual Comissão
de Finanças; ao meu amigo decerto averbo de suspeito e o faço agora,
atrevidamente, porque não me sinto inteiramente só.
S. Exa. disse, no seu belo discurso, que a Comissão de Finanças
é composta dos membros mais notáveis desta Casa· emendou-se e
disse: "Ou melhor, devia ser composta, deve ser composta ... ", de tal
sorte que S. Exa. tem este motivo de suspeição em relação à atual
Comissão de Finanças ...
O Sr. Pires de Carvalho - Perdoe-me o nobre Deputado, não
me referi assim à atual Comissão de Finanças.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Eu só o disse a fim de
reclamar indulto para o nosso honrado colega, Sr. Álvaro Baptista,
que não é signatário da indicação, sendo, entretanto, membro da
Comissão de Finanças ...
Recapitulemos: Sr. Presidente, o caso de apoiamento não é
vital para a indicação, não tem alcance geral; entretanto, como não
devo recuar da defesa daquilo que traçamos no projeto, insisto em
pedir que, ou me provem que o processo atual é superior em relação
ao interesse público, ou me demonstrem que o processo da reforma
não consegue facilitar ou favorecer o interesse público.
O Sr. Pires de Carvalho - Nós o aceitamos, mas com pequenas
modificações, sem certas asperezas.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Dito isto, vejamos um
outro ponto. Creio que já tenho justiçado suficientemente aquela
abstrata concepção do meu honrado amigo, distinto Deputado por
Sergipe, quando em sua oração procurava convencer de que a iniciativa
parlamentar é a iniciativa de cada um dos.Deputados.
S. Exa. disse que essa é a noção, pelo menos elementar, que
toda gente tem de iniciativa parlamePtar. Mas iniciativa parlamentar
é a iniciativa da Assembléia, como coletividade, que delibera, e há de
deliberar sempre, obedecendo à regra que ela própria se impõe, e é o
que estamos fazendo. Isto é que é rudimentar.
Feito isto, podemos passar além.
Cogitamos já do caso do apoiamento escrito, por quatro Deputados, e dissemos que, neste ponto, nem só a reforma regimental é
muito mais liberal do que o Regimento vigente, como, ainda mais,
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o Regimento contém disposições absolutamente vazias de sentido,
sem nenhuma significação; e, como não devemos querer manter um
dispositivo que não tem realização prática, estaremos prontos para
substituir tal processo por outro que não seja esse, vazio, exatamente
sem significação, que tem sido seguido até agora. O Sr. Felisbello
Freire dizia alguma causa que, posto tenha sido respondida, em aparte,
por mim, tal a gravidade da acusação, não me dispensa, entretanto,
de nova referência.
O nosso honrado colega pretendeu convencer aqueles que o
ouviam de que a reforma em discussão tolhia sempre ao Deputado,
individualmente, o direito de discutir.
Absolutamente, não.
Tolherá o direito de encarminhar a votação, o que é causa
muito diferente de discutir. E mesmo para justificar isto, basta a gente
se reportar ao art. 216 do Regimento atual, que me foi apontado
e mostrado por um dos distintos colegas que, apesar de estar pela
primeira vez nesta Casa, já prova ser um grande conhecedor do Regimento.
Este artigo diz:
"Por ocasião da votação poderá ser concedida a palavra
pela ordem para breves esclarecimentos, para encaminhar a
votação, não podendo ser novamente discutida a matéria."
Deste modo, qualquer restrição que se fizesse ao direito de
encaminhar a votação não poderia ser interpretada como tolhimento
ao direito de discutir, porque justamente o que se não pode fazer é
discutir quando se encaminha a votação. O argumento que foi apresentado prova demais.
Não haveria nada de extraordinário, nem de ilógico, nem de
inconveniente, portanto, em que, numa disposição regimental, se
liquidasse de vez esse processo de encaminhamento de votação.
Em regra, em quase todos os Parlamentos, o que se faz é discutir
o assunto e votar-se imediatamente.
Não nos espante isto. No Parlamento francês, as votações podem
ser feitas até por procuração e é caso de que os espectadores se deliciam
assistindo à votação de um assunto por uma meia dúzia de Deputados
e o Bureau Central, a Mesa, anuncia mais tarde o resultado dessa
votação com trezentos e tantos votos.
Deixando, porém, de lado o exemplo, que não é bom argumento,
vamos ver a nossa boa razão; o que, evidentemente, se requer no caso
é que o assunto seja discutido no momento próprio e votado por
aqueles que o debateram ou que o estudaram em casa.
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Não vejo que seja indispensável isto de se poder encaminhar a
votação no momento.
Têm-me respondido com um ponto de vista prático. Entre nós,
fazemos a discussão no momento de se efetuar a votação; mas é isto
justamente que queremos impedir. Não é outro o nosso desejo, nós
queremos justamente evitar esse estado de votações inconscientes,
encaminhadas na Câmara ao sabor do tumulto, da oratória mais ou
menos candente e fluente de qualquer dos nossos colegas - pois não
faltam tribunos entre nós -, e obedecendo ao impulso de uma palavra
mais fácil e arrebatada, sem nenhum conhecimento da matéria.
A que a reforma visa vou dizer: proibindo que venham encaminhar a votação aqueles que não discutiram a matéria oportunamente,
primeiro nós os castigamos de sua desídia, porque a nossa obrigação
é estarmos presentes às discussões, sobretudo às discussões do projeto
de Orçamento; segundo, nós desejamos apressar a votação, impedindo
as obstruções, porque, como a Câmara sabe, pelo Regimento atual,
pode-se encerrar uma discussão, mas não se pode encerrar o encaminhamento das votações.
O Sr. Pires de Carvalho- V. Exa. tem razão; não admitq, porém,
a exceção.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -Se 40, 50, 60, 100 Deputados se resolvessem a encaminhar a votação de uma medida, fazendo-o
cada um em cinco minutos - é questão de aritmética -, quando se
poderia votar essa medida? Evidentemente, não é disposição vazia
a que propomos; temos em vista alguma causa.
O Sr. Pires de Carvalho - V. Exa. restringe bastante, restringe
ao prazo de cinco minutos.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Aí está. Cinco minutos
multiplicados por oitenta ...
O Sr. Pires de Carvalho - Vamos reduzir o número de Deputados ...
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Eu hesitei, mas era impossível fazê-lo na reforma regimental. Lanço mão de outra medida.
O Sr. Pires de Carvalho - Vamos manter a Câmara com sua
constituição atual, isto é, a Câmara tem 212 Deputados; 80 exercerão
esse direito?
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Podem fazê-lo. E, como
isto é inconveniente, procrastina, torna impossível a votação dos
Orçamentos, vamor pedir, não a nós, que não o podemos impor, mas
à própria Câmara, considere este perigo e veja a situação, sobretudo,
que a Nação atravessa, para que tome a providência tendente a impedir
que isso se possa realizar.
.
.
Se, porém, V. Exa., jovem e ardoroso paladmo das teonas
igualitárias, faz questão . desse igualitarismo à outrance, e~ ~stou a
ouvir daqui o sábio conselho do ilustre Presidente da ~o~1ssao, que
me diz que transija, cortando a todos os Deputados o d1re1t? de. e~~a
minhar as votações. Não haverá exceção, será o processo 1gualltano.
O Sr. Pires de Carvalho- Acho mais justo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- V. Exa. acha justo; imagina
que é alguma cousa de extraordinário?
Esse mesmo egrégio Agenor de Roure ainda hoje lembra que
no Parlamento americano o Deputado não pode falar uma segunda vez
sobre qualquer assunto, sem que a maioria da Câmara lho permita
expressamente. Compare-se esse kaiserismo daquela democracia ferrenha e retrógrada com as liberdades da nossa e, do outro lado, o amplo
progresso material que ela desfruta com a bela liberdade de que nós
gozamos, esquecidos de que a ordem, a prosperidade e o direito constituem a felicidade de todos. Há mais. Esse nobre Parlamento inglês
a que tantas vezes há ensejo de aludir, corporação que concretiza o
regime parlamentarista, mãe, matriz, que deste é considerado, adotou
o que se chama a lei da guilhotina; a maioria governamental, naturalmente, porque, se não fosse governamental,teria derrubado o Governo,
decreta que tal assunto deverá ser debatido, e terminada a discussão
dentro de tantas horas e minutos, fale quem falar. Ficará ofendida a
soberania individual?
O Sr. Pires de Carvalho- Essa soberania individual V. Exa. criou.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Foi o único argumento de
que cada um lançou mão. Eu ouvi empregar esta expressão: humilhante
para o Deputado. Não estou usando da expressão soberania no sentido
técnico. Quero destruir o argumento relativo à agressão ao individualismo de cada Deputado; é a isto que respondo.
Pois bem, nesse Parlamento inglês, nessa libérrima Inglaterra,
ali há a lei da guilhotina; já havia a lei dos cinco minutos. Termina
uma discussão, em determinado momento, haja o que houver. E V. Exa.
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sabe que lá essas causas são mais perigosas, porque lá há o espírito
de Partido; mas aqui, não. Há sempre margem para as liberdades e os
excessos dela. Há o sentimentalismo vigente, toda a gente se deixa
levar pelas considerações, de que falei com o devido respeito, aos
melindres individuais de cada um de nós, que à sua própria pessoa
atribui tudo quanto diz respeito a isto que se chama soberania, no
bom sentido, na presunção de que cada um por si representa e encarna
os interesses da Nação. Tudo isto deve ser banido, porque, em um
regime de democracia, só deve imperar o domínio impessoal da lei,
e desta nem podemos- dizer que nos seja imposta com a colaboração
de quem quer que seja, porque só de nós próprios depende.
Sr. Presidente, o que sugerimos é um açaimo? Chamem como
quiserem; é uma ação inibitória que propomos, a fim de que a própria
Câmara, em relação a cada Deputado, restrinja suas faculdades pelos
seus direitos, pelos seus deveres. É um belo exemplo que ela dá, e
repito, porque é a pura verdade: quem. não é capaz de império sobre
si mesmo não pode sequer pretender governar os outros.
O primeiro exemplo que devemos dar é esse. Pois bem, digo-lhes
que, se me demonstrarem que não conseguiremos isto, estarei pronto
a ceder; enquanto não o fizerem, peço que me apresentem outro
processo que, não sendo de reforma, não seja o regime atual, porque
este é detestável, no consenso geral.
Isto era sobre o encaminhamento da votação.
Falou-se no direito de discutir, a que se referiu o Sr. Felisbello
Freire. Eu chamo a isto o direito de vadiar. É o direito de não assistir
às sessões, de estar a perambular, ocupado em outros assuntos quaisquer
e de vir no momento, ardoroso, tremendamente ardoroso, na defesa
dos interesses que chama da Nação ou regionais, impedir uma votação,
falando demoradamente e trazendo fatos que não são verdadeiros,
que não podem ser verificados naquela hora, obstando assim que a
lei se faça do único modo por que ela pode ser elaborada e conseguindo
que ela se faça como se faz entre nós. Se este sistema é bom, perseveremos; se não o é, liquidemos este processo.
Também se falou muito do sistema de recebimento das emendas,
que jazerão na Mesa, durante cinco dias, para serem remetidas à
Comissão.
O nosso honrado colega por Sergipe não compreende bem que
as emendas fiquem na Mesa todo esse tempo, sem que estejam na
Ordem do Dia.
O que não compreendo é que haja alguma causa na Ordem do
Dia, a não ser para discussão ou votação.
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Quanto ao recebimento das emendas na Mesa durante cinco
dias e remessa ulterior à Comissão, é cousa que se faz normalmente
em todos os Parlamentos.
Nem é verdadeiro o argumento de S. Exa. Mandei vir o Regimento de 1909 que, no art. 123, § 2<?, consigna disposição idêntica.
Como vê V. Exa., não é verdade que o Regimento anterior
mandasse que o projeto recebesse emendas, estando na Ordem do Dia.
O Sr. Pereira Braga - O projeto de Orçamento municipal fica
na Mesa durante um mês.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Como V. Exas. vêem,
existe esta prática em numerosos parlamentos da Europa e no pequenino Parlamento do Distrito Federal, onde há disposições muito sábias.
Um outro ataque foi um grito de protesto contra a supressão
da Comissão de Redação.
Eu respondi em aparte, em rápidos termos, aquilo que me
permito repetir agora: uma lei que faça com que se atribua a determinada Comissão, qual a de Finanças, a redação do projeto de Orçamento,
por ela sempre feita, e retire essa função in nomíne pertencente à
Comissão de Redação, que nunca a exerceu, uma lei assim dispondo
não pode ser senão uma lei digna de aplausos.
Restabelecer a verdade é um dever elementar, é fazer com que
não haja hipocrisia no nosso Regimento. Mas não pára aí o argumento.
De fato, eu, membro da Comissão de Redação, provavelmente rejeitaria
de mim a responsabilidade de redigir um projeto de Orçamento, porque
se trata de matéria técnica, na qual se alude a umas certas disposições
anteriores. E a Comissão de Redação, que não teria acompanhado
especialmente o desdobramento dessa obra legislativa, que floresceu
e frutificou para aparecer em um projeto, concreto, organizado, como
poderia achar a fórmula exata da redação?
A Comissão de Redação não tem função específica de reduzir
a português aquilo que nós projetamos em caçanje. Não pode ser!
E nesse ponto me estribo no Regimento; não é assim; redigimos em
vernáculo; o que a Comissão de Redação faz é evitar defeitos de
técnica, incongruências entre diversas disposições, é harmonizar essas
disposições.
Ora, essa função, relativamente ao Orçamento, especificamente
só cabe à Comissão de Finanças e a mais ninguém. Esta é a verdade.
Podemos bem passar adiante.
O Sr. Deputado Pires de Carvalho, que nos tinha falado nesse
celebrado direito de encaminhar, ao que contrapus o atual direito de
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votàr sem discutir e sem conhecer, chegou às obras vivas do projeto
como tive ocasião de dizer. E, sem intenção, naturalmente, de despolidez, disse que era nada mais nada menos do que um disparate
financeiro, contra o qual se revoltava, em nome da Constituição e
em nome da moral, o que é mais grave, esse de exigir de um Deputado,
quando propõe determinado aumento de despesa, que nos fizesse o
favor de indicar de onde deve sair a renda necessária' e então o nobre
Deputado - perdoe que empregUe o termo usado por
Exa.- pregava
uma doutrina verdadeiramente imoral!

S.

O Sr. Pires de Carvalho- Qual é?
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO- Essa doutrina de permitir
a um Deputado que possa aumentar a Despesa Pública, para dizer, em
ato sucessivo, à Comissão de Finanças: "Tosquiem o povo e encontrem
com que pagar essa despesa!"
Não há fugir. É uma velharia cl-3ssica que caiu de madura essa
preocupação de fixação de despesa, antes de orçar a receita.
O Sr. Pires ~.e Carvalho - V. Exa .. não atingiu meu intuito.
Está alterando meu pensamento; talvez não me tenha feito bem
compreender.
O SR. CA~LOS PEIXOTO FILHO- Involuntariamente estarei
alterando. Pareceu-me, mas ainda estamos Pm tempo ...
O Sr. Pires de .Carvalho - Um Deputado apresenta emenda
aumentando a despesa; ela vai .à Comissão de Finanças, que dirá que
não há renda, que não existe receita ordinária que possa comportar
essa despesa; a Câmara a ,rejeitará. Mas como V. Exa. estabelece, tira
ao Deputado toda iniciativa, obrigando-o a cogitar imediatamente
da receita. V. Exa. compreende que é impo·ssível a qualquer Deputado,
que não esteja a par dos recursos do Tesouro, saber de onde virá a
receita.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Vou dividir a resposta
a V. Exà. em três partes.
O Sr. Pires de Carvalho - Então V. Exa. se penitencia,
primeira parte, da injustiça que me fez?

na
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O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Absolutamente; V. Exa.
vai ouvir. Primeira parte: assim fosse! Assim realmente, com tal disposição nós obrigássemos o Deputado que não conhece o alcance e o
valor de nossa receita a não querer aumentar a despesa!
Segunda parte: V. Exa. fez uma errata no fim do volume .o que
é seu direito; mas V. Exa. não dissera que a Comissão de Finanças,
mediante a iniciativa de um aumento da despesa, desse parecer contrário e a Câmara recusasse; disse claramente que a Comissão de Finanças
fosse buscar a receita necessária para cobrir a despesa.
O Sr. Pires de Carvalho - V. Exa. compreende: a forma não
altera o fundo. É uma questão de princípios. Eu não podia dizer -a
Comissão vá buscar recursos. Estamos de pleno acordo; V. Exa. está
impugnando porque não tinha entendido, mas agora está compreendendo bem, e se está impugnando, é por teimosia; entretanto, nós
estamos de pleno acordo.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - V. Exa. far-me-ia favor
abstendo-se de qualificar os móveis determinantes de minha defesa,
porque estes são do meu foro íntimo.
Vamos à terceira parte.
Absolutamente não tem razão o nobre Deputado: o dever curial,
rudimentar de cada um de nós é não pegar na pena para propor que o
Orçamento da Despesa da República brasileira seja aumentado de dois
vinténs, de dois mil réis, sem conhecer as forças da receita. Não se
imagine que isto seja função específica da Comissão de Finanças; é
função específica de cada Deputado. Pois, então, os Srs. Deputados
reconhecem as forças econômicas da Nação, a sua capacidade tributária
só por aquilo que lhes informa a Comissão de Finanças?!
Não. A sua obrigação, o seu dever é ajuizar realmente, efetivamente e praticamente desses recursos financeiros da Nação, isto é,
nada menos que doproduto do imposto, do trabalho do povo.
Não há função mais característica do Deputado. O que não é
possível é que cada um. de nossos colegas, cada um de nós, invoque
soberania individual, e cada qual julgue que a soberania é para ter o
direito de encaminhar a votação ou propor aumento de despesa,
e não para ter o dever de conhecer as forças da receita.
De fato, estamos vivendo a reivindicar direitos, esquecidos de
que o que devemos fazer é lembrar o cumprimento do dever concreto.
Ninguém mais que cada Deputado tem essa obrigação. Em um
Parlamento, se possível fosse, porque é de fato impossível, verdadeiramente consciente de sua missão, esta disposição seria riscada do
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Regimento, como a pena do parricídio riscada dos códigos, porque
qualquer Deputado medianamente cônscio de sua responsabilidade
a adotaria espontaneamente. Quem no momento atual do Brasil,
por exemplo, trataria de aumentar a despesa em um ceitil que fosse
sem ir examinar as forças financeiras do País, os recursos do Tesouro?
(Muito bem.)
E isto o que praticamente não queremos fazer, e é ao cwmprimento deste dever que a indicação visa.
O Sr. Pires de Carvalho- A Comissão tem de dar parecer e então
dirá sobre a conveniência ou a inconveniência da medida proposta,
sobre se há ou não receita.
V. Exa. quer alcançar o mesmo escopo com uma medida odiosa,
quando todos os que têm noção de seus deveres estão de acordo com
V. Exa., em princípio.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Pois bem, a indicação
quer o cumprimento deste dever rudimentar de cada um dos representantes da Nação, e a isto chamou o honrado Deputado pela Bahia
um disparate financeiro.
O Sr. Pires de Carvalho- Financeiro, não; regimental.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Financeiro, registrei nas
minhas notas.
Insisto em dizer: o regime de agora é que é perfeitamente imoral,
o regime atual não é aquele em que a Legislatura tenha consciência
de seu dever, é aquele que remete sobre o Executivo a responsabilidade
pelo bom ou mau governo do País, reservando-se o direito de anarquizar
a cada ano a lei básica das democracias. É o que se pratica a cada
ano e que V. Exas. estão fartos de encontrar nos Anais. Não preciso
exemplificar; são pequenos interesses regionais, são pequenos interesses
de localidade, é a limpeza de minguado córrego da terra onde nasceram
Deputados, é a mesma teoria que faz com que aqui na Capital da
República sejam asfaltadas as ruas onde moram potentados e poderosos.
Não, Srs. Deputados, não é a isto o que a indicação visa. Ela se insurge
deliberada e confessadamente; quer impedir aos Srs. Deputados um
aumento de despesa sem que eles se dêem ao trabalho de pulsar, de
ponderar as forças da Receita Pública para saber se ela o comporta.
Mas que educação do povo se quer fazer em uma democracia
cujos representantes diretos dão a esse mesmo povo o exemplo de
desconhecimento das verdades elementares que eles deviam guardar,
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zelar e defender?! Mas que educação se pode fazer em uma democracia
onde a Câmara se recusa a discutir os Orçamentos como um balanço
de Receita e Despesa e só quer ter o Direito de aumentar a Despesa,
deixaodo a outrem o direito de pagar?!
· Não, Srs. Deputados. Isto é que seria e é verdadeiramente imoral,
e, como imoral, não pode estar no espírito das Constituiçõ,es políticas
do mundo civilizado; isto é que é afrontar os dire.itos dos nossos
mandantes.
Opormo-nos à medida proposta seria confessarmos a estes
mesmos mandantes a nossa verdadeira incapacidade para gerir os
seus interesses econômicos e financeiros, que são os principais.
O Sr. Pires de Carvalho - É muito belo, mas rião tem aplicação

no caso.
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Não há nada de teórico
no que acabo de dizer, porque é por essa porta falsa das emendas,
que se fazem sem preocupação da receita necessária para cobrir a
despesa criáda, emendas que vêm da Comissão com parecer contrário
e cujos interessados, ou aqueles que por elas se interessam, aqui se
confederam, é por esta porta falsa de emendas que assim são votadas
delirantemente nesta Casa que temos conseguido arruinar financeiramente este grande País, novo, cheio de recursos, reduzindo-o à
situação humilhante em que a lavratura de um contrato de moratória
com os credores é recebida pelo público com sinais de evidente satisfação e ai ívio. (Muito bem.) É com estas emendas, com o uso desses
pr:ocessos inconscientes, que nós conseguiremos, se perseverarmos,
aniquilar de vez este pobre Brasil! (Muito bem.)
·Peço perdão, Sr. Presidente, a V. Exa., à Câmara e aos meus
nobres colegas, do tom das minhas palavras; mas os poucos que me
ouvem sabem que não é exagerada a indignação de que me faço eco.
Em· um País que prospera ano a ano, cuja receita cresce, em que o
povo é dócil, trabalhador e manso, não reclama contra as imposições
que sucessivamente são feitas em cada Orçamento anual e se esforça
por conseguir satisfazer as exigências do fisco, que ele sabe é seu
consócio, grande consócio, começando logo em taxas que cobra pela
exportação do fruto do seu trabalho, povo que paga impostos federais,
estaduais, municipais, e sobretaxas, em tempo, e em lugar, e com
processos diferentes, e que mal lhe sobra tempo para cumprir os
deveres cívicos, este povo tem o direito de exigir de nós, ao menos,
que consultemos a sua capacidade tributária quando propusermos
despesas para a realização de pequenos melhoramentos materiais,
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de interesses de campanário, ou - quanta vez! - de interesses individuais, cuja defesa não se poderia fazer neste recinto, porque são
inconfessáveis.
Não é teoria 6 que estou dizendo; é a prática de cada ano, e
cada um dos Deputados q' '" mé ouvem poderá dar testemunho.
Meus Senhores, cdr110 disse, nas suas obras vivas foi este o único
ataque que sofreu o projeto. Tudo mais são pontos secundários· são
pormenores que não têm alcance para as linhas gerais do mesm~. A
que o projeto visou, digo-o lealmente, francamente, tendo a honra
de ser, neste instante, o intérprete da Comissão de Finanças e da
Comissão de Polícia, o que visou foi à roforma do nosso método de
elaboração de Orçamento, tendo verificaL ) que os atuais não podem
resistir ao mais ligeiro exame teórico, como não subsistem à mais leve
crítica prática. Não resistem nem s1, osistem porque inventaram essa
especialidade única do Orçamento t Despesa autônomo e independente do da Receita, porque esses t-lrocessos deram nascimento a
pr Jjetos de Orçamentos com caudas cheias de autorizações, Orçamentos
que não são - como deviam ser - expressão concreta de um plano
geral de administração, do ponto de vista dos interesses nacionais,
mas um conglomerado, uma congérie de interesses subalternos, que
encontram guarida na necessidade indeclinável de se os votar até 31
de dezembro.
São esses Orçamentos que asseguram o atual estado de causas,
onde não existem uma ou duas classes a serviço da Nação, mas onde
encontramos uma Nação inteira ao serviço de duas ou três classes.
São esses Orçamentos, impostos pela força inviolável do tempo a 31
de dezembro, que garantem a empregados interinos o direito de adidos
até serem aproveitados, de sorte que são assim tornados efetivos os que
não o eram. São esses Orçamentos que dão lugar a todos os esbulhos,
como a todos os escândalos. São esses orçamentos que permitem
ao Poder Judiciário lavrar sentenças que podem ser CQnsideradas
improcedentes, mas de cuja pecha os ju (zes se defendem dizendo que
não·encontram nas leis, nem nas discussões, os elementos suficientes
para entender o sentido que lhes devem dar. Por quê? Porque não
são discutidas. Por quê? Porque escolhemos o processo de encaminhar
as votações, e a( se emprega a retórica mais reles e barata a fim de
fazer vibrar o sentimentalismo de uma Câmara que, como todas as
Assembléias, é mais sujeita aos ditames da lógica emocional que aos
de outra.
Sr. Presidente, votaram os nossos maiores uma Constituição
presidencialista. As Câmaras, os Congressos que lhes têm sido suces719

sores, fazem o efeito dessas fotografias, que mais de uma vez têm sido
expostas à curiosidade pública, dos gatunos que relutam em se deixar
fotografar e que só posam para a objetiva agarrados pelas orelhas.
· Esses Congressos relutam em entrar no presidencialismo. Por
quê? Porque o presidencialismo é a disciplina, porque o presidencialismo é a coofdençaão, porque o presidencialismo .é a morte da
retórica banal, porque o presidencialismo é a sabedoria consubstanciada
em uma Constituição feita a exemplo da da América do Norte, que é,
no dizer de um dos mais eminentes pensadores do século passado, um
dos mais maravilhosos instrumentos políticos dos tempos modernos·
(Palmas. Muito bem; muito bem. O orador é felicitado e abraçado
por todos os colegas.)
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Backer, Alfredo Augusto Guimarães
ver Alfredo Backer
Baltazar Pereira, 467
Bandeira, Esmeraldino Olímpio
Torres, ver Esmeraldino Bandeira
Barão do Rio Branco, ver Rio
Branco, José Maria da Silva Paranhos, Barão do,
Barbosa, Ruy, Conselheiro, 30, 33,
39,42,664,665
Barbosa Lima, 22, 30, 47
Aparte, 67, 68, 71, 72, 73,
74, 76, 77, 78, 80, 83, 84,
100, 101' 110, 113, 114, 123,
124, 139, 143, 144, 145, 187,
188, 189, 192, 193, 196, 221,
222, 223, 224, 250, 403, 538,
542,547,551
Barros Franco,
Aparte, 222
Barroso Junior, Sabino Alves, ver
Sabino Barroso
Batista, Alvaro, ver Alvaro Batista
Batista, Homero, ver Homero Batista
Bento de Miranda,
Aparte, 450, 460, 461, 462,
484, 490, 491, 492, 516, 517,
542,550
Bernardes, Artur da Silva
ver Artur Bernardes
Bernardino de Campos, 33
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Bernardo Horta
Aparte, 249
Bernardo Monteiro, 22, 28, 39
Bias Fortes, 29, 33, 39
Bilac, Olavo, 18
Bonfim, Manoel,
ver Manoel
Bonfim
Borba, Manoel Antonio Pereira
ver Manoel Borba
Borges de Medeiros
Aparte,144
Botelho, Francisco Chaves de Oliveira, ver Oliveira Botelho
Braga, Cincinato César da Silva
ver Cincinato Braga
Braga, José Joaquim da Costa
Pereira, ver Pereira Braga
Braga, Ramiro Ferreira Saturnino
ver Ramiro Braga
Brandão, Francisco Silviano de
Almeida, ver Silviano Brandão
Brandão, Francisco Lafaiete Silviano, 25
Brandão, Joaquim Luís Teixeira,
ver Teixeira Brandão
Brandão, Júlio Bueno,
ver Bueno Brandão
Brasil, Cristiano, 150, 151
Brasil, Joaquim Francisco de Assis,
ver Assis Brasil
Brício Filho
Aparte, 86, 121, 122, 124,
129, 133, 134, 135
Brício Filho, Jaime Pombo
ver Brício Filho
Brito, Floriano Correia de
ver Floriano de Brito
Brito, Manoel Tomás de Carvalho,
ver Carvalho Brito
Bryce, James, 616
Bueno, Dino, 23
Bueno de Andrada
Aparte, 479,642, 646
Bueno Brandão, 18, 29, 39, 42

c
Caetano de Albuquerque
Aparte, 435
Caiado, Antônio Ramos, 593
Calógeras, João Pandiá,
ver Pandiá Calógeras
Camilo Prates, 28
Aparte, 338
Campista, David Moretzsohn
ver Davi Campista
Campos, Bernardino de,
ver Bernardino de Campos
Campos Sales, 17, 33
Aparte,113
Cardoso de Almeida
Aparte, 211,423, 461, 598
Carlos Garcia
Aparte, 150
Carlos Leitão
Aparte, 562
Carlos Maximiliano
Aparte, 620, 633
Carlos Vaz de Melo, 17, 18, 29
Carneiro de Rezende
Aparte, 150, 151,621
Carone, Jorge, 21
Carvalhal, João Galeão,
ver Galeão Carvalhal
Carvalho, Afonso, 22
Carvalho, Álvaro Augusto da Costa,
ver Álvaro de Carvalho
Carvalho, Gontijo de, 23
Carvalho, João Simplício Alves de,
ver João Simpl(cio
Carvalho, Joaquim Pires Moniz de,
ver Pires de Carvalho
Carvalho, José Carlos de,
ver José Carlos
Carvalho Brito, 22, 28
Cassiano do Nascimento
Aparte, 64, 65, 242, 243, 244,
247,248
Castelo, Augusto Viana do,
ver Viana do Castelo

Castro, José Felipe de Freitas, 25
Castro, José Valois de,
ver Valois de Castro
Castro Pinto
Aparte, 200, 201, 205
Cavalcanti, João Cruvelo
ver Cruvelo Cavalcanti
Cavalcanti, José Rufino Bezerra
ver José Bezerra
Cerqueira, Antônio Dionísio de
Castro, ver Dionísio Cerquei ra
Cesário Alvim, 29, 30
Chironi, 680
Chopin, Frédéric. 18
Cincinato Braga
Aparte, 428, 51 O, 515, 518,
519, 520, 521, 528, 536, 541,
542, 545, 547. 548, 549, 550,
551
Coelho, Érico Marinho da Gama
ver Érico Coelho
Coelho, Levindo Duarte
ver Levindo Coelho
Coelho, Ozanan , 21
Coimbra, Estácio de Albuquerque
ver Estácio Coimbra
Colombo, Cristóvão, 667
Corrêa de Freitas
Aparte, 391
Correia, Inocêncio Serzedelo,
ver Serzedelo Correia
Costa, Afonso Gonçalves Ferreira
da, ver Afonso Costa
Costa Ribeiro
Aparte, 397, 562
Cruvelo Cavalcanti
. Aparte, 129, 130
Cruz, Luiz Carlos Fróes
ver Fróes da Cruz
Cunha, Euclides da, 32
Cunha, Gastão da, ver Gastão da
Cunha
Cunha, José Antonio Flores da
ver Flores da Cunha
Cunha Machado
Aparte, 613
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D

Darcy, James F.
ver James Darcy
Davi Campista, 32, 34, 38, 39,40
Delfim Moreira, 22
Dias, Fernando Correia, 18
Dionísio Cerqueira
Aparte, 624. 640, 661
Dunshee de Abranches
Aparte, 124
Dutra Rodrigues, 23

E

Eduardo Ramos
Aparte, 74
Eduardo Sócrates
Aparte, 605
Eliseu Guilherme
Aparte, 92
Eloi de Sousa, 32, 33
Aparte, 265
Érico Coelho
Aparte, 79,139,620,621,
622,623,624
Erval, Manoel Luís Osório, Marquês
do,645,646
Escragnolle Dória, 22
Esmeraldino Bandeira
Aparte, 117,118
,Estácio Coimbra
Aparte, 170, 191, 257
Estevão Lobo, 22, 32
F

Faria Souto
Aparte, 375, 376
Fausto Ferraz
Aparte, 499
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Felisbelo Freire
Aparte, 427,433,436,438,
439,442,444,446,447,
460,694,695,696,700,
705
Felix Pacheco
Aparte, 563
Fernandes, Raul, ver Raul
Fernandes
Ferraz, Fausto Dias
ver Fausto Ferraz
Ferreira, Carlos Augusto Garcia,
ver Carlos Garcia
Ferreira, Joaquim de Lima Pires,
ver Joaquim Pires
Ferreira Filho, João Lopes,
ver João Lopes
Ferreira Viana, 659, 660
Filgueiras, Leovigildo lpiranga do
Amorim, ver Leovigildo Filgueiras
Flávio da Silveira
Aparte, 506
Flores da Cunha
Aparte, 320, 617
Floriano de Brito
Aparte, 415, 596
Floriano Peixoto
Aparte, 634
Fonseca Hermes Rodrigues da, 17,
34,39,40,42,43,466,614
Fonseca, Mário Hermes da,
ver Mário Hermes
Fonseca Hermes
Aparte, 351, 354, 638, 639
Foster, Stephen, 18
F rance. Anatole. 604
Francisco Bernardino
Aparte, 89, 91, 92, 93, 94, 96,
97,98,99, 100,101
Francisco Bressane, 29
Francisco Portela
Aparte, 590, 591, 595, 599,
800,601 603 (cit.), 604
Frencilco 54
~. 131, 132, 133, 134, 136
I

Francisco Sales, 25, 26, 29, 30, 33
Francisco Veiga, 36
Aparte, 219,224,226
Franco, Afonso Arinos de Melo
ver Afonso Arinos
'
Franco, Afrânio de Melo, ver
Melo Franco
Franco Junior, José de Barros ver
Barros Franco
'
Frank, Júlio, 23
Frederico Lundgren,
Aparte, 562
Freire, Felisbelo Firmo de Oliveira, ver Felisbelo Freire
Freitas, José Augusto de, ver
Augusto de Freitas
Freitas, Manoel Correia de ver
Correia de Freitas
'
Freitas, Uladislau Herculano de
ver Herculano de Freitas
'
F róes da Cruz
Aparte, 623
G

Galeão Carvalhal
Aparte, 249, 280, 283, 285,
296, 371' 372, 373, 375,
376,378,384,385,387,
388,390,613,652
Gastão da Cunha, 32, 467
Germano Hasslocher, 37, 39
Aparte, 115,190,191,192
Gomes, Wenceslau Brás Pereira
ver Wenceslau Brás
Gonçalves Maia,
Aparte, 561, 562
Gordo, Adolfo Afonso da Silva
ver Adolfo Gordo
Guanabara, Alcindo, ver Alcindo
Guanabara
Guimarães, Francisco de Paula
Oliveira, ver Paula Guimarães
Guimarães, José Maria Moreira
llllf Moreira Guimarães
'

H

Hasslocher, Germano, ver Germano
Hasslocher
Henrique Borges
Aparte, 124
Herculano de Freitas, 22, 23
Aparte, 638
Hermes, João Severiano da
Fonseca, ver Fonseca Hermes
Heródoto, 559
Hesse, Frederico de, 518
Homero Batista
Aparte, 351, 358, 361,447
Honorato Alves, 25

lldefonso Pinto
Aparte, 498
Inácio Tosta, 36
Aparte, 124
Irineu Machado
Aparte, 87, 96, 156, 158, 162,
441,461,610,611,613

J
Jacques Ourique
Aparte, 633, 634
James Darcy, 32, 37, 40
Aparte, 108,124,127,180,181
Leitura de mensagem, 179
Jardim, José Leopoldo de Bulhões,
-ver Leopoldo de Bulhões
Jerônimo Monteiro, 38
João Lopes
Aparte, 168,169,170,171,
242,243,245
Jcã'o Lurs Alves, 22, 23, 28, 38
Aparte, 75, 77,161,165,166,
170,173, 19~ 193,222
João Mangabeira
Aparte, 461, 539
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João Mata Machado, 18
João Penido, 36
João Pinheiro, 18, 29, 30, 32, 33,
34,37,38
João Simplfcio
Aparte, 638, 641, 644,652
Joaquim Osório
Aparte, 344, 352, 354, 355,
356, 357' 358, 619, 620,
624,646
Joaquim Pires
Aparte, 277, 279, 281, 287,
294,295,298,299,300,
302,447,453,460,511
José Bezerra
Aparte, 201, 392, 393, 394,
395,396,397,398,399
José Carlos
Aparte, 256, 260
José Marcelino, 36
Josino de Araújo,
Aparte, 245, 674, 679, 681,
686,689,690
Júlio.de Melo
Aparte, 249, 250
Junqueira, José Monteiro Ribeiro,
ver Ribeiro Junqueira
Justiniano Serpa,
Aparte, 255
L

Lacerda, Maurício Paiva de, ver
Maurício de Lacerda
Lacerda, Sebastião Eurico Gonçalves de, ver Sebastião de
Lacerda
Lago, Pedro Rodrigues do,
ver Pedro Lago
Landor, Walter Savage, 666
Lauro Sodré
·
Aparte, 95
Leal, Antonio Simeão dos Santos
ver Simeão Leal
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Leão, Eurico de Sousa, 562
Leão, Otávio de Sousa, 46
Leão Veloso, 466
Aparte, 412, 4 78
Lebon, Philippe, 559
Leitão, Carlos Artur da Silva
ver Carlos Leitão
Leite de Morais, 23
Lemos, Jaime Gomes de Sousa,
Deputado Estadual de Minas
Gerais, 25
Leonel Filho
Aparte, 150,151
Leopoldo de Bulhões
Aparte, 452, 461
Leovigildo Filgueiras, 32,33
Aparte, 248, 249
Leroy-Beaulieu, Paul, 545, 550
Levindo Coelho, 20
Lima, Alexandre José Barbosa,
ver Barbosa Lima
Lima, José Augusto de Assis, 25
Lins, Edmundo, 22 (cit.), 23
Lira, Augusto Tavares de, ver
Tavares de Lira
Lopes, lldefonso Simões,
ver Simões Lopes
Lundgren, Artur, 562
Lundgren, Frederico João,
ver Frederico Lundgren
Lira, Antonio Alves Pereira de,
ver Pereira de Lira
M

Macedo Soares
Aparte, 494, 495, 556
Machado, Celso, 21
Machado, Francisc,J da Cunha
ver Cunha Machado
Machado, lrineu de Melo
ver lrineu Machado
Machado, João da Mata
ver João Mata Machado

Machado, José Gomes Pinheiro
ver Pinheiro Machado
Madelaine, Louis, 459
Maia, José Gonçalves ver Gonçalves Maia
Mamede, 23
Mangabeira, João ver
João Mangabeira
Mangabeira, Otávio ver
Otávio Mangabeira
Manoel Bonfim, 32
Manoel Borba
Aparte, 649
Manoel F ulgêncio
Aparte, 99, 197, 198, 199,

200,201,202,203,204,
206,207,208,209,210,
211,212,213
Mário Hermes, 573
Marques do Erva!, ver Erva!, Manoel
Luís Osório, Marquês do,
Martim Francisco
Aparte, 343, 668
Matos, José Cândido de Albuquerque Melo, ver Melo Matos
Maurício de Lacerda
Aparte, 404, 408, 41 O, 411,

414,415,416,417,418,
419,508,511,525,562,
563,613,627,628,629,
632,637,638,641,642,
654,673,684
Medeiros, Antonio Augusto Borges
de ver Borges de Medeiros
Medeiros e Albuquerque
Aparte, 228
Meira de Vasconcelos
Aparte, 684
MeloL Carlos Peixoto de, 20
Melo, Carlos Vaz de ver Carlos
Vaz de Melo
Melo, t-rancisco Peixoto de. 20
Melo, Miguel, 46
Melo Franco, 25, 26, 27,36
Melo Matos, 72
Mendes, Otávio, 22

Mendes Pimentel, 22, 23
Mendonça, Péricles Vieira de, 25
Metchnikoff, llia, 492
Miguel Calmon, 32, 33, 34,46
Aparte, 150
Miranda, Bento José de ver
Bento de Miranda
Miranda Filho, Antônio Passos de
ver Passos de Miranda
Moacir, Pedro Gonçalves, ver
Pedro Moacir
Monteiro, Bernardo Pinto ver
Bernardo Monteiro
Monteiro, Henrique Borges ver
Henrique Borges
Monteiro, Jerônimo de Sousa
ver Jerônimo Monteiro
Monteiro, João, 23
Morais, Evaristo de, 24
Moreira Guimarães
Aparte, 633, 639, 644, 645
Moreira da Silva
Aparte, 86, 124, 143
Moura, Carlos Soares de, 20
Moura, Francisco Soares Peixoto
de,20
Moura, João Dunshee de Abranches
ver Dunshee de Abranches
Moura, Raul Soares de, 20
Moura Filho, Camilo Soares de,

20,22,28
N

Nascimento, Alexandre Cassiano
do, ver Cassiano do Nascimento
Nascimento, Nicanor Queiroz do,
ver Nicanor Nascimento
Neiva, João Augusto
Aparte, 263, 264
Nicácio, Astolfo Dutra, ver
Astolfo Dutra
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Nicanor Nascimento
Aparte, 349, 350, 351, 355,
356,357,366,428,594,
628,630,631,676,681,
682,691
Nilo Peçanha, 34, 37, 40, 42
Nitti, Francesco Saverio, 545, 550
Nogueira, José Bento, 28
Nunes, Benedito Gonçalves Pereira,
ver Pereira Nunes

o
Oliveira Botelho, 37
Osório, Joaquim Luis ver
Joaquim Osório
Osório, Manoel Luís, ver Erval,
Manoel Luís Osório, Marquês do,
Otávio Mangabeira
Aparte, 336, 338
Otávio Rocha
Aparte, 295, 296
Ourique, Alfredo Ernesto Jacques,
ver Jacques Ourique
p

Pacheco, José Felix Alves,
ver Felix Pacheco
Pinho, João Ferreira de Araújo,
ver Araújo Pinho
Paixão, Rodolfo Gustavo da,
ver Rodolfo Paixão
Palmeira Ripper
Aparte, 248, 461
Pandiá Calógeras, 32
Aparte, 134,135,293,294,
295,299,339,340,341,
360,482,651
Paranhos, José Maria da Silva, ver
Rio Branco, José Maria da Silva
Paranhos, Barão do,
Passos de Miranda,
Aparte, 93, 94, 97, 158, 172,
173, 510

XXXVI

Paula Guimarães, 36, 40
Paula Ramos
Aparte, 63, 64,219
Peçanha, Nilo, ver Nilo Peçanha
Pedro Lago,
Aparte, 333, 631, 632, 638,
640,643,682
Pedro Moacir
Aparte, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160,161,
162, 163, 164, 165, 166,
167,168,182, 183,184,
185, 186, 187, 190,319,
323,336,411,412,413,
416,417,418,459,477,
478,47d,480,481,482,
483,484,485,486,487,
488,489,490,492,493,
494,495,496,501,554,
591,616,673
Peixoto, Afrânio, 32
Peixoto, Floriano Vieira, ~er
Floriano Peixoto
Pena, Afonso Augusto Moreira
ver Afonso Pena
Pena Junior, Afonso, 25
Penido Filho, João Nogueira
ver João Penido
Pereira, Estevão Lobo Leite
ver Estevão Lobo
Pereira, Manoel r-ulgêncio Alves
ver Manoel Fulgêncio
Pereira Braga
Aparte, 427, 433, 596, 703,
705, 707, 708, 714
Pereira de Lira
Aparte, 243, 244
Pereira Nunes
Aparte, 659
Perneta, Emiliano, 22
Pessoa, Epitácio, 17
Pestana, Augusto, ver
Augusto Pestana
Pimentel, Francisco Mendes,
ver Mendes Pimentel

Pinheiro, Rafael ver Rafael Pinheiro
Pinheiro Machado, 31, 32, 33, 34,
36,37,38,39,42
Aparte, 417,647
Pinto, lldefonso Soares
ver lldefonso Pinto
Pinto, João Pereira de ~astro
ver Castro Pinto
Pinto Lapa, 562
Piragibe, Vicente Ferreira da Costa,
ver Vicente Piragibe
Pires de Carvalho, 465
Aparte, 338, 339, 516,700,
702, 703, 704, 708, 709,
711 .• 712,714,71~716,
717,718
Portela, Francisco ver Francisco
Portela
Prado, Paulo, 22
Prates, Camilo Felinto ver
Camilo Prates
Q

Queiroz, Edwiges de, Ministro da
Agricultura, 638
R

Rafael Cabeda, 465,466,467,468
Rafael Pinheiro
ApJrte, 303, 304,620
Ramiro Braga
Aparte, 640, 641, 642
Ramos, Eduardo Pires,
ver Eduardo Ramos
Ramos, Vitorino de Paula,
verPaula Ramos
Rangei, José, 22
Raul Fernandes
Aparte, 311, 312, 337,461,

654,655,656,658,690,
692,684,696,686

Renan, Ernest, 459
Rezende, José Carneiro de
ver Carneiro de Rezende
Rezende Filho, Joaquim Leonel de
.ver Leonel Filho
Ribeiro, Antônio José da Costa
ver Costa Ribeiro
Ribeiro, Delfim Moreira da Costa
ver Delfim Moreira
Ribeiro, João, 554
Ribeiro, Olinto Augusto, 28
Ribeiro Junqueira, 22, 28, 43
Aparte, 175,176, 177,225,
227,268,269,270,282,
283,310,525,538,654,
7ü0
Rio Branco, José Maria da Silva
Paranhos, Barão do, 38, 39,
663,664
Ripper, Artur Palmeira ver
Palmeira Ripper
Rocha, Luis Soares de Sousa, 21
Rocha, Otávio Francisco da ver
Otávio Rocha
Rodolfo Paixão
Aparte, 77, 79, 376,383
Rodrigues Alves, 30, 33
Rodrigues Alves Filho, 40
Rodrigues Sales Filho
Aparte, 303
Rolland, Romain, 582
Romero, Silvio, 457
Roosevelt, Theodore, 666
Roure, Agenor de, 700

s
Sá, Francisco ver Francisco Sá
Sá e Benevides, 23
Sabino Barroso, 17, 39, 40
Apa~,246,261,691

Sales, Francisco Ant6nio de,

..,. Frencilc:o Sales
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Sales, Manoel Ferraz de Campos,
ver Campos Sales
Sales Filho
Aparte, 303
Sales Filho, Francisco Antonio
Rodrigues de, ver Sales Filho
Santos, Carlos Maximiliano Pereira
dos, ver Carlos Maximiliano
Santos, Luis Soares dos, ver
Soares dos Santos
Santos, Tomás Delfino dos,
ver Tomás Delfino
Santos Valente, 22
Seabra, José Joaquim, 40
Sebastião de Lacerda
Aparte, 628
Sembat, Mareei, 661, 662, 665,
666,667
Serpa, Justiniano de, ver
Justiniano Serpa
Serzedelo Correia
Aparte, 113,147
Severino Vieira, 36
Silva, Antônio Moreira da,
ver Moreira da Silva
Silva, Etiseu Guilherme da ver
Eliseu Guilherme
Silva, Francisco Bernardino
Rodrigues ver Francisco
Bernardino
Silva, João Pinheiro ver João
Pinheiro
Silva, João Vespúcio de Abreu e
ver Vespúcio de Abreu
Silva, Joaquim Norberto de Sousa
e,493
Silva, Lauro Nina Sodré e ver
Lauro Sodré
Silveira, Flávio Amaro Correia da
ver Flávio da Silveira
Sitviano Brandão, 17, 29, 39
Simeão Leal
Aparte, 632
Simões Lopes
Aparte, 264, 545

XXXVIII

Soares, Alaor Prata
ver Alaor Prata
Soares, José Eduardo Macedo
ver Macedo Soares
Soares, Raul, 25, 29
Soares dos Santos
Aparte, 77, 14 1 , 691
Sócrates, Eduardo Artur
ver Eduardo Sócrates
Sousa, Eloi Castriciano de, ver
Eloi de Sousa
Sousa, José Marcelino de, ver
José Marcelino
Sousa e Silva, ver Silva, Joaquim
Norberto de Sousa e,
Souto, Carlos de Faria, ver
Faria Souto
Street, Jorge, 523, 539
T
Tavares de Lira, 32, 34
Teixeira Brandão
Aparte, 124, 197, 198, 199,
200,201,206
To más Detfino
Aparte, 633
Tosta, Joaquim Inácio,
ver Inácio Tosta
Trovão, Mário
Aparte, 71

v
Valadares, Francisco de Campos, 25
Vatois de Castro
Aparte, 621, 622
Vareta, Alfredo, ver Alfredo Vareta
Vasconcelos, José Vicente Meira de
ver Meira de Vasconcelos
Veiga, Francisco Luis ver
Francisco Veiga

Veloso, Pedro Leão, ver Leão
Veloso
Vergne de Abreu
Aparte, 92, 94, 96, 97, 98, 132
Vespúcio de Abreu
Aparte, 373, 375, 376, 380,
381,382,383,404,405,
411,412,413,414,419,
643,644,646
Viana, Antonio Ferreira, ver
Ferreira Viana
Viana, Fernando de Melo, 25
Viana do Castelo, 36
Aparte, 259, 260, 261
Vicente Piragibe
Aparte, 404,423, 431, 432,
439,440,452,461,497,
556
Vieira, Severino dos Santos, ver
Severino Vieira
Vilhena Junior, João Bráulio, 25

w
Wenceslau Brás, 17, 29, 39, 42,
454,481,493,497
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O presente volume da série Perfis Parlamentares foi elaborado pelo Centro .de Documentação e Informação da Câmara dos
Deputados, sendo Presidente dessa Casa do
Congresso Nacional o Senhor Deputado
Marco Maciel.
Foi composto em máquina IBM
Electronic Composer. A impressão em offset
foi feita no Centro Gráfico do Senado
Federal (CEGRAF), em abril de 1978.

sidade de Brasília, onde foi Coordenador do Mestrado em Sociologia, durante dois anos. Durante o ano de 197 6,
foi professor visitante nos Estados Unidos, ocasião em que apresentou um trabalho sobre o legislativo brasileiro num
Congresso Mundial de Ciência Política,
na Escócia.
Tem vários trabalhos publicados
sobre a política mineira e brasileira, orecrutamento de elites políticas, sistemas
de representação política e o processo
de socialização.
Sua esposa, Edyr Resende. é mineira, de lavras, e seus dois filhos são
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