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APRESENTAÇÃO 

Deputado Nelson Marchezan 

Presidente da Câmara dos Deputados 



A edição da série "Perfis Parlamentares" pela Câmara dos Deputados tem 
profunda significação, porquanto representa um esforço a mais - e frutuoso, 
temos certeza - no sentido de pôr em relevo o nome, a obra e a vida daqueles 
que por sua atuação nesta Casa do Congresso Nacional se tenham distinguido. 

A Câmara dos Deputados, com o lançamento do presente volume de "Per
fis Parlamentares", dá prosseguimento a esta série, cuja repercussão tornou-se 
digna dos maiores elogios porque vem ressaltar o inolvidável esforço de ex
companheiros que muito fizeram pelo engrandecimento do Poder Legislativo. 

A Câmara dos Deputados reaviva, 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, acentuada
mente a desta Casa do Congresso Nacional, na vida política, social e econômica 
do País. 

Reunindo discursos selecionados, pareceres e projetos mais significativos, 
procura-se mostrar a 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. 

Ao lado da dimensão histórica, o ponto de referência será principalmente o 
da atuação parlamentar, ou seja o do legislador. 

Esse trabalho, sem dúvida, haverá de interessar a políticos, a pesquisadores, 
a estudiosos de nossas instituições, aos meios acadêmicos, pois a par do valor 
intrínseco dos discursos selecionados, há informações para muitos inéditas. 

A Câmara dos Deputados cumpre uma relevante função cultural, ao mes
mo tempo em que divulga a contribuição que, como instituição, tem dado para 
o estudo e a solução de problemas nacionais,.no passado como em nossos dias. 

É a palavra que se faz sentir mais nítida: para a grandeza e o fortalecimen
to do Poder Legislativo, a cuja tarefa não faltaram o exemplo e a obra dos que 
já foram e que são lembrados para sempre, pela Câmara dos Deputados. 
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São confiados a políticos, a escritores, a cientistas políticos e a professores 
universitários, os trabalhos de seleção dos discursos e demais matérias que inte
gram o volume, além de uma introdução que visa a estabelecer uma ponte entre 
as figuras perfiladas e as novas gerações interessadas em conhecer o Poder Le
gislativo. 

Atendendo a convite desta Presidência, o Dr. Pedro Paulo de Ulysséa 
encarregou-se dos trabalhos de introdução e seleção dos textos deste volume, 
cuja cultura concorreu para um trabalho do mais alto nível. 

Nelson M archezan 
Presidente da Câmara dos Deputados 
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INTRODUÇÃO 

Pedro Paulo de Ulysséa 



NOTA SOBRE O INTRODUTOR 

Pedro Paulo de Ulysséa 

É natural de João Pessoa, Estado da Paraíba, onde 
nasceu em 29 de junho de 1925. Bacharelou-se em Eco
nomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ten
do vários cursos de especialização profissional, bem 
como de extensão universitária no campo das humanida
des, em geral. 

Com este volume o autor, cultivando seu interesse 
pelas letras e pela política, amplia suas pesquisas sobre a 
vida e obra de seu tio-avô João Pereira de Castro Pinto, 
analisando os discursos que pronunciou em sua traje
tória pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. 
Complementarmente, aborda a obra política de Castro 
Pjnto, como o Governador da Paraíba. 



NOTAS PRELIMINARES 

Oportuna iniciativa da bancada paraibana na Câmara dos Deputados ao indicar, en
tre tantos outros ilustres filhos da Paraíba, o nome de João Pereira de Castro Pinto para 
dar continuidade à série "Perfis Parlamentares", no que obteve irrestrito apoio do ex
Presidente daquela Casa do Congresso Nacional, Deputado Flávio Marcílio e do atual, 
ilustre Deputado Nelson Marchezan. 

Efetivamente, a figura de Castro Pinto, na Paraíba e entre seus pares no Parlamento 
brasileiro, foi considerada uma das maiores vocações de tribuno, tendo elevado o discur
so e o trabalho parlamentar, em seus mandatos de Deputado e Senador, ao seu verdadei
ro significado de um dos instrumentos maiores da ação política. 

Assim, foi-me extremamente honroso o convite formulado pelo então Presidente da 
Câmara dos Deputados, Deputado Flávio Marcílio, para redigir esta introdução e sele
cionar os discursos de Castro Pinto. 

Procurei, nesta árdua tarefa, colocar toda a minha capacidade de trabalho e for
mação intelectual, certamente limitada para o tema e a dimensão da incumbência. 
Dediquei-me intensamente à leitura dos discursos de Castro Pinto na Câmara e no Sena
do, das suas conferências, entrevistas, artigos publicados na imprensa da época e mensa
gens à Assembléia, quando exercia o Governo da Paraíba. 

Da leitura destes documentos, estou convicto de que a iniciativa da Câmara irá 
transcender os limites do Parlamento, proporcionando às atuais e futuras gerações parai
banas, aos seus homens de cultura, aos seus historiadores e sociólogos, o acesso a um 
manancial de informações consolidadas que lhes permitirá concluir, como nós modesta
mente concluímos, que Castro Pinto foi grande demais para seu tempo. 

A participação que lhe é atribuída na evolução da Paraíba Republicana é pequena. 
A História não o colocou ainda hoje em sua exata dimensão. 

Talvez esta lacuna tenha sua origem no fato ·de a documentação sobre sua vida 
pública, como orador, professor, crítico literário, jornalista e parlamentar, não haver 
sido convenientemente sistematizada e analisada. 

De fato, a universalidade de sua cultura foi expressa de forma predominantemente 
verbal, determinando que a memória de sua atuação como homem público esteja hoje 
fragmentada em seus discursos, suas lições, suas palestras e conferências, em grande par
te ilustrando os jornais da época, os Anais do Congresso Nacional e a memória viva de 
alguns de seus contemporâneos. 

Das leituras e depoimentos que consegui, ficou-me o entendimento de que sua di
mensão como político e parlamentar, a essência de suas idéias e pensamentos, não estava 
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somente em sua atuação parlamentar, em que pese a esta representar o momento maior 
de sua trajetória de homem público. 

Consciente de que a ação política e administrativa e a atuação parlamentar se inte
gram e se completam, procurei dividir esta introdução em três partes que, em seu todo, 
dão unidade e coerência ao perfil do homenageado. 

Na primeira parte- Notícia Biográfica- entendi dar à sua biografia um conteúdo 
menos formal e cronológico, buscando propiciar aos leitores um roteiro seguro para 
acompanhar Castro Pinto nos seus caminhos pela vida pública. 

Na segunda parte- O Homem e seu Tempo- situei Castro Pinto, por seu pensa
mento e ação, perante o amplo contexto das idéias políticas e sociais de nossa - para 
muitos frustrante - Primeira República. 

Na terceira parte- O Tribuno Parlamentar- procurei apresentar alguns de seus 
mais expressivos discursos, intervenções e apartes como Parlamentar, tentando efetuar 
uma breve análise de suas idéias, sobre os principais problemas por ele abordados no 
Plenário da Câmara e do Senado, durante o período que se inicia em 1906 e termina em 
1912, quando é eleito Presidente da Paraíba. 

Consciente de que outros melhor o fariam, agradeço a incumbência que me foi con
fiada pela Câmara dos Deputados, permitindo, assim, a este sobrinho-neto do Parla
mentar paraibano, reunir elementos indispensáveis para uma futura interpretação com
pleta, pelos historiadores, da incomum estatura do intelectual e do homem público Cas
tro Pinto. 

Nesta parte, impõe-se, sobretudo, salientar a inigualável contribuição histÓirica de 
nosso Poder Legislativo, como instituição, e da ação parlamentar como instrumento 
político eficaz na formação daqueles homens que, como Castro Pinto, honram a vida 
pública nacional desde o Império até nossos dias. 
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NOTÍCIA BIOGRÁFICA 

JOÃO PEREIRA DE CASTRO PINTO nasceu em 3 de novembro de 1863, na ci
dade de Mamanguape, na então Paraíba do Norte. Filho de José Pereira de Castro Pinto 
e de Maria Francisca Ricarda Cavalcanti de Albuquerque; descendia, portanto, do velho 
tronco português unido à linhagem brasileira dos Cavalcanti de Albuquerque. 

Casou-se com Dona Alzira Soares de Castro Pinto, de ilustre família de intelectuais 
do Rio de Janeiro, tia do arquiteto Oscar Niemeyer e do médico Paulo Niemeyer. 

Desde menino distinguiu-se como aluno de grande talento e aplicação. Iniciando a 
educação primária em sua terra natal, Mamanguape, prosseguiu-a na Capital da Provín
cia, no Colégio Rio Branco, e, posteriormente, no já conceituado Liceu Paraibano. 

Ingressando na Faculdade de Direito de Recife, participou intensamente da vida 
política e intelectual acadêmica. Foram seus contemporâneos de turma: Epitácio Pessoa, 
Metódio Maranhão, Pires Albuquerque, Alfredo Maranhão, Augusto Montenegro e ou
tros expressivos nomes que mais tarde vieram a marcar seu tempo pelas suas trajetórias 
na vida jurídica, intelectual e política, alguns em seus Estados e outros no plano nacio
nal, como Castro Pinto e Epitácio Pessoa. 

Durante sua vida acadêmica, esteve próximo do ideário republicano, distinguindo
se, todavia, por sua apaixonada defesa da causa abolicionista, numa antevisão de sua di
mensão de homem público liberal e progressista. 

O espírito rebelde e independente, que, mais tarde, o levaria da glória ao ostracismo 
político, revelou-se já no próprio ato de formatura quando, rompendo com a tradição, 
em atitude solitária e corajosa e em nome de seu ideal abolicionista, se recusa a jurar fi
delidade ao regime monárquico. Na ocasião, tem como único apoio o mestre Tobias 
Barreto, então catedrático da Faculdade de Direito de Recife e figura maior da chamada 
"Escola de Recife". 

Aos 23 anos, em 1896, bacharelou-se, como aluno distinto, na mesma turma de Epi
tácio Pessoa. 

De junho de 1889 a novembro de 1891, foi Promotor Público em sua cidade natal. 
Em novembro de 1891, nomeado Procur!:ldor Seccional da República, muda-se para a 
Capital, trazendo em sua bagagem o respeito e o renome alcançados como jurista. Entre
tanto, trazia, além do renome como jurista, algo que o distinguia sobre os demais: sua 
campanha abolicionista já fizera história na Paraíba. Pela força incendiária de sua pre
gação, sua terra natal, Mamanguape, e também Penha, no Rio Grande do Norte, 
haviam-se antecipado ao 13 de maio, libertando seus escravos. 

Exerceu o cargo de Procurador com dedicação e brilho invulgar. Paralelamente, 
participa de forma intensa da vida política e cultural da capital paraibana. Seus contem-

17 



porâneos o consideravam, juntamente com Epitâcio Pessoa, expoente da sua geração, 
pela cultura e extraordinária capacidade oratória. ' 

Ao término de seu quatriênio como Procurador da República no Estado, parte para 
o Rio de Janeiro, sempre em busc<' de horizontes mais largos. 

Por seus dotes culturais e de erudição, logo se integra com os políticos e intelectuais 
da antiga Capital da República, sendo conduzido ao cargo de Redator de Debates do Se
nado Federal, onde seu espírito analítico lhe permite acompanhar os acontecimentos 
políticos que marcam o início da fase republicana do País. 

Já em 1896, suas raízes paraibanas o levam a atender a chamado de Álvaro Macha
do para lecionar Sociologia no Liceu da Paraíba do Norte. A par de suas atividades 
como educador, sua ação política o leva à eleição para Deputado à Assembléia Consti
tuinte do Estado, com o apoio de Álvaro Machado que, apesar de antes haver sido por 
ele combatido, terminara por se render ao talento do jovem rebelde. 

Em 1898, arrebatado e idealista, discorda uma vez mais da política dominante no 
Estado, renuncia ao mandato e aos caminhos largos que lhe estavam sendo abertos. 

Temperamento inquieto, muda-se no mesmo ano para Vitória, onde exerce o cargo 
de Promotor durante apenas um mês. Segue, então, para o Ceará, onde deixa 
lembranças profundas por sua brilhante atuação no Tribunal do Júri e pela colaboração 
literária no jornal A República. 

Eterno inconformado, dá início ao sempre sonhado retorno à Paraíba do Norte e, 
nessa transição, muda-se para o Pará. 

Pela mão de outro paraibano, Santos Estanislau Pessoa da Costa, ao final de 1899, 
está em Belém, que, então, já acolhia outros ilustres filhos da Paraíba- advogados, jor
nalistas e juízes-, como Elizeu Cesar, Guilherme da Silveira e o próprio Santos Estanis
lau. Todos haviam ido para lá, atraídos em revoada, em decorrência de atritos com o si
tuacionismo político em sua terra natal, no começo do regime republicano. 

Paes de Carvalho, republicano histórico do Pará, então Presidente do Estado, aco
lhe Castro Pinto com entusiasmo e o nomeia Oficial de Gabinete da Presidência. Os che
fes políticos do Estado o distinguem, apesar de não ser filho da terra, mas ele cedo re
nuncia às suas funções, que considera burocráticas, protocolares e palacianas. 

Assume, então, o cargo de Promotor em Belém, passando também a colaborar com 
suas crônicas no jornal A Província do Pará e a lecionar Lógica no Ginásio Paraense. É o 
humanista integral crescendo: o filósqfo, o educador, o jurista, o político, o sociólogo e o 
jornalista. É o espírito aberto ao mundo, o notável universalista em formação. 

Mas a Paraíba continuava sendo seu objetivo maior. Volta ao Estado e, de 1901 a 
1902, colabora no jornal A União, como homem de letras, sendo considerado, então, 
como a "mais legítima glória intelectual da Paraíba". 1 

Castro Pinto rejubila-se com a entusiástica acolhida dos amigos e conterrâneos que 
acompanhavam a brilhante carreira do filho da Paraíba até então emigrado por força 
das vicissitudes políticas. 

Em 1902, muda-se novamente para o Rio de Janeiro, onde entra em contato com os 
grandes nomes da política, arte e literatura, ganhando um círculo de prestigiosas simpa
tias. 

Assediado pelas interpelações daqueles que, no Rio e na Paraíba, não concordavam 
com o abandono em que era deixado Castro Pinto, Álvaro Machado, então novamente 
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em posição dominante na política paraibana, promove, em 1905, o retorno de Castro 
Pinto do Rio de Janeiro e o nomeia Professor de Matemática do Liceu Paraibano. 

O cargo é apenas o degrau inicial para o começo de sua ascensão futura aos mais 
elevados horizontes da vida política do País e ao seu definitivo ingresso na história parai
bana. 

Em 1906, é eleito pela Paraíba para a Câmara Federal, destacando-se sua atuação 
pela cultura enciclopédica e pela oratória inigualável. 

Em 1908, Castro Pinto passa ao Senado da República, em seqüência a sua carreira 
de político e tribuno parlamentar de brilhante inteligência. Sua participação na Comis
são do Código Penal é decisiva para a fixação do sistema de penas. 

Antes mesmo do término do seu mandato senatorial, com o apoio de todas as cor
rentes políticas da época, candidato de consenso e da pacificação do Estado, é indicado 
candidato à Presidência da Paraíba, tendo como patrono, a nível nacional, o Senador Pi
nheiro Machado. 

Após uma campanha baseada nas liberdades democráticas, asseguradas pela Cons
tituição, na liberdade de imprensa e no voto livre do povo, em junho de 1912, é eleito 
Presidente do Estado da Paraíba, assumindo o cargo a 22 de outubro do mesmo ano. 

Em 24 de julho de 1915, profundamente decepcionado com os rumos da política pa
raibana, renuncia à Presidência do Estado. 

Sofrera ataques contundentes das oligarquias políticas em luta, devido a sua po
sição isenta, de verdadeiro magistrado, na eleição que recentemente presidira para a 
composição da representação do Estado nas duas Casas do Congresso Nacional. Tal ato 
de dignidade política não poderia ser compreendido, em face dos costumes e fraudes elei
torais vigentes à época. 

Transmite o cargo a Antonio Pessoa, irmão de Epitácio Pessoa, então 19-Vice
Presidente do Estado, e, pouco depois, muda-se para o Rio de Janeiro, onde viveu seus 
últimos trinta anos. 

Castro Pinto faleceu no dia 11 de julho de 1944, na então Capital da República, se
gundo o historiador Apolônio Nóbrega 2: "Respeitado e querido pela sua família, seus 
amigos e pela sua Paraíba". 
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O HOMEM E SEU TEMPO 

Ao final do Império e início da República, nas últimas décadas do século XVIII, 
Mamanguape, na Paraíba, constituía-se em centro comercial que rivalizava com a Capi
tal do Estado. 

Os jovens da burguesia local, filhos da aristocracia rural do N ardeste, seguiam are
gra geral da sua época, não raro estudavam na Europa e, quase sempre, faziam carreira 
na magistratura, na advocacia e na política, integrando-se logo às elites dirigentes do Es
tado que eram uma simples extensão do poder das oligarquias. 

Este era o tempo da infância e adolescência de Castro Pinto. Naquela organização 
político-social do ocaso do Império, a linha divisória da política local concentrava-se nos 
marcos da luta entre os liberais abolicionistas e os conservadores escravocratas. 

Castro Pinto, pela proximidade do cativeiro, se posicionaria perante esta realidade 
dentro do ideário romântico do abolicionismo. Desde o ginásio o impressionava a visão 
da escravatura, então sustentáculo econômico do Império. 

Não esteve, entretanto, entre os republicanos históricos da propaganda, pertencen
do, no Império, à chamada ala radical do Partido Liberal. Todavia, com a confusão 
lançada pelo abolicionismo nas fileiras dos liberais e republicanos, cedo aquele grupo le
varia os jovens mais avançados, como Castro Pinto, a engrossarem as fileiras republica
nas, convencidos de que só o advento da República e a completa derrubada das insti
tuições monárquicas tornariam possíveis a moralização dos costumes políticos do País. 

Com os abolicionistas, impregnado dos versos de Castro Alves, da energia dos tex
tos de Nabuco e da combatividade de Patrocínio, já Castro Pinto se achava próximo do 
ideário republicano. 

Como vemos, no plano político, Castro Pinto situava-se sempre nas correntes de 
pensamento mais liberal, combatendo primeiro o Governo de Álvaro Machado na Pa
raíba. Na política nacional, apesar de já então apoiar a República, discordou dos méto
dos de Floriano para a sua consolidação, por considerá-los autoritários, na ótica de sua 
formação arraigadamente democrática é legalista. 

Caracteriza-se a sua trajetória de homem público como incansável doutrinador, 
numa luta contínua pela moralização dos costumes políticos de seu tempo. 

Com base em uma sólida cultura humanista, nascida de sua profunda aplicação ao 
estudo do Direito, afastou-se, entretanto, do bacharelismo retórico da época e percorreu 
com segurança e fluência um universo intelectual que caminhava desde a Filosofia e a 
Sociologia até as Ciências Naturais. 

Talvez decorra do seu aprofundamento no estudo da Sociologia e da Política, o pro
fundo ceticismo que nutria acerca das instituições, dos partidos e da vida política de seu 
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tempo. Tal atitude o levou não a uma posição passiva mas ao combate e à doutrinação 
aberta no Jornalismo, na Cátedra, no Parlamento e, ainda, na sua fulgurante passagem 
pelo Governo da Paraíba. 

Nos Anais da Câmara dos Deputados deixou suas teses marcantes sobre o Direito 
Penal, em memorável debate com Esmeraldino Bandeira. No campo da Instrução Públi
ca, coloca posições extremamente lúcidas que podem ser consideradas atualizadas até 
mesmo à luz dos nossos dias. 

Sua sólida formação filosófica, seu domínio crítico de correntes que iam desde Só
crates ao então predominante positivismo de Com te, levava-o a absorver todas elas sem 
ligar-se a nenhuma, apesar de impregnado de um certo funcionalismo spenceriano. 

Entendia e versava sobre o conhecimento filosófico não como algo estanque ou 
como mero instrumento de retórica. Em sua inteligência privilegiada, compreendia a fi
losofia como o caminho primeiro a percorrer para a compreensão da universalidade e to
talidade do ser humano em seu processo criativo. 

Como na lição de Ortega Y Gasset, tinha a sensibilidade aberta aos fatos da vida, 
era ele e sua circunstância, tudo que o rodeava o inquietava, levando-o da Literatura e 
Artes Plásticas ao conhecimento exato das Matemáticas e ao domínio da Lógica. 

O entendimento da figura de Castro Pinto, de sua conduta parlamentar, de seu de
sencanto pela política de seu tempo e de seu prematuro e voluntário ostracismo, só pode 
ser analisado se colocado no contexto do sistema político no qual se movimentava. 

No plano econômico e social, vivia o País uma época em que a problemática doEs
tado brasileiro se reduzia a dimensões restritas, sob os postulados estreitos do liberalis
mo do laissez~faire. 

O vento das reivindicações sociais que então soprava na Europa aqui não havia che
gado e nem poderia ser acolhido num Brasil de base econômica ainda agrária e semifeu
dal: exportava-se café e importavam-se máquinas. 

O povo, em sua dimensão política, não participava das decisões. Faziam política as 
elites dirigentes, os bacharéis, os profissionais liberais, os magistrados, todos ligados às 
oligarquias rurais. 

A parcela da população, que votava, fazia-o a descoberto e com base nas preferên
cias dos chefes locais, ligados aos grupos instalados no poder. 

Samuel Duarte, paraibano ilustre, ex-Presidente da Câmara dos Deputados, que 
chegou a conhecer e admirar Castro Pinto, coloca bem este quadro: 

"Não havendo "povo" para intervir e participar das altas decisões, a políti
ca tinha que ser um jogo nos bastidores da elite que segurava os destinos da co
munidade no centro e nos Estados, sendo que o federalismo, ensaiado no mo
delo norte-americano, estava longe de representar, histórica e culturalmente, o 
compromisso das antigas colônias inglesas. Estas tinham marchado da perife
ria para o centro, como unidades independentes que cediam privilégios à 
União, enquanto que aqui a idéia federativa marcou nas províncias o sentido 
de uma autonomia ainda não experimentada. 

Por isso, conquanto nossa evolução política tenha assinalado momentos 
de afirmação dessa autonomia, o governo republicano, antes de 1930, desco
nheceu, freqüentemente, os limites da autoridade central, decidindo dos resul
tados dos pleitos na medida das conveniências do Catete." 3 
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Nesta fase da vida nacional, seria perfeitamente compreensível que um homem do 
talento de Castro Pinto - ligado a toda espécie de manifestações da alma humana, in
quieto e curioso com relação aos problemas de seu tempo, no campo das artes e das ciên
cias - se mantivesse distante dos limitados horizontes da política da época. 

Entretanto, tal não ocorre. Sua identificação com o ambiente brasileiro, com as 
grandes causas de seu tempo- num país onde a educação engatinhava e a erudição era 
elemento fundamental para o sucesso político -, logo atraía a atenção dos chefes políti
cos locais e, no plano nacional, de Pinheiro Machado, o que também ocorreria, mais tar
de, com Gilberto Amado, outro notável e culto brasileiro. 

Neste particular, o ilustre chefe rio-grandense, em que a pese não ser homem de nível 
cultural de maior relevo, tinha a sabedoria de não desdenhar "ideólogos" como Castro 
Pinto. Procurava Pinheiro cercar-se de homens capazes de colaborar efetivamente com 
sua liderança. Sabia, como ninguém a seu tempo, identificar os servidores leais do País 
que fossem capazes de traduzir seus pontos de vista ou de com ele discutir francamente 
os problemas nacionais. 

Castro Pinto era um destes, apesar de ser o oposto de Pinheiro, pelo saber, facilida
de de exposição e temperamento tímido. Com o tempo, tornou-se um dos eleitos do 
pragmático chefe republicano. 

O velho caudilho nutria grande admiração por esse filho da Paraíba e teve impor
tante influência para manter Castro Pinto ligado aos combates políticos, dado o desen
canto do notável intelectual e tribuno com nossas práticas políticas, fruto de seu superior 
entendimento de como deveria ser conduzida a consolidação republicana. 

Nesse contexto, conta-se que, no auge da luta de gigantes que Pinheiro Machado 
travava com Rui Barbosa, indicou Castro Pinto para, no Senado Federal, replicar o 
grande tribuno baiano. 

Assim o fizera, confiante na superior capacidade e na independência do liderado, 
em seu entender, o único com talento suficiente para medir forças com aquele considera
do por seus pares como a figura maior do Parlamento brasileiro. Para Pinheiro Macha
do, Castro Pinto estava ao nível de Rui, em cultura, capacidade oratória e de improvi
sação no debate parlamentar. 

Segundo alguns, devido à sua timidez, Castro Pinto teria recusado a incumbência, 
deixando passar sua grande oportunidade, o que seria seu maior êxito na carreira parla
mentar e política. 

Em que pese à postura crítica destes, esta interpretação reconhece a sua estatura de 
tribuno, na medida em que nos dá uma visão da certeza do seu êxito. 

Entretanto, ficamos com o entendimento de Celso Mariz sobre o episódio, marcado 
em seu livro Cidades e Homens: 
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"Apesar de ligado pela Paraíba à direção parlamentar e política do chefe 
gaúcho, declarou que a loucura que às vezes lhe atribuíam, a ele Castro Pinto, 
não chegava a tanto. Parecendo a muitos uma escusa tímida de enfrentar o gi
gante, o que se verificava, de fato, era um fenômeno muito diverso. Era exata
mente a sua afinidade, a devoção intelectual e cívica de Castro Pinto por um 
combatente como foi Rui em seu tempo, a repulsa moral e espiritual para se 
opor às críticas acerbas que o velho república assacava contra os vícios dos 
políticos do regime."4 



A admiração pela estatura intelectual e moral de Rui Barbosa ele mais tarde vai ex
plicitar em sua Mensagem à Assembléia Legislativa da Paraíba, em I9I4, no capítulo de
dicado à eleição para a Presidência da República que presidira no Estado. Eram adver
sários o líder civilista e Hermes da Fonseca, este apoiado por Pinheiro Machado, seu 
chefe nacional. Afirmava Castro Pinto: 

"Não redobrei a vigilância na observância estrita do que me cumpria, sob 
os irrevogáveis intuitos de manter durante meu governo as plenas garantias da 
liberdade de voto. 

E as razões eram manifestas: a corrente de feição 'civilista', afeta à candi
datura do Senador Rui Barbosa, desta vez silenciou aqui na Paraíba, o quere
gistro com pesar, não obstante ser um adversário político do maior de todos os 
brasileiros. A disciplina partidária me levaria às urnas com uma chapa adversa 
a tão ilustre candidatura, mas eu me sentiria ufano se o aureolado nome do Se
nador Rui Barbosa alcançasse em nosso Estado o maior número de votos que 
lhe desse a opinião livre e independente, a qual existe sempre por mais arregi
mentados que sejam os partidos constituídos." 5 

Esta independência intelectual e política, que seguramente o levaria, mais tarde, ao 
auto-exílio político, ficou demonstrada em vários outros episódios de sua vida pública. 
No caso, manteve sua lealdade política com o líder, mas declinou claramente sua afini
dade com Rui no plano maior das idéias: a mesma repugnância ao terreno das intrigas, 
dos vícios políticos da época, dos ardis, estratagemas e simulações que levavam ao suces
so muitos políticos de seu tempo. 

Castro Pinto era uma alma sem pequenas ambições, um perfil cultural voltado para 
a especulação filosófica, o debate científico, a criação literária e a cátedra, que, parado
xalmente, por seu incomum valor pessoal e pelo determinismo da carreira política que 
rondava os intelectuais da época, fora levado a extraviar-se nos caminhos da politicagem 
mesquinha e cartorial de então. 

É forçoso reconhecer que dificilmente um homem de sua coerência intelectual e 
moral poderia situar-se ou identificar-se nas práticas políticas provincianas e estreitas vi
gentes no País ao início do século. Efetivamente, impor critérios objetivos e mórais à 
vida pública e opor-se a companheiros e correligionários, por questões de convicção, cer
tamente viria a despertar ressentimentos e o levaria a sofrer injustiças e incompreensões. 

Sua sensibilidade, sua visão do mundo e das artimanhas da política, sua inteligência 
responsável, o conduziriam, em sua coerência íntima, repetindo a afirmação de Samuel 
Duarte, ao "desencontro com o destino".' 

Era um doutrinador da República em seu sentido mais puro, como um regime que 
viria revolucionar os costumes político-eleitorais vigentes no Império. Todavia, 
desencantou-se, não do regime do qual foi um incansável propugnador, mas dos ho
mens que o praticavam. 

Celso Mariz', em discurso no Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, do qual 
Castro Pinto foi fundador, comparou, certa ocasião, o desencanto de Castro Pinto com 
aquele que afastara Alberto Torres da política militante. Foram dois grandes brasileiros 
decepcionados: Alberto Torres, do regime; Castro Pinto, dos seus condutores. 

Castro Pinto tinha outro entendimento, diferia de Torres nas tendências e nos estu
dos da política brasileira. Ligado ao ideário da Constituição de 24 de fevereiro de I 89 I, o 
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que o desiludiu foi o programa, o sistema de luta das facções políticas da época, como 
bem interpretou Celso Mariz em sua obra já citada. 

Ao contrário de Torres, e de Rui, que, já por volta de 1910, passaram do desencanto 
ao apostolado aberto da reforma e do revisionismo, Castro Pinto, talvez pela oportuni
dade que teve de exercitar a prática republicana como Presidente da Paraíba, quando lu
tou por uma renovação total dos costumes políticos e eleitorais do seu Estado natal, só 
mais tarde desencanta-se e dignamente renuncia. Mantém, entretanto, em seu auto
exílio, a pureza do ideário republicano, como atestam amigos que com ele privaram nes
ta fase de sua vida. 8 

Pregou e permitiu, durante todo o seu período de Governo, as liberdades de impren
sa, de voto e de pensamento, deixando-nos passagens doutrinárias e ações que se consti
tuíram, talvez, na única e isolada tentativa no País de efetiva implantação dos ideais re
publicanos a nível dos Estados, então feudos das oligarquias que utilizavam a procla
mação republicana como um simples instrumento de sobrevivência da sociedade agrária, 
monopolizando o uso do poder em nome do princípio da autonomia federativa. 

Tais grupos percebiam com clareza que a efetiva implantação das práticas políticas 
republicanas, com a inclusão nas decisões nacionais, através do voto livre e secreto, dos 
demais grupos sociais, levaria, certamente, a pressões sobre os fundamentos da estrutura 
de poder que procurava manter o sistema produtivo monocultor e latifundiário predo
minante nos Estados que só a ele servia. 

Campos Sales, com a implantação da "política de Governadores", fortalecera as 
oligarquias estaduais, procurando, assim, propiciar ao regime federativo um equilíbrio 
que favoreceria o domínio do poder central. 

Vitor Nunes Leal, em seu clássico Coronelismo, Enxada e Voto, situa muito bem este 
paradoxo republicano: 

"Despejando seus votos nos candidatos governistas nas eleições estaduais 
e federais, os dirigentes políticos do interior fazem-se credores de especial re
compensa, que consiste em ficarem com as mãos livres, para consolidarem sua 
dominação no Município." 

"( ... ) O regime federativo também contribui relevantemente para a pro
dução do fenômeno (coronelismo), ao tornar inteiramente eletivo o governo 
dos Estados, permitiu a montagem, nas antigas províncias, de sólidas máquinas 
eleitorais; essas máquinas eleitorais estáveis, que determinaram a instituição da 
'política de Governadores' repousavam justamente no compromisso 'corone
lista."9 

Mas o poder e as decisões políticas não residiam nos Municípios; as "correntes polí
ticas" municipais só existiam enquanto emanações dos desejos de poder das oligarquias 
instauradas nos Estados. A Paraíba, à época de Castro Pinto, não fugia a este quadro ge
ral. 

Nesta parte em que apresentamos "O Homem e seu Tempo", o que se procura enfa
tizar na personalidade do ilustre paraibano é o fato de ele nunca haver cedido ao "esta
belecido", colocando-se sempre à frente de seu tempo, num combate aberto e sincero às 
ações e práticas herdadas de uma estrutura econômica e social consolidada no Império e 
que teimava em resistir aos ventos renovadores da República dos seus sonhos. 
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Sua participação na história paraibana, as incompreensões que acarreta com o ato 
de renúncia à Presidência do Estado, permitem-nos, hoje, distante das paixões políticas 
da época, situá-lo como o doutrinador da democracia e precursor, na Paraíba, da figura 
renovadora de João Pessoa. Só mais tarde, quando se criaram condições materiais para a 
fase seguinte do processo histórico, é que pôde surgir um João Pessoa inconformista, 
dando novos rumos à República, a partir de 30. 

Castro Pinto foi, ao seu modo, o primeiro a propugnar pela renovação dos costu
mes eleitorais, da liberdade de voto, da participação dos deserdados da sorte nas deci
sões políticas, enfim, da luta incessante contra as oligarquias. 

Não sem propósito, incluímos nesta parte trecho de seu discurso quando da apo
sição do retrato de João Pessoa no Palácio do Catete, em 1934, em que demonstra, nesta 
homenagem posterior a sua renúncia, toda a sua identificação com aquele que, quinze 
anos após, era, como ele próprio, sacrificado politicamente por "negar" aos que se opu
nham à evolução histórica: 

"Trava-se, então, a luta na politicalha nacional. De Minas parte o sinal da 
peleja e repete-se em nossos anais a memorável campanha civilista de Rui Bar
bosa, com o fervor nas consciências alvoroçadas pelo grito de liberdade, como 
se a lei neste país de ficções e embustes e sofismas já tivesse descido à realidade 
positiva dos fatos, pelo voto nas urnas livres, nobre e legítima aspiração das de
mocracias verdadeiras. Foi a hora dos acomodatícios, mas, quando se fez a 
chamada e eram esperados os que faltavam, João Pessoa respondeu o 'nego', 
Ainda não houve palavra que produzisse tanto escândalo no seio das camari
lhas: 'nego', síntese que afirmara a atitude reta de um milhão de habitantes da 
população da Paraíba, que tremia toda pela atitude heróica de João Pessoa. 

'Nego', meus senhores, é um credo; 'nego' é um protesto contra as con
venções hipócritas; 'nego' ao servilismo dos que tudo subscreveram; 'nego' à 
falsificação da República pelos compadrescos, pelos aderentes incondicionais, 
pelos mercadores do tempo; 'nego' às eleições prenhes de cambalachos, às pla
taformas cômicas; 'nego' à perpetuidade na suprema magistratura do País, sob 
a máscara de uma renovação fictícia. 

Negar assim é afirmar, é crer, porque não há forma mais enérgica de 
crença do que o protesto que desencadeia a tormenta das perseguições oriun~ 
das."'" 

Estamos hoje certos de que, em seu candente discurso, do Catete, Castro Pinto tra
zia consigo a lembrança da própria renúncia, do assassiT)ato político de que fora vítima, 
dezenove anos antes, quando, como João Pessoa, negava-se em seu Governo a transigir e 
a colocar o ideário republicano a serviço das práticas político-eleitorais viciadas da Pri
meira República. 

Da sua postura avessa a estas práticas ficaram-nos as palavras de magistrado isento 
na condução das eleições de 1915 para a escolha da representação da Paraíba à Câmara e 
ao Senado. Dirigia-se Castro Pinto aos epitacistas e walfredistas em luta, colocando seus 
princípios acima da amizade com Epitácio Pessoa: 

"Apelaram para as eleições livres: aceitem seu veredito. O contrário seria 
um menoscabo à dignidade cívica de nosso povo, que teria o direito de insurgir
se contra a prepotência e contra a burla dos que pretendem convertê-lo em re-
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banho de tosquia fácil e seguro proveito. O Governo está com a liberdade; dei
xará de ser neutro para se bater pela verdade das eleições, caiba a vitória ao 
mais ferrenho dos inimigos pessoais do Presidente do Estado, ou seja derrotado 
o mais íntimo e querido de seus amigos." 11 

O episódio de sua renúncia ao mandato de Presidente do Estado, por força de não 
haver compactuado com os métodos políticos das facções em luta, guardadas as exatas 
dimensões do gesto e colocado em seu tempo histórico, deve ser entendido como o pri
meiro "nego" ao desvirtuamento dos ideais republicanos pelos homens que dominavam 
a política da Primeira República. 

Sua renúncia eleva o seu mandato a uma altitude singular, representando um ato 
concreto de rebeldia contra a enganação da maior das diretrizes doutrinárias que nos le
varam à República: a ampliação da participação popular no regime representativo. 

Castro Pinto verificou que a República na qual acreditara- liberal, democrática e 
progressista em sua forma - tornara-se na prática, no funcionamento efetivo, viciada e 
oligárquica. 

No fragor dos choques entre as oligarquias, suas idéias o colocavam como um visio
nário, um louco, como muitos o acusavam à época. Entretanto, cabe agora aos estudio
sos da história paraibana fazer, a partir de sua passagem pela vida política do Estado, de 
suas iniciativas e de sua doutrinação, uma revisão do papel que representou Castro Pinto 
para a conscientização da Paraíba. Posteriormente, já então sob a liderança de João Pes
soa, viria a Paraíba ter papel fundamental na gestação e desencadeamento dos acontec.i
mentos que deram origem à Revolução de 1930. 

Neste trabalho que se propõe, apenas, a iniciar a revisão de sua atuação como polí
tico e doutrinador, escolhemos algumas passagens de seus inúmeros pronunciamentos, 
que o colocam não como um visionário mas como um homem que, ao seu tempo e à sua 
época, representava uma exceção a cada vez que buscava construir, a partir do presente, 
um futuro menos mesquinho e caricatura!. 

Os textos que selecionamos para compor a imagem de Castro Pinto, perante seu 
tempo, procuram dar aos estudiosos elementos para que possam compreender a dimen
>ão de seu pensamento sobre a dinâmica da sociedade: de como as diversas classes so
~iais devem movimentar-se politicamente em face do poder do Estado, nesta busca contí
nua da evolução sócio-econômica; de como deve o homem de Estado, o administrador, 
posicionar-se quanto aos negócios públicos e à política partidária e, finalmente, de sua 
atualidade ao levantar a questão da ecologia. Tudo isto, ainda em 1912/1913. Vejamos. 

Em homenagem que lhe era oferecida pelo comércio da Paraíba, antes de sua posse 
como Presidente do Estado, Castro Pinto demonstrou claramente sua visão sobre a par
ticipação das classes produtoras na vida política, concitando-as a defenderem seus inte
resses maiores, no entendimento superior de que é através da política que estas deveriam 
concorrer para o aperfeiçoamento da sociedade. Mostrava com clareza que a atividade 
produtiva não deveria agir divorciada da política, colocando, todavia, as linhas mestras 
para uma participação elevada, moralizadora, ou seja, republicana: 
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"O comércio não é político, o comércio não faz política: é um axioma que 
é preciso entender bem, para evitar equívoco em assunto de tão grande relevân
cia. 



Se política é a mera profissão dos arregimentados em torno de um deter
minado credo e sob uma determinada direção, se é a política militante, a dos 
partidos mal ou bem constituídos, o comércio não faz política. Se, porém, não 
fazer política é fixar os olhos na única idéia de fazer negócio e pagar impostos, 
sem se importar com a sorte de todos os mais interesses da comunhão brasilei
ra, a classe que assim o entendesse praticaria de um modo curioso a obra mais 
insensata de suicídio lento. Desde que no fundo das ambições de ordem mera
mente política, ao lado das paixões mais ou menos justificáveis da vida cívica, 
se encontra, pela redução acidental, o produto das somas auferidas do trabalho 
de todas as classes, mola essencial do mecanismo, o dever, mais do que isto, o 
instinto de conservação das classes que trabalham, é intervir, a fim de que não 
lhes caiba, para todos as atendíves reclamações, o ludíbrio das prepotências in
contrastáveis como única resposta a peticionários desamparados. Indagar do 
andamento das causas públicas, inquirir do destino das contribuições arrecada
das, sugerir as medidas da experiência e do bom senso. Insistir no reclamo das 
reparações devidas, pedir como direito e não como favor o que lhes deve o ges
tor dos negócios públicos, contribuir com as luzes que hoje não são apanágio 
dos diplomados, mas já irrompem eloqüentes da adiantada e estudiosa classe 
dos comerciantes, agricultores e industriais, constituir-se soberanamente em 
tribunal de austera crítica quando os desmandos políticos ameaçam os funda
mentos da sociedade, emancipar-se desta triste e inexplicável situação de gente 
submissa, medievalmente adstrita à única função de trabalhar e pagar, alheia e 
às vezes suspeita no grande litígio das grandes causas nacionais, se é política, 
esta deve fazê-la o comércio, em nome dos seus mais inconcussos direitos e 
para que o trabalho organizado e fecundo seja ao mesmo tempo a fonte mais 
perene de patriotismo. 

Política, nesses termos, o comércio deve fazer e há de fazê-la; e espero que 
durante meu governo não se demoverá deste propósito. Se o contrário se der 
em nosso país, a política irá reduzindo-se cada vez mais à ação quase equívoca 
dos meios eleitorais." 

Em outra ocasião, em setembro de 1912, a "Sociedade de Artistas e Operários Me
cânicos e Liberais" o homenageou pela sua atuação em favor das garantias dos direitos 
sociais e políticos dos operários e, ainda, pela abertura de escolas noturnas gratuitas, 
proporcionando oportunidade de educação aos trabalhadores que não dispunham de 
tempo, durante o dia, para freqüentar aulas. 

Nesta oportunidade, antecipando-se sempre ao seu tempo, colocava idéias e doutri
nava o operariado no sentido de que se unisse para reivindicar e participar do processo 
político. Atitude desassombrada, a considerar-se a realidade social da época, e, mais ain
da, da Paraíba, dominada pelas classes rurais. 

Numa antevisão do nascimento do sindicalismo brasileiro e dentro dos postulados 
ainda hoje atuais do solidarismo cristão, doutrinava uma vez mais: 

"Não sou socialista, prefiro a sociologia; não sou revolucionário, sustento 
a evolução. 

Pensando assim, estou incompatível para colaborar convosco nesse em
preendimento nacional de soerguer a vossa classe, de modo a vos constituirdes 
uma das forças preponderantes na sociedade brasileira? 
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Dentro dos limites que me tracei, na profissão de fé que ouvistes, parece
me que ~mito se conseguirá em favor do operariado. 

A prosperidade individual de cada um de vós, pela defesa e garantia de 
vossos direitos e de vossos legítimos interesses, bem como a dignificação de 
vossa classe, em face do governo e do capital, das outras classes sociais e do 
País, constituem um programa tão vasto que, pelo menos, justificaria o adia
mento dos que mais sedutores se vos antolhem, muitas vezes em detrimento do 
essencial. 

O operário, no Brasil, ainda não goza da importância que se lhe deve por 
justiça." 

"( ... ) Falo dos meios práticos de se manifestarem as vossas reclamações, 
fazendo-as valer pela convicção, em pleito aberto, sem constrangimento nem 
óbices à liberdad-e de pensamento ou aos elementos de ação ponderada; e, além 
disso, dos meios conducentes à vossa legítima e proveitosa cooperação em tudo 
o que afete o bem comum, a felicidade geral do povo, a orientação das idéias e 
dos princípios em que se estrutura e consolida a opinião pública. 

Quanto à primeira parte, a defesa dos vossos direitos e dos vossos interes
ses, coletiva e solidariamente, o que antes de tudo se nos impõe é a ·ressalva da 
vossa dignidade, tornando uma realidade insofismável o conjunto de garantias 
em que se baseia a vossa importância social." 

"( ... ) Cessem os preconceitos mesquinhos que desnivelam estupidamente 
os que possuem e os que trabalham. Nem sempre o capital honra a quem o pos
sui; o trabalho honra e dignifica, enaltece e regenera a todos os que dele vivem. 

E na decisão suprema dos assuntos relevantes, o que em síntese é a verda
deira política ( ... )seja o operariado uma das vozes de mais autoridade na deli
beração e dos braços mais fortes na execução. Para isso, o que é preciso, antes 
de tudo, é a vossa coesão, pela disciplina dos ideais queridos, as santas aspi
rações do operariado. Uni-vos, e sereis fortes. 

Mas fortes só o sereis na humanidade e na pátria." 

"( ... ) Política não é partidarismo, apenas. Além dos partidos, há as corren
tes da opinião livre. O operariado tem de assumir em nosso país a função pró
pria da classe, integrada na opinião pública, tal qual pelos órgãos tão legítimos 
e necessários como ele. 

Congregai-vos, defini e acentuai o espírito de classe; sois uma dessas pes
soas morais de direito público interno; que não está incluída nos compêndios, 
porque, além das ficções de direito, as realidades existem, fora dos tratados e 
das teorias, mas sensíveis na vida dos povos, como as forças físicas no mundo 
inorgânico."' 3 

Finalizando, conclamava-os vivamente a transformarem-se em força política orga
nizada e livre de injunções: 
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"Organizai-vos politicamente, não para vos tornardes um círculo eleitoral, 
a serviços dos governos ou das oposições; mas para bem servirdes à pátria e a 
vós mesmos. 



Constituí-vos em classe, como ela deve ser, uma das grandes forças centrí
petas da nacionalidade, erguendo-vos além da atualidade, que ainda é para vós 
uma triste margem de esquecidos e preteridos." 14 

Nestes dois pronunciamentos, uma vez mais doutrina, incansavelmente, agora, as 
classes sociais tradicionalmente marginalizadas no quadro político da época, onde o em
presariado e o operariado eram postos à margem da vida política, considerada, então, 
monopólio exclusivo da aristocracia agrária. Procurava conscientizá-los de seu papel 
político e histórico na construção da nacionalidade, consciente já, então, de que o Esta
do deve estar a serviço de todos os segmentos da sociedade. Sem dúvida, palavras que 
deveriam soar como heréticas numa organização social ainda predominantemente 
agrária e monocultora. 

No mesmo pronunciamento ao comércio paraibano, coloca suas lições sobre a con
dução dos negócios públicos, em face das imposições partidárias: 

"O que parece esmagador pelo acúmulo das dificuldades entrevistas 
tornar-se-á gradativamente acessível e fácil à proporção que se for reparando e 
distinguindo a política e a administração, naquilo em que os antagonismos se 
manifestam, sem prejuízo da ação paralela dessas duas atividades do organis
mo político da Nação. O traçado é este, único. Se o conflito se estabelecer inso
lúvel entre a minha carreira política e o meu dever de cidadão, hei de preferir o 
segundo, aconteça o que acontecer." 15 

Em sua primeira mensagem à Assembléia Legislativa, em 1913, demonstra sua preo
cupação com o tema da Ecologia, mostrando a transcendência e atualidade de seu huma
nismo, levantando assunto que só na última década viria a preocupar os poderes públi
cos do País. No contexto do tema, discorre ainda sobre o direito de propriedade, deixan
do, em sua velada crítica, a proposta de condicioná-lo à utilidade social, dispositivo este 
somente incorporado ao direito brasileiro a partir da Constituição de 1946. Dizia então: 

"Não nos pareça objeto de cogitação menos digna o da restauração das 
matas extintas e proteção legal das que ainda nos restam. As florestas assu
mem, para as regiões tropicais, no Nordeste do Brasil, onde vivemos, a mesma 
importância que para a Holanda reveste a defesa artificialmente oposta à furia 
invasora do mar. E num pium desideratum: a noção da propriedade mal evolui 
das primitivas concepções do Direito romano; o egoísmo individualístico deste 
instituto jurídico ainda é no Brasil um entrave irremovível a mais amplos e libe
rais descortinos aos interesses da Comunhão. 

O proprietário tem no seu direito dominical a sobrevivência inexorável do 
jus utendi et ab utendi: a fúria devastadora das árvores desnuda os campos, con
tribuindo poderosamente para maior instabilidade climatérica. 

Nem à margem dos grandes rios, de intermitências torrenciais, se deixou 
uma exígua faixa reservada à vegetação protetora, de modo a consolidar, como 
anteriormente, as terras contra a impetuosidade das cheias." 16 

Como pano de fundo a estas idéias dispersas que expunha didaticamente, aos pro
dutores e operários de seu tempo e, ainda, aos legisladores paraibanos, em nosso enten
dimento, avulta, em Castro Pinto, uma concepção bem definida sobre as funções do Es
tado, de seu papel na organização geral da sociedade. 
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Quando nos fala de ecologia, da função social da propriedade e separação entre in
teresse político-partidário e gestão dos negócios públicos, coloca-se já então como um 
avançado doutrinador das funções reguladoras do Estado na busca de maior harmonia 
social. 

Quando doutrina as classes empresariais e operárias sobre suas funções na socieda
de, procurando conscientizá-Ias de sua importância e de sua força como instrumento de 
pressão política, Castro Pinto as conclama a ocuparem o espaço político que lhes estaria 
reservado na república democrática de seus sonhos. 

Fatalmente, idéias assim ousadas e originais para seu meio viriam tirar o sono dos 
que dormiam próximo. 

O que deve ser visto e exaltado, sobremodo, em Castro Pinto, são suas qualidades de 
doutrinador brilhante e incansável dos verdadeiros ideais republicanos, seu inconformis
mo com relação aos costumes político-eleitorais da Primeira República, seu absoluto res
peito às liberdades públicas e aos direitos da cidadania, sua integridade moral e sua coe
rência no que diz respeito aos valores maiores da vida política. 

Foi, sem dúvida, homem de uma visão e inconformismo surpreendentes, mormente 
a considerar-se que nasceu do ventre do situacionismo oligárquico de seu Estado, mas 
que soube, em 1915, no episódio de sua renúncia à Presidência do Estado, recusar-se for
malmente a servi-lo, renunciando ao poder e à glória política para não renunciar às suas 
arraigadas convicções republicanas. 
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O TRIBUNO CASTRO PINTO: 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

E SENADO FEDERAL 

No capítulo anterior, procuramos dimensionar a figura e o perfil de Castro Pinto de 
uma forma mais abrangente, interpretando a totalidade de sua passagem pela vida 
político-administrativa, sua condição de homem público e o que representou para o tem
po histórico em que viveu. 

Os homens de sua época e aqueles que se debruçaram sobre sua atuação política têm 
centrado sua análise de forma a colocar em relevo, como se fora a própria essência de 
sua personalidade, o fato de haver sido tribuno e orador de inigualável talento. 

Certamente da sua passagem pelo Congresso Nacional sobram demonstrações de 
eloqüência deste político de oratória apaixonada, as quais transformaram Castro Pinto 
num símbolo do "tribuno parlamentar" por excelência. São vários os depoimentos neste 
sentido . 

.::suas fulgurantes peças oratórias levaram Celso Mariz, em seu livro Cidades e Ho
mens, a saudá-lo como "a maior voz da eloqüência( ... ) que parecia uma fonte do verbo 
alado" .17 Este é o entendimento entre os seus contemporâneos, na Paraíba e no Congres
so Nacional, que ainda hoje constam de jornais e documentos da época. 

Conta-se que, quando da chegada do grande João Mangabeira à Câmara dos Depu
tados, recém-eleito pela Bahia, chamou-o o Deputado mineiro Carlos Peixoto, então 
Presidente daquela Casa do Congresso Nacional, recomendando ao então iniciante: 
"Não deixe de comparecer à Sessão de hoje, vai falar Castro Pinto, o maior orador da 
Câmara"." 

Alcindo Guanabara, jornalista famoso, então Deputado pelo Estado da Guanaba
ra, assim se expressou sobre Castro Pinto, após seu memorável discurso sobre a intro
dução do sursis em nosso Código Penal: "A Câmara, com a oração de Castro Pinto, des
pertou do letargo em que jazia imersa desde José Bonifácio". 19 

Samuel Duarte, que com ele conviveu já após seu afastamento da vida pública, dá
nos o seguinte depoimento sobre o tribuno: "Castro Pinto foi, acima de tudo, um ora
dor. Possuía, em grau raramente atingido, o fogo espontâneo da palavra( ... ). O milagre 
de improvisar e de dar à improvisação o calor, a presença, a seiva dos temas desenvolvi
dos, era nele uma manifestação natural, sem esforço, como se o verbo andasse adiante 
do seu pensamento".20 

Com base nesses testemunhos e na leitura de seus discursos, é de reconhecer-se o 
brilho de sua passagem pelas tribunas do Congresso Nacional, mormente a considerar-se 
que a mentalidade bacharelesca então predominante valorizava, sobretudo, a eloqüência 
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verbal e, muitas vezes, colocava esta qualidade como condi tio sine qua non para julgar do 
sucesso ou do fracasso das carreiras políticas. 

Sem dúvida, constitui-se a oratória parlamentar, pelo improviso, paixão e dramati
cidade que leva em si, uma das mais vivas manifestações do gênio da humanidade e, no 
campo político, uma das mais eficazes formas de discussão e encaminhamento da nego
ciação política, importante instrumento também de conciliação e pacificação na busca 
incessante do consenso sobre os caminhos a seguir para a evolução das instituições. 

Com seus discursos parlamentares, Castro Pinto valorizou como poucos a atividade 
do Legislativo, transformando seu verbo em expressão viva a serviço deste Poder, onde 
não prosperam os impasses, contrariamente ao que ainda hoje afirmam muitos fanáticos 
e pragmáticos de todos os matizes. 

É no Legislativo que reformistas, como Castro Pinto, procuram adaptar, num es
forço continuado, as instituições políticas, econômicas e sociais de seu tempo às novas 
realidades emergentes, conduzindo os povos, na luta contínua em busca da evolução his
tórica, sem as devastações das revoluções e golpes de Estado. Nesse sentido, foi ele um 
símbolo do Legislativo brasileiro: o discurso reformista que levanta as soluções políticas, 
convence e pacifica as facções em luta. 

Sua primeira intervenção na Câmara dos Deputados ocorreu em 10 de agosto de 
1906. Não aguarda, como seria de se esperar, em face dos costumes parlamentares da é
poca, tema ou oportunidade especial para assumir a tribuna. 

Sua personalidade tímida, contrastando com sua figura de brilhante orador, é supe
rada pelo inequívoco prazer que sentia pela controvérsia característica do debate parla
mentar. Assim, é levado a fazer sua estréia na tribuna num obscuro dia-a-dia. Discutia, 
na ocasião, projeto de lei de interesse restrito, equiparando vencimentos de servidores de 
determinado órgão da saúde pública. 

Pressentindo o caráter discriminatório da proposição com relação à determinada 
categoria, apresenta emenda buscando aperfeiçoar o projeto de lei. Sua oratória, entre 
irônica e inflamada, logo extravasava os limites estreitos da matéria em apreciação. 

Numa simples intervenção, ao colocar argumentos para sustentação de uma emen
da de sua autoria, eleva os debates, passando a traçar considerações de caráter doutri
nário sobre seu entendimento do papel reservado aos parlamentares, considerada sua di
mensão maior de legisladores: 
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"Nós, legisladores, por um mal-entendido, procuramos cercar a nossa res
ponsabilidade de providências ocasionais, para exercer atribuições que nos são 
expressamente confiadas pela Constituição. Há nesta Casa uma certa corrente 
de opiniões a respeito de aumentos de vencimentos, para os empregados públi
cos, que, no meu humilde entender, não se compadece com a missão de legisla
dor, mesmo quando o caso é de interesse individual. 

Parece-me que, quaisquer que sejam os motivos de ordem financeira, se 
preside o pedido da mais humilde das viúvas de um militar falecido, um direito 
inconcusso, não temos que hesitar. Entre as exigências do orçamento e a justiça 
da parte, se temos o critério jurídico, se somos os representantes da vida jurídi
ca do povo, devemos estar de acordo com o direito que assiste a parte que soli
cita a nossa intervenção na espécie. 

O que não devemos estar é à mercê dos palpites, da maior ou menor força 
de caráter pessoal, que se dê aqui a estes projetos de caráter individual. O que 



devemos fazer é um estudo prévio; devemos estudar em casa a própria Ordem 
do Dia, em vez de nos guiarmos aqui por caprichos de ordem política e pessoal; 
devemos distribuir justiça, colocando-nos no papel de julgadores, que também 
o somos nesta hipótese. 

Negar justiça simplesmente pelo motivo de ordem financeira, quando a 
parte a tem, é o que absolutamente devemos fazer, porque, repito, somos aqui 
os mais diretos e imediatos representantes do povo brasileiro, nesta camada su
perior da cultura humana que é a vida jurídica." 21 

A inclusão deste trecho de seu pronunciamento de estréia tem como objetivo deixar 
clara sua preocupação constante em utilizar nos debates digressões que pudessem abrir 
perspectiva para a compreensão dos temas abordados, dentro de um contexto de idéias 
mais amplo. 

Como veremos, sua trajetória no Congresso Nacional não faz da oratória um ins
trumento de debates sobre temas pouco expressivos, de lutas de facções. Ao contrário, 
mantém-se sempre distante das questões políticas menores. 

Sobrepunha, ao seu talento de tribuno e à sua lealdade partidária, uma profunda 
ojeriza com respeito à forma como eram conduzidos, em regra geral, os debates políti
cos daquele início da República, voltados para as questiúnculas políticas estaduais, com 
as exceções que a História consagrou, em um Rui Barbosa, um Pinheiro Machado e ou
tros mais. 

Colocava a sua cultura, a universalidade de seu pensamento e sua capacidade de 
orador privilegiado sempre a serviço do exame de questões de fundo de natureza institu
cional, científica e temas sociais. Enfim, era um tribuno sempre ligado ao debate de ma
térias que objetivamente viessem a ter efetivo impacto na construção e aperfeiçoamento 
das instituições republicanas ainda em fase de estruturação. 

Entendemos que a fixação da imagem de Castro Pinto como orador, para a qual se 
têm voltado numerosos trabalhos existentes, sobre sua vida de homem público, apesar 
do mérito inegável desta face de seu talento, deixa a desejar, na medida em que coloca 
em segundo plano a essência de seu pensamento e de sua ação política, sem o que, certa
mente, hão marcaria tão fundamente sua passagem pela história paraibana e pelo Legis
lativo. 

Em Castro Pinto, a atuação parlamentar constituía-se um prolongamento de sua di
versificada formação intelectual, sobre a qual já nos detivemos anteriormente. 

Quando assumia a tribuna do Congresso Nacional, sua cultura e facilidade oratória 
o levavam a dissertar, dentro de um mesmo tema, sobre os mais diversos assuntos, desde 
que viessem a informar a compreensão do problema abordado. 

Apesar de seu ecletismo intelectual, não se limitava a análises superficiais, antes bus
cava introduzir, nO exame das matérias, conceitos e idéias visando a ampliar o horizonte 
das discussões, de forma a elevar o nível dos debates e alertar seus pares sobre ângulos 
esclarecedores ainda não abordados no problema. 

À exceção de seus discursos sobre a introdução do sursis no Código Penal, sobre a 
Instrução Pública no País e sobre a Anistia, os textos necessários à compreensão de suas 
idéias com referência a fatos e assuntos da época encontram-se dispersos em grande nú
mero de pronunciamentos improvisados no calor dos debates parlamentares. 
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Sua capacidade oratória, aliada a uma profunda e versátil formação intelectual, de
terminava seu método de atuação parlamentar. Não tinha por hábito preparar seus dis
cursos ou fazer anotações que os orientassem. Se algum assunto em debate o interessasse 
a ponto de despertar sua inteligência, pedia a palavra e, sem fugir à lógica da argumen
tação, dissertava amplamente sobre o mesmo, sempre acrescentando ao tema conside
rações de outra ordem que entendesse contextualmente relevantes. 

Em vista dessa forma de atuação parlamentar, ao discorrer sobre sua passagem pelo 
Congresso Nacional, entendemos que o melhor método de apresentação a se adotar será 
o de introduzir, progressivamente, os temas que abordou no plenário. 

Dentro· desta orientação, procuraremos repassar aos leitores alguns comentários 
sobre a essência das idéias que expunha, acompanhados daqueles trechos de seus pro
nunciamentos que consideramos mais significativos. Esta metodologia de exposição bus
ca facilitar aos leitores uma primeira visão de sua obra, levando, aos mais interessados, 
um roteiro seguro para o entendimento da totalidade de sua obra parlamentar que inte
gra este volume. 

É procurando valorizar menos sua erudição formal na exposição e mais o conteúdo 
de suas idéias e sua aguda percepção sobre os problemas de sua época que organizamos 
esta consolidação de sua fértil experiência parlamentar. Castro Pinto deixa-nos lições 
que permanecem atuais, mesmo até hoje. Era um doutrinado r e professor ao seu tempo e 
assim deve ser considerado, principalmente em sua passagem pelo Legislativo. 

A seguir, listamos alguns temas sobre os quais Castro Pinto fez sentir sua profunda 
e universal cultura humanística, assim como o caráter pedagógico de suas teses. 

- Sobre a República 

Muito já se falou das convicções republicanas e de sua luta como homem público 
em prol da efetiva implantação dos ideais da República no Brasil. Sua passagem pelo 
Congresso deixou-nos numerosos pronunciamentos em que proferia sua visão da Re
pública. 

Em 1906, o Deputado Pedro Moacyr debitava, àquilo a que chamava "anarquia re
publicana", o assassinato do Deputado Fausto Cardoso, de Sergipe, recentemente eleito 
pela oposição ao então Presidente do Estado, Guilherme Campos. Castro Pinto, inter
vindo no debate, dizia (Sessão de 29-8-1906, da Câmara): 
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"eu não tenho absolutamente nenhuma solidariedade em qualquer dos fa
tos que têm perturbado o curso normal dos negócios republicanos para o futu
ro que almejavam aqueles que o propagaram antes de 15 de novembro." 

"( ... )Em vez dos males inerentes à forma de Governo, como está praticada 
ou, pelo menos, como se acha estabelecida, nós devemos levá-los à conta desse 
período, ainda na transição (muilo bem!) dessa onda dissolutiva que desde 15 
de novembro tem acompanhado a vigência do regime republicano que tinha de 
substituir o regime decaído." 

"( ... ) Não! Não é o regime, Sr. Presidente, o culpado pelo que se vai dan-
do. 

São os homens; são os costumes" 

"( ... )Não se deve, pois, increpar o regime. Nós não precisamos reformar o 
regime em um país em que o maior fator de desordem, o maior mal, a causa a 



ma1s ev1dente das perturbações, o fomento mais constante da anarquia é a ins
tabilidade da lei." 22 

Na ocasião em que abordava o tema da anistia, sobre a qual voltaremos a falar, 
Castro Pinto, com aguda percepção, ;;tnalisa as revoltas que sobrevieram após a Procla
mação da República. 

Numa linha de interpretação histórica, ainda hoje atual, entendendo que muitos dos 
males das instituições brasileiras decorrem do fato de as mesmas haverem sido implanta
das de cima para baixo, sem a participação da sociedade, Castro Pinto considerava que 
as revoluções e revoltas que abalaram o País, logo após a implantação da República, não 
tinham sua origem nos males do regime, mas na forma como foi implantada a Repúbli
ca. 

Em Sessão de 11-10-1906, na Câmara, dava sua interpretação daqueles fatos: 

"Estas revoluções, Sr. Presidente, decorrem para mim de dois móveis prin
cipais: o primeiro porque, a 15 de novembro de 1889, a República foi um dom 
dos deuses. Nós não a fizemos, o exército nô-la deu (apoiados) e, sendo uma Re
pública feita assim, a enraização dessa árvore dá lugar a abalos tremendos, os 
quais, corram por conta deste ou daquele órgão da opinião pública, hão de se 
manifestar na sociedade em que o fato se deu ( ... )" 23

• 

Sempre em defesa das instituições republicanas, na sua firme posição de que o ideal 
republicano vinha sendo desvirtuado pelos homens e costumes políticos da época, seguia 
ele sua caminhada doutrinária, afirmando, quando emitia voto de pesar pela morte de 
João Pinheiro, que então presidia Minas (Sessão de 26 de novembro de 1908, da Câma
ra): 

"A grande crise é dos caracteres e, com a morte de João Pinheiro, a Re
pública, que tem os seus ideais consignados na sua Carta fundamental, na 
Constituição, sabe perfeitamente que o seu mealheiro de ouro, o seu lastro 
principal, está nos homens e nos caracteres, e que, em João Pinheiro, nós per
demos, a República perdeu, neste momento, um dos maiores patrocínios, que 
era o de um homem de bem. (Muito bem!) 

A justeza dos ideais, das aspirações, das necessidades republicanas, diz 
diante desse túmulo. A pátria republicana, desalentada, com as decepções do 
sistema, perde com um homem só o que com as promessas e palavras falazes 
não pode ressarcir." 24 

- Sobre a Anistia 

A Marinha não fora hostil à República, mas absteve-se de uma participação ativa 
nos acontecimentos militares que antecederam a derrubada do Império. 

Segundo Hélio Silva, 25 guardava esta arma recordação do prestígio que detinha no 
Império, em razão de sua heróica participação na Guerra do Paraguai. Assim, via com 
desencanto a afirmação do Exército como depositário maior do ideário republicano, sob 
a liderança férrea de Floriano Peixoto. 

Entre outros, este é um dos fatores determinantes da eclosão da Revolta da Arma
da, em 6 de setembro de 1893, que alinha parte desta força armada com os revoltosos fe
deralistas do Rio Grande do Sul - o objetivo comum era a derrubada de Floriano. A 
par disso, os monarquistas, vendo no movimento uma oportunidade de retorno ao poder 
monárquico, incentivam a revolta. 
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Floriano, com mão de ferro, domina os revoltosos, iniciando-se, logo após, as soli
citações de indultos e pedidos de reintegração da Armada. Esta fase da busca de pacifi
cação entre os revoltosos e o poder central continua presente ainda em 1906, 13 anos 
após, quando Castro Pinto inicia seu mandato na Câmara dos Deputados. 

Nesta fase, quando se discutia pedido de reintegração de um anônimo 19-Tenente da 
Armada, Castro Pinto introduz no debate a questão da Anistia e seu entendimento de 
que deveria ser aplicada sem reservas e como ato da competência exclusiva do Poder Le
gislativo, o poder político por excelência. Doutrinava sobre a matéria, em Sessão de 

11-10-1906, na Câmara: 
"O Congresso é o poder político; se há uma injustiça política, o Congresso 

é quem deve repará-la." (Apoiado.)" 26 

Referindo-se a apartes do Deputado gaúcho Pedro Moacyr, continuava ele sua lúci
da exposição: 

" ... nesses apartes dava sempre a entender que sou sectário, quer sob o 
ponto de vista da teoria, quer da prática, da anistia ampla em relação à revo
lução de 6 de setembro. Ê verdade e não preciso do 'quinau' dos que me ou
vem, porque sei, perfeitamente, que há anistia ampla e restrita, absoluta e con
dicional; ela, porém, não é um instituto jurídico, é uma medida política e obe
dece, como tal, às condições de tempo." 

"( ... ) Ora, temos hoje uma safra de anistias, que vêm desde 15 de no
vembro, impostas pelas circunstâncias de nossa política; mal esfriam os rescal
dos de Mato Grosso e de Sergipe, nós temos necessidade de anistiar, porque o 
evoluir de nosso país não pode ir sem esses elementos de concórdia e tolerân
cia." 

"( ... ) Devemos sufragar a anistia em lei que porá em olvido perpétuo os 
crimes políticos. Mais alto que o perdão e a misericórdia, a anistia é o esqueci
mento total. Discordiarium olvido sempiterna. 

É o esquecimento eterno de todas as discórdias; devem morrer no coração 
de todos ... " 27 

Posteriormente, em Sessão de 30-12-1906, voltava Castro Pinto ao tema da anistia, 
assunto que talvez deva ser considerado como sua maior intervenção política no Con
gresso, pelas considerações doutrinárias sobre o instituto, pela defesa da competência do 
Legislativo para sua concessão e pela interpretação amplamente liberal da medida. Dis
corria: 
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"É o esquecimento dos crimes políticos, é uma medida de caráter propria
mente político, na acepção mais ampla do vocábulo; e, neste caso, não deve ser 
confiada, conferida na boa doutrina, como não é na legislação escrita, no direi
to positivo, não deve ser confiada ao Poder Judiciário, nem ao Poder Executi
vo; mas, sim, ao Poder Legislativo, que, como imediata e direta emanação da 
soberania nacional, como representante mais próximo da opinião popular, 
pode resolver, de acordo com as circunstâncias, muitas vezes de ordem tão ínti
ma, que não se devem discutir largamente, de modo mais público e solene, leva
do, entretanto, por essa intuição que deve permanecer no ramo legislativo, este 
decreta semelhantes medidas, por considerações de ordem propriamente políti
cas." 2x 



- Sobre o Direito 

Sempre privilegiando em sua atuação parlamentar os assuntos de natureza técnica, 
enfim,aquelas medidas que viessem a sedimentar as bases estruturais do novo País que 
sonhava com o advento da República, preocupava-se profundamente com as questões 
do Direito, na busca de que a nova ordem jurídica e administrativa exprimisse com per
feição o ideário que abraçara. 

Versava seguramente e com espírito crítico a respeito das bases filosóficas que deve
riam informar os institutos jurídicos, em fase de constante revisão e adaptação aos novos 
tempos republicanos. 

Dissertava com absoluto domínio sobre a filosofia do Direito e os vários ramos do 
Direito Positivo, especialmente o Direito Constitucional e o Direito Penal. 

Entendia a Ciência do Direito, em seu sentido pleno, como ciência social profunda
mente integrada a todas aquelas disciplinas que tinham como objeto o conhecimento do 
fenômeno humano e da realidade social. 

Impressiona, principalmente à luz dos padrões atuais em que predomina a especiali
zação, como soube integrar ao conhecimento jurídico temas diretamente ligados á Filo
sofia, Sociologia e, até mesmo, à Psicologia, ciência ainda praticamente desconhecida no 
ambiente intelectual brasileiro do início deste século. 

Nesta linha, consideramos importante ressaltar sua contribuição nos estudos da co
missão que elaborava o novo Código Penal. Seu notável debate na Câmara dos Deputa
dos (Sessão de 18-6-1907) com Esmeraldino Bandeira sobre o sursis e o modo e os casos 
em que os juízes ou tribunais o poderiam conceder, deve ser considerado como um dos 
grandes momentos da Ciência Jurídica no Legislativo brasileiro. 

Ao leitor desavisado, sua posição contrãria à inclusão do instituto do sursis em nossa 
legislação, o situaria, à luz da criminologia contemporânea, numa posição paradoxal
mente conservadora, em se tratando de Castro Pinto, homem com idéias e posições sem
pre precursoras no seu tempo. 

Todavia, a leitura atenta das suas razões leva-nos ao entendimento de que a susten
tação da sua posição esteve sempre voltada para uma visão substantiva e integrada da 
Ciência Jurídica, defendendo o direito de modificações de caráter meramente circunstan
cial. Tinha sempre próximo que a estrutura da norma jurídica, sua filosofia e os fatores 
exógenos que a condicionavam é que viriam determinar a sua correta aplicação naquele 
estádio da sociedade brasileira. 

Concordava, plenamente, com a individualização legal da pena, aquela que a lei 
prescreve, considerada a maior ou menor responsabilidade do réu. Entretanto, discorda
va com veemência da individualização judiciária da pena, por entender que daria ao juiz 
poderes ilimitados para punir ou deixar de punir, como no caso do sursis. 

Sua posição baseava-se no seu entendimento de que uma das maiores conquistas da 
liberdade individual fora a lei escrita que havia acabado com o arbítrio do juiz. Nesta li
nha de raciocínio dizia ele em seu memorável discurso: 

"É de notar esta face no histórico da questão: foi uma conquista da liber
dade individual, da RevoluçãO de 1789, esta limitação do arbítrio do juiz." 29 
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Prosseguia, já então referindo-se à Lei das 12 Tábuas, primeira conquista da lei es
crita: 

"Os juízes da aristocracia, os patrícios, já não absolviam e nem condena
vam nos segredos e mistérios do santuário, mas eram obrigados a absolver ou 
condenar perante a lei escrita, porque a lei escrita é uma das mais belas con
quistas do espírito humano." 

"( ... )A individualização legal, nós a temos desde há muito. Na França, em 
1821 e 1832, principalmente, o legislador deu certo arbítrio ao juiz, dentro das 
circunstâncias agravantes e atenuantes. Demais, quer no Código de 1830, quer 
no Código Penal vigente, temos esta latitude, esta individualização legal da 
pena e, dentro desses limites, não há perigo quanto ao arbítrio do juiz; porque 
este tem por normas preestabelecidas as que a lei prescreve sobre a maior ou 
menor responsabilidade do réu, que terá a sua sorte agravada ou não, em face 
da própria lei. O acusado, com essa espécie de individualização da pena, conti
nua sob a égide deste princípio que é a pedra angular do sistema penal moder
no: não haverá crime nem pena que não estejam anteriormente definidos no 
Código. 

"Mas, a individualização judiciária da pena ( ... ) arma o juiz com todo o 
seu arbítrio. O juiz pode punir ou deixar de punir." 30 

Em outra parte, integra a sua posição contrária ao poder ilimitado, que seria dado 
ao juiz para a suspensão da pena, sua aguda percepção sociológica, colocando a suspen
são condicional da pena em seu tempo e no espaço geográfico, político e social dos diver
sos Brasis: 

"Temos várias magistraturas; há, atualmente, a magistratura nobre e a 
magistratura plebéia. A magistratura federal e a do Distrito Federal têm as 
condições de independência exigíveis. (Referia-se à aplicação do sursis.) E te
mos magistraturas pobres e, às vezes, perseguidas, anuladas. 

Uma magistratura assim não preencherá essa função tão delicada da sus
pensão da condenação." 

"( ... ) Quem não sabe que o juiz de direito da localidade de qualquer dos 
Estados não pode manejar a pena nas suas sentenças, senão respirando mal sob 
a pressão de seus correligionários? (Apoiados.) 

Quem não sabe que o magistrado é ainda político, ainda colabora conosco 
na orientação dos partidos, e, portanto, não pode ter esta soma de arbítrio que 
o projeto lhe que dar?" 30~ 

Nesse mesmo pronunciamento, ouscando melhor elucidar o debate, discorre longa
mente sobre a Criminologia em seu tempo, sobre as escolas de Lombroso, Garofalo e 
Ferri e, na análise da individualização judiciária da pena, refere-se a Saleilles, sob cuja 
inspiração filosófica havia sido elaborado o projeto. 

Reconhecendo em Lombroso o mérito de haver fundado a Criminologia moderna, 
situa-se, entretanto, entre os que, como Lacassagne, contradizem a Antropologia Crimi
nal lombrosiana pela sua radicalização, que conduzia o homem a um atavismo que o le
varia aos antropóides. Afirmava ele então: 
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"Lacassagne, representante da escola francesa, impugnou, levantou-se 
contra a Antropologia Criminal, que é a escola de Lombroso, dizendo que o 
crime tinha sua origem, seus fatores nos elementos sociais, e então Garofalo e 



Ferri, discípulos de Lombroso, aceitando algumas das vistas de Lacassagne, 
modificaram a escola antropológica, acomodando ao rigor dogmático do mes
tre italiano, de conformidade com essas tendências da escola francesa, ou antes, 
da escola de Lião." 31 

Referindo-se a Saleilles, com suas idéias de um "júri técnico", destinado a avaliar da 
periculosidade do réu, para efeito da suspensão da pena, revolta-se e ataca fu~d~mental
mente esta corrente, numa profissão de fé humanista sobre o fenômeno cnmmal: 

"Esta escola é perigosa, condenável nestes seus intuitos; e em nome da 
educação liberal do meu espírito, eu estarei sempre, aqui ou fora daqui, ao lado 
dos que combatem esta competência, de tribunais científicos em avaliar de mi
nha própria alma pelos sistemas de ordem equívoca, como a repercussão do 
ódio, do amor, da dúvida, na circulação sangüínea." 32 

Finaliza seu pronunciamento, colocando com clareza seu entendimento elevado de 
que a adoção do instituto do sursis por si só não viria a ter reflexos maiores sobre o 
problema da criminalidade, pois considera a medida como adjetiva, casual. 

Deixa clara sua convicção de que as raízes mesmas da criminalidade estariam justa
mente plantadas na marginalização social. Combater as causas, não os efeitos. Sintetica
mente, dizia: 

"Sr. Presidente, para combater a criminalidade é preciso que reorganize
mos o trabalho; em uma sociedade capitalista e burguesa, esta severidade da 
pena é realmente um pouco injusta nos crimes contra a propriedade; e nós não 
temos a coragem necessária para amparar o proletariado ( ... ) Nós o que deve
mos ter é a iniciativa das assistências." 33 

Fruto de sua decisiva defesa da posição contrária, o projeto voltou à Comissão, não 
sendo adotado, na oportunidade, o instituto do sursis. 

Esta extraordinária visão jurídica e sociológica ao adotar, à época, posição con
trária à suspensão da pena, pode ser imaginada se considerarmos que o sursis só veio a 
ser incorporado ao nosso Direito, bem recentemente, cerca de 70 anos após. Mesmo as
sim, sua adoção permanece como objeto de discussão e debate entre os juristas brasilei
ros - o que demonstra com clareza o acerto da posição de Castro Pinto. 

Em matéria constitucional, Castro Pinto não nos deixou um corpo teórico completo 
e acabado, mas muitas de suas observações sobre este ramo do Direito, integrando inú
meros pronunciamentos, acreditamos devam ser reproduzidas pelo seu conteúdo, atuali
dade e erudição. 

Em sua sustentação sobre a inconsistência da introdução do sursis em nosso Código 
Penal, Castro Pinto deixa-nos sua opinião sobre a competência legislativa dos níveis de 
Governo. 

Demonstrava, já naquele tempo, o entendimento de que muitas das distorções de 
nosso ordenamento jurídico, derivavam da excessiva simetria com que nossos legislado
res tratavam os fenômenos sociais em uma nação com desníveis sócio-culturais profun
dos. Era o divórcio de que ainda hoje se fala entre o Brasil legal e o Brasil real. 

Preconizava ele uma interpretação constitucional pela qual competiria à União le
gislar sobre as normas de direito substantivo, cabendo aos Estados baixar aquelas nor
mas de natureza adjetiva. Buscava, em sua sensibilidade, a adaptação de nossa norma 
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básica a um país cultural e socialmente diferenciado, uma legislação viva e aberta à dinâ
mica de uma sociedade, em transformação. 

Com base em sua sólida formação jurídica, afirmava então (Sessão de 18-6-1907, 
Câmara dos Deputados): 

"Vou expender uma opiniãó; e se essa teoria não proceder, ficam-me o pe
sar e a glória da originalidade em alguma coisa de arrojado em Direito Público. 

A meu ver, o critério para achar a linha divisória, em direitos substanti
vos, é a universalidade ou a variabilidade do instituto que se quer decretar. 
Uma lei· processual não pode produzir os mesmos efeitos no Rio Grande, na 
Paraíba ou no Território do Acre. Não se vê que essa lei tem a maior variabili
dade e, portanto, é de competência regional? 

A universalidade e variabilidade, no sentido relativo dos vocábulos, dão, 
a meu ver, a distinção entre as competências legislativas, federal e estadual, sob 
regimes políticos como o nosso e como o da Argentina. 

As leis do Código Civil, do Código Criminal, do Código Comercial, são 
as menos variáveis. O crime de furto pode e deve-se definir para o sertão do 
Ceará, para as fronteiras do Rio Grande do Sul, para a Capital de São Paulo, 
mas o modo como se deve processar o crime de furto deve divergir, conforme se 
legisle para os sertões do Brasil ou para seu litoral, no Rio de Janeiro, em Goiás 
ou nas fronteiras de Mato Grosso. Esse critério é que nos deve guiar para saber 
se é constitucional ou não tudo que vamos decretar." 

"( ... ) Eu não deixo de parte esse argumento de constitucionalidade para 
não cair sob a censura dos que nisso vêem o ecce iterum Crispinus. Mas não dei
xo de aproveitar o meu argumento sobre a inoportunidade da lei. A respeito 
desse critério de adaptabilidade essa lei pode-se adaptar ao Rio de Janeiro, mas 
não se adapta ao sertão da minha terra, é impossível nos sertões de Mato Gros
so; deve variar conforme o grau de adiantamento dos diversos núcleos de popu
lação do nosso país, é uma lei que, sob o ponto de vista político, pode ser aqui 
detectável e ali tolerável." 34 

Nesta mesma linha de raciocínio, posicionava-se ele no contexto do debate doutri
nário sobre rigidez ou elasticidade das normas constitucionais, a favor de uma interpre
tação elástica de nosso Direito Constitucional, corrente ainda hoje situada na boa dou
trina. 

Introduzia ele em seu magnífico discurso sobre a "Instrução Pública no País" consi
derações sobre a interpretação constitucional (Sessão de 24-9-1907): 
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"Dir-me-ão: não devemos legislar sobre ensino oficial. Por que um para
doxo constitucional como este na própria Constituição? 

Não, Sr. Presidente, V. Ex~ sabe perfeitamente que as leis têm sua elastici
dade. 

Ainda há poucos dias, no Senado, um dos espíritos mais sensatos e mais 
estudiosos, embora mais amigo da obscuridade, o Senador Meira e Sá, falou 
em elasticidade dos princípios constitucionais. 

A imprensa riu-se, embora delicadamente, da palavra elasticidade, mas 
este é um dos conceitos mais brilhantes do direito constitucional moderno." 



"( ... ) Sendo a letra a mesma, o espírito evolui. A vida política de um povo 
não pode ficar asfixiada dentro da forma estreita de uma disposição literal, se
ria o mesmo que admitirmos o gigante das águas a se desenvolver da concha de 
um molusco. 

É impossível, Sr. Presidente, que a vida política de um povo, cheia de peri
pécias, obedecendo à necessidade da vida interna, como da externa, esteja agri
lhoada ao rigor das interpretações literais da Constituição. 

O imperialismo de Roosevelt sucedeu ao exclusivismo de Washington sob 
as 110rmas legais básicas dos Estados Unidos. Nós mesmos, Sr. Presidente, te
mos exemplo a alegar, e eu posso perguntar à Câmara que é essa figura- Ter
ritório do Acre? Estudando o elemento histórico da Constituição, vê-se que a 
idéia do Território, de um dos projetos, foi abandonada na Constituição. 

Não devemos exigir que uma obra como a do Barão do Rio Branco se sa
crifique, só porque a Constituição desconhece o estabelecimento, naquela re
gião, de um governo sui generis, provisório, para o único fim da ordem nas no
vas fronteiras. E assim está se demonstrando que dormia o fato e não o princí
pio." 35 

Posteriormente, na sua passagem pelo Senado Federal, colocava, literalmente, "en
tre parênteses", a apologia do tribunal do júri, já à época objeto de ataques de setores 
mais conservadores do pensamento jurídico: 

"Entre parênteses, era o caso de se dizer aos que se deixam levar por esse 
motivo da corrupção do júri, que não é somente o júri que está corrompido e 
que neste caso tudo neste país deve ser reformado. Nós sabemos perfeitamente, 
sem fazer injustiça aos colegas que vestem toga, que a magistratura ainda não 
se habilitou pela diuturnidade de uma jurisprudência impecável e de uma con
duta escoimada de desacertos, a fim de assumir e absorver a missão do júri, e 
também sabemos que a exercitação do júri e de outras instituições liberais é o 
melhor e mais eficaz meio de educação cívica em qualquer país. O júri é um ex
celente meio para a educação cívica de um povo. 

Regularmente funcionando, expurgado de seus vícios, e sendo exercido 
pelo povo, o júri é um dos mais belos instrumentos de educação cívica que rece
bemos como um legado precioso da monarquia e que a República consagrou 
como tese insofismável entre os seus dispositivos constitucionais."36 

- Sobre o Poder Legislativo 

Castro Pinto, por diversas vezes, explicitou sua posição· firme na defesa da indepen
dência do Poder Legislativo em face dos demais. Seu entendimento era de que ao Execu
tivo competiria cumprir e administrar a legislação emanada do Legislativo. 

Todavia, deixa claro que a doutrina da independência dos Poderes da República não 
deveria ser considerada como um valor absoluto. A independência dos Poderes só teria 
sentido para ele se considerada dentro do conceito de harmonia entre os Poderes. Tal 
preocupação ele declina categoricamente em Sessão de 22 de novembro de 1909, do Se
nado Federal: 

"Sr. Presidente, é uma preocupação verdadeiramente metafísica, a da se
paração absoluta dos Poderes. Era talvez cabível e consentânea quando nós es-
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tudávarnos a Constituição de 25 de março pela teoria de Benjamin Constant; 
hoje, em vez de Poderes, nós devemos dizer, com mais acerto, órgãos do Poder 
Público, e a expressão não é simplesmente metafórica. E até, Sr. Presidente, 
essa separação seria melhor compreendida, tendo-se em vista o que se passa 
nos organismos vivos, onde a solidariedade mais íntima não obsta a diferen
ciação dos órgãos. 

Não levemos tão longe a idéia fundamental da separação dos Poderes 
políticos, de modo a não permitir a cada um deles senão o que se acha estrita
mente expresso nas leis. 

Desde que não_haja, contra a soberania de um desses Poderes, a invasão 
perturbadora que ~s Constituições previnem e proíbem, a colaboração de todas 
as autoridades públicas na m\lnutenção e no progresso das nossas instituições 
será a mais alta e benéfica prática do regime. Os Três Poderes não são acampa
mentos de forças inimigas em face urnas das outras." 

No que diz respeito ao comportamento do Parlamentar corno membro do Poder 
Legislativo, Castro Pinto tinha idéias próprias sobre os limites das imunidades diante do 
debate parlamentar e da fidelidade partidária. Considerava que o dever maior de um de
positário do mandato popular era com sua consciência e com a opinião pública. A este 
respeito deixou-nos estas palavras (Sessão de 23-8-1906, da Câmara dos Deputados): 

"Entendo que as imunidades parlamentares não devem cobrir a nossa pa
lavra, de modo a chegarmos aqui e invectivar impunemente, mas também não 
estamos num salão de senhoras onde só se pode dar um passo pedindo perdão a 
cada urna das suscetibilidades presentes." 

"( ... ) V. Ex• sabe que nesse caso, quando o assunto é fechado, pertenço à 
maioria da Câmara, aceito o conselho que ainda ontem nos dava, da tribuna, o 
inteligentíssimo e brilhante orador, Deputado pelo Estado de São Paulo, cujo 
nome peço licença para declinar, o Sr. Altino Arantes. Procurar em urna espé
cie de paralelismo de forças, achar a resultante entre meus deveres de cidadão e 
os deveres de membro da maioria. Há, porém, certos assuntos que não podem 
ser fechados, e este da instrução pública é um deles." 

"( ... )Não sei se é por um erro igual ao que se chama geocentrismo, nós da 
Câmara nos julgamos no centro do sistema planetário da política brasileira. 

O certo é que, porém, devemos andar de conformidade com tudo que lá 
fora, nesta zona da opinião pública, se opera a nosso respeito; e nesta Casa pa
rece que de certas questões, nós, representantes do povo brasileiro, não pode
mos absolutamente fazer questões fechadas; ... " 38 

Nesta ocasião, referindo-se aos debates travados no âmbito da Câmara, afirmou 
que os mesmos não deveriam vir a reboque do egocentrismo, conforme podemos obser
var nas palavras a seguir transcritas: 
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"Sr. Presidente, sinto que esteja roubando o tempo desta Câmara (não 
apoiados gerais); mas sou professor e aproveito sempre essas oportunidades 
para filosofar. 

. , Acho que nós, aqui da Câmara, com essas realizações, com essas ques-
tmnculas, quer dos Estados, quer das pessoas, não devemos estar a incorrer no 



que Max Nordau chama de "egotismo", para que não se julgue lá fora que es
tamos sofrendo, como em literatura, desse grave defeito de nos preocuparmos 
muito de nós mesmos."" 

- Sobre o Processo Eleitoral 

Em 1900, no objetivo de buscar sustentação para sua plataforma administrativa, 
Campos Sales procurou constituir uma sólida maioria parlamentar. Além da instituição 
da chamada "política de Governadores", em detrimento dos partidos políticos, introdu
ziu reforma regimental, no Congresso Nacional, pela qual o diploma dos parlamentares 
eleitos seria a Ata Geral das Eleições, assinada pelas juntas apuradoras. Estas juntas se
riam tidas como legais unicamente quando emanassem de municipalidades com as quais 
os Governos estaduais mantivessem relações oficiais. 

Este quadro, é fácil deduzir-se, deu margem a duplicatas de atas e fraudes de toda 
espécie. A ordem aos candidatos era a diplomação de qualquer forma. A Comissão de 
Verificação de Poderes, criada na ocasião, pelos critérios casuísticos que lhes foram im
postos, era forçada a reconhecer aqueles parlamentares candidatos dos Governadores 
dos Estados. 

Rosa e Silva, então chefe supremo da política pernambucana, de quem Castro Pinto 
viria posteriormente a ser contemporâneo no Senado, insurgira-se violentamente contra 
o que considerava uma forma de espoliação de candidatos regularmente eleitos. 

Posteriormente, em 1909, já Membro da Comissão de Verificação de Poderes do Se
nado Federal, Castro Pinto une-se a Rosa e Silva, em ação digna e corajosa, procurando 
introduzir critérios objetivos para a diplomação dos eleitos. 

Como ficou evidenciado no decorrer deste trabalho e, principalmente, pela sua 
atuação como Presidente da Paraíba, a luta de Castro Pinto pela verdade eleitoral foi 
uma constante em toda sua vida pública. Assim o fez também no Congresso em muitos 
pronunciamentos, quando membro da citada Copüssão. 

Em Sessão de 27 de agosto de 191 O, após longa exposição doutrinária sobre o con
ceito de ato nulo e anulável que merece ser consultada pelos cultores do Direito, Castro 
Pinto propugnava por uma atuação mais direta e objetiva da Comissão de Poderes na 
elucidação de fraudes eleitorais: 

"Mesmo quando não haja interessado no processo de verificação de pode
res, a não ser o diplomado, mesmo quando não haja contestação, o dever do 
Senado ou da Câmara, no caso de dúvida sobre a procedência real da ata au
têntica ou da ata falsa, é promover a elucidação ·da dúvida. 

Pode acontecer que uma autêntica, aparentemente legal, seja uma falsi
dade, e das mais acuradas; e pode também acontecer que, não obstante os 
vícios de uma autêntica submetida ao exame do poder verificador, a eleição 
também tenha ocorrido com toda a regularidade, e isto mesmo se possa consta
tar por outros documentos: boletins, certidão do livro em que foi transcrita a 
ata da eleição etc. 

É preciso notar que nem as eleições, nem os papéis, nem as atas que são 
submetidas a julgamento definitivo, dependem apenas da iniciativa das partes, 
para que se decida afinal. Pode haver contestantes ou pode deixar de haver. O 
nosso dever aqui, na verificação de poderes, é respeitar a liberdade das urnas e 
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o direito do voto; é tornar líquido o diploma, respeitar a vontade do eleitorado, 
tal gual ele se manifestou."40 

Referia-se ele, ainda, à forma e aos objetivos que entendia válidos para a condução 
dos trabalJws da Comissão de Verificação de Poderes: 

"Nós, aqui, devemos, antes de tudo, indagar o que houve de verdade no 
pleito eleitoral, haja ou não contestação, para só admitirmos em nosso seio os 
eleitos do povo, os delegados da maioria dos eleitores que concorreram às ur
nas."~1 

Na sua passagem pelo Governo paraibano ele irá, na prática, exercitar seu ideário 
apaixonado em busca da idoneidade do processo eleitoral, sobre o qual nos detivemos 
no capítulo anterior. 

-Sobre o Nordeste 

Tendo adotado como norma para sua atuação parlamentar não abordar assuntos 
que evidenciassem uma visão restrita e provinciana dos problemas, pouco referia-se a 
questões locais. Entretanto, não se afastava do debate quando estivessem em jogo os in
teresses maiores de sua Paraíba e do Nordeste, desde que o tema se situasse no contexto 
mais amplo dos problemas nacionais. 

Nesta linha de atuação vale ressaltar seu pronunciamento (Sessão de 26-6-1909) no 
Senado Federal, sobre o problema da seca em seu Estado e no Nordeste em geral. 

Desta intervenção, fica-nos, como brasileiros, uma profunda frustração causada 
pelo fato de que opiniões lúcidas como a de Castro Pinto, ainda em 1909, sobre o comba
te às secas, não tenham tido apelo para nossos homens públicos, até mesmo em nossos 
dias. Falava-nos ele, à época, do fenômeno e aconselhava soluções ainda hoje atuais: 

"Venho bater na mesma tecla. Não só como representante, como filho e 
morador da Paraíba, não posso absolutamente, durante as Sessões Legislati
vas, silenciar a respeito de um assunto que para mim, paraibano, e para todos 
os que moram na região assolada pelas secas é de suma importância."42 

Levantava sua denúncia contra a má aplicação de recursos, a descoordenação e a 
falta de uma política definida, de longo prazo, por parte do Governo Federal, para atuar 
sobre o problema da seca: 
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"Antes de tudo, quase que me inibia de vir à tribuna falar deste assunt.o à 
consideração de que um dos obstáculos para que a população do Norte al
cançasse esse desideratum é a desmoralização dos serviços, devido aos rebenta
verbas, aos sinecuristas, aos engenheiros improvisados e ao desmazelo adminis
trativo, que veio, como herança mórbida, dos costumes da Monarquia e que se 
agravou infelizmente na República. 

Mas a culpa é menos dos que são estritamente responsáveis por esse ne
gócio nos respectivos Estado"s, do que do Governo Federal." 

"( ... )Quando vemos a França cuidar de coisas análogas na Argélia e nas 
suas possessões longínquas, é lastimável que o Brasil, desde que se constituiu 
como nação independente até hoje, nã·o tenha resolvido um dos assuntos capi
tais de política interna, que é a organização de serviços como este; para comba
ter de modo definitivo os efeitos da seca, em uma zona que, preenchida esta 
condição, seria a mais próspera do Brasil. (Apoiados. )"43 



Mais adiante, referia-se à profundidade do drama da seca, numa clara percepção do fe
nômeno social adverso que se desencadeava periodicamente sobre o homem nordestino; 
a migração forçada, a fome, o desemprego: 

"V. Ex~, Sr. Presidente, me dispensará e o Senado também, de recorrer à 
musa que me bafejou nos tempos acadêmicos, para fazer aqui a descrição senti
mental dos horrores que passam os habitantes daquelas zonas, os lares abando
nados, a interação econômica desorganizada, desorganizada também a insti
tuição da família, que é a base da sociedade; o êxodo de cidade em cidade, de 
Estado a Estado, e esta contribuição anual, terrível, que nós, habitantes dessas 
terras, nos habituamos a pagar ao Acre, para onde mandamos 90% de nossos 
patrícios válidos, em tributo da morte, simplesmente para dar lugar às riquezas 
efêmeras da praça de Manaus e de Belém, tendo como único resultado mostrar 
ao estrangeiro que onde chega o cearense - ainda é um nome apelativo -, 
chega o instinto da soberania nacional, chega o instinto do amor ao terri
tório."'' 

E, continuava ele, em sua apologia do nordestina, de sua fortaleza perante a adver
sidade da seca: 

"Não. Quero referir-me ao homem, considerado como elemento econômi
co, que é o principal, mas como elemento prático e elemento étnico. Patriótico, 
porque as fileiras do exército estão na maioria constituídas pelos filhos do Nor
te, esses homens para os quais peço auxílio da Constituição, esses a quem é to
cado especialmente defender o território nacional e a honra de sua bandeira. 
São eles que estão morrendo de fome!" 45 

Finalizava sua participação no debate, solicitando, em nome dos valores republica
nos, uma solução definitiva para o problema: 

"Concluo a minha despretensiosa palestra, fazendo votos para que, daqui 
em diante, se inaugure uma verdadeira política republicana, para a solução de 
vários problemas, entre os quais o de acabar com esta calamidade periódica 
que é a infelicidade de minha terra, que é a vergonha da República. (Muito 
bem! Muito bem! O orador é cumprimentado)." 46 

Infelizmente, se vergonha da República era, esta vergonha permanece até nossos 
dias, mas fica aqui o registro da oração de Castro Pinto, 70 anos passados, em defesa lú
cida de uma política definitiva para acabar com as conseqüências da seca no Nordeste. 

Era de seu feitio, não reclamava em busca do paternalismo conjuntural e irrespon
sável, ia à essência do problema, pedia diretrizes sólidas e estruturais para sua solução. 
Aliás, traço marcante de todas suas intervenções no Congresso Nacional. 

- Sobre a Educação 

Deixamos para o final deste.capítulo a atuação parlamentar de Castro Pinto nas ~is
cussões sobre a reforma de Instrução Pública no País por considerarmos este seu mawr 
momento no Congresso Nacional. 

Era um apaixonado pelo tema, porquanto fora, durante toda sua vida pública até 
então, primordialmente, um educador, no Liceu da Paraíba do Norte e no Pará. 
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Discutia-se, na ocasião, em Sessão de 24 de setembro de 1907, da Câmara dos 
Deputados, 0 Projeto de Lei n9 242, de !907, que veio a dar origem à Lei Orgânica da 

Educação de 1911, a chamada Reforma Rivadávia Corrêa. 

Dentro do ideário republicano reivindicava, então, para a sociedade brasileira, por 
uma educação nacional renovada. 

Buscava o projeto uma escola secundária da qual se eliminaria a influência do Esta
do, deixando-a a cargo da iniciativa privada. 

Na discussão da matéria, Castro Pinto, reflexivamente, coloca suas idéias sobre as 
funções do Estado na República que, pela sua atualidade, merecem ser reproduzidas: 

"Há funções propriamente ditas, funções essenciais que o Estado não 
pode delegar ( ... ) e há funções acidentais, impropriamente ditas, funções em 
cujo exercício o Estado pode entrar cumulativamente ou mesmo nós podemos 
as compreender, sem as preencher."" 

Falando das funções essenciais, dizia-nos: 

"Não podemos conceber o Estado, confiando a particulares, quer sejam 
indivíduos, quer sejam associações, a polícia, a higiene, a diplomacia, a jus
tiça."" 

Quanto às funções a que chamava acidentais, as dividia naquelas que diziam respei
to à solidariedade social e ao interesse individual: 

"Mas as outras funções, as que eu chamei de acidentais, ou impropriamen
te ditas, são as que dizem respeito ao progresso social. E ainda faço uma dis
tinção: o progresso social pode-se dividir naquilo que diz respeito à solidarieda
de social e naquilo que diz respeito ao interesse individual. 

Quanto à solidariedade social, temos as estradas de ferro, telégrafos, cor
reios, viação pública, a navegação, tudo que não tem no estímulo do próprio 
interesse individual a segurança da sua manutenção e garantias de seu desen
volvimento. As outras funções são as que dizem respeito ao interesse indivi
dual, adstritas à agricultura, indústria e comércio."49 

No que diz respeito ao interesse individual, Castro Pinto não considerava a regra da 
abstenção do Estado como absoluta: 

"Quanto ao interesse individual, porém, Sr. Presidente, a regra é a 
abstenção na indústria, na agricultura e, principalmente, no comércio. Isso, po
rém, não é absoluto, em que pese aos teoristas; ... " 

"( ... ) Nada mais prejudicial em direito público, do que o dogmatismo in
tratável de certas escolas, procurando submeter a verdade dos fatos positivos 
ao despotismo de tantas máximas consagradas." 50 

Estas observações de Castro Pinto sobre as funções do Estado ao introduzir o tema 
da Instrução Pública o colocam, ainda no período áureo do laissez-faire, dentro das mo
dernas correntes hoje consagradas que põem em relevo as funções supletivas do Estado 
no que se refere a iniciativa privada. 

No assunto objeto desta súmula do seu pensamento- a Educação-, Castro Pinto 
situa o ensino nas fronteiras daquela atividade social que requer, ao mesmo tempo, a 
ação do Estado, dentro dos marcos da solidariedade coletiva, e o interesse privado. Seria 
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úma daquelas atividades que considera como funções acidentais do Estado, na qual ele 
viria a ter um papel supletivo: 

"O ensino não pode ser uma função propriamente do Estado; o ensino 
quase não é entre as funções que dizem respeito ao progresso, uma das que afe
tam diretamente a solidariedade social. O ensino está nas fronteiras daquela 
atividade social, que ao mesmo tempo demanda a solidariedade coletiva e 0 in
teresse particular."5 1 

Para Castro Pinto, o Estado poderia perfeitamente substituir o particular na edu
cação intelectual, mas não na educação moral na qual sua participação seria perturbado
ra. Dizia, textualmente, falando dos limites da participação do Estado na educação: 

"Esses limites estão na própria divisão tripartida da educação: a intelec
tual, onde o Estado pode perfeitamente substituir o particular; a educação mo
ral, onde o Estado é incompetente, nulo ou perturbador; e a física, onde só 
pode ser indireta." 52 

Além desta divisão da educação, àquela época preocupava-se Castro Pinto com a 
educação para o trabalho, sugerindo fosse oferecido à juventude o exercício de "artes 
manuais". Era sua visão progressista de reabilitar o trabalho manual, ainda considerado 
pelas elites de então como um resquício da escravidão: 

"Se eu tivesse a liberdade de dizer umas tantas coisas da tribuna, como 
tem feito alguns colegas, diria que, se esta democracia tivesse o senso de sua au
toridade, em vez de introduzir a pretexto de educação física nas escolas pri
mária e secundária a acrobacia e outras coisas semelhantes, deveria ensinar aos 
nossos concidadãos na primícia e na juventude o exercício das artes manuais 
( ... ) porque o trabalho neste país foi organizado pela escravidão, e hoje, que 
ainda temos esta mancha original em nosso meio social, devemos reabilitar o 
trabalho ... " 53 

Em sua posição arraigadamente liberal, entende que o ensino laico adotado pelo 
Poder Público para as escolas oficiais, em face do momento histórico de separação da 
Igreja do Estado e, ainda, do princípio constitucional da liberdade profissional e de pen
samento, na prática constituía-se em um equívoco, como salienta: 

"O ensino oficial leigo é uma grande mentira e o professor não é uma má
quina de que se faça parar certa peça, que é a consciência do indivíduo, parare
produzir mecanicamente o programa oficial." 54 

Reconhecia ele então a impossibilidade de um ensino neutro, destituído de ideolo
gia, seja religioso, seja filosófico, problema ainda hoje objeto de debate entre os educa
dores. 

A idéia predominante no projeto de reforma, no que diz respeito à competência dos 
níveis de Governo em educação, era a da indispensabilidade de um acordo da União 
com os Estados e Municípios, principalmente para o ensino primário. 

A opinião de Castro Pinto é contrária, entendendo que a reforma do ensino nacio
nal, desenvolvendo um trabalho coordenado entre os três níveis de Governo só para o 
ensino primário, não levaria a nada. Fazer acordo com os Estados para desenvolver o 
ensino secundário não representaria para ele uma invasão da autonomia destes, como al
guns entendiam: 

"O projeto estabelece o acordo com os Estados e Municípios a respeito do 
ensino primário. Realmente o ensino primário é o mais necessário, mas, quem 
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acredita neste país que o Governo possa, com seus recursos orçamentários, me
diante fiscalização verdadeira, espalhar o ensino primário por todo o país? So
mente por onde é menos necessário, nas capitais dos Estados!" 

"( ... ) Se é mais necessário o ensino primário nem por isso deixa de ser in
dispensável o acordo com os Estados, a respeito do ensino secundário." 55 

Entendia que não haveria invasão da autonomia dos Estados, no fato de a União le
gislar sobre o ensino secundário e superior e fazer acordos com os mesmos para manter 
certa uniformidade no ensino. 

Percebia com clareza que uma legislação de ensino secundário e superior peculiar a 
cada Estado levaria à desordem e à anarquia do ensino no País, contrariando medidas de 
unificação da educação nacional. Dizia: 

"Vamos ver como a anarquia resultará do ensino secundário dos Estados, 
com efeitos em todo território nacional. Os legisladores do Estado "A" voltam 
ao passado: exames parcelados( ... ) Outros Estados quererão, excluindo o ensi
no clássico, a preponderância do estudo de matemática. 

Em outros, podemos figurar bacharéis com três anos, em outros com 

dois." 5
' 

Em sua proposta de um ensino secundário e superior proposto nacionalmente pelo 
Congresso, sendo executado pelos Estados e particulares, através de acordos UniãojEs
tados dentro de um trabalho coordenado, entende como fundamental a necessidade de 
uma fiscalização. 

Sua concepção de fiscalização é impressionantemente atual, muito semelhante à que 
hoje se propõe a supervisão e inspeção escolar. Dá à fiscalização um caráter de orien
tação normativa da filosofia da educação nacional e de uma pedagogia que depende não 
de programas de ensino, mas de comportamentos, de métodos, de formas de desenvolvi
mento da educação integral. 

Ressaltava que a uniformidade dessa fiscalização deveria ir ao encontro das con
dições próprias de cada região, conforme se tratasse de meio agrícola, industrial ou co
mercial. 

Observava, ainda, em seu impressionante discernimento, que o ensino secundário 
deveria ser profissional e propedêutico, organizado de forma a exercitar a atenção e ob
servação do aluno, conduzi-lo a autonomia crítica. 

Como Pinheiro Guimarães, via, no ensino secundário, não um simples curso prepa
ratório subjugado aos interesses do acesso aos cursos superiores, mas deveria ter um fim 
em si mesmo: preparar o aluno para a vida. Neste particular, antecede-se em 54 anos à 
Lei 5.692/71, que introduziu o ensino profissionalizante. 

Conclusões 

Acreditamos que nesta pequena antologia da atuação parlamentar de Castro Pinto 
tenhamos conseguido apresentar aos leitores a riqueza, a versatilidade e a profundidade 
de sua trajetória parlamentar que, sem dúvida, serviu para consolidar seu pensamento 
político-institucional mais tarde exercitado em sua passagem pelo Executivo da Paraíba. 

48 



A leitura atenta de sua obra parlamentar permitirá redimensionar seu valor, seu es
forço, na obra de construção dos institutos básicos do Brasil Republicano, em especial 
no Direito, na Educação e na renovação dos costumes políticos. 

Os assuntos selecionados, os textos transcritos, são representativos de suas idéias, 
de sua oratória parlamentar e de seu pensamento político-econômico-social. A maior ou 
menor ênfase dada a este ou aquele assunto deve ser compreendida em face de menor ou 
maior familiarização deste autor com os diversos assuntos selecionados. 

Em Castro Pinto, seus discursos falam por si. A nós, seus exegetas, ficam as even
tuais incompreensões ou omissões a respeito da sua obra. 

Ficam-nos, de sua passagem pela vida pública, seus sonhos liberais de implantação 
da verdadeira República, no contexto de uma sociedade política, econômica e social
mente hostil ao seu ideário progressista e renovador que, pela incompreensão da pre
gação de homens como Castro Pinto, veio a conduzir-nos, vinte anos após, à noite do 
Estado Novo. 

Diria, concluindo este ensaio, que, com a renúncia de Castro Pinto à vida pública, 
em 19 I 5, perdeu o Brasil e, em especial, a Paraíba, um daqueles brasileiros que pelas suas 
convicções políticas e morais de vasta e profunda erudição, ainda em muito po
deria ter contribuído para a realização do potencial histórico deste país. 
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Sessão de 15 de al(osto de 1906 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, não é de modo algum por exi
bição oratória que venho conversar com a Câmara sobre o assunto que se deba
te; é porque estou convencido de que atrás das feições incolores, aparentemente 
inócuas do texto, há nele o velho programa das condescendências latitudinárias 
em matéria de instrução pública. 

Este projeto, Sr. Presidente, tem, nada mais, nada menos, por objetivo tor
nar indefinido o estado mai precário a que podia chegar a instrução pública em 
nosso país. (Apoiados.) 

E porque eu faço parte do magistério brasileiro, e porque entendo que, 
apesar do abandono em que se acha esta questão, ela constitui, ao menos sob o 
ponto de vista prático, sob o ponto de vista de suas conseqüências e resultados, 
o problema salutar da regeneração do Brasil, como sempre aconteceu em qual
quer outro país, venho ocupar nesta hora atrasada da Sessão a atenção de meus 
colegas para expender considerações de ordem geral sobre um assunto de tanta 
relevância. 

V. Ex? sabe que no ponto de vista da explanação teórica, quer nas confe
rências literárias, quer nos congressos, na imprensa diária, nos livros, nos rela
tórios e até nas próprias reformas legislativas, não há assunto que tenha sido 
mais debatido; e, entretanto, digamos com franqueza e pesar, sejamos os pri
meiros a dar testemunho de que não houve ainda serviço público que tivesse de
caído tanto como a instrução pública sob o nosso regime, por circunstância de 
fato, é verdade, mas a realidade é que atingiu a um verdadeiro estado de mi
séria. 

Para os espíritos dogmáticos, para os sectaristas; o remédio, a solução ra
dical seria a liberdade ampla e absoluta do ensino com o seu consectário, a li
berdade profissional ampla e absoluta. Mas, parece que para escarmento destes 
teóricos, principalmente daqueles que seguem à risca a opinião de Spencer e ou
tros apóstolos do selfmade man, parece que a lição dos fatos é a mais eloqüente
mente desoladora, porque basta fazer um confronto dos institutos de ensino su
perior, a cargo da União, com as tais academias livres, para nos convencermos 
de que a liberdade de ensino em nosso país tem sido o mais solene e o mais de
plorável de todos os fracassos. 

O Sr. João Luiz Alves - Não é tão absoluto assim. 
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O SR. CASTRO PINTO -Não sou absoluto em coisa alguma, acho que 
a relatividade é hoje a base conceitual de todos os que pensam e, no caso, o 
tema é de uma relatividade mais acentuada, porque o assunto é complexo e va
ria conforme circunstâncias várias de tempo e lugar. 

Mas, Sr. Presidente, em certas academias livres, algumas, digo eu, ressal
vando as que se acham na altura de seus fins, poder-se-ia inscrever a legenda
academia da ignorância; condição de matrícula- não saber nada e não ter jei
to para aprender mais; porque são verdadeiras fábricas de fósforos. 

Estamos soldando o elo da nossa geração da maneira mais deplorável sob o 
ponto de vista da cultura mental. (Há apartes.) 

Eu me refiro especialmente ao ensino livre, porque realmente assim é. 

Compare V. Ex~ os alunos que saem das Escolas de Medicina e Politécnica 
desta Capital com os ,alunos que deixam as Escolas livres de Direito do Ceará e 
do Pará e verá que diferença existe entre eles quanto ao aproveitamento. ( Apar
tes.) 

O Sr. Justiniano Serpa - Não é capaz de indicar um escândalo que se te
nha dado no Pará. 

O SR. CASTRO PINTO - Mencionei as academias do Ceará e do Pará 
porque é voz geral estar, nesses dois estabelecimentos, o corpo docente na de
pendência dos alunos, cujo número de matrícula, para subsistir a academia, não 
deve descer aquém do mínimo estatuído em lei, do que resulta uma situação 
desvantajosa para a leal e exata observância das exigências legais e das princi
pais condições do ensino. (Apartes dos Srs. Justiniano Serpa e Deoclécio Cam
pos.) 

Sr. Presidente, V. Ex~ vê que o assunto está despertando a atenção da Câ
mara; que ele não é proporcional à exigüidade da matéria do projeto. 

O Sr. Justiniano Serpa -Aparteio V. Ex~ porque está individualizando. 

O SR. CASTRO PINTO - Individualizo, refiro-me aos fatos positivos, 
sim, porque devemos ter a coragem de nossas opiniões, porque não devemos ser 
escravos submissos das fórmulas convencionais. 

O Sr. Justiniano Serpa - E devemos ter a coragem da justiça. 

O SR. CASTRO PINTO- Não há maior simpatia do que a que me pren
de à ilustrada representação do Pará, mas não posso, em atenção às formulas de 
cortesia e às obrigrações de coleguismo, mentir às minhas mais vivas e arraiga
das convições. 

O Sr. Deoclécio Campos- Quanto ao Pará a I~ turma forma-se este ano. 

O SR. CASTRO PINTO- O que consta, como já fiz sentir, é que no Pa
rá, como no Ceará, a existência desses institutos de ensino depende do número 
mínimo de alunos exigido por lei, e por isso a própria congregação e o Governo 
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estadual condescendem até no terreno criminoso das aprovações escandalosas. 
(Protestos dos Srs. Justiniano Serpa e Deoclécio Campos.) 

Se as minhas expressões muito tangencialmente foram acordar melindres 
de uma suscetibilidade quase metafísica da representação do Pará, eu as retiro 
imediatamente. 

Eu dizia que a causa do ensino não pode ser entregue ao critério das insti
tuições particulares, porque a liberdade do ensino tem sido um verdadeiro fra
casso entre nós. 

O Sr. Pedro Moacyr- O relatório do Sr. Ministro do Interior consigna a 
mais profunda desmoralização nesses estabelecimentos. 

O SR. CASTRO PINTO - Não nos deixemos iludir pelas aparências. 
Mesmo nos estabelecimentos em que se apregoa uma certa seriedade aprende-se 
pouco e mal. 

As condições econômicas desses cursos, dependendo imediatamente da fre
qüência dos alunos, só uma rigorosa fiscalização determinaria a eficácia e a re
gularidade tão recomendáveis na propagação do ensino, qualquer que seja o 
seu grau, desde as primeiras letras até aos cursos superiores. (Diversos apartes.) 
Não creio nos louros dos que se distinguem em condições de tanta facilidade, a 
não ser excepcionalmente. 

Essas águias das academias que parecem abalar em um largo vôo para o 
futuro são, afinal de contas, sábios que ignoram o vernáculo, desastrados em 
ortografia. Sei isto perfeitamente, porquanto sou professor há muitos anos. 

Mas, dizia eu, Sr. Presidente, a União, o Estado, na acepção mais ampla da 
palavra, não pode abandonar um serviço de caráter tão importante como seja o 
ensino público em nosso país. V. Ex~ sabe que o ensino superior não é somente 
para fazer engenheiros, bacharéis e médicos, mas é também para dotar o País 
dessa camada seleta e culta, que, sob o ponto de vista político, ecnômico e so
cial, tanto repercute e influi em nosso meio, qualquer que seja o rumo da nossa 
civilização. 

É preciso que engenheiros, bacharéis e médicos, além de competentes em 
suas profissões, constituam a camada pensante e dirigente de nossa terra; nós 
sabemos que quanto mais adiantado for o bacharel, o médico, o engenheiro, não 
excluindo as outras classes, partícipes na obra comum de nossa prosperidade, 
mais facilmente se realizarão as aspirações grandiosas do povo brasileiro e mais 
amplos se abrirão os horizontes de um progresso real, neste país. 

Se a União pudesse incorporar todas as academias livres, prestaria um 
grande serviço à causa da regeneração do ensino;. faria um grande benefício, 
porque penso que este serviço da cultura do povo não pode ficar simplesmente 
à mercê dos esforços dos particulares. E para que o Governo possa ter estabele
cimentos de curso superior com o desejado aproveitamento deve atender à or
ganização dos estudos secundários. 

59 



O Sr. Afonso Costa - Apoiado. É a base de tudo. 

O SR. CASTRO PINTO - A este respeito faço, porém, uma distinção. 

Peço a V. Ex~ e à Câmara que não vejam em minhas palavras o tom de 
dogmatizar, propósitos de doutrinar, porque estou apenas expendendo o muito 
de leitura e de observação próprias nesta matéria. 

A instrução secundária preenche dois fins. Ela é ou complementar e defini
tiva, terminando a carreira encetada no ensino primário; é a do ensino profis
sional, que, em todos os seus múltiplos ramos, é uma instrução completa, que 
eu desejaria a mais derramada em todo o País, educando tecnicamente as clas
ses sociais, tornando positivamente aptos e competentes os que se dedicam às 
profissões várias, de odontologia, de farmácia, de agronomia etc., nos liceus de 
artes e ofícios, nas escolas práticas de comércio e de indústria, enfim, em todos 
esses cursos que nos outros países são condições da idoneidade profissional, 
desde o mais humilde mister. 

Ou ela é o que se chama ensino propedêutico; este não se pode confundir 
sem graves inconvenientes nos estudos concernentes àquela primeira parte. 

No ensino propedêutico temos ainda, como um survival, o processo dos 
preparatórios; basta uma leitura, mesmo uma noção de catálogo a respeito da 
classificação de ciências, para se condenar de olhos fechados esse obsoleto e 
anacrônico sistema de preparatórios e de exames parcelados. 

O Sr. João Luiz Alves - E não se pode seriá-los? 

O SR. CASTRO PINTO- Isto é o que se chama um remendo novo em 
fazenda velha. 

O Sr. João Luiz Alves - Não, já existiram. 

O SR. CASTRO PINTO - Houve uma tentativa de coordenação lógica, 
nos preparatórios, subordinando-se, não o estudo propriamente dito, mas o 
exame de certas matérias ao antecedente de outras. 

O Sr. João Luiz Alves dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO- V. Ex~ dá-me a honra de uma resposta? 

Como se podem seriar ciências entre as quais há verdadeiras lacunas sob 
ponto de vista lógico e dialético? (Apoiados; apartes.) 

Entre as matemáticas elementares e a história natural, por exemplo, sem os 
intermediários, não há seriação perfeita. (Apartes.) 

Das matemáticas elementares para a física, sob o ponto de vista da se
riação, faltam as matemáticas superiores. 

Os preparatórios, como os temos, ainda não obedecem a um plano filosófi
co. Mas não é só do sistema dos exames parcelados que ressalta 0 inconvenien
te por todos os sentidos. E por isso vamos fazer uma ligeira consideração sobre 
esse exame. Antes de tudo notemos o caráter aleatório dessa natureza de pro
vas. 
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Um estudante na prova oral tira um ponto sobre paralelas, e na prova es
crita sobre perpendiculares e oblíquas, e como sabe estes dois pontos, tem nota 
boa, está aprovado em geometria porque a sorte o favoreceu. 

O Sr. João Luiz Alves- O mesmo pode se dar com os exames seriados. 
Depende da desídia dos examinadores. 

O SR. CASTRO PINTO- Se V. Ex~ esquece-se de que no regime ginasial, 
o exame é subsidiário às cadernetas dos professores, os quais conhecem de per
to os seus examinados, que foram os seus alunos e cujo merecimento se acha, 
em regra, verificado nas respectivas notas durante o ano letivo. Quanto à desí
dia, o argumento prova demais, porque, assim, não há sistema que preste. 
(Apoiados.) 

O Sr. João Luiz Alves - Todos eles são bons, desaparecida a desídia. 

O SR. CASTRO PINTO - Não me consta que haja um país no mundo 
em que ainda existam os exames parcelados, tais como os praticamos no Brasil. 

O exame parcelado é uma instituição anexa ao chamado curso de humani
dades, reforma antenapoleônica, filha do critério escolástico, resíduo da Idade 
Média. 

Antigamente, quando na França se fazia a cultura social, a cultura dos sa
lões e da burocracia, era pelo ensino das humanidades que se educava o indiví
duo. (Trocam-se apartes.) 

O Sr. Manoel Fulgêncio- V. Ex~, o relator da Comissão e muitos outros 
desta Casa aqui estão educados pelos exames parcelados. 

O Sr. Teixeira Brandão - Isso não é argumento. 

O SR. CASTRO PINTO - Muitos homens se tornaram eminentes na 
ciência com a geometria de Euclides, e muitos outros sabiam matemática antes 
do advento de Descartes, Leibnitz e Newton; não obstante, hoje não se aprende 
como naqueles tempos. 

Já vê o honrado Deputado que a sua observação não procede. 

O Sr. Manoel Fulgêncio- A questão é de bons professores e fiscalização 
nos exames. 

O Sr. João Luiz Alves - Não há dúvida. 

O SR. CASTRO PINTO- Vamos à apreciação de um outro elemento, a 
situação moral do examinando, que, desconhecido quase sempre pela comissão 
julgadora, pode achar-se tão emocionado, que seja vítima de um verdadeiro fe
nômeno de inibição, incapaz de responder à mais trivial das perguntas, ou pro
ferir disparates, de que está cheia a história anedótica desses exames. 

Vou agora, Sr. Presidente, referir-me ainda a um outro elemento de cri
tbrlo, nos exames parcelados - a função do examinador. O examinador é um 
juiz e às vezes um carrasco; ou deixa-se levar por simpatias de ordem doutri-
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nária, ou deixa-se levar pelas relações de ordem pessoal, ou, então, coloca-se no 
posto da guilhotina, único meio que encontra para, forrando-se a grandes es
forços, salvar a moralidade. 

São inúmeros os casos de prepotência e injustiça devidos ao humor do exa
minador que, nas épocas de exames parcelados, tem de enfrentar legiões de ins
critos, vindos de todos os pontos do País. 

O Sr. Afonso Costa- Na Paraíba, os escândalos foram tais, que o Gover
no Imperial se viu obrigado a suspender os exames. 

O SR. CASTRO PINTO- Na Paraíba, no Rio Grande do Norte e em ou
tras capitais. 

O Sr. Manoel Fulgêncio - Tudo está na fiscalização. 

O SR. CASTRO PINTO - Semelhante estado de coisas, já intolerável, 
agravou-se com a reforma da madureza. 

O estudante, com o apoio dos pais e dos que lhes fazem as vezes, invoca o 
pretexto da iminência da madureza, para engrolar os exames parcelados. 

Nas épocas marcadas por lei, dá-se a mais curiosa e pitoresca das mi
grações. É o mercado dos exames, uma ignomínia. Os ginásios e colégios ficam 
desertos; crescem os proventos de ensino remunerado, mas só nos dois meses 
em que mais ou menos se passa uma época de exames, e o tempo necessário 
para atemorizar-se o programa de pontos. 

Se não me deixam passar, diz o estudante, lá vem a madureza; e a pretexto 
deste pavor, de Aníbal ad portas, que é o exame de madureza, vem a maior cau
dal de escândalos que tem havido na instrução pública. 

Mas, Sr. Presidente, há remédio para isso? 

Há, simplificando, fiscalizando e, sobretudo, racionalizando o ensino. 

Primeiro que tudo, simplificando. 

Este regime vigente é um regime de transição, é um regime anfíbio, impos
to pelos que, com saudade dos estudos clássicos, não tiveram ainda a coragem 
de implantar neste País o ensino verdadeiramente científico; porque se o aluno 
quiser saber latim a fundo, se quiser ir ao grego, se quiser ainda chegar ao hebrái
co, e até ao sânscrito, que o faça; mas a obrigação do Estado não é ter estabele
cimentos onde se aprenda tudo, e sim o que é necessário para habilitar aos cur
sos superiores, sem falar no outro ramo da instrução secundária- o ensino pro
fissional. 

Há muitas matérias, há excesso de trabalho mental, muito latim e muita 
geografia; há um ano em que o ensino ginasial se compõe, se não me engano, de 
18 matérias; é uma confusão mental, verdadeira. 

E daí dois males: um que é agravar a neurastenia do clima, a nossa debili
dade de raça, de que se fala a todo momento. 
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Ora, essa debilidade é intensamente agravada por esse excesso de estudo, 
por esse surmenaRe cerebral; o estudante sai para o curso superior com o 
cérebro extenuado, infringindo-se desse modo a pedagogia moderna, a higiene e 
a ginástica do espírito. 

E depois, sob o ponto de vista qualitativo, ainda não está bem organizado 
o ensino ginasial. Querem um exemplo? Vamos à lógica; a sua primeira parte, 
que é a dedutiva, não é mais do que a reprodução da lógica de Aristóteles, a ca
duca e irrisória arte da dialética, pelo silogismo em todas as suas variantes. E a 
gramática do raciocínio, irmã da retórica e da poética, banidas do ensino, é tão 
improfícua como elas. 

Na segunda parte, que Hamilton, Stuart MilJ e A. Rain desenvolveram, há 
a apreciação dos métodos. Como o aluno dos cursos liceais, de acordo com a lei 
brasileira, pode entender dos métodos da matemática superior, se a não estu
dou? Como entender dos métodos respectivos às ciências que só enganam, se 
houve essa profunda solução da continuidade? 

Mas, Sr. Presidente, o que no curso liceal, como o temos, se torna mais 
condenável é o método, o irracional método mnemônico, segundo o qual se men
taliza para aprender, dando à memória o papel da força inicial, quando ela é 
uma resultante, incumbindo-se a essa faculdade o encargo de colher e assimilar 
noções, quando ela é, para as demais, o depositário dos resultados obtidos. 

Em vez do método crítico e científico, procurando educar o raciocínio, 
para dar pensadores e homens de ação, os nossos professores educam de prefe
rência a memória dos alunos; as conseqüências são o que nós presenciamos: a 
tara nacional, manifestada na retorizagem e na teorética, alimenta-se e recru
desce, aumentando o número dos doutrinários e dos declamadores, dos que não 
sabem pensar senão dizendo muito, e que só sabem pensar pelo que lêem no úl
timo livro que importamos. 

Aquilo que, na França, Gustave Le Bon e outros verberaram, como vi
ciação da inteligência, como processo antinatural de educação, acarretando, en
tre outros males, a passividade do raciocínio e da repugnância aos trabalhos in
telectuais, é, no Brasil, a coisa mais censurável e prejudicial em questão de ensi
no. 

Os professores ministram conhecimentos a seus discípulos de um modo ar
tificial, por injeção, e das piores, porque é feita no espírito, contra a sua tendên
cia natural de só aceitar, como elemento de raciocínio, aquilo que passar pri
meiramente pelo seu sentido, conforme a velha fórmula latina. 

É isso, com uma enorme sobrecarga de matéria, que devemos simplificar. 

Que necessidade temos nós, por exemplo, de aprender de cor toda a geo
grafia? E por que toda? 

A não ser em um dado caso, para a minha profissão de legista, não preciso 
ter a minha cabeça completamente cheia de geografia. 
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A geografia é das primeiras letras, do ensino primário superior, ou, então, 
aprende-se nos cursos especiais, como nas escolas de comércio a geografia eco
nômica. 

O latim não deve ocupar o espaço que tem nos programas. Aos 13 anos de 
idade não se tem senso crítico para avaliar as peregrinas belezas de Horácio e de 
Virgílio; nem todos são privilegiados, como Victor Hugo, para se familiariza
rem com a literatura clássica. O latim deve, no curso propedêutico, limitar-se ao 
estudo complementar da língua vernácula, na qual também se deve incorporar 
o estudo da literatura. 

Ainda tendo em vista a distinção que faço entre o ano secundário definiti
vo e complementar, ou ensino profissional, abrangendo letras, ciências e artes, e 
o ensino propedêutico, que é de transição para os cursos acadêmicos, entendo 
que se deve também reduzir o estudo de línguas, de modo que o aluno saiba tra
duzir, e bem, o francês e o inglês, ou o alemão. 

O ideal é que o estudante aprendesse o mais possível; mas esse ideal, entre 
nós, deu resultados contrários. Hoje, com programas muito mais extensos, 
aprende-se muito menos do que sob o regime passado. 

Quanto à cadeira de lógica, já me externei. 

Quando se fundou a República, havia no curso de humanidades a cadeira 
de filosofia. 

Depois de 15 de novembro, sob os auspícios de Benjamin Constant, espíri
to altamente científico, a quem naturalmente repugnou ficar com esta herança 
da monarquia, que seria uma sobrevivência morta, no conjunto das disciplinas 
escolares, apareceu a sociologia, uma ciência que muda com os sistemas, e que 
muitos pensadores, como Tobias Barreto, acham puramente hipotética. 

Depois, veio a história da filosofia, como se fosse possível saber a história 
de uma ciência, desconhecendo esta. 

E do mesmo modo que baniram a sociologia, de que ninguém sabia a ver
dadeira, se a de Comte, se a de Spencer, se a de Roberty, foi posta de lado a his
tória da filosofia. 

Veio então a lógica; mas a lógica, como eu disse há pouco, desdobra-se em 
duas partes: a primeira parte é o que se chama ciência escolástica, a lógica aris
totélica, uma velha puerilidade. A outra é filha da mesma preocupação que pre
sidiu à reforma da madureza. 

E acha-se no programa, talvez devido a Sílvio Romero, para opor séria re
sistência à invasão do credo positivista na organização do ensino no Brasil, 
como foi o tentame de Benjamin Constant, criando a cadeira de Sociologia. 

Como é que o estudante, no estudo dos métodos científicos, objeto da lógi
ca, pode entender de física e química, se ele apenas se limitou a decorar os méto
dos que serviram de degraus àqueles se ele não perlustrou todas as matemáticas, 
porque as matemáticas não são apenas as elementares? 
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Como, pergunto eu, apreciar os métodos de experimentação, de nomencla
tura, classificações etc., sem conhecer os métodos anteriores, o de geometria 
analítica e cálculo? 

Pelo programa ginasial passa o estudante de matemática concreta para a 
física, química, sem ter estudado geometria analítica, cálculo, mecânica e astro
nomia. No estudo da lógica indutiva, memoriza servilmente o que se relaciona 
com essas ciências. 

Se ele apenas decorou, há de saber de outiva. Seja um Castellar, a falar bo
nito; há de ser tido como um dos exemplares mais belos da inteligência brasilei
ra, mas um decorador vulgar. 

Qual será o remédio? O remédio, como já o expus, é reduzir o ensino pro
pedêutico, a cargo da União, às suas funções características, limitando-o aos 
seus fins que são, especialmente, a educação do raciocínio, através das ciências 
fundamentais. 

Em física, em vez de se lhe meter na cabeça o Ganot, deve-se lhe ensinar o 
quantum satis. Nas matemáticas deve aprender, sobretudo, o que diz respeito ao 
método dedutivo. 

Na astronomia devem aprender o método da observação, desacompanha
do de todas as contingências relativas à física e à química; na física vai aprender 
a experimentar, em vez de decorar, porque só assim teremos um homem com as 
noções do que é a experimentação, só assim teremos o nosso órgão de seleção, 
na vida mental, porque teremos raciocínio educado pelo mais científico dos mé
todos. Na química aprenderemos a nomenclatura, que no ensino entre nós con
vertem em uma taxa pesada na corvéa penal da memória; na história natural 
tem de se aprender a classificação, método de comparação, de que precisamos, 
mesmo aqui, quando fizemos legislação comparada, desconhecendo quase sem
pre a mesologia das reformas a adotar no País. 

Na história universal, ou antes, na história da civilização, o aluno vai co
nhecer, o método da filiação, de que também necessitamos, os legisladores, a 
fim de que não legislemos sem consultar os precedentes da questão, visto como 
não há adaptação fora das leis fatais da herança, e trazer para o Brasil refor
mas, viáveis em outros países, mas em desacordo com às nossos precedentes, é 
contrariar, em vez de favorecer a nossa evolução político-social. 

Isto é o essencial no curso prepedêutico: falta-me dizer alguma coisa sobre 
a especialização de certas matérias, conforme o curso superior a que se destina 
o aluno. 

Se o estudante se dedica à engenharia, tem necessidade de completar os 
seus conhecimentos de matemáticas, física e química. 

Se o aluno quer ser médico, deve completar os seus conhecimentos em físi
ca, química e história natural, principalmente. 
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Aquele que se dedica ao estudo do direito, tem necessidade de completar os 
seus conhecimentos em latim, não para aprender a literatura latina, porque ele 
não tem discernimento para isso. 

Tenho a franqueza de declarar que até hoje não pude compreender a arte 
poética de Horácio; e é isso que nos dão a estudar aos 11 anos de idade! 

O estudante de Direito precisa de história, deve aprender mais história, a 
das instituições. Na antecâmara do curso superior, ele precisa de história, não 
história decorada, de fatos, de nomes próprios, de datas, que não é mais do que 
uma torrente impetuosa que não deixa vestígios senão da degredação do 
cérebro, mas a história das instituições, para que o estudante, penetrando no 
curso de direito, não vá esbarrar com a Filosofia do Direito, ciência, aliás, que 
no meu entender é um enxerto. (Apartes.) 

A ciência da Filosofia do Direito resulta da. própria apreciação racional do 
curso especial de direito. 

Filosofia do Direito nós fazemos todos, lendo qualquer disposição dos Có
digos Penal e Civil, desde que confrontamos aquelas teorias com todos os mais 
elementos que formam o nosso critério, as várias noções que temos das outras 
ciências. 

Filosofia do Direito é a que fazemos quando interpretamos, quando inda
gamos até onde vai o alcance da lei, quando consultamos a história do dispositi
vo que se discute. Mas, filosofia especial do direito - se eu não tivesse medo de 
incidir outra vez no crime de descortesia- eu diria que é uma verdadeira pata
coada. 

Não há Direito sem Filosofia, quero dizer, sem a apreciação do sentido da 
lei escrita. O mais é redundância. 

É verdade que Comte fala em Filosofia primeira e depois em filosofia de 
cada uma das ciências (apartes); mas não é isto. A Filosofia do Direito é um 
grande barulho de metafísica na cabeça do estudante que acabou de filar os pre
paratórios. 

Mas não nos desviemos do assunto, que eu já dilatei com estas digressões, 
no intuito de provar a necessidade de simplificar o programa dos cursos liceais 
no que importa ao ensino propedêutico. 

E, dir-me-ão que é preciso ir além da educação do raciocínio. Sim; não de
vemos descurar a educação das faculdades de expressão. No nosso caso, isto 
fica reduzido ao estudo da língua, e não da gramática, onde o pedantismo insu
portável dos professores torturam a inteligência do aluno com a mais pesada 
das erudições; e, não obstante, depois de tanta gramática, o estudante não sabe 
redigir uma carta. 

Eles aprendem muita coisa; mas fazer da linguagem a expressão completa e 
acabada do que sentimos e do que pensamos, não sabem. 
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Um Sr. Deputado - Hoje o ensino da Gramática não é considerado essen-
cial. (Há outros apartes.) 

O SR. CASTRO PINTO - Pois, Vieira precisava saber Gramática? 

Sabia a língua, e ainda hoje é o mestre dos mestres. 

Quem não aprender a língua em seus segredos, pelo manejo dos bons escri
tores, pode saber gramática como quiser, e ser o mais desazado, falando ou es
crevendo. Nós vemos que muitos dos nossos melhores oradores e mesmo jorna
listas, em todo o século passado, não sabem fazer a colocação dos pronomes, e 
o infinito pessoal é a coisa mais deploravelmente usada no Brasil. 

Agora, Sr. Presidente, vou falar sobre a madureza. 

Em primeiro lugar ele, como o entendem, é impossível, porque nós não te
mos o direito de impor a universalidade de conhecimentos à cabeça de nin
guém. (Apartes.) A simultaneidade dos conhecimentos, no exame, embora de 
um modo geral, será, pelo menos no Brasil, iludida na prática. 

Entendo que perante os estabelecimentos superiores é que se deve prestar 
esse exame que é exame de idoneidade, no qual o matriculando mostra que se 
acha apto a freqüentar o curso. · 

O Sr. Afonso Costa e outros Srs. Deputados dão apartes. 

O SR. CASTRO PINTO - Defendo apenas as conclusões do parecer. 
Mas V. Ex~ dê-me um pouco de atenção. 

Perante uma comissão na Escola de Medicina, por exemplo, o aluno vai fa
zer o exame de madureza. 

Antes de tudo precisa prevenir uma objeção; dir-me-ão: mas esses lentes 
não estão, em regra geral, habilitados a examinar cada uma das matérias cons
tantes do programa liceal. 

Mas não é uma sabatina final de preparatórios que deve ser o exame de 
madureza, mas a prova cabal de que o estudante possui o grau de cultura men
tal, o critério científico, indispensável a quem pretende cursar as academias. 
(Apartes.) 

O SR. CASTRO PINTO- Deixe-me V. Ex~ conduir. Antes de tudo, Sr. 
Presidente, é preciso saber que não se vão fazer um exame de madureza, como se 
fosse o exame de um curso completo de humanidades. 

O Sr. Afonso Costa dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO- V. Ex~ dá licença. Estes exames se fazem deste 
modo. (Trocam-se apartes entre os Srs. Odalberto Pereira e Afonso Costa. O Sr. 
Presidente reclama atenção.) 

O Sr. Pedro Moacyr- Vamos ouvir o orador. 

O SR. CASTRO PINTO - Posso continuar? 
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O Sr. Odalberto Pereira- Isso foi lembrado em relatório do diretor da Fa
culdade de Medicina da Bahia. 

O Sr. Afonso Costa - E não é novidade. 

O SR. CASTRO PINTO - O estudante na Faculdade de Medicina, por 
exemplo, tem de saber traduzir correntemente o inglês e o francês. 

O Sr. Afonso Costa - Se se submeter ao exame de madureza ... 

O SR. CASTRO PINTO - Perdão. O nobre Deputado quer concluir an
tes de mim os argumentos que ainda não deduzi. 

O Sr. Pedro Moacyr- O orador tem outro ponto de vista. 

O SR. CASTRO PINTO - Posso continuar? Mas, dizia eu, o estudante 
tem que saber o inglês e o francês. (Apartes do Sr. Afonso Costa.) 

Em síntese, é exato, mas sabendo a matéria. Pergunto ao nobre Deputado 
que me está aparteando: se fosse examinador em um exame de física ou quími
ca, de que modo faria as perguntas ao examinando? Como perguntar em síntese 
e avaliar as respostas do aluno? 

O nobre Deputado como argüiria um estudante em um exame de madure
za, segundo o programa do ginásio? 

O Sr. Afonso Costa dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO - Absolutamente não, porque a síntese não dis
pensa a análise: não se pode fazer a síntese de uma matéria sem que se a co
nheça a fundo. (Apoiados; apartes.) 

Pergunto ao nobre Deputado, relator do parecer, que perguntas faria a um 
examinando, segundo a madureza, como ele se acha instituído em nossas leis, 
sem obrigar o examinando a ter presentes todas as noções do curso respectivo? 

A madureza, na acepção inequívoca da palavra, só é praticável, e do modo 
mais suave, pelo estudo das ciências fundamentais, especialmente pelo estudo 
dos métodos de cada uma delas, de maneira a aparelhar, em um processo orgâ
nico de ensino concreto e intuitivo, o intelecto do estudante. 

A madureza, com o ensino misto e lacunoso, de ciências e línguas, de acor
do com o programa do ginásio, é, por mais habilidade dos examinadores, um 
peso esmagador para o estudante. 

Que se deseja com a madureza? Conhecer da idoneidade científica do alu
no. Pois bem, isso só se pode conseguir pelo estudo seriado das ciências básicas. 
Educado convenientemente o raciocínio, não será preciso submeter à prova a 
memória. 

Em face do regime estatuído, que perguntas, no exame de madureza, faria o 
nobre Deputado em Química? 

O Sr. Afonso Costa - Conforme o ponto. 
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O SR. CASTRO PINTO - Havia de responder como? Pelo questionário? 
Havia de responder com perfeitó e inteiro conhecimento da matéria, ou então 
estava inteiramente inabilitado. (Apartes.) 

Sr. Presidente, todas estas considerações são verdadeiramente ociosas. 
Digo com Gustave Le Bon que a dificuldade não é de programas, é de métodos; 
há uma necessidade ainda mais palpitante, é a de professores, o que é encargo e 
dever da administração, do Poder Executivo. 

Enquanto não tivermos um Ministro que, à frente da instrução pública, 
empenhe o seu patriotismo para regenerar este país pela sua base mais essencial, 
que é o ensino, todas as palavras pronunciadas nas conferências literárias, nos 
congressos científicos, todas as reformas legislativas não passarão de verdadei
ras cenografias inúteis e prejudiciais, porque trazem para a causa do ensino isto 
que já domina no espírito do autor do projeto - a descrença no progresso da 
instrução, a ponto de fazer uma pessoa montar guarda na sepultura dos exames 
parcelados, como se fosse o caso de descrer da reforma, porque ela não foi cum
prida. 

Enquanto não houver um professorado digno, enquanto não houver um 
Ministro que, à testa desse serviço, se empenhe em regenerá-lo, havemos de ser 
sempre um país ridículo por excelência, olhando para o progresso pelos olhos 
dos outros povos. 

São as minhas últimas palavras de protesto contra o que, neste assunto, te
mos tido no nosso país, principalmente depois da República. 

Nesta terra ainda não houve um desclassificado que, por falta de idoneida
de para qualquer outro mister, não fosse aproveitado para professor e até para 
fiscal. · 

Não façamos ensino sem termos em vista o professor; do contrário, prega
mos no deserto. E isto depende das administrações honestas e bem intenciona
das. 

Ê ao Poder Executivo, da União e dos Estados, que compete esta missão. 

E este foi hoje o meu principal intuito - levantando desta tribuna, como pro
fessor que sou, este protesto solene contra a invasão da politiquice naquilo que 
devia ser o mais sério dos problemas da vida nacional -, o ensino público. 
(Muito bem! O orador é cumprimentado.) 
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Sessão de 24 de setembro de 1907 

O SR. PRESIDENTE- Concedo a palavra ao Sr. Deputado Castro Pin
to, que já está inscrito. 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, eu não venho fazer um discur
so, venho, apenas, estabelecer uma conversa a respeito deste assunto; e não ocu
pei a tribuna reservada especialmente para debates desta Casa, mesmo de pro
pósito, para não dar um tom de solenidade às minhas palavras. E depois 
inscrevi-me para falar em primeiro lugar, nesta discussão, por tática; aqtti, nesta 
Casa, têm assento pessoas que são verdadeiros mestres neste assunto. Não cos
tumo, mesmo por expansão humorística, render homenagem gratuita a quem 
quer que seja, e declinando nomes, rendo justiça perfeita àqueles que a mere
cem. 

Nesta Casa, Sr. Presidente, podem falar sobre instrução pública, um Tei
xeira Brandão, que é laureado na matéria; um Passos de Miranda, que tem estu
dos perfeitos sobre o assunto e soube tirar partido de sua eloqüência, impondo
nos admiração, principalmente em debate igual ao que enceto, nesta tribuna; 
um Afonso Costa, que escreveu seu voto em separado o qual, pode-se dizer, é o 
ponto principal de consulta para todos aqueles que quiserem informar-se per
feitamente sobre este assunto; um José Bonifácio, um Dunshee de Abranches, 
Sr. Presidente, que é um benemérito do ensino, não somente pelo critério com 
que sabe encarar estas coisas como pela independência com que, nestes tempos, 
sabe olhar para uns tantos interesses, covardemente agachados ao lado das si
tuações políticas. 

São tanto mais despretensiosas estas considerações quando se trata de um 
assunto debatidíssimo. Será, desde a instituição das universidades da Idade Mé
dia até hoje, assunto que tenha ocupado a atenção pública, e, há mais de um sé
culo, na imprensa e na tribuna, tanto no estrangeiro como neste país, é o da ins
trução. 

Atualmente todos falam sobre instrução pública. 

Ora, havendo esta demasiada explanação, que vem fazer mais um orador? 

Mas, V. Ex~ sabe, eu sou professor. Este ano é a segunda vez que ocupo a 
tribuna. Na primeira tratava-se da reforma do Código, e eu, tendo sido durante 
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largo tirocínio promotor público, alistei-me entre os oradores, na ocasião. Ago
ra, pertencendo ao magistério, inscrevi-me de novo para a discussão. 

Agora pertenço ao magistério; é natural que sendo Deputado, sem de
monstração de açodamento pela palavra falada, venha também tratar da ma
téria. 

Matéria, aliás, Sr. Presidente, que eu sei como é difícil, porque todos falam 
sobre instrução pública, mas é um assunto que antes de tudo tem dois aspectos: 
classificação de ciências e psicologia do ensino. 

A classificação de ciências é uma verdadeira enciclopédia, não a enciclopé
dia barata de Larousse, o almanaque, a enciclopédia que tem recomendado mui
tos talentos de nossa terra, mas o conjunto das ciências fundamentais, como as 
souberam cultivar Spencer e Comte. 

Não tenho a pretensão de possuir este requisito; mas, como outros, que 
também não têm, falam de instrução pública, eu me julgo no direito de falar. 

A psicologia do ensino não é uma simples palavra, no torneio das novida
des elegantes, que nós importamos da Europa. 

É preciso saber não somente o que podemos esperar do nosso professor 
quanto à sua capacidade, como do nosso aluno, do aluno brasileiro quanto à 
sua receptibilidade, receptibilidade que, antes de tudo, é uma questão de saúde 
cerebral; é esta a questão importantíssima de saber quanto comporta a capaci
dade do trabalho do nosso aluno. É uma das questões mais importantes para 
suscitar-se. 

Sr. Presidente, eu não apresento emendas, porque sou um pouco descrente, 
e quase que podia começar pelas palavras com que brilhantemente terminou o 
honrado Deputado que me precedeu tratando do orçamento da Fazenda: refor
mas e reformas, e tudo no mesmo. 

É o caso de perguntar: é por falta de reformas que o ensino público tem de
caído? 

Mas não sou descrente em absoluto; creio em alguma coisa, no clama, ne 
cesses! 

Relatórios! De que servem relatórios? Mas o relatório do Sr. Dunshee de 
Abranches abriu uma nova era na mentalidade brasileira a respeito do ensino. 

Falando como eu falo aos colegas, principalmente das Comissões, eles, se 
quiserem tomar em consideração as minhas pobres palavras que as tomem para 
ulteriores modificações no projeto, de acordo com as idéias aventadas no correr 
da discussão. E tratando-se de um projeto de lei, onde só se firmam as bases, 
sobre as quais vai o Poder Executivo calcar, com amplas faculdades de organi
zação, a reforma do ensino, o Governo poderá se dignar de aproveitar do deba
te o que julgar conveniente. 

Segundo ouvi de um dos mais ilustres colegas, hoje regulamento, em direi
to moderno, é um prolongamento da lei. 
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Discordo um pouco, porque nesse caso esta opinião me dava lugar a tirar 
uma ilação: se o regulamento expedido é um prolongamento da lei, o Parlamen
to, o Poder Legislativo, é um prolongamento do Executivo necessariamente. 

Entretanto, não sou daqueles que se querem dizer constitucionalistas. 

Constitucionalismo pode ser sinônimo de bisantismo, de gramaticice, de 
exegese e acho que devemos zelar os interesses constitucionais até certo ponto. 

Acho que S. Ex~, o titular da pasta do Interior há de ter a latitude neces
sária para, sobre as bases que o Congresso lhe oferecer, edificar o mais belo dos 
monumentos que, de conformidade com o pessimismo do ilustre representante 
do Rio Grande do Sul, não há de ser definitivo, porque é questão de reformas. 

E eu faço votos para que esta reforma não seja mais uma espécie de imi
tação do passado, este amor que nós temos ao nosso próprio nome, mesmo de
pois do túmulo e isto não seja mais uma pirâmide erguida às glórias de quem 
quer que seJa. 

São os votos que eu faço. 

Comecemos pelo art. 19: abordemos a questão do acordo. 

Para mim, Sr. Presidente, o acordo é a idéia fundamental e original do pro
jeto. 

Se ele não viesse com essa idéia, seria mais uma brilhante esterilidade legis
lativa, das que enchem os nossos anais. 

Mas, trata-se do acordo e, antes de tudo, eu pergunto: há uma questão de 
Direito Constitucional? 

Parece que não. Se se tratasse de uma permuta, de uma concessão, de uma 
delegação, das atribuições propriamente dos três poderes constitutivos, quer da 
União, quer do Estado, como órgãos do Direito que são, eu me oporia desde já. 

Realmente, não só em virtude do sistema e do espírito das nossas leis, 
como da própria Constituição, literalmente interpretada, nós não podemos, Es
tado e União, nos permutar, delegar, fazer acordos a respeito das atribuições 
características do exercício de qualquer dos três poderes que constituem a sobe
rania e um e outro caso. 

Mas, antes de entrar na análise da própria Constituição, permita, V. Ex~ 
que eu faça uma ligeira explanação sobre Direito Público. 

Funções do Estado. 

Há funções propriamente ditas, funções essenciais, funções que o Estado 
não pode delegar, funções sem as quais não podemos absolutamente conceber 
essa entidade jurídica, esse resultado da evolução histórica dos povos- o Esta
do-, e há funções, acidentais impropriamente ditas, funções em cujo exercício 
o Estado pode entrar cumulativamente ou mesmo nós podemos o compreender, 
sem as preencher. 
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Ora, as primeiras, aquelas sem as quais, não podemos conceber esta idéia 
- o Estado - dizem respeito à ordem pública: estabelecer as bases do nosso 
Direito, aplicar a justiça, manter a ordem, quer pela higiene, quer pela polícia, 
representar em todos os seus detalhes e conseqüências a entidade internacional, 
que é o Estado, quer na diplomacia, quer considerada a questão sob outro qual
quer aspecto, não há dúvida que é uma função propriamente de ordem pública. 

Não podemos conceber o Estado, confiando a particulares, quer sejam in
divíduos, quer sejam associações, a polícia, a higiene, a diplomacia, a justiça. 

Mas, as outras funções, as que eu chamei de acidentais, ou impropriamente 
ditas, são as que dizem respeito ao progresso social. E ainda faço uma dis
tinção: o progresso social pode-se dividir naquilo que diz respeito à solidarieda
de social e naquilo que diz respeito ao interesse individual. 

Quanto à solidariedade social, temos as estradas de ferro, telégrafos, cor
reios, viação pública, a navegação, tudo que não tem no estímulo do próprio in
teresse individual a segurança da sua manutenção e garantias de seu desenvolvi
mento. 

As outras funções são as que dizem respeito ao interesse individual, adstri
tas à agricultura, indústria e comércio. 

Qual é a regra de ação do Estado? 

O Estado, em regra, tem ação absoluta no que diz respeito às funções de 
ordem pública. · 

Quanto ao progresso social, ainda há uma distinção: o Estado influi, mais 
ou menos, conforme a iniciativa particular. 

lar? 

Em matéria de Correios, é regra que o serviço corre por conta do Estado. 

Mas, é absurda a idéia de tal serviço cometido à própria iniciativa particu-

Do mesmo modo, o Telégrafo. Quanto ao interesse individual, porém, Sr. 
Presidente, a regra é a abstenção, abstenção na indústria, na agricultura e, prin
cipalmente, no comércio. 

Isso, porém, não é absoluto, em que pese aos teoristas; mas, eu que não sou 
dogmático, respondo com os fatos, sobre que devem ser calcadas as teorias 
científicas. 

Nada mais prejudicial em Direito Público, do que o dogmatismo intratável 
de certas escolas, procurando submeter a verdade dos fatos positivos ao despo
tismo de umas tantas máximas consagradas. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, temos a colônia de Elmira ou a impor
tantíssima faculdade de punir, confiada e em seus regulares eleitos a particula
res. 

Ê uma associação filantróprica, que se encarrega de executar as sentenças 
indeterminadas em certos crimes. 
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Lá a iniciativa particular, embora excepcionalmente, é que se encarrega de 
uma das funções características do Estado. 

Mas de outro lado o Estado, que em regra, quase absolutamente, abstém
se da função comercial, tem de evocá-la às vezes. 

Nós temos o exemplo em casa, com a valorização do café. 

Clamem os teoristas; desde que o fato assume uma importância tal que põe 
em perigo grandes interesses nacionais, não nos venham os gramáticos da 
Constituição falar em seus escrúpulos, visto como mais do que tudo podem os 
grandes interesses da Pátria e da República. 

Se a República corresse perigo, havíamos de oferecer o escudo que temos 
na Constituição como arma aos nossos inimigos? 

Acima das constituições está a Pátria, o salus populi, própria salvação do 
povo brasileiro. 

Não há povo algum que prefira o suícidio a uma questão interpretativa da 
sua lei básica. 

Se o texto da lei não se presta à solução conveniente de um problema vital 
em um dado país, reforma-se a lei; se apenas se trata de uma interpretação, esta 
deve fatalmente se acomodar às grandes necessidades da nação. 

Voltando ao ensino, pergunto: a qual das funções do Estado cabe regular a 
instrução? 

O ensino não pode ser uma função propriamente do Estado; o ensino qua
se não é, entre as funções que dizem respeito ao progresso, uma das que afetam 
diretamente a solidariedade social. 

O ensino está nas fronteiras daquela atividade social, que ao mesmo tempo 
demanda a solidariedade coletiva e o interesse particular. 

Nós vemos agora pelo debate que encetamos, pela importância que ele as
sume na imprensa e na tribuna, que o ensino é questão capital atualmente tão 
grave que chega a afetar a própria ordem na República. Nós não podemos ser 
uma República de analfabetos simplesmente porque a Comissão não autoriza a 
União a fundar escolas. 

Por que vamos exigir a interpretação restrita deste ponto da Constituição 
na esperança de que os Estados cumpram o seu dever? 

Acho que a este respeito, este rigor de constitucionalista é a corda de enfor
car das próprias aspirações nacionais. 

É preciso, porém, não nos deixarmos levar muito pelas conseqüências des
sa afirmação. 

O ensino, Sr. Presidente, mesmo quando fosse uma função do Estado, do 
Estado que faz tudo, como entendem certos pensadores, o ensino tinha fatal
mente de ter esses limites. 
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Esses limites estão na própna diViSão trípartida da educação: a intelectual 
onde o Estado pode perfeitamente substituir o particular, a educação moral, 
onde o Estado é incompetente, nulo ou perturbador, e a física, onde só pode ser 
indireta. 

Que educação moral? A religiosa? 

A filosófica? Deve ser a educação positivista? 

Serú a moral independente, a moral científica? 

Esta é uma das maiores pilhérias do século XIX. Como se alguém tivesse 
nos estímulos da própria ciência o freio para não cometer bandalheiras, como 
se, fora da educação, da família e da sociedade, fosse possível a moralidade do 
indivíduo. A moralidade não se faz nas escolas públicas. 

Se a moralidade que, aliás, depende das próprias qualidades hereditárias 
do homem, não se cultiva na família, se ela não nos é infiltrada pela religião, pe
los costumes e pelos hábitos, em todas as ambiências sociais, não é pela escola, 
no livro e nas aulas que se preencherão as lacunas lamentadas na educação mo
derna, como perigo mais sério entre os que nos ameaçam. 

Quanto à educação física, naturalmente o Estado pode de modo indireto 
proporcionar os jogos, principalmente aqueles que dizem respeito não à acro
bacia, que é coisa velha, mas à ginástica fisiológica, ginástica sueca. 

Se eu tivesse a liberdade de dizer umas tantas coisas da tribuna, como tem 
feito alguns colegas, diria que, se esta democracia tivesse o senso de sua autori
dade, em vez de introduzir a pretexto de educação física nas escolas primária e 
secundárias a acrobacia e outras coisas semelhantes, deveria ensinar aos nossos 
concidadãos na puerícia e na juventude o exercício das artes manuais ... 

O Sr. José Carlos - Apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO - ... porque o trabalho neste país foi organizado 
pela escravidão, e hoje, que ainda temos essa mancha originária em nosso meio 
social, devemos reabilitar o trabalho ensinando aos nossos patrícios, quer se 
destinem a Deputado, Senador, quer pretendam ser médicos, engenheiros, ba
charéis, diplomatas etc., a conhecer de algum modo a arte dos ferreiros, marce
neiros ou carpinteiros. Mais tarde, eles podem encontrar nessas primeiras 
noções concretas auxílio para praticarem muita coisa, como, por exemplo, na 
profissão de bons engenheiros. 

Recordo-me de um exemplo que vi no Pará. Eu era secretário particular do 
Sr. Dr. Paes de Carvalho, que tinha em uma das dependências do seu palacete 
uma oficina de marceneiro para educar seu filho. O Sr. Paes de Carvalho disse
me ter salvo seu filho da ameaça de uma constituição débil com essa oficina de 
marceneiro. 

O Sr. Artur Lemos - É fato. 
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O SR. CASTRO PINTO - Em vez da acrobacia, nós teríamos resolvido 
por essa forma o problema considerado pelo aspecto em que eu considero ago
ra: o trabalho de ferreiro ou marceneiro está mostrando ao menino o destino 
social dos seus esforços, da sua atividade, ensinando a compreender a seriedade 
das coisas da vida. (Apoiados.) 

Melhor do que dar saltos ou trabalhar na corda bamba é empunhar o mar
telo de pedreiro ou a ferramenta do ferreiro, porque à .proporção que se educam 
os músculos da criança ela está aprendendo a lutar pela vida. 

O Sr. José Carlos- É a razão por que não faço caso de ser Deputado, pois 
quando deixar de ser Deputado vou ser ferreiro. 

O SR. CASTRO PINTO- V. Ex~ está assim na altura do critério e dos 
sentimentos de um Serpa Pinto, que se desvanecia, se orgulhava de ter aprendi
do alguma coisa de ferreiro. 

Ele dizia que, se achando no deserto da África com pouco pessoal, teve ne
cessidade de consertar suas próprias armas. 

O Sr. José Carlos - Ainda ganho dinheiro como maquinista e já tenho 
dado provas disto. 

O SR. CASTRO PINTO- Agora vai ver a Câmara que estas minhas dou
trinas quanto ao Direito Público não são tão originais nem exóticas para não 
estarem de acordo com a Constituição. 

Os arts. 34 e 35 estabelecem as nossas atribuições. 

Não sou muito simpático ao exagero das interpretações literais. A interpre
tação literal, quando se arrasta na fúria exegética redunda em verdadeiro idio
tismo, que é a falência do nossa inteligência a respeito do mundo objetivo. 

Mas não podemos deixar de fazer a análise, neste ponto, das próprias pala
vras do legislador. 

A expressão textual do art. 34 é: "compete privativamente ao Congresso 
N acionai. .. " 

E vêm enumeradas todas aquelas normas que dizem respeito ao que é pro
priamente das atribuições legislativas, ao que se refere à ordem pública, ao que 
se refere a todas as funções sem as quais não podemos conceber o Estado. 

É verdade que se fala aqui em Telégrafos e em Correios; mas o legislador 
reporta-se a Telégrafos e Correios porque são fontes de receita (vê-se na parte 
geral, no primeiro capítulo da Constituição), e, sobretudo, porque o legislador 
queria distinguir a competência federal da competência estadual, e não porque 
tivesse de determinar uma das atribuições características do Poder Legislativo, 
da Câmara e do Senado. 

É verdade que, mais adiante, ele fala no ensino superior; mas fala no ensi
no superior ainda porque tem de estabelecer a linha divisória do que compete à 
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União e do que compete ao Município, quanto a serviços públicos do Distrito 
Federal. 

Vem no art. 35 a expressão incumbe, outrossim. 

Se se excluir o§ 19- velar pela guarda da Constituição e das leis- que é 
quase um truísmo, pois velar pela guarda da Constituição e das leis é uma das 
atribuições inerentes, implícitas de qualquer Poder Público; e providenciar 
sobre as necessidades de caráter federal, que é uma espécie de etc .. o art. 35 
encarrega-nos de providenciar cumulativamente, com os Estados, Municípios e 
particulares, sobre as necessidades de caráter social. 

Realmente os §§ 29, 39 e 49, do citado artigo, dizem respeito àquelas funções 
a que me referi ainda há pouco, quando fiz, aqui, despretensiosamente, uma li
geira preleção sobre direito público, a propósito do assunto que se debate. 

Os outros dispositivos dizem respeito àquelas funções da atividade social 
nas quais o Estado só intervem na razão inversa da iniciativa particular. 

Quanto mais houver iniciativa particular menos o Estado intervirá em 
viação pública, em navegação, em lavoura. 

E, depois, vêm dois dispositivos especiais sobre ensino. 

Sr. Presidente, a Comissão fala em ensino a contragosto. 
Parece paradoxal, mas vou explicar o meu pensamento. 

A Constituinte, Sr. Presidente, não podia dar uma Constituição, nem 
como a de Solon ou a de Lycurgo, nem mesmo como a Carta Constitucional de 
1825. 

Não, Sr. Presidente, a Constituição não pode ser um compêndio, com a 
coerência absoluta de todas as idéias nela contidas. 

A Constituinte foi uma obra emanada da representação do povo brasileiro 
depois de proclamada a República. 

E'ntre outras correntes, havia duas que se extremavam: a corrente tradicio
nal dos homens sensatos, que talvez pagassem em certos pontos tributo dema
siado ao espírito tradicional, até à reação, e a corrente dos ideólogos que chega
ram até ao ponto do cienticismo ou das reformas com caráter positivista. 

E, se uma pessoa quiser aprofundar o espírito da Constituição, há de en
contrar esta dualidade no âmago psicológico da lei básica do nosso país: de um 
lado a influência positivista, vitoriosa com Benjamin Constant, e vitoriosa por
que tinha sido um dos elementos intelectuais da vitória incruenta de 1889; de 
outro lado, o senso tradicional de nosso povo, que não havia de se deixar anular 
absolutamente na Constituinte. 

Eis por que, obedecendo a este senso tradicional da nossa terra, a Consti
tuição fala em ensino. 

Veja, porém, V. Ex~, Sr. Presidente, o art. 72, com a separação da Igreja do 
Estado, com a liberdade do pensamento, com a liberdade profissional absoluta, 
porque é esta a interpretação liberal da lei. 
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Veja, Sr. Presidente, esta cúpula dourada do sistema constitucional erguida 
à liberdade humana como destoa absolutamente do ensino oficial. 

Por que ensino oficial? Ensino oficial leigo é quase um paradoxo para 
quem sabe observar menos superficialmente as coisas deste mundo. 

Leigo onde? Em Matemática? Mas se o professor estiver orientado pela 
síntese subjetiva de Augusto Comte? 

Mesmo na explicação dos números, mesmo em Aritmética ele, guiando-se 
pelos conselhos do mestre, vai, Sr. Presidente, sem estardalhaços, sem armar ao 
efeito, encobrindo os seus intuitos para fugir à perseguição exagerada do lacisis
mo do Estado, implantara no espírito de seus discípulos a orientação filosófica 
e religiosa. 

Falo diante de homens que têm estudos especiais e, se estou aqui blateran
do, permitam-me o galicismo, se estou como barata doida neste assunto, não 
me ofendo com a franqueza dos nobres Deputados, se me vierem com embar
gos. 

Um Sr. Deputado- Não-apoiado. Está revelando muitos conhecimentos. 

O SR. CASTRO PINTO - Mas não é só em Matemática, é também na 
Astronomia, nas Ciências Físicas, na História N aturai. Pois o professor está 
inibido de convencer o aluno da doutrina de Darwin? Se ele tenta provar que o 
homem descende do macaco não está propagando uma idéia filosófica? Por 
mais autorizado que seja Darwin, cuja concepção, pode-se dizer que remodelou 
o pensamento moderno, a crítica independente pode dizer que enquanto não 
houver uma prova experimental de que o macado dá o homem, a idéia dele não 
passa de uma hipótese atentatória das religiões conhecidas, e, portanto, se re
veste do caráter de uma seita. 

O Sr. José Carlos- Esperemos pela experiência. 

O SR. CASTRO PINTO- A propósito de propaganda científica, como se 
vê pelos apartes que me honram, um lente de Biologia pode provar a seus discí
pulos que o homem descende do macaco, com protesto dos que me estão ouvin
do, mas sem os do aluno que de tal modo é sugestionado pelo seu mestre. 

Um Sr. Deputado- Muito bem! 

O SR. CASTRO PINTO - Portanto, está fazendo religião negativa, por
que está combatendo o dogma de uma religião como a católica. 

Em Sociologia ... Uá não falo em Sociologia) em História, da mesma forma. 

Quando ele tiver de falar sobre o Cristianismo, esquecerá Jesus Cristo, fala
rá em São Paulo, se for positivista, atribuirá tudo a este, não atribuindo a maior 
das revoluções nem a um nem a outro, se for ateu. É o que se verifica da facili
dade com que os preparatorianos de hoje se riem do dogma. Ainda bem não fe
cham os livros de História Natural já eles se julgam com o direito de fechar os 
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ouvidos aos grandes homens que atualmente defendem a religião católica, por
que os professores são cientistas ou positivistas. 

Mas, Sr. Presidente, dizia eu: Se ele for um destes espíritos céticos, destes 
ateus, que têm como Voltaire, por fundamento do seu sistema, a gargalhada, há 
de dizer que nem Cristo nem São Paulo existiram. 

O ensino oficial leigo é uma grande mentira e o professor não é uma má
quina de que se faça parar certa peça, que é a consciência do indivíduo, parare
produzir mecanicamente o programa oficial. 

Eis porque eu disse que a idéia está na Constituição a contra-gosto. 

Dir-me-ão: não devemos legislar sobre ensino oficial. Por que um parado
xo constitucional como este na própria Constituição? 

Não, Sr. Presidente, V. Ex~ sabe perfeitamente que as leis têm sua elastici
dade. 

Ainda há poucos dias no Senado, um dos espíritos mais sensatos e mais es
tudiosos, embora mais amigos da obscuridade, o Senador Meira e Sá, falou em 
elasticidade dos princípios constitucionais. 

A imprensa riu-se, embora delicadamente, da palavra elasticidade, mas 
este é um dos conceitos mais brilhantes do Direito Constitucional moderno. 

Elasticidade sim, Sr. Presidente, porque em virtude desta elasticidade, não 
somente a Constituição esparsa da Inglaterra, como a Constituição escrita dos 
Estados Unidos, deram lugar amplamente à evolução política constitucional 
dos dois Estados sem o mínimo atrito, de maneira que hoje, dizem os comenta
dores, hú instituições parlamentares, instituições políticas nos Estados Unidos, 
que parecem que são verdadeiros postulados antagônicos da letra da Consti
tuição. 

O § 24, do art. 72 da Constituição Federal, é um exemplo que ilustra a teo
ria (lendo): 

"Ê garantido o livre exercício de qualquer profissão moral, inte
lectual e industrial." 

Eis uma verdadeira disposição no sentido daquela teoria que acabo de de
fender na tribuna. Dentro desta disposição, Sr. Presidente, nós temos a elastici
dade que vai da regulamentação à plena liberdade das profissões. 

Não conseguimos que seja uma verdade absoluta isto que o legislador 
constituinte diz, porque seria uma interpretação perigosa, que, em vez da liber
dade, nos daria o analfabetismo. 

Quando, mais tarde, o Brasil, ultrapassando a França, Alemanha, Ingla
terra, Estados Unidos, puder chegar a esse grau de perfeição, neste tempo, a ab
soluta liberdade profissional, que é uma promessa bafejada nos termos vagos 
da nossa Constituição, será um fato. 
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Sendo a letra a mesma, o espírito evolui. A vida política de um povo não 
pode ficar asfixiada dentro da forma estreita de uma disposição literal, seria o 
mesmo que admitirmos o gigante das águas a se desenvolver dentro da concha 
de um molusco. 

É impossível, Sr. Presidente, que a vida política de um povo, cheia de peri
pécias, obedecendo a necessidade da vida interna, como da externa, esteja agri
lhoada ao rigor das interpretações literais da Constituição. 

O imperialismo de Roosevelt sucedeu ao exclusivismo de Washington sob 
as mesmas leis básicas dos Estados Unidos. Nós mesmos, Sr. Presidente, temos 
exemplo a alegar e eu posso perguntar à Câmara - que figura é essa do terri
tório do Acre? 

Estudando o elemento histórico da Constituição, vê-se que a idéia de terri
tório, de um dos projetos, foi abandonada na Constituição. 

Mas não devemos exigir que uma obra como a do Barão do Rio Branco se 
sacrifique, só porque a Constituição desconhece o estabelecimento, naquela re
gião, de um governo sui generis, provisório, para o único fim da ordem nas nos
sas fronteiras. E assim está-se demonstrando que dormia o fato, e não o princí
pio. 

O Sr. Artur Lemos - Esse caso é o que se chama extraconstitucional. 

Não se pode ir contra a Constituição, mas pode-se ir além, como se o nosso 
Direito Constitucional aumentasse por acessão. 

O SR. CASTRO PINTO- Por acessão ... 

É uma figura que do Direito Civil vem em socorro do Direito Público, para 
explicar a novidade - extraconstitucional. 

O que a letra e o espírito da Constituição não comportam, chama-se extra
constitucional. 

Não façamos questão do vocábulo; o pensamento é o que eu exponho. 

Penso que em matéria de organização, devia ser mais cauteloso o intérpre
te. 

O território do Acre é uma criação do direito público, rejeitada inequivo
cadamente pelo legislador constituinte. 

. Se o temos, esse território extraconstitucional, como o chama o talentoso e 
Ilus~rado representante do Pará, é porque as necessidades imperiosas da vida 
nacional sobrelevam necessariamente ao rigorismo constitucional. 

Não quero dizer que a necessidade justifique a infração de um dispositivo 
constitucional. 

Não se trata de infração; uma lei não é feita para ser violada. 

Trata-se de interpretação mais ou menos lata, mais ou menos restrita, de 
elasticidade lógica da letra da lei, como quer o douto Senador do Rio Grande 
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do Norte, ou do extraconstitucionalismo, abrangendo o que não está expresso 
na lei, como há pouco, em aparte, se expressou o digno representante do Pará. 

Mas, voltando ao acordo a que se refere o art. I 9 do projeto, ocorrem umas 
tantas reservas e dúvidas. 

O projeto estabelece o acordo, com os Estados e Municípios, a respeito do 
ensino primário. 

Realmente, o ensino primário é o mais necessário; mas, quem acredita, 
neste país, que o Governo possa, com os seus recursos orçamentários, mediante 
fiscalização verdadeira, espalhar o ensino primário por todo o país? Somente 
por onde é menos necessário, nas capitais dos Estados?! 

E nos remotos sertões da nossa terra, nos sertões de onde saiu aquele fenô
meno singularíssimo de Canudos, que uns atribuíam a movimento monárquico 
e religioso; mas que, na realidade, foi um abc só formado pelos abusos seculares 
originários da desídia das classes dirigentes da Nação? 

Sr. Presidente, se é verdade que esse grau do ensino é o mais necessário em 
promovê-lo devidamente, a ação do Governo é mais difícil e morosa. 

Duvido que a série de Ministros, inteligentes e bem-intencionados, como 
aquele que ora honra a Pasta da Justiça, possam realizar, pelos cofres federais, 
conjuntamente com.os municipais, essa difusão regular da instrução primária, 
nestes quinze ou vinte anos. Se os municípios estão ... 

O Sr. Afonso Costa - Queremos dar o primeiro passo. 

O SR. CASTRO PINTO- Se a célula nacional, que é o Município, como 
o chamam os que admitem a concepção biológica da sociedade política, está tão 
esgotada que não pode ter o encargo do ensino primário, cumulativamente com 
os Estados, não há meio de reabilitar o ensino primário, é destino desta terra ser 
de analfabetos. 

O Sr. Afonso Costa - Então é um país perdido! 

O SR. CASTRO PINTO- Fique S. Ex~ com a responsabilidade exclusiva 
do aparte. 

O Sr. Afonso Costa - Ê a conclusão a tirar, se nã.o é possível dar a ins
trução primária, de modo algum, é um país perdido. 

O SR. CASTRO PINTO - Se é mais necessário o ensino primário, nem 
por isso deixa de ser indispensável o acordo com os Estados a respeito do ensi
no secundário. 

Sei que o ensino secundário, em São Paulo, é melhor que no Rio de J ane'i
ro. E nos outros Estados é assim? 

Conheço Estados ... Faço um parêntese para declarar que não quero ofen
der a mínima suscetibilidade. Conheço o fenôméno telepático ou hipnótico da 
exterioridade da sensibilidade, no qual o indivíduo, na experiência, fica com a 
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sensibilidade tão protraída que, até em um cartão, colocado à distância do seu 
organismo, sente uma picada de alfinete. Quero respeitar toda a periferia senso
rial daqueles que possam se magoar com as minhas palavras, e, desde já, peço 
vênia a todas as pessoas, a quem muito indiretamente possa chegar uma alusão 
minha, que me perdoem. O que eu disser aqui, se não o ofender, terá o valor do 
fato observado, por mim, em que não cito nomes próprios por entender que a 
crítica, por mais austera que seja, dispensa o escândalo; se o que eu mencionar 
parecer ofensivo, ficará como anedota; creio que há precedentes. 

O Sr. José Carlos - Quase sempre sigo esse sistema. 

O SR. CASTRO PINTO - Conheço ensino secundário nessas con
dições: veio a lei de equiparação e um Estado fez o que pôde, il y a des accom
modements avec !e ciel; fez tudo para iludir a lei, fez o que pôde para organizar 
aquele instituto de acordo com a lei federal. Um gabinete de física, labora
tórios, etc., exíguos, mas, efetivamente, organizados. Mas, tempos depois, tra
balhou a política local uma quadra tormentosa, e o liceu, com tantos sacrifícios 
orçamentários, reorganizado, foi transformado em praça de guerra. Havia ali 
uma cadeira tradicional, que teve o destino mais utilitário que se possa dar a 
uma cadeira. Pouco tempo depois, não havendo recursos orçamentários para 
reformar o ensino secundário, continuou-se a ensinar Química, Física, Botânica 
à-toa, isto é, somente pelo livro. Um lente, depois de explicar o fenômeno que 
se passa na máquina pneumática, vendo que o seu auditório estava duvidoso a 
respeito do fato, levou-o ao suposto gabinete de fisica, fez a máquina funcionar, 
mas dentro da pobre pneumática, escangalhada, onde queria provar concreta
mente que podia se dar o vácuo, podia respirar um elefante, se acaso pudesse 
caber dentro dela. 

E, assim, todos os aparelhos e as coleções de animais empalhados, o que fi
cara da tormenta política desencadeada pelas facções daquela época. 

Quanto ao que se chama habilitação de professores, eu sou lente, falo im
parcialmente: é uma comédia. 

Vou contar uma anedota: 

Um professor, por muita dedicação partidária a um governo, não queren
do seguir a polícia, não tendo vocação para a fazenda, pediu que fosse nemea
do, nomeado o quê? Lente in partibus. 

E foi nomeado para as matemáticas, pensando que a Matemática era a ta
buada, em que tinha mais ou menos habilitação. E, como os discípulos já sa
biam mais a matéria do que ele, teve de efetuar a seguinte peregrinação: passou 
para o Português. E vendo que não era propriamente o português que todos nós 
sabemos, porque simplesmente o falamos desde os primeiros anos da vida, teve 
então de passar para a cadeira de Literatura, sem freqüência. Um aluno, com 
transferência daqui, matriculou-se. Que fez? Pediu o lugar do preparador de 
História Natural! Mas história natural pintada! 
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Eis o que é o ensino, realmente, entre nós! 

Podem duvidar do que digo, podem não acreditar na anedota, mas garanto 
que não anda longe da realidade, na maioria dos Estados do Brasil, onde os ga
binetes e laboratórios não prestam, e os professores são nomeados por empe
nhos. 

Como então educar o raciocínio? 

Não é uma blasfêmia da nossa parte discutir esta reforma; não é incidir 
neste pecado do sacerdócio de religiões mortas, que sabe que o auditório não 
acredita no que ele está dizendo? 

Reformar somente mediante o acordo, quanto ao ensino primário, para 
quê? 

Se assim for, ainda faço minhas as palavras do meu honrado colega pelo 
Rio Grande do Sul. 

O Sr. José Carlos - Sou um homem prático. 

O SR. CASTRO PINTO- É do espírito prático que precisamos: já temos 
abusado do critério livresco. 

Mas, Sr. Presidente, levanta-se aí outra vez o constitucionalismo! 

Somos exigentes em matéria de princípios. 

O Governo pode reformar o ensino secundário? 

Respondo com outra pergunta: até aqui os Estados não se têm submetido 

ao regime federal em seus ginásios equiparados? 

Por que não protestaram? 

E agora, quando não protestaram em tempo, e se trata de regenerar a ins
trução secundária, vêm os Estados reclamar contra a invasão de sua autono
mia? 

O Sr. Passos de Miranda - Nunca é tarde. 

O SR. CASTRO PINTO- Vamos à substância da questão. 

Admita-se a idéia do ilustre Deputado pelo Pará: o Estado pode criar ele
gislar sobre instrução secundária para todos os efeitos? 

O Sr. Passos de Miranda - Secundária e superior. 

O SR. CASTRO PINTO - Neste caso, vamos ver qual o senso da lei. 

Eu agora me acosto, não ao constitucionalismo, mas à teoria do Deputado 
José Carlos, ao espírito prático da lei, porque podemos considerar a lei fora da 
hermenêutica, mas nunca fora do senso comum. 

Vamos ver como a anarquia resultará do ensino secundário dos Estados, 
com efeitos em todo o território nacional. Os legisladores do Estado voltam ao 
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passado: exames parcelados. Assim o fazem, com todo o direito, o de legislarem 
soberanamente sobre a espécie. 

Temos, nesse Estado, da minha hipótese, bacharéis em letfas por exames 
parcelados. 

Outros Estados quererão, excluindo o ensino clássico, a preponderância do 
estudo de Matemática. 

Em outros podemos figurar bacharéis com três anos; em outros com dois. 

O Sr. Passos de Miranda - A questão é de conveniência. 

O SR. CASTRO PINTO- No ensino superior haverá academias de Di
reito, onde não se estudem as sociais; outras em que estas ciências prejudiquem 
o programa do estudo propriamente jurídico; umas em que se ensina a filosofia 
do Direito, outras em que se restabeleça o Direito Natural; esta com uma cadei
ra de Medicina Legal, aquela apenas com as aulas práticas de uma utilitária 
Aplicação Forense, aquela outra com Propedêutica e Sociologia: um charivari 
de bacharéis em Direito, de procedências e feitios diferentes, inundando o Bra
sil. 

Quanto às Ciências Sociais nos cursos jurídicos ... 

O Sr. Pedro Moacyr dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO- Penso que os estudos sociológicos, não os de 
uma dada Sociologia, mas os que se referem às diversas Ciências Sociais, são 
úteis e mesmo indispensáveis em um curso jurídico. 

Não quero antecipar-me em considerações que terei de aduzir quando 
abordar o ponto dos cursos superiores; mas não me furto ao desejo de aludir ao 
que se passa na Alemanha, onde a educação intelectual tanto se avantajou à da 
França. Os alemães entendem que o legista não deve ser apenas um intérprete 
de texto da lei, um cultor da jurisprudência; mas precisa de saber a origem ra
cional dos dispositivos legais, a razão deles, como outros tantos fenômenos hu
manos e, por isso, além do estudo dogmático das velhas e novas leis, obriga a 
estudar as Ciências Sociais, para que o aluno possa compreender, por um cri
tério sociológico, que o direito não se fez por mera recreação de espírito, mas, 
obedecendo às necessidades da ordem e do progresso, na história dos povos. 

Voltando à minha hipótese, ainda figuro, além das organizações diferentes, 
a disparidade natural no tocante ao aproveitamento dos alunos: em uns Esta
dos, toda a austeridade da lei, de modo a ser diplomado o aluno que saiba; em 
outros Estados, a tolerância camarária das aprovações ... É possível se obrigar 
um Estado solícito na moralização do ensino, onde os diplomados sabem, a ad
mitir dentro de seu território a concorrência dos pseudodoutores, que a facili
dade e a desídia improvisaram em outros Estados? Não seria isso a morte irre
mediável dos estímulos naqueles Estados que consagram o melhor de seus es
forços em prol da instrução? 
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O Sr. Pedro Moacyr- V. Ex~ quer a unidade do ensino? 

O SR. CASTRO PINTO- Não é tanto. Entendo que não é propriamente 
unidade, mas uma certa uniformidade, a fim de que o diploma de um bacharel 
pela Escola da Paraíba, por exemplo, não seja tão diferente do diploma de um 
bacharel pela Academia de Alagoas que, argüindo-se por acaso em assuntos 
jurídicos, um não saiba responder muito das noções do curso que o outro se
guiu, em virtude da diferença dos programas. 

Sr. Presidente, não há Estado algum que suporte em seu território o trânsi
to dessa imoralidade que se chama diploma de favor, concedido por academias 
que são verdadeiras fábricas de condecorações partidárias. 

O Sr. José Carlos - É preciso uniformizar o anel. 

O SR. CASTRO PINTO- Não falo sob esse ponto de vista. 

O Sr. Pedro Moacyr- Mas V. Ex~ não nega o poder do controle à União. 

O SR. CASTRO PINTO - Sem dúvida nenhuma. 

Quando no Brasil for uma verdade o dogma da liberdade profissional, 
tollitur questio; que se forme quem quiser, quem quiser que seja bacharel. 

O Estado deve ter o controle? 

Perfeitamente. Mas neste caso (e agora vou falar em direito adjetivo e subs
tantivo) ... 

É moda falar em direito substantivo e direito adjetivo. Às vezes o esnobis
mo da novidade chega a ser uma logomaquia. 

A verdade, entretanto, é que, apesar de ser indecisa a linha divisória entre o 
direito substantivo, da competência da União, e o adjetivo, da competência do 
Estado, há essas duas categorias no nosso direito público. 

Ora, dando ao § 24 do art. 72 da Constituição a inteligência restritiva, de 
modo a ficar ao Poder Público a incumbência de regulamentar o exercício das 
profissões liberais, não é ao direito adjetivo, isto é, à competência legislativa 
dos Estados, que ficará adstrita essa faculdade. 

As normas estabelecidas para o exercício da liberdade individual são de di
reito substantivo, decorrem da mais alta função da soberania nacional, e não 
podem competir aos legisladores estaduais. 

Um Sr. Deputado dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO- Eu digo: -legislar. Diferente é dizer: -criar. 
Nego aos Estados a competência para legislar, estatuir as regras do direito, no 
concernente à liberdade profissional, e, portanto, no que respeita às exigências 
de ordem científica, ao preparo técnico, ao tirocínio escolar, sem o que o diplo
ma do médico ou do bacharel não se pode compreender. (Cruzam-se os apar
tes.) 
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O SR. CASTRO PINTO - Sim, criar estabelecimentos de ensino, por de
cretos legislativos, é legislar. 

Mas há leis própria e impropriamente ditas. Muitos dos nossos atos só di
ferem dos atos do Poder Executivo pela origem. Quando concedemos prorro
gações de licença a funcionários públicos, elaboramos leis impropriamente di
tas. Nesta esfera da legislação, não se tratando de direito substantivo, nem de 
direito adjetivo, a competência da União e dos Estados determina-se apenas se
gundo os interessados, sejam do funcionalismo federal ou estadual. 

Compete ao Congresso N acionallegislar sobre o ensino secundário e supe
rior, sem prejuízo da criação dos estabelecimentos pelos Estados, Municípios ou 
particulares. (Apoiados.) 

Já ocupei a tribuna, no ano passado, a respeito desta mesma matéria. Há 
leis propriamente ditas, aquelas que regulam o direito, a vida jurídica de um po
vo, e há lei a respeito de serviços públicos, verbi gratia, impropriamente ditas. 

Pergunto aos nobres Deputados que me aparteiam se a lei que organiza 
serviços é lei propriamente dita, no sentido de uma lei como as que afetam a 
constituição da família. 

A lei que organiza o serviço de higiene pública é lei de direito substantivo, 
pode fazer parte do Código Civil, como se fossem as leis que regulam o regime 
da propriedade? 

Nós legislamos sobre certa matéria como se fôssemos Poder Executivo, 
relevem-me a repetição; mas o papel restrito, característico do legislador, é esta
belecer as normas segundo as quais se determina a igual liberdade entre os cida
dãos do mesmo país, como diz Spencer; e é isso o que constitui a verdadeira lei. 

Para que continuar nesta questão de constitucionalismo? 

Tratemos de reformar o ensino, para conseguir o que deve haver, o concur
so de todos, a fim de verificarmos se as boas intenções do atual titular da Pasta 
da Justiça podem reerguer o ensino da decadência a que chegou. 

O Sr. Pedro Moacyr- Mesmo com a reforma indireta da Constituição? 

O SR. CASTRO PINTO - Não há tal reforma. 

O Sr. Afonso Costa - O art. 1 ç do projeto não fere a Constituição. 

O Sr. Pedro M oacyr - O projeto principia por violar flagrantemente a 
Constituição, ingerindo a União na questão de ensino primário, que é privativo 
dos Estados e Municípios. 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, permita-me V. Ex~ dizer que 
para mim esta questão é acidental; mas, quando se diz acordo, há uma idéia 
correlata - é a fiscalização. 

O acordo, por .melhor que seja, não havendo fiscalização real, efetiva, será 
mais uma promessa vã. 
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Para que este acordo, quer no ensino primário, quer no secundário, quer 
no superior, produza frutos sazonados é preciso que haja fiscalização, não a fis
calização que tem havido até hoje; completamente nula, nem mesmo a do proje
to. 

Eu quero um corpo de indivíduos que não seja, como até aqui, alheio à 
profissão do ensino, encarregando-se de tomar notas, relatar e transmitir ao 
Ministro o resultado de seus trabalhos, quando a isso os obriga o Ministro. 

Eu queria um serviço sistemático de fiscalização, Sr. Presidente, em que o 
Governo despendesse, talvez, o melhor da soma que ele tem de consagrar à re
forma do ensino; eu queria um corpo de delegados do pensamento do Gover
no ... 

O Sr. Afonso Costa - E há de ser assim mesmo. 

O SR. CASTRO PINTO- ... não fazendo somente fiscalização, mas efe
tuando conferências pedagógicas, transmitindo, a todos os ângulos do País, a 
palavra orientadora desta reforma, que depende mais de métodos e de professo
res do que de programas de ensino. 

E como, St. Presidente, esta reforma do projeto pode chegar a extinguir os 
velhos hábitos, anacrônicos, do antigo regime de ensinar, como podemos con
seguir isto, sem que os delegados do Governo deixem de cifrar a sua incumbên
cia a tomar notas e a comunicá-las ao Ministro? 

Entendo que a missão fecunda desses delegados é a de propagar o pensa
mento do Governo, é realizar conferências sobre o método, não só fiscalizando, 
mas orientando os professores. 

Ora, o regime de fiscalização do projeto não é este, embora seja melhor do 
que o que temos. 

Uma das cláusulas que deviam ser expressas era a proibição de nomeares
ses fiscais, para servirem nos próprios Estados onde residem. 

É irrisória essa fiscalização vigente, Sr. Presidente. Pode ser que encontre
mos Ministros que, sucedendo ao atual, continuem a zelar por este ensino, por 
esta reforma; mas ninguém acreditará que haja um herói, em qualquer Estado, 
que deixe de pertencer a um dos dois partidos, e que, sendo fiscal do Governo, 
não vá fazer política, num sentido ou noutro. 

O Sr. Gracho Cardoso - Qual o remédio que V. Ex~ propõe! 

O SR. CASTRO PINTO - Criar-se um corpo de fiscais ou delegados, 
como os inspetores de Fazenda, empregados federais, de caráter efetivo, tendo 
não somente esta missão de fiscalizar como a de propagar os verdadeiros méto
dos do ensino, homens que estejam acima das influências locais, porque, se não 
tiverem independência, não poderão proceder como fez o benemérito Sr. 
Dunshee Abranches, nosso distinto colega, a respeito desta matéria. 

Um Sr. Deputado - É exatamente o pensamento da Comissão. 
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O SR. CASTRO PINTO - Antes de tudo, o projeto concede ao Minis-
tro ... 

Um Sr. Deputado - O Ministro poderá tomar os conselhos de V. Ex~ 

O SR. CASTRO PINTO- É por isso que estou falando: se eu não falasse, 
não seria possível que ele tomasse o meu conselho. (Risos.) 

O Sr. Pedro Moacyr- E está falando no sentido da completa nacionali
zação do ensino. 

O SR. CASTRO PINTO - Não entendo o vocábulo. 

Nacionalização do ensino? 

É verdade que a instrução tem de obedecer às condições mesológicas de 
toda a reforma, mas a nacionalização do ensino, como a entendem os uriiformi
zadores absolutos, não é possível. 

É impossível que uma escola de primeiras letras, no interior do País, seja 
do mesmo modelo que uma escola de primeiras letras na Capital Federal, nem 
no programa das lições, nem na organização ... 

O Sr. Pedro Moacyr- Não me fiz bem compreender. Disse nacionalização 
no sentido de federalização, controle, superintendência da União sobre os três 
ramos do ensino. 

O SR. CASTRO PINTO - Assim, aceito perfeitamente. (Há muitos apar
tes.) 

Senhores, a balbúrdia é de ordem administrativa, é decorrente da perver
são de costumes que penetrou, até à medula, nas instituições do ensino do nosso 
país. (Trocam-se muitos outros apartes.) 

A uniformização absoluta do ensino primário não irá de encontro ao pre
ceito didático, que faz com que se atenda às condições da região, conforme se 
trate de um meio agrícola, industrial, etc? 

Então, o sertanejo terá de receber a mesma educação que o indivíduo de 
uma capital como esta? 

Uniformização, nivelamento, isto é, o Estado absoluto, única fonte de vi
da, único propulsor do progresso, a pensar por todos, mesmo em questão de 
pormenores? 

Só um país necrópole, em que as energias tivessem morrido de todo, é que 
se poderia dar uma tal nacionalização ao ensino, de maneira a se reproduzir no 
Rio, no Acre, em Goiás, em todos os pontos do Brasil, o mesmíssimo tipo de es
cola primária. 

São as idéias da França. 

Um Sr. Deputado - Mas aqui no Brasil o nobre Deputado é pela descen
tralização completa? 
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O SR. CASTRO PINTO- Não; estou de acordo com V. Ex~ depois do 
seu corretivo. Nacionalização, uniformização, um molde só de escolas pri
márias, secundárias e superiores senão no que respeita às bases do ensino é o 
que não 9uero. É certo que o Estado tem de intervir, mas dando as bases, os 
fundamentos, o traço geral, como damos agora. 

Esta é que deve ser a propaganda do Estado; mas dizer à escola tal que não 
tenha uma aula anexa de agricultura, e dizer a uma outra que tenha uma de 
educação mineralógica, sem saber que, no sertão, no interior da Paraíba, uma 
cadeira de agricultura prática, de noções agronômicas, é mais adaptável do que 
aqui no Rio, onde a escola de primeiras letras tem de obedecer a esse espírito in
dustrial das vastas metrópoles modernas, não se compreende bem. Pois o habi
tante do Rio Grande é obrigado a aprender na escola de primeiras letras tudo e 
somente o que se aprende no Amazonzas? A nacionalização não é no progra
ma, ela deve ser nos métodos, esses métodos, modernos, que nos aconselham a 
partir do concreto para o particular, do prático para o teórico, do dogmático 
para o crítico; este espírito moderno que apela mais para a faculdade do raciocí
nio do que para mnemônica, de modo que deixemos de ser homens que falam 
mmto para sermos homens que pensam mais. Este é que deve ser o método mo
derno. Na escola primária não se deve ensinar somente o ABC e a tabuada, mas 
a exercitar a atenção e a observação, a adquirir autonomia da vontade e a auto
nomia crítica, a educação do caráter, do sentimento e da inteligência, de acordo 
com a idade das crianças. 

Verdadeiramente esta é que deve ser a nacionalização, a dos métodos. 
(Apartes.) 

O caráter nacional, respondo aos apartes, sob o ponto de vista propria
mente moral, como deve ser encarada a questão, ou o indivíduo o adquire por 
outros meios que não sejam os do ensino, ou, por muito que saiba, não será um 
bom cidadão. Em que consiste esta educação do caráter? Ela se faz na prática, 
na vida de todos os dias, mais não nos livros. 

Um Sr. Deputado - Ela se faz especialmente na família. 

O SR. CASTRO PINTO - O caráter individual tem as suas raízes ances
trais, é uma força hereditária e um epileptóide, um degenerado, por mais cari
nhosas atenções que tenha na família, é um destinado à prática do crime, ou à 
desgraça do vício. 

Deixemos esta preocupação francesa meridional, agravada pelo calor dos 
nossos trópicos, de que é pelo livro e pela escola que vamos fazer o caráter na
cional. Não há dúvida de que as escolas influem em tal sentido, mas como um 
adminículo. 

Entremos agora, Sr. Presidente, no âmago da questão, no ensino secun
dário. 
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O projeto estabelece as bases do ensino secundário, mas não as do supe
rior, e eu tenho de me estender apenas em considerações sobre o ensino secun
dário. 

Primeiro que tudo, no Brasil, a idéia fundamental de toda a reforma do en
sino secundário [: simplificar e reduzir e, ou se faz isto, ou a reforma vai ser 
uma niilidade. Deve a reforma reduzir os trabalhos escolares. 

E, Sr. Presidente, não é só por causa da saúde, é por causa do amor aos li
vros que se não deve sobrecarregar com sete anos de degredo a inteligência in
fantil na idade em que a criança deve aprender, brincando, se assim me posso 
expnm1r. 

O espantalho da caderneta do professor não tem sido até hoje, entre nós, 
para exercer a pressão deprimente dos estímulos espontâneos da curiosidade in
telectual, a morrer sob o peso com que se sobrecarrega a criança, acumulando a 
tarefa escolar? 

O estímulo da ciência, para muitos professores, está no rigor com que exe
cutam os programas, o que redunda afinal no desamor do aluno pelo estudo, 
fato que ainda é agravado pela estúpida satisfação com que certos catões exi
gem as provas na banca de exame. Porque a verdade é que muitos professores 
exigem que o aluno tenha a mesma soma de conhecimentos que eles, e às vezes 
que tenha muito mais conhecimentos do que eles. Isto é o pedantismo nacional, 
armando ao eleito em bancas de exames. 

Depois, Sr. Presidente, o ensino integral não é uma palavra vã. Se é ensino 
integral, como é que querem tanta matéria, ao mesmo tempo? É incontestável 
que o programa do ensino seriado está no próprio regime integral. 

Um Sr. Deputado - Está na distribuição do tempo. 

O SR. CASTRO PINTO- Eu garanto, em nome da longa experiência de 
magistério, que é um trabalho que esmaga pelas aulas repetidas os próprios 
mestres, quanto mais os alunos. Posso falar sobre esse assunto ex cathedra. 

Vou agora passar ao ensino secundário, quanto à sua organização, méto
dos e fins. Peço aos nobres colegas sua benevolência e atenção, tão preciosas, 
para mim, neste momento, nesta parte especial de minha oração, porque sere
fere ao que eu, como professor do ensino secundário, tenho observado e medi
tado, além de alguma leitura de livros pedagógicos. 

Peço, pois, a atenção dos ilustres colegas, não para mim, mas para a trans
cendência do assunto. 

Para mim, o ensino secundário é profissional e propedêutico. 

Desejaria ler, à Câmara, as páginas brilhantes de um livro, escrito, em por
tuguês, pelo Dr. Pinheiro Guimarães ... 

O Sr. Pedro Moacyr- Um livro admirável. 
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O SR. CASTRO PINTO- · ... um livro admirável, mas que não deve ser 
lido como um corpo de dogmas para fazer catequese, à maneira da Bíblia. Ele 
diz que o ensino secundário não tem sido ministrado como devia, que o ensino 
secundário não é só para formar bacharéis, nem engenheiros, nem médicos, 
como entre nós, que esse ensino deve obedecer às exigências da democracia, na 
educação intelectual. 

O ensino secundário tem aos olhos desses pensadores, como Pinheiro Gui
marães, a sua finalidade em si mesmo e não como simples curso preparatório, 
sacrificado aos cursos superiores. 

É, até certo ponto, mui judiciosa essa crítica. 

Formar engenheiros, médicos e bacharéis em Direito não deve ser a única 
preocupação do legislador, quando trata do ensino secundário. 

Entendamo-nos. Além da sua missão propriamente, especialmente, educa
tiva, o ensino secundário tem o seu papel, e importante, mesmo sob o ponto de 
vista social, na sua parte que eu chamo propedêutica. 

Os engenheiros, médicos e legistas, além do seu mister de profissionais, 
constituem a mais elevada camada na cultura de um povo, sem que eu, assim fa
lando, queira excluir os outros elementos diretores da opinião ilustrada, em um 
país qualquer, da civilização ocidental. 

Sr. Presidente, um congresso que reunisse, em seu seio, engenheiros, ba
charéis e médicos, não seria um congresso, um parlamento apto para resolver 
todas as questões que se apresentassem, fossem de que natureza fossem? Logo, 
o fim propedêutico do ensino é um fim primordial, superior, porque é na cultu
ra acadêmica que estú a força intelectual dirigente das sociedades, é na cultura 
acadêmica que nós fazemos o nosso preparo para resolver os mais palpitantes e 
sérios problemas sociais. 

E não é certo que no bacharel, no engenheiro e no médico estão enfeixa
dos todos os conhecimentos técnicos, os conhecimentos sólidos, os conheci
mentos úteis sob o ponto de vista social, e que por estas três classes podem ser 
resolvidas todas as questões altamente científicas, profundamente sociais? Não 
se poderia dizer, portanto, que a culpa seria do ensino superior em nosso País, 
se os diplomados não correspondessem a essa expectativa de alto cultivo men
tal. 

Se as três classes de diplomados, a que me refiro, não correspondessem aos 
reclamos da opinião quanto ao rumo seguro das relevantíssimas questões de in
teresse social, desde os melhoramentos materiais, desde a engenharia sanitária, 
até à ordem jurídica da Nação, a culpa não seria a dos institutos de ensino supe
rior, como institutos, mas da decadência do mesmo ensino, mal organizado ou 
desidiosamente ministrado. 

Isso não provaria contra a minha opinião: de que a perfeita solução dos 
mais sérios problemas de ordem social dependem imediatamente dos bons en
genheiros, dos bons médicos e dos bons jurisconsultos. 
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O ensino superior é de grande interesse público. 

Vamos, agora, tratar da missão educacional do ensino secundário. Não há 
muito de original a respeito, mas, há muito de assimilado, pois estou falando 
em um assunto sobre o qual medito há muitos anos. O ensino secundário na sua 
parte especialmente educacional tem dois ramos distintos: o teórico e o prático. 

O teórico diz respeito ao raciocínio e à expressão. 

Quanto à educação do raciocínio, é preciso estabelecer-se, de um modo 
claro e terminante, que o respectivo programa será o das ciências fundamentais: 
a Matemática, a Astronomia, a Física, a Química, a Biologia, e, visto não ser 
ainda uma ciência feita, a Sociologia, a História, não a história crônica, memo
rizada em nossas escolas, mas a história das instituições, como em Seignobos e 
outros autores. 

Neste ramo do ensino secundário, a educação do raciocínio, os programas 
serão reduzidos; o ensino será antes o dos métodos, o da observação; o da expe
riência, o da classificação, o da filiação etc. 

Não deve de modo algum ser esse trabalho de recheio com que assemelha
mos os nossos alunos a verdadeiros galináceos na ceva, dando as erudições adi
posas dos decoradores. 

As Matemáticas, a Biologia, a Sociologia, o Grego, o Latim e mais isto e 
mais aquilo, em vários e pesados programas, cada um com dezenas de pontos, 
uma enormidade; e eles saem, desse mergulho de noções abstratas, com as cabe
cinhas sem uma idéia autonomicamente assimilada. Houve um trabalho de de
sassimilação cerebral, fez-se apenas um doutor parco. Para se educar o raciocí
nio não é preciso isso, é preciso um programa reduzido às teorias, às idéias su
periores, às idéias gerais da Matemática, da Astronomia, da Física, da Química, 
da Biologia, até da História; apenas as noções gerais, de maneira que se eduque 
o raciocínio pelo exercício conveniente do pensamento, pela metódica e natural 
educação da faculdade crítica por excelência, a meditação indutiva, pela qual 
nos distinguimos do resto da criação animal. O homem é homem, sobretudo 
porque tem o raciocínio, porque tem a faculdade do discernimento, da crítica 
que o faz deliberar conscientemente, sabendo as causas e os fins; não é guiado 
pelo instinto; mas pelo raciocínio, que é a faculdade autonômica por excelência, 
sabendo distinguir o justo do injusto, o bem do mal, a verdade do erro. 

Já vê, Sr. Presidente, que eu, aconselhando as ciências fundamentais, acon
selho a educação do espírito dedutivo nas Matemáticas, único meio de se culti
var a arte do silogismo, a verdadeira noção do silogismo, naturalmente empre
gado, não o daqueles versinhos latinos com que saem os cascabulhos, que de
glutiram lógica dedutiva, dizendo coisas a respeito das quais sabem menos do 
que do hebraico. Pela Astronomia, a observação desarmada de instrumento, a 
observação dos fatos a que a ação humana jamais pode atingir, aprendendo que 
nesses fenômenos a fatalidade da natureza limita em absoluto a ação do ho
mem, que os não pode modificar, resignando-se ... 
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O Sr. Afonso Costa- Se V. Ex~ formulasse um programa de curso secun
dário, que disciplinas escolheria? 

Todo o mun·do acusa o programa de estar acumulado, mas ... 

O SR. CASTRO PINTO- Estou expondo as minhas idéias gerais sobre 
esse programa. 

V. Ex~ não prestou atenção, estava embebido na cogitação de outros as
suntos e vem co'm um aparte completamente alheio ao que eu estou dizendo. 

Estou formulando o programa, dividi o ensino secundário, na sua parte 
educacional, em teórico e prático, estou falando a respeito do raciocínio, que é 
um dos objetivos do ensino secundário educacional e cuja elaboração não se li
mita às Matemáticas, vai até ao ensino das Ciências Sociais. 

O Sr. Afonso Costa- Ninguém ouve V. Ex~ com mais prazer e com mais 
atenção do que eu. 

O SR. CASTRO PINTO- Muito obrigado. 

O aluno, onde se sabe ensinar, aprende a observar na Astronomia e obser
var, experimentalmente, nas Ciências Físicas, etc., até completar, pelo conheci
mento dos métodos científicos, a educação do raciocínio. 

Já se vê que essa educação não é a dos preparatórios, dos compêndios, a 
dos pontos para exames e das lições decoradas. 

O aluno jamais desenvolverá convenientemente as faculdades de medi
tação, de iniciativa intelectual, de imaginação criadora, decorando as lições, 
servilmente, vírgula por vírgula, como sem exceção se pratica nos liceus. 

Mas, observando nos gabinetes, nos laboratórios, na ciência química, sabe 
que instrumento é esse da nomenclatura, instrumento de ordem na coorde
nação de nossas idéias. 

Na ciência natural ele vai aprender o manejo desse outro instrumento 
sublime que é o da classificação. 

Na história vai aprender o estudo da filiação. 

V. Ex~s sabem que os fenômenos humanos prendem-se sempre a seus ante
cedentes; não há um só fato humano que não tenha seu avô. 

Em vez de somente História Natural memorizada, ensine-se Biologia, sobre
tudo se eduque o intelecto juvenil nos métodos respectivos; e em vez de história 
universal, como se aprende entre nós, a estafante incorporação de fatos, datas e 
nomes próprios, trate-se de conduzir a inteligência do aluno na apreciação dos 
fenômenos sociais, mostrando-lhes que a causa de q11alquer acontecimento na 
sociedade humana está em fatos sociais anteriores; ensine-se a crítica das insti
tuições pelo critério da filiação histórica. 

Reforme-se o ensino conforme as necessidades evidentes da educação dos 
moços e com os precedentes de nossa nacionalidade, e não nos levemos tão lon-
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ge pela paixão dos moldes vindos da França, como em tantas outras coisas, que 
não passam da introdução de coisas brilhantes e mortas em nossa legislação. 

O Sr. Passos de Miranda dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO - É questão de palavras. Nacionalizemos no 
sentido de adotar o que é melhor ao nosso meio. 

Eu pergunto, não em meu nome, mas no de Augusto Comte: não sou posi
tivista, digo entre parêntese, para não ser apedrejado por aqueles que não ad
mitem que em matéria de ensino se envolva o positivismo. 

Mas Augusto Comte, no seu primeiro livro do curso de Filosofia, diz, mais 
ou menos, o que vou repetir: se o estudante aprende todos esses métodos, para 
que mais a lógica? 

E, não aprendendo os métodos, vai aprender lógica mnemônica. 

Respondendo aos apartes insistentes sobre este ponto, eu queria saber se a 
lógica do projeto é a de Aristóteles ou a de Stuart Mill. 

Nesta última há uma parte que se chama Metodologia. 

Ora, em Metodologia temos o estudo das Ciências Matemáticas: Matemá
tica Elementar e Matemática Superior. 

Com vai o discípulo decorar no compêndio de A. Bain ou de Stuart Mill o 
que há a respeito de métodos especiais à Matemática Superior, sem ter anterior
mente aprendido essa Matemática? 

O Sr. Passos de Miranda dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO - Dizer que se pode aprender o método de uma 
ciência sem saber a ciência é proferir uma verdadeira blasfêmia perante à peda
gogia moderna. 

Que sabe o discípulo sobre análise, sobre cálculo? 

O Sr. Passos de Miranda - Isso é do ensino superior. 

O SR. CASTRO PINTO - Como saber de cor estas noções? 

O Sr. Passos de Miranda - Eu nego que se possa saber isso em curso se
cundário. 

O SR. CASTRO PINTO - Vou além, pergunto a V. Ex~: se o estudante 
não aprendeu geometria analítica, como pode em lógica estudar o método de 
Descartes? 

O ensino deve consistir em assimilar e não em sobrecarregar a memória do 
estudante. É contra isto que nos devemos erguer neste país. 

Prosseguindo, Sr. Presidente, o que acabo de dizer é o que penso que deve 
ser a missão do ensino secundário na sua parte educacional, restrita ao raciocí
nio. 

Mas, a educação das faculdades de expressão? 
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Aqui, Sr. Presidente, apelo para Spencer. Se eu pudesse, incluía tudo. Mas 
V. Ex~ sabe que noção formidavelmente revolucionária trouxe esse espírito su
perior, Spencer, a respeito do ensino. 

A relatividade dos conhecimentos. Se fosse possível, ensinava-se tudo, mas 
só se deve ensinar aquilo que for mais útil, de acordo com a educação do discí
pulo, principalmente para a sua missão social. 

Por isso, Sr. Presidente, na educação da expressão, eu colocaria o velho en
sino clássico, se tal coisa não redundasse no maior dos fracassos. 

Agora mesmo na França, sabe V. Ex~ o que se dá? Os relatórios, a impren
sa, os escritores, os pensadores, consignam e comentam o abandono cada vez 
maior da cadeira de grego, porque o grego é facultativo. 

Abram, Sr. Presidente, uma escola de grego ensinada pelos melhores ho
mens do mundo, podem adicionar, como atrativo, música na porta, grafofone, 
até cinematógrafo, que ninguém irá aprender. 

Neste caso, eu entendo que se deveria encher toda essa coluna de educação 
das faculdades de expressão com a língua nacional, aprendida desde os seus pri
mórdios, a sua história, as suas dialetações, como se fala o português na Paraí
ba e em São Paulo, quais os fatores naturais e sociais das dialetações, a sua ra
zão de ser; depois a nossa literatura. 

Quer queiram, quer não os heterodoxos, a língua nacional é uma só. 

A língua portuguesa ainda une na mesma evolução histórica Portugal e o 
Brasil, e não serão os tentames dispersivos de acadêmicos que acabarão com es
ses monumentos que são, hoje, a base mais sólida da unidade nacional - a 
língua. 

Façam todas as tentativas que entenderem, e sempre será verdade que falar 
conforme os cânones da língua vernácula é ter cumprido o dever mais sério na 
comunicação do pensamento, porque a enunciação correta foi, é, e será o deco
ro da palavra escrita e falada. 

Falem de outra maneira os que por altruísmo exagerado advogam a causa 
da ignorância, da preguiça ou da apatia. 

As Matemáticas, o Inglês, a Física, vêm de fora, mas a língua é nossa e dos 
portugueses, que somos nós mesmos, porque entre o Brasil e Portugal só existe 
deferença debaixo do ponto de vista geográfico e político. (Apartes.) 

Dialéticos, argumentai; a razão há de vencer. Nós não podemos obrigar o 
sergipano ou o guasca a falar tal qual o lisboeta: aquele dirá - recepção - e 
este- receção. A linguagem é a mesma, mas a prosódia varia. Como uma orto
grafia fonética para a língua falada em regiões várias? 

Um Sr. Deputado - Vai mais uma contra a Academia de Letras. 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, a reforma consigna quatro 
anos de português; eu acrescentaria mais um além dos sete; porque sei, além de 
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outros casos, o de um estudante de medicina reprovado aqui no 69 ano do cur
so, por não saber o vernáculo. 

Sr. Presidente, sabemos que dificuldade é esta de transmitir às tiras do jor
nal, ao noticiário do dia seguinte, as nossas impressões, como, também, de for
mular a palavra falada na ocasião, como esta de trazer à tribuna as nossas opi
niões ou traduzir no soneto e na prosa literária o pensamento que tende a se fa
zer percebido. 

Um indivíduo que tivesse a maior ilustração do mundo e não soubesse 
traduzi-la no discurso, no livro, no jornal, era o ente mais infeliz nesse fantásti
co suplício de Tântalo. 

Quantos por aí, mesmo escritores, não pecam miseravelmente na colo
cação dos pronomes e no emprego do infinito pessoal, um dos característicos da 
nossa língua, uma das excelências do dizer castiço, só porque até certo tempo o 
uso da língua se deixava à inspiração da palavra? 

A língua vernácula deve acompanhar todos os anos. Na própria França vai 
ao 69 ano, no curso de sete, conforme as leis ali em vigor. 

Consintam-me os ilustres colegas falar agora sobre a educação prática do 
ensino secundário. Sabe V. Ex~, Sr. Presidente, em que eu a resumo? Geografia 
e línguas vivas. 

Um professor de Geografia, que esteja à altura de sua cadeira, habilita 
completamente seus alunos em tudo que diz respeito ao ensino prático do ensi
no secundário. 

Só na Geografia Física temos a Meteorológica, a Hidrográfica, a Estereo" 
gráfica. 

Pois quem aprende as noções sobre a atmosfera e, na Geologia, noções 
sobre a crosta terrestre, precisa mais de noções elementaríssimas de química e 
física adicionadas, por intuitos de ensino prático, ao primeiro ciclo? 

A Geografia ainda é Geografia Política, Econômica, Comercial, Mineraló
gica, Agrícola. Uma pessoa que estudou todas estas partes da Geografia precisa 
mais de noções de Direito Comercial, de Economia Política em doses homeopá
ticas, a pretexto de educação integral? 

Quero agora abordar um assunto difícil: o que se chama a educação moral. 

O único ensino moral que o Estado pode proporcionar, não como foi dito, 
suprindo as deficiências da família e da sociedade, mas cumprindo o seu dever, 
é o de insistir mais no conhecimento dos homens e das coisas nacionais, em Co
rografia e História do Brasil. 

Se o mestre não for um blasê, um desidioso, um simples orçamentívoro, 
educará a criança despertando-lhe os sentimentos cívicos e morais, sem precisar 
de recorrer ao religioso, contando-lhe a nossa História, dizendo quais foram os 
nossos homens superiores e os móveis que os levaram a se pronunciarem deste 
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ou daquele modo na vida social. Ê a moral das escolas pelo método biográfico, 
a única possível, embora exígua, nesse sentido. 

Se um mestre ensinar convenientemente, conforme o destino de suas lições, 
quem foi Anchieta, José Bonifácio, Benjamin Constante outros vultos da nossa 
história pátria, terá feito o ensino da moral cívica pelo método biográfico. 

Há um compêndio vindo de França, Educação Moral e Cívica, que é uma 
bugiganga bonita e nada mais. 

Esse compêndio de instrução moral e cívica não proporciona nada de mo-
ral nem de civismo. 

O Sr. Afonso Costa - O nosso programa não dá isso. 

O SR. CASTRO PINTO - Não está na primeira parte? 

Para levar à esfera de ação governamental a moral é muito difícil. 

Passemos ao ensino propedêutico. 

Não me demoro em impugnar a idéia dos dois ciclos, sabendo que isto não 
passa de novidade dispensável. 

O Sr. Artur Orlando -A história da nossa pedagogia mostra o contrário 
- que esses dois ciclos vêm do século passado. 

O SR. CASTRO PINTO- O nobre Deputado encontrou essa palavra nos 
relatórios e nos papéis daquele tempo - ciclo? 

O Sr. Artur Orlando - Peço a palavra. 

O SR. CASTRO PINTO- Enfim, não será a primeira vez que eu aprendo 
com V. Ex~, a quem considero mestre. 

O Sr. Artur Orlando- A história dos nossos institutos de instrução mos
trará que essa divisão de ciclos existe há muito tempo. Dar-se-á simplesmente o 
seguinte: lerei à Câmara os antigos relatórios onde vem isto. O Colégio Pedro II 
teve a idéia do ciclo quase desde a sua fundação. 

O SR. CASTRO PINTO- Nunca teve. 

O Sr. Artur Orlando - Provarei à Câmara lendo até o regulamento. (Há 
outros apartes.) 

O SR. CASTRO PINTO- Vamos adiar esta discussão para quando o 
ilustre Deputado falar; do contrário, esgota-se a hora, e eu ainda tenho algumas 
considerações a fazer. 

Vários Srs. Deputados - Vamos ouvir o orador. 

O SR. CASTRO PINTO- Se os meus colegas me quiserem acompanhar 
neste debate com a sua generosa atenção, verão que os ciclos, como estão con
signados, com quatro anos, para o primeiro e três para o segundo, não consti
tuem uma inovação feliz sob o ponto de vista didático ... (Há vários apartes, dos 
Srs. Artur Orlando e outros Deputados, que interrompem o orador.) 
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O ilustre Deputado pode ir, como o advogado de Moliére, até além do di
lúvio; não me prova que o ciclo não seja uma novidade no nosso País. 

Sucede, porém, que estou ficando nesta questiúncula de ciclo; já não é mais 
ciclo: é um círculo vicioso. (Risos.) 

Dizia eu que, se meus colegas, pela importância do assunto, e não pelo ora
dor, quiserem seguir a explanação que estou fazendo na tribuna, hão de se con
vencer de que este ciclo de quatro anos no ensino secundário é, sob o ponto de 
vista pedagógico, sob o ponto de vista didático, inferior ao que se chama na 
França - escola primária superior. 

Um Sr. Deputado - É outra coisa. 

O SR. CASTRO PINTO- Não é; e V. Ex~ há de me deixar a liberdade de 
falar sobre assunto em relação ao qual tem escrito tão brilhantes páginas, como 
mestre que é. 

Esta preocupação da reforma obedece a um belíssimo movimento demo
crático, o ensino popular, o ensino das classes pobres, das classes laboriosas; 
mas isto não pode ser em prejuízo do ensino secundário, nas duas divisões a que 
acabei de me referir, uma que diz respeito à educação intelectual, e outra que 
diz respeito à educação prática, além da propedêutica. 

Cito o art. 35 do decreto francês de 21 de janeiro de 1893: 

"O ensino primário superior compreende: a educação moral, ins
trução cívica, língua francesa e noções de literatura francesa, história 
nacional e noções de história geral, especialmente dos tempos moder
nos, geografia da França e das coiônias, e noções de geografia geral, es
pecialmente de geografia comercial e industrial, línguas vivas. Noção 
de direito usual e de economia política. Elementos de aritmética e suas 
principais aplicações ao comércio. Elementos de cálculo algébrico e de 
geometria. Regras da contabilidade usual e de escrituração mercantil. 
Noções de ciências físicas e naturais, especialmente em suas aplicações 
à agricultura, ao comércio e à indústria. Desenho geométrico etc. etc." 

Confrontando, Sr. Presidente, o programa do ensino primário superior na 
França com o do primeiro ciclo do projeto ora em discussão, verifica-se que 
pouca diferença há, cumprindo notar, em favor do plano de estudos e do decre
to de 1893, na França, mais unidade e coerência, mais proficuidade e alcance 
prático. 

Ora, Sr. Presidente, os outros países, onde as refonr..as obedecem a uma 
orientação lógica, esta corrente que deu o ensino primário' superior é a que na 
Inglaterra deu o que se chama University extension, summer meetings, verdadei
ras academias populares, que deu as academias obreiras da Noruega, os cursos 
para adultos, as associações filotécnicas, as associações filomáticas, as universi-
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dades populares na França, na Bélgica, na SuÍça, na Áustria, na Hungria, na 
Espanha e até na Rússia. 

Esta é outra corrente; não é a que vai reformar o ensino secunc\áfio ou su
perior, é a do ensino democrático. E é o principal dever da República, é abrindo 
aos nossos costumes uma nova era, quebrando a apatia secular do povo em ma
téria de instrução, determinar em nosso país essa mesma corrente benéfica na 
qual não atendemos simplesmente à educação do povo, mas ao preparo mental 
das massas à solução conveniente dos grandes problemas agitados desordena
damente pelos socialistas. 

Quando o povo, nas universidades populares de ensino prático, tiver 
aprendido os verdadeiros princípios da ciência econômica, da história das insti
tuições, há de esquecer muita coisa que certos reformadores socialistas impin
gem à ignorância popular. 

Esta educação virá erguer sérios obstáculos à nova invasão de bárbaros 
que se chama- o socialismo revolucionário, com suas falanges já às portas da 
civilização moderna. 

É pelas universidades populares, pelo ensino popular superior que está 
além da escola primária superior que se há de conseguir isto. Há uma diferença 
radical entre essas universidades e outro qualquer ensino, que a denominação 
comporta; é preciso dizer, para não espantar os ouvintes. A composição do 
público que as freqüenta, de operários, não de alunos como os dos nossos_ ~or
pos discentes; os caracteres extrínsecos do ensino todo concreto, todo pratico, 
acessível, intuitivo quase; a escolha dos assuntos, o processo de exposição, tudo 
é especial, porque nessas escolas populares um professor que fosse falar sobre 
anatomia pela maneira por que o faz nas escolas de medicina, não seria entendi
do, não teria auditório. 

Esta organização, a que me acabo de referir, não poderia entrar na refor
ma, não acode absolutamente a estas necessidades, delas não cogita. 

Demos de barato, entretanto, que, atendendo às necessidades do ensino 
democrático, se deva criar o ciclo; mas o acessório não deve matar o principal. 

Eu peço liberdade ao meu mestre, um dos homens mais distintos deste 
país, ao Dr. Teixeira Brandão, colega a que estimo e aprecio, não somente 
pelo seu saber mas também porque vejo em S. Ex~ um desses homens sérios, de 
caráter, sem os quais perderíamos completamente a fé nos que dirigem o nosso 
país; peço licença a S. Ex~, falando com este ardor, que é simplesmente uma di
ficuldade de expressão. 

A crítica do projeto não quebra, nem de longe, no recesso de minha cons
ciência, o respeito que devo a S. Ex~; peço permissão para dizer que S. Ex~, cal
cando na exposição do Sr. Ministro do Interior as bases do ensino secundário, 
não nos ofereceu uma reforma das mais felizes. Sacrificou o principal, que é a 
educação do raciocínio, a da expressão, a educação propedêutica a esta preocu-
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pação que devia estar confiada a institutos diferentes, como aqueles a que aca
bei de me referir - a escola primária superior e universidades, que, nos países 
civilizados, atendem à grande necessidade de se educar o povo, para que, nas 
democracias, ele seja senhor consciente de seus destinos. 

S. Ex~ sacrificou tanto a natureza do ensino secundário que fez compreen
der nos quatro primeiros anos a língua materna, mas nos três últimos esqueceu
se de incluí-la. 

Se o estudante, Sr. Presidente, aprender português somente durante os 
quatros primeiros anos do curso sairá com tinturas de português. 

Nos quatro primeiros anos, não é possível uma regular assimilação da 
língua vernácula, quando não se tem ainda o senso crítico preciso para conhecê
la de acordo com as suas normas essenciais, nem tampouco apoderar-se da 
imensa riqueza de seus recursos na exposição das idéias, com a originalidade de 
um idioma tão gabado por estranho como é o português. 

O exercício da palavra escrita e falada é, posso garantir porque sou profes
sor, a coisa mais difícil de ensinar e de aprender. 

Aprende-se matemática, biologia, aprende-se tudo; mas, afinal de contas, 
estudantes que sabem todas estas coisas não sabem fazer um bilhete a seu pai, 
depois de anos seguidos em estudos de gramáticas sábias e indigestas. 

E nós temos aí tantos doutores que, tendo de fazer uma coisa simples, uma 
insignificante notícia para os jornais, sofrem de uma inibição lastimável. 

A culpa, repito, não é do ensino. Nós temos necessidade de saber essas coi
sas e é, portanto, na prática e na constância do ensino da língua nacional, não 
de gramáticas exageradas, que o aluno adquire a necessária habilitação parare
digir uma carta, uma notícia, um artigo de jornal, se no decurso de seis ou sete 
anos de liceu não deixou um só dia de estudar e praticar a língua. 

Outra coisa, Sr. Presidente: a reforma foi feita de tal forma que no curso 
suplementar exige-se álgebra até equações de 29 grau. Eu garanto a V. Ex~ que a 
um aluno inteligente, que possua boas noções de aritmética, eu ensino álgebra 
até equações de 29 grau em 15 dias. 

Para os anos superiores a reforma exige, em matemática, álgebra até 29 
grau. Como V. Ex~ vê, Sr. Presidente, este projeto nem soube imitar a reforma 
francesa, que está aqui, na obra que V. Ex~ conhece, a de Grainha. 

Eu (recorrendo a um livro) não gosto de citar livros, mas de vez em quando 
não há outro recurso senão apelar para eles. O autor a que me refiro cita o texto 
francês, que ele reproduz. O primeiro ciclo, Sr. Presidente, tem duas seções, mas 
em ambas as seções tem matemática elementar completa. 

Não é bicho de sete cabeças, Sr. Presidente, é um ensino muito possível; só 
é fastidioso e difícil com o nosso velho método, em que o estudante tem de re
produzir, como uma bobina, tudo aquilo que, escravizando a inteligência ao 
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texto dos compêndios, lhe dão os mestres. Mas ensinar geometria por Clairaut, 
pode-se dizer que não se exige dos discípulos de doze anos nada de excepcional. 

Entretanto, Augusto Comte, legislador supremo na matéria, diz, e eu invo
co a opinião do ilustre Deputado pelo Ceará (referindo-se ao Sr. Tomás Caval
canti} que com uma geometria, de Clairaut, aritmética, álgebra elementar e tri
gonometria o curso de álgebra superior, pode ser iniciado. 

Por que dizer, pois, que a matemática elementar, a aritmética, a álgebra, a 
geometria,não podem estar no primeiro ciclo? É um contraste do que nós anda
mos a apregoar sobre a nossa capacidade intelectual. 

Quanto à agricultura, à higiene, ao direito pátrio, o estudo fica em geogra
fia, ou vai além do ponto de saturação, da capacidade do trabalho escolar dis
tendendo em perigosas sobrecargas de estudo forçado as faculdades intelectuais 
do menino. (Há apartes.) 

Sou professor e sei que o aluno, saindo do curso secundário, não traz mui
tas vezes os elementos precisos de línguas, quanto mais de direito pátrio, que 
nós próprios em larga proporção não conhecemos. 

O Sr. Pedro Moacyr- V. Ex~ vê agora mesmo o litígio sobre a constitucio
nalidade da reforma. 

O SR. CASTRO PINTO - Não acredito na eternidade da Constituição; 
não sou um fetichista da imobilidade do texto. Entretanto, não estou de acordo 
com o brilhante representante do Rio Grande do Sul, quanto à necessidade de 
reformar a nossa Constituição. 

O Sr. Pedro Moacyr - Mas no terreno do ensino estamos de acordo. 

O SR. CASTRO PINTO - Sim, neste terreno estamos de acordo. 

Prosseguindo a análise do projeto, entro agora em outro ponto do debate, 
o n~ 4 da letra b, que estabelece, que, mediante as notas da caderneta, o estudan
te está habilitado à série superior, se não deu 30 faltas. 

Isto, o humilde orador que ocupa neste momento a atenção da Casa, não 
pode subscrever, porque não é apenas Deputado, exerce o magistério também. 

O professor que acompanha seus discípulos pode errar no julgamento das 
notas diárias, ou se deixar levar por paixão pessoal ou doutrinária, política ou 
religiosa, e é preciso que não se facilite essa arma de perseguição que muitas ve
zes poderá prejudicar o ensino e os alunos. (Há apartes.) 

V. Ex~ admite que todos os professores sejam juízes íntegros, não possam 
errar e não tenham paixões? 

Sr. Presidente, nós vemos por este projeto que o ensino básico está nas no
tas das cadernetas. 

Para mim é o critério principal da habilitação do discente; mas não é o úni-
co. 
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A decadência do ensino origina-se também da incapacidade, da desídia e 
incorreção dos professores. 

Se é do professor que tem vindo, e ninguém pode negar, a desmoralização 
do aluno, não é plausível que se suprima na lei o outro critério do aproveita
mento dos alunos, os exames de fins de ano, os exames parciais, em cujas deci
sões a congregação e o diretor do estabelecimento vão inquirir não só do aluno 
como do mestre. 

Reparam-se de tal modo injustiças e faltas; há nisso uma justa compen
sação, especialmente no que respeita às injustiças provenientes de professores 
nevróticos, caprichosos, que muitas vezes birram com os fracos alunos, por mo
tivos inconfessáveis. 

Outro reparo a fazer na análise do projeto é o que se prende ao exame de 
admissão, instituído junto aos cursos superiores. 

Vimos a instância irrecorrível, na alçada que o projeto confere às notas das 
cadernetas dos professores, que para os matriculados é o critério único e infalí
vel do seu aproveitamento no ano letivo. 

Agora, com o exame de admissão atribuído aos lentes do curso superior, 
temos uma segunda instância, em que o legislador, desconfiado de sua obra, re
corre das provas finais. (Diversos e repetidos apartes.) 

Mas, admitindo que por ele se vai avaliar o grau de cultura mental do alu
no, mesmo, nesse caso, o exame de admissão é inadmissível. 

O exame secundário é sério, vai ser reorganizado, e ainda há uma segunda 
instância. Desde que o diplomado tem todo o curso secundário, em um ramo 
propedêutico, mais especializado nesta ou naquela disciplina, conforme o curso 
que o estudante tiver de seguir, conforme o destino que queira escolher, se não 
quiser ser enciclopédico, para que esse exame de admissão? 

É uma segunda instância, como eu disse. 

Neste caso qual a seriedade do ensino secundário? 

O ano passado fui a favor do exame de admissão para os parcelados, por
que a admissão era um recurso aos lentes do ensino superior para impedir, nas 
academias, a incursão do analfabetismo laureado nas bancas escandalosas de 
exames parcelados. 

Mas ensino secundário sério habilita o estudante para o ensino superior, de 
modo a não depender mais de outros exames. 

O Sr. Pedro Moacyr- A presunção da lei é esta: - que será sério. 

O SR. CASTRO PINTO - Presunção juris et facto. 

Sr. Presidente, a respeito desta passagem, ou promoção de uma para outra 
série do curso secundário, ainda tenho uma observação a fazer. 
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Em outro dispositivo diz a reforma: 

"Os alunos dos colégios de ensino particular poderão concorrer a 
exames de promoção ou séries, bem como aos exames de conjunto, 
nesta Capital, no Ginásio Nacional, e nos Estados, nos institutos equi-
parados oficiais, satisfeitas as formalidades regulamentares." 

Sr. Presidente, para os matriculados a promoção é mediante as notas; para 
os que freqüentam os institutos particulares o critério é o do exame: e assim vol
tam os parcelados. (Trocam-se apartes.) 

O ensino seriado integral é aquele em que o estudante, por uma verdadeira 
seleção evolutiva de suas faculdades, vai gradualmente adquirindo não só 
noções científicas como as estéticas. 

Este exame de fim do ano, para os candidatos vindos de colégio particular, 
onde não há fiscalização, onde não se obedece ao mesmo sistema, é um desvir
tuamento dos próprios institutos do projeto; é uma regressão ao que já a opi
nião condenou. 

Ninguém mandará alunos para um curso de tanto rigor nos programas, 
quando tem a faculdade de submetê-los no fim do ano a exames, sem a obriga
toriedade da freqüência escolar. 

O Sr. Passos de Miranda- Esse exame pode ser preparado também em 
quatro ou cinco meses, como o parcelado. 

O Sr. Pedro Moacyr- É privilégio o ensino? Seria restringir a um estabe
lecimento quer particular, quer oficial o mister do ensino. 

O Sr. Passos Miranda - Dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO - Mas se as dificuldades são de ordem prática, 
não podemos absolutamente chegar a resultado algum. 

O Sr. Pedro Moacyr- Mas neste caso o projeto chega a um termo razoá
vel, permitindo o ensino particular com exames feitos nos estabelecimentos ofi
ciais. 

O SR. CASTRO PINTO- Mas o projeto não fala de fiscalização alguma 
junto aos estabelecimentos particulares. 

O Sr. Pedro Moacyr- É uma solução. 

O SR. CASTRO PINTO - V. Ex~ dá licença para responder? 

V. Ex~ em seu aparte formulou a objeção que ... 

O Sr. Pedro Moacyr- Que seria atentar contra a existência do ensino não 
aceitar esta solução, proposta pela comissão, porque não há outra a propor. Se 
restringirmos a colégios que se equiparam, colocamos fora da órbita de ensino 
centenas e centenas de alunos. 

Quer dizer: estabelecem indiretamente o monopólio do ensino. 

O SR. CASTRO PINTO - Posso responder? 

103 



O Sr. Pedro Moacyr- Pois não! 

O SR. CASTRO PINTO- O projeto não cogita de reforma quanto ao en
sino particular; quem quiser dar os efeitos desta reforma ao ensino particular 
secundário, pode entrar em acordo com o Governo e receber a subvenção. 

O Sr. Pedro Moacyr- Isso não. 

O SR. CASTRO PINTO - Se a lei limita a equiparação aos que já a têm, 
vai criar o privilégio mais exótico e burlesco que tem este país, o do passado, 
dos que já estão equiparados, os privilégios dos enfermos e inválidos! 

Os outros que estão habilitados a nos dar um ensino melhor, não poderão 
ser equiparados. 

É uma reforma sui generis em favor daquilo mesmo que deu motivo à re
forma. (Apartes.) 

Sr. Presidente, permita-me a Câmara resumir o meu pensamento, que não 
pude externar convenientemente, no meio de tantos e repetidos apartes: os fa
vores do projeto não devem se estender aos colégios particulares, senão quando 
estes admitam a fiscalização do Governo Federal, embora não se equiparem, no 
rigor do termo. Para obter as regalias consignadas na letra i do art. ]9, entendo 
que se deve impor esta cláusula. 

Criar uma reforma com tanto sacrifício orçamentário sem os quais a rege
neração do ensino é mais uma quixotesca arremetida, sacrifícios que talvez este
jam além das nossas forças, para permitir que os particulares, sem se submete
rem à fiscalização do ensino, possam manter os seus institutos sem os progra
mas, sem os métodos, sem o sistema de ensino que queremos reformar ... 

Um Sr. Deputado - Serão obrigados a isso. 

O Sr. Pedro Moacyr- E em todo o caso fica consideravelmente restringi
da a órbita dos chamados exames parcelados. (Apartes.) 

O SR. CASTRO PINTO - Ah! o espírito prático, a observação direta! 

. Se .se tem iludido o próprio sistema ginasial, se se faz comédia do próprio 
ensi.no mt~gral, ~~mo não se fará desses novos parcelados que a tolerância do 
proJeto vai admitir, ressuscitando esses velhos costumes pelos quais se prepa
ram n~sses lab?ratórios de ciência a tours de force os estudantes que quiserem 
conquistar o diploma! 

O p_rojeto para mim é contraditório. De um lado, ele quer que a promoção 
da matncula dependa somente das notas. 

Um Sr. Deputado - Nos oficiais. 

O SR. CASTR? PINTO- E nos equiparados também. Logo, ele estabe
lece, como norm.a, d.1ret?ra,, c_omo princípio dominante da questão, que as notas 
estabeleçam o cnteno Cientifico e verdadeiro para prova da capacidade do estu
dante. 
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Depois ele mesmo admite o exame, unicamente, sem as notas. (Há diversos 
apartes.) 

Não; o exame de conjunto, no fim do curso, não basta. 

Veja a Câmara, o estudante completa os estudos de matemática e adia o 
exame; faz os estudos de biologia e adia; faz os de francês e adia também; de
pois faz todos os exames das matérias aprendidas em seis anos de uma só vez. 
V. Ex~ acredita nesse exame enciclopédico? 

Um Sr. Deputado - Mas ele continuará a estudar todas estas matérias. 

O SR. CASTRO PINTO - Não, Sr. Presidente; não posso acreditar na 
coerência de uma reforma que para os matriculados estabelece como critério 
absoluto quanto ao aproveitamento do ano as notas exclusivas das cadernetas e 
para outra ordem de alunos os que vêm dos colégios particulares, os exames. 
(Trocam-se apartes.) 

Oh! fé que remove montanhas! O nobre Deputado (referindo-se ao Sr. 
Afonso Costa), já acredita nos colégios particulares, que não têm fiscalização, e 
condenou os equiparados, que sempre tiveram fiscalização. 

Pois o nobre Deputado já não condenou comigo, com todo o país, com a 
imprensa, com todos os competentes, os equiparados, não pelo mérito da pró
pria instituição, mas pelo modo como de fato foram e continuam a ser fiscaliza
dos, como espera melhor êxito dos particulares, sem fiscalização alguma? 

O Sr. Dunshee de Abranches, que é mestre em matéria de fiscalização do 
ensino, condena a fiscalização até nos próprios equiparados e o nobre represen
tante de Pernambuco acredita nas notas de caderneta de particulares, que não 
são fiscalizadas. 

Sr. Presidente, eu tinha ainda alguma coisa a dizer a respeito do ensino su
perior, não sobre medicina ou engenharia, mas a respeito do direito, e vejo que 
no restante do tempo regimental não poderei realizar esse desejo. 

Se V. Ex~ me reservasse a palavra para amanhã, muito agradecido ficaria a 
V. Ex• e daria por terminada hoje estas considerações desalinhadas (não
apoiados gerais) de um nobre professor do Norte. 

O SR. PRESIDENTE- Atendendo ao adiantaqo da hora, V. Ex~ fica 
com a palavra para amanhã. 

O SR. CASTRO PINTO- Agradeço a V. Ex~ (Muito bem! Muito bem! O 
orador é vivamente felicitado por seus colegas.) 

O SR. CASTRO PINTO (movimento de atenção)- Sr. Presidente, eu ve
nho à tribuna, destinada especialmente aos oradores desta Casa, porque hoje 
estou falando no plenário; já temos auditório para a discussão do projeto que se 
debate. 

Eu sou o primeiro a reconhecer, Sr. Presidente, um defeito capital no meu 
discurso - falta de coordenação. Analisei o projeto de lei, orientando as mi-
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nhas considerações de conformidade com as disposições do mesmo, não de um 
modo completo, exaustivo, como não deveria fazer, mas destacando os assun
tos em parágrafos salteados. Não posso, portanto, Sr. Presidente, dar a um dis
curso nessas condições uma forma rigorosamente parlamentar. 

Eu disse, no princípio da minha alocução de ontem, que vinha estabelecer 
um simples colóquio, e tanto assim que a minha palavra de quando em quando 
ia sendo dirigida pelos apartes, com os quais eu me deleito, não os apartes tu
multuários (e como sou um homem que gosto do invocar os precedentes, invo
co, portanto, o precedente que acabamos de presenciar, ainda hoje, por ocasião 
de falar o Sr. Deputado Afonso Costa), mas os apartes oportunos que auxiliam 
o orador. 

Senti que ontem eu não pudesse desenvolver plenamente as minhas idéias a 
respeito do ensino secundário, porque tinha de sacrificar a exposição da ma
téria, naquele ponto do projeto, às injunções da hora, ou em face do regimento. 

Corre-me, portanto, o dever de hoje completar as considerações que ex
pendi a respeito do ensino secundário entre nós. Não voltarei atrás para repro
duzir umas tantas considerações, filhas da minha experiência pedagógica. Nós 
não estamos em uma academia de ciência, estamos no Parlamento brasileiro; 
não discutimos aqui questões científicas e literárias, tratamos de saber o que po
demos adotar a respeito deste ou daquele assunto, e foi este o princípio que me 
guiou a palavra quanto ao que chamei a função propedêutica do ensino secun
dário, vis-à-vis, paralelamente, à função principal do ensino, que é a função edu
cativa. 

Eu sou obrigado a aceitar, com as restrições que eu ontem declarei, a idéia 
dos dois ciclos, mas sem que essa divisão dos cursos prejudique os interesses ca
pitais do ensino secundário. 

Antes de tudo, não concordo com o prazo de sete anos; é muito. Aos 12 
anos, uma criança, na maioria dos casos, vai para o curso secundário. 

Os matriculados nos liceus, em regra, destinam-se aos cursos superiores. 

Tire-se ao ensino secundário esse fim utilitário, e não haverá freqüência 
nas respectivas aulas. 

A teoria prega diferente modo de ver: o ensino secundário não é para fazer 
doutores, é para educar a juventude. 

Devia ser assim, mas não é. 

O amor pelas letras, o amor da arte pela arte, em matéria de ensino, não 
existe infelizmente espalhado em nosso país. 

Um Sr. Deputado - É preciso despertar. 

O SR. CASTRO PINTO - Mas não é à força de medidas legislativas. E 
um dos vícios que mais concorrem, no que toca aos costumes, para a decadên
cia do povo brasileiro, é essa falta de espontaneidade para aprender entre os 
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nossos jovens concidadãos; a ânsia de saber, a paixão dos livros, que nos inte
lectuais de raça no Brasil é admirável, não é geral. 

A falta desse amor espontâneo pela cultura intelectual é exceção em pou
cos, é o comum no resto. Se nós tivéssemos os melhores cursos secundários, nas 
melhores condições do mundo, mas que não habilitassem os respectivos diplo
mados ao curso das academias, veríamos os liceus abandonados. 

Não preciso de mais provas, basta o que acabamos de ver no debate da 
hora do expediente, quando o ilustre representante de Alagoas ocupou a nossa 
atenção. O curso ginasial é como uma nau que corre perigo: todos a querem 
abandonar. E a propósito da lei em vigor, concedendo uma segunda época de 
exames, vimos o apelo do ilustre representante de Alagoas ao Governo para abrir 
uma válvula na concessão a todos os preparatorianos, e assim teremos a 
reprodução dessa jornada tristíssima de rapazes, que pertenciam ao comércio e 
a oufras classes, abandonando seus misteres a fim de obterem um título para os 
cursos superiores. Se S. Ex~, o Sr. Ministro do Interior, se deixasse levar por essa 
interpretação da lei, segundo o douto representante de Alagoas, nós podería
mos dizer que tínhamos preparatórios feitos este ano para duas gerações gina
siais. 

Quero dizer com estas minhas considerações incidentes, sobre mais uma 
tentativa de transferir dos liceus a freqüência escolar para as bancas escandalo
sas de exames parcelados, que o objetivo propedêutico, preparatório, do ensino 
secundário é indispensável, que não é somente educacional, como ontem eu ex
pendi, mas deve ser encarado sob o ponto de vista utilitário, o de preparar os 
alunos para as academias. 

Neste caso, reduzido o curso a seis anos, os três primeiros anos, com algu
mas matérias anexas, e que, em rigor, é dispensável, disciplinas complementares, 
sob intuitos práticos, para a educação completa do aluno, não somente consti
tuirão para a mocidade estudiosa, que não pode prorrogar seus estudos por cir
cunstâncias independentes de sua vontade, não somente proporcionarão a essa 
mocidade a educação prática, visando o cidadão e o homem, na sociedade e na 
família, como deverão habilitar (devia ser dispositivo expresso da lei ou do re
gulamento) para certos cursos de ensino especial, técnico e profissional. 

De maneira que, preenchidos os três anos, com ou sem essas matérias anexas e 
complementares, o aluno poderá se retirar com um diploma que tenha esse efeito a 
que eu aludi e o de habilitá-lo para agronomia, agrimensura, farmácia, 
odontologia, veterinária, notariado, comércio, pilotagem, telégrafos, escolas 
normais do primeiro grau, e outros cursos do ensino especial. Desde que o in
divíduo quisesse cursar escola normal de primeiras letras, devia apresentar ates
tado de que tinha, pelo menos, este curso, este primeiro ciclo, ou atestado de 
habilitação em escola de primeiras letras do ensino superior, se criarmos em 
nosso país semelhantes institutos. 
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Transposto o primeiro ciclo, o aluno, querendo prosseguir, não verá preju
dicados, em parte, os seus esforços, com uma organização muito especializada, 
com uma autonomia tão acentuada como dá o projeto ao primeiro ciclo do cur
so ginasial. 

Não me oponho, repito, ao caráter prático e definitivo do primeiro ciclo, 
na falta do ensino superior das primeiras letras em nosso país; mas não se intro
duza essa inovação, aliás útil, em nosso ensino, com prejuízo do curso total do 
segundo grau. 

Sendo assim, Sr. Presidente, o aluno, concluídos os primeiros três ou qua
tro anos, curso fundamental do projeto, e desejando continuar os seus estudos, 
estes só terão efeitos propedêuticos se o interessado o declarar, nos termos regu
lamentares. 

Destinando-se à engenharia, terá de submeter-se aos programas completos 
e desenvolvidos de matématicas, física e química. 

Programas completos e desenvolvidos, digo-o mui intencionalmente, por
que não se trata aqui do ensino apenas dos métodos e das idéias gerais em que 
se procura educar o raciocínio. O aluno deve, como pretendente à matrícula em 
um curso superior, aprender mais e mais desenvolvidamente certas matérias. 

Se ele quer seguir medicina, segundo a declaração em termos equivalentes, 
ele vai cursar, obrigatoriamente, como instrução propedêutica, além da simul
taneamente educacional, as cadeiras de física, química e biologia. Entre parên
teses: eu distingo a instrução de educação intelectual. 

Se quer seguir direito, ele, além do curso geral teórico e prático, é obrigado 
a cursar, pelos programas completos e desenvolvidos, história e latim. 

Por mais que desmereça o latim, bacharel que não o sabe é leigo na sua 
profissão. (Apoiados.) 

A base do direito propriamente dito, do direito civil, é o direito romano. 
Aprender os fragmentos do Digesto em tradução francesa ou portuguesa é be
ber a ciência pelas meias medidas. 

E, se nós não queremos simplesmente teoristas como magistrados ou como 
advogados, também não queremos o rábula, porque nesse caso a diferença en
tre o rábula e o bacharel é simplesmente uma questão de título. 

Eu não faço injustiça à classe dos solicitadores; há rábulas que sabem mais, 
sob qualquer ponto de vista, que os bacharéis. 

Está vendo V. Ex~ que, além de sua missão educativa, tem mais o ensino se
cundário completo o bacharelado em letras, ou como quiserem denominar esta 
missão propedêutica para o curso superior. 

Não quero abundar em considerações em que ontem fui de uma amplitude 
verdadeiramente massante na tribuna (não-apoiados), mas não quero prosseguir 
sem falar em lógica, sociologia e psicologia. 
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Acho primeiro que tudo que as duas últimas ciências ainda não estão defi
nitivamente fundadas. 

A respeito de lógica, emiti considerações ontem que me parecem suficien
tes para condenar a sua inclusão no ensino secundário. 

A respeito de psicologia, qual será a do projeto? Teremos a psicologia in
glesa, que baseia sua noção fundamental sobre a associação de idéias? 

Ainda será esta psicologia baseada ao estudo indireto do espírito, ou con
duzida pelos velhos métodos da introspecção, abordando os tremendos e infin
dáveis problemas da crítica dos conhecimentos, conforme a escola de Kant? 

Será a psicologia moderna, a psicologia que se diz experimental? 

Mas esta está-se fazendo. 

Como é que nós vamos ministrar a alunos de seis anos do curso secundário 
uma ciência que ainda ocupa as mais graves lucubrações e as controvérsias mais 
ilustres da Europa e da América? 

Achava melhor que, subindo à antropologia, nós, professores do ensino se
cundário, depois de termos ministrado aos nossos discentes noções de fisiopsico
logia, introduzíssemos não como um preparatório, não como uma matéria à 
parte, mas como elemento da história, introduzíssemos o que os alemães cha
mam vó'lkerpsychologie, psicologia do povo, a psicologia coletiva, em um senti
do todo sociológico. 

É a nova intuição de crítica histórica que nós aprendemos por Taine e por 
Tarde, muito mais vantajosa que esses conhecimentos eruditos de história, onde 
muitas vezes o indivíduo sabe perfeitamente quais foram todas as dinastias dos 
Faraós, com os respectivos nomes, e, entretanto, não tem a intuição do que foi 
a alma do povo egípcio. 

Passando ao curso superior, não vou tratar do que se prende à medicina ou 
à engenharia. Entendo que o projeto, além de falho, foi incoerente, pois que ele 
desce quase às minudências da organização do ensino secundário e guarda si
lêncio inteiramente a respeito do ensino superior, no pressuposto de que o Mi
nistro saberá improvisar muito mais proveitosamente em medicina, em direito, 
em engenharia, do que em ensino secundário. 

E não é uma coisa que se diga não ter a importância devida. 

No ensino jurídico, alguns pensadores, como Saleilles, Hauser, Passos de 
Miranda, entendem que, no começo dos estudos, deve-se instituir o que se cha
ma propedêutica geral ao estudo das ciências sociais. 

De acordo com eles, menos quanto ao modo de organizar essa cadeira, 
porque propedêutica geral no estudo das ciências deve ser uma disciplina que 
habilite simplesmente o aluno a entrar nos estudos respectivos, sem os emba
raços peculiares a um terreno desconhecido, que o estudante vai trilhar pela pri
meira vez, não é uma síntese, porque está condenado este modo de ensinar de-

109 



dutivo, partindo da síntese para a análise, a não ser, e com o tino devido, no en
sino primário. 

Eu deixaria como exame de conjunto e final o de sociologia. 

Não acredito na ciência sociológica, como uma ciência fundada, seguJ:ldo 
quer Augusto Comte; nem vou até o pessimismo de Tobias Barreto, que não 
admitia que fosse possível ao espírito humano submeter a leis propriamente 
científicas a complexidade e a instabilidade dos fenômenos sociais. 

Creio que, em futuro remoto, teremos fundado a sociologia, da mesma ma
neira que já fundamos a biologia e outras ciências. 

Antes disto, porém, entregar uma tal cadeira a um professor de ensino se
cundário para ministrar aos seus alunos os conhecimentos da sociologia, é inci
dir no erro que já brilhante e genialmente foi combatido por Sílvio Romero, 
quando teve de mudar sociologia por lógica. 

Eu colocaria a sociologia, ou filosofia das ciências sociais, não no curso se
cundário, mas no superior, e no fim do curso, como síntese dos estudos feitos. 
E, se algum espírito cético dos sábios de minha terra se risse da minha 
lembrança, eu apontaria a Alemanha, porque não há coisa melhor, para se con
vencer no Brasil, do que apontar o exemplo do estrangeiro. 

Na Alemanha, doutor em filosofia é doutor em direito; o curso de filosofia 
compreende as ciências sociais e jurídicas, porque a Alemanha sabe perfeitamen
te que nada é mais fecundo e racional do que o consórcio das ciências jurídicas e 
sociais. 

E eis uma questão importante de programa e de método, que o projeto dei
xa ao arbítrio administrativo. 

O curso jurídico não deve, mais do que nunca, subordinar-se ao estudo das 
ciências sociais? Não convém para a cultura nacional do direito, na acepção 
ampla do vocábulo, que os estudantes se familiarizem com a sociologia, como a 
entendem Spencer, Tarde, Greef, o que importa dizer assimilação dos princí
pios gerais das ciências que têm por objeto a sociedade humana? 

Assim, em vez de simplesmente versado nas ciências jurídicas, cujo exclusi
vismo nas academias resulta no bacharel adstrito à simples decifração de fór
mulas, o leguleio insulado na hermenêutica, teríamos legistas que soubessem 
perfeitamente que o direito não é mais do que a consagração na lei de uma ne
cessidade de ordem social e política. 

Mas eu não estou fazendo aqui a crítica do que não existe no programa, a 
crítica da organização fundamental, ou das bases, dentro das quais autorizamos 
o Governo a reformar o ensino superior, porque o projeto entrega à boa vonta
de, ou à inspiração dos respectivos Ministérios, a organização dos cursos de en
genharia, de medicina e de direito. 

Não me parece que seja de bom aviso essa latitude concedida ao Executi-
v o. 
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A questão é de monta. Afora o ponto controvertido sobre se as ciências 
jurídicas devem ser ministradas simultaneamente com as sociais, há ainda o de 
se saber qual dos dois anos deve prevalecer. 

Há ainda a questão dos métodos. 

A este respeito, Sr. Presidente, há a fazer algumas considerações. Pergunta
se: dada a hipótese de que o curso jurídico-social obedeça ao tipo alemão, mo
derno, ao tipo progressivo em que o bacharel não sabe simplesmente legislação, 
hermenêutica, e umas tantas coisas que me parecem com esta arte brilhantíssi
ma dos ourives que trabalham em filigranas; mas sabe perfeitamente o critério 
histórico e sabe compreender perfeitamente pelas condições mesológicas o dis
positivo legal, o próprio espírito da lei, as necessidades de ordem econômica, 
moral, intelectual, que fizeram aflorar na legislação respectiva os dispositivos, 
que não estão ali pelos caprichos da deusa Egéria, mas como resultado de uma 
necessidade social. Dada essa hipótese, qual o método fundamental? 

A questão não é só de programa de estudos; a organização de um bom cur
so depende da escolha dos métodos. Essa questão de método deve-se confiar ao 
regulamento? Não. É uma questão básica. 

Pergunta-se: será o método propriamente jurídico? Mas, dizem pensadores 
de alta monta: é um método muito dogmático para um curso de ciências jurídi
cas e sociais. Será o método dos economistas? Objetam outros que é um méto
do muito dedutivo. Será o método estatístico? Mas, a respeito de estatística, é 
preciso notar que é de todos os instrumentos lógicos o mais falível. 

A estatística é na mitologia de nossas superstições de modernismo uma das 
deusas que mais são consultadas e que mentem mais; depende de tantos ctJefi
cientes ... Mesmo nos seus desígnios mais modestos, quando se diz que o Rio de 
Janeiro tem um milhão de habitantes, fundados os cálculos nas aproximações 
mais sérias, aí vem a estatística e diz que tem 820 mil. 

Esta é a grossa estatística, a menos sujeita a conseqüências erradas. A es
tatística qualitativa, que dá lugar à fundação de escolas científicas, como aquela 
em que o gênio luminoso de Lombroso tanto soube preocupar o mundo, é a que 
acumula os óbices. O sábio italiano, respondendo aos que impugnam o seu 
modo de avaliar os coeficientes, replicou, valentemente, que não se trata de 
mera apreciação numérica; ele se serve, sobretudo, do valor qualitativo desses 
coeficientes, do alcance dos índices cranianos, por exemplo, eloqüentes quando 
poucos, mais significativos do que, em outras circunstâncias, os grossos algaris
mos. É uma questão difícil, e Deus nos livre de fazermos estudar no ensino das 
ciências sociais e jurídicas por este método. 

Será o método histórico, tão ilustrado por Savigny? 
Mas, hoje é um método insuficiente, porque temos o método antropogeo

gráfico, de que tanto proveito auferiu Buckle, quando aprecia o fenômeno so
cial pelos fatores do clima, das altitudes, das coordenadas, pela situação, natu-
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reza do terreno, orientação dos ventos, produção das chuvas. Este método, Sr. 
Presidente, é um dos que têm mais fomentado o progresso das ciências, moder
namente. 

Será o método experimental? Que grandes dúvidas não ocorrem a este res
peito!? Pode-se de alguma forma submeter à observação experimental o fenô
meno social? O magistrado, ao menos em criminologia, pode aproveitar alguma 
coisa, na observação das condições variáveis do fenômeno, sujeitando o delin
qüente a situações diversas? Quando não seja o magistrado, a idéia não é viável 
sob o ponto de vista penitenciário? São estas, Sr. Presidente, as mil conside
rações desencontradas que surgirão a respeito dos métodos; quais os melhores, 
de que modo combiná-los a fim de que o estudante de direito não continue a ser 
o decorador submisso dos pontos formulados pela cadeira, sem espírito de críti
ca, sem aprender a observar, comprovar, induzir, filiar, concluir acertadamen
te. Nas bases fundamentais de uma reforma do ensino superior devemos fechar 
os olhos a essas dificuldades, simplesmente porque temos medo da tontura à 
beira do abismo e devemos confiá-la à proficiência onímoda dos Ministérios, 
secundados ou não por quaisquer comissões nomeadas a seu talante? 

É, Sr. Presidente, não há dúvida, é declinar da competência intelectual do 
Congresso Legislativo do país para discutir esta quest.ão, que bem pode ser ven
tilada, com vantagem, entre outras pessoas de notável merecimento, consinta
me V. Ex~ citar um nome que muito pode ilustrar este debate- o nobre Depu
tado, o Sr. Augusto de Freitas, o laureado professor de direito, que se distin
guiu como legislador na Constituinte da República, aquele que está perfeita
mente no caso de dizer quais os métodos, os programas, a organização mais 
viáveis a respeito do ensino público nacional. E, como ele, muitos outros, Sr. 
Presidente, no caso de debater magistralmente, como devíamos fazer, este as
sunto. 

Não quero fazer neste momento do meu discurso uma menção biográfica 
ou uma nomenclatura de pessoas competentes na matéria, dentro desta Casa. 
Que outras ponderações os distintos médicos com assento nesta Câmara não 
aventariam? Lembro-me de que quando se criou a cadeira de bacteriologia, no 
Senado, o ilustre Sr. Barata Ribeiro fez uma das enérgicas, talvez apaixonadas 
críticas, com a sua profunda ilustração a respeito dessa novidade, a figurar no 
ensino médico, em cadeira, destacada e autônoma. 

O ano passado, mesmo a propósito da cadeira de clínica de moléstias tropi
cais, nós tivemos aqui um debate animadíssimo. 

Como, pois, nós, que fomos zelosos e minuciosos a respeito do ensino se
cundário, vamos entregar inspiração exclusivamente administrativa esta ques
tão tão científica, que, só ao mencioná-la, faz tremer nas suas próprias pernas a 
presunção do que se julgar mais sábio neste país? 

O Sr. Eliseu Guilherme - Então principiemos pelo princípio. 
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O SR. CASTRO PINTO - Mas, como nós vamos principiar pelo princí
pio? Posso assegurar que é principiar pelo fim dizer em matéria de instrução: o 
Governo pode fazer o que quiser. (Apoiados.) 

Disso nós todos estamos convencidos. Mais tarde talvez tenha necessidade 
de voltar a este assunto menos perfunctoriamente. 

A crise do ensino vem das administrações. (Apoiados gerais.) 

A onda de corrupção, que avassalou o ensino neste país e que desmorali
zou o mestre é, pode-se dizer, a onda de corrupção política, que tem degradado 
tantos serviços públicos em nosso país. 

O Sr. Baltazar Bernardino - A crise é moral. 

O SR. CASTRO PINTO- A crise é moral, diz bem o nobre Deputado. E, 
se não houver administradores de ensino decididos e dispostos a afastar esses 
círculos concêntricos do favoritismo em torno da ação benéfica e regeneradora 
da administração pública, todos nós devemos estar crentes de que, qualquer 
que seja, a reforma é mais uma bolha de sabão que a nossa ingenuidade legisla
tiva solta aos ares de um futuro próximo de desilusão completa. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, não quero terminar as considerações que, desalinhavada
mente, venho desde ontem a fazer sem me referir ao concurso; e desta vez faço 
uma nova alusão ao magistral livro de Pinheiro Guimarães - O Ensino Públi
co. 

Pinheiro Guimarães acumulou todos os argumentos que se podia fazer 
contra o concurso e opinou pela sua supressão; e, entretanto, eu não penso com 
o jovem e brilhante escritor. 

É que S. s~ falou em tese, e a questão é toda prática. 

No meu tempo existia o regime do concurso, hoje condenado, e o corpo 
docente das academias era invejável. 

Albino Meira triunfou, por meio do concurso de provas, apesar de ser um 
republicano íntegro e independente, e fazer na imprensa e na tribuna a crítica 
inexorável dos homens e coisas de então. 

Tobias Barreto tinha como competidor Augusto de Freitas, que já na mo
cidade demonstrava nas fulgurações da palavra a precocidade do gênio jurídi
co. 

Tobias era, por índole e temperamento, um lutador e um dos talentos mais 
intratáveis que tem tido o nosso meio. 

Ele declarou guerra à sossegada e estéril idolatria dos mestres consagrados; 
e com camartelo da crítica mais renovadora em nossa história mental derruiu 
no espírito nacional a velha Bastilha dos preconceitos de origem francesa, em 
matéria de ciência, e abriu nova era na orientação filosófica principalmente no 
que toca aos nossos estudos jurídicos e sociais, que não passavam muito além 
da velha rotina da jurisprudência portuguesa. 
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Tobias Barreto, que podia saber muita coisa, menos curvar genuflexamen
te aos senhores e deuses do dia, em um concurso público, em que tinha como 
competidor a águia, que depois se fez notar nos mais altos vôos da inteligência, 
impôs-se ao Ministério daquele tempo e foi nomeado. 

Sem o concurso, força é confessar, as administrações republicanas nomea
rão monarquistas apostolizantes, monarquistas militantes para o ensino supe
rior, mesmo quando se revelam os candidatos notabilidades no ensino, trazen
do uma bagagem de obras superiores publicadas sobre as matérias de uma ca
deira vaga? 

Quem acredita que haja um Governo, neste país republicano, que nomeie 
para a Academia de Medicina ou de Direito um monarquista confesso, porque 
sabe muito, porque é professor emérito, escritor distinto nessa ou naquela espe
cialidade, como se impuseram pelo concurso, sob a monarquia, Albino Meira, 
Benjamin Constant e outros? 

Se nós estivéssemos na Alemanha eu diria: não precisamos debater a ques
tão; nada de concurso; está condenado pela crítica autorizada. Mas não há al
guma diferença entre as condições propriamente brasileiras e o que existe a res
peito do ensino na Alemanha? Como é que queremos concluir da Alemanha 
para o Brasil? 

Inferir da Alemanha para o Brasil é, apesar dos adeptos da lógica no ensi
no secundário, cometer o ilogismo mais flagrante que se pode imaginar. ( Apoia
dos.) 

O Sr. Eliseu Guilherme- Em relação ao ensmo, nem a França se pode 
equiparar à Alemanha. 

O SR. CASTRO PINTO - Dizem que o concurso degenerou; mas o que 
não tem degenerado? 

O júri, a magistratura togada e outras instituições, até o próprio ensino, 
têm degenerado. 

Esta medicina eliminatória, das ablações a respeito do que temos de imper
feito ou viciado, é das piores e das mais deploráveis neste país; por ela chegar
se-ia a eliminar tudo. 

Sim, o concurso tem muitos defeitos, mas o pior é o que decorre do favori
tismo e do patronato, dando-lhe aos Governos a faculdade de dispensá-los, se
gundo outros requisitos, de prova de capacidade. 

Os que sobem à alta administração, quer da União, quer dos Estados, esta
rão livres por acaso dessa pecha de partidarismo, para que o critério adminis
trativo só siga o caminho do justo e do conveniente? 

Como é que, entre a prepotência governamental, que é a regra neste país, 
apenas modificada pela indicação das congregações, e o merecimento do indiví
duo, se pode-vacilar, quando esse merecimento encontra a maior das garantias 
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no juízo público, que se firma nos concursos, uma vez sejam estes sérios e mora
lizados? 

Quais são as objeções que se fazem ao concurso? 

Primeira: é aleatório. Vou fazer concurso sobre direito criminal; se me cai 
por sorte: crimes contra a propriedade, eu invoco o aleatório do concurso para 
excusar a minha ignorância na matéria; apenas sabia bem o que há sobre ho
micídio. Eis a escapatória. 

Mas para um sábio, que concorre às provas em uma cadeira de ensino su
perior, não se pode invocar o aleatório. Se não sabe tudo, não concorra ao pro
vimento da cadeira. 

Demais, a congregação seria destituída de todo e qualquer discernimento 
se não conhecesse quando as deficiências do candidato, que está perante ela, 
por mais de um gênero de provas, a sua capacidade, procedem da ignorância 
geral na matéria ou apenas em minuciosidades, em um assunto particular de de
terminada ciência. 

Discutindo sobre a anatomia da cabeça, esse concorrente será simplesmen
te um dentista, se invocar a sua infelicidade no ponto sorteado. 

Alegam mais, contra os concursos de provas, o acanhamento, verdadeira 
inibição em certos indivíduos nervosos. 

Acanhamento, natural em moço, quanto aos exames do curso, não pode 
ser invocado em favor de quem vai todos os dias ocupar a tribuna para falar a 
seus discípulos, que é um auditório mais exigente do que parece. 

O Sr. Malaquias Gonçalves - É uma coisa séria. 

O SR. CASTRO PINTO- Quem é assim acanhado fica em sua casa. ( Hi
laridade.) 

O concurso não é para se fazer a seleção dos sábios, mas para se aquilatar 
da idoneidade de quem saiba transmitir a um auditório dos mais difíceis, como 
o escolástico, os conhecimentos que ele possui (apoiados); e para isso é preciso 
esta qualidade exterior da palavra fácil, correta, insinuante, atrativa. 

Alega-se também contra o concurso a prepotência e parcialidade da comis
são examinadora. Mas a congregação é prepotente e parcial quando tem de es
tabelecer o seu veredictum a respeito de um indivíduo que, além da congre
gação, tem o público para julgá-lo, em um torneio de provas solenes, como não 
será, Sr. Presidente, no tal concurso de títulos, examinando livros que o indiví
duo tenha publicado? 

Pois não é sabido o que é a paternidade em matéria de livros? 

É muito difícil, às vezes, provar a paternidade de um livro; muitas gralhas 
há que têm as penas de pavão com que se guindaram ao Parnaso, mas nem por 
isso deixam de ser gralhas, consagradas embora, mas as mesmas gralhas da vul
garidade, que deixaram apenas de ser obscuras. 
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O estágio ... 

O estágio, como? 

Quem acredita que possamos introduzir nos nossos costumes a docência li
vre da Alemanha? 

Quando os fregueses do magistério pedem os preparatórios formulados, 
em pontos minúsculos, para filarem na prova escrita, como se há de estabelecer 
essa docência livre, em que o professor vai provar, pelo aproveitamento de seus 
discípulos, pelo método de seu ensino, que ele é um dos mais capazes a fim de 
preencher as cadeiras no ensino público?! 

Estas minhas considerações, porém, são restritas ao ensino superior. 

Quanto ao ensino secundário, se nós estamos falando sério e se o Governo 
também vai agir seriamente, o remédio é a escola normal do 29 grau, a escola 
normal em que o indivíduo se habilita a ser professor de disciplinas do ensino 
secundário. 

Para a matrícula nessas escolas exigir-se-á o atestado ou o diploma de ba
charel em letras ou coisa que o valha, isto é: um curso completo de prepara
tórios. 

Se ele teve real aproveitamento nos seis ou sete anos, e, depois disso, cursar 
a escola normal do 29 grau, pode esquivar-se ao concurso. 

Não sei, porém, como se pode adaptar esta minha lembrança ao ensino su-
perior. 

Minha lembrança, não; é o que se dá nos países estrangeiros. 

De fato, não temos escola normal do 29 grau. 
O indivíduo aprende muito geografia ou francês, concorre à cadeira de 

francês ou geografia, mostra conhecimentos extraordinários e vai ocupar a ca
deira; mas ele é membro de uma congregação, deve saber alguma coisa mais, 
noções de inglês, alemão, não estar alheio às outras disciplinas pela solidarieda
de entre as línguas, como especialmente nas ciências entre si. Do contrário, 
quando julgar a respeito de exames e notas de cadernetas nas outras cadeiras, 
estará simplesmente a decidir sem consciência. Não se pode ensinar uma só ma
téria exclusivamente sem o concurso de muitas outras. 

E as substituições? 1\~ão há um só de nós que não seja obrigado a saber 
mais alguma coisa, além da nossa cadeira, para, em um momento dado, substi
tuir um colega de magistério. 

É por isso, é por essa interdependência das matérias, que Pinheiro Guima
rães chama o ensino secundário de ensino integral. 

Ora, dizer que um professor que só sabe geografia pretende os fins peda
gógicos do ensino integral, é uma contradição nos próprios termos. 

Não admito que o indíviduo proporcione, ministre ensino integral sabendo 
uma só matéria; porque ensino integral é a correlação filosófica de todas as ma-
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térias e disciplinas que constituem o curso, de modo a que em história se recor
dam as matemáticas, a física etc. 

São estas as considerações que sou o primeiro a julgar desalinhavadas e in
componentes (não-apoiados gerais), o que não digo por moléstia. 

Devia, porém, falar a toda Câmara, com este desassombro, porque, sendo 
professor, do ensino secundário, tenho também uma cadeira nesta Casa, e não 
podia, sem trair à minha consciência, minha probidade profissional, deixar de 
me exprimir nestes termos. 

V ou epilogar, Sr. Presidente. 

Disse eu, no começo de meu discurso, que sou um descrente: não creio em 
reformas; não é por falta de reformas que o ensino tem decaído. (Apoiados.) . 

A maior, a mais terrível e a mais deprimente das pressões que sofre o pro
fessor é a dos pais de família. 

Estes não pedem que se ensine a seus filhos: pedem que se os aprove! 

E está aqui um testemunho pessoal, eu já tenho provocado inimizades sim
plesmente porque tenho querido ser rigoroso, não só no ensino como nas ban
cas de exame. 

Além da autonomia escolástica dos privilégios estudantinos até vaias aos 
professores que querem ser enérgicos, as manifestações da via pública, Sr. 
Presidente, com impunidade e às vezes com a própria conivência da polícia, te
mos o rancor dos pais para nós outros representantes; são nossos eleitores. E 
por que razão, Sr. Presidente, os pais exigem o diploma e não exigem o saber? É 
somente por culpa deles? Podemos atribuir ao coração de um pai este sentimen
to desnaturado de querer um diploma como albarda científica para seu filho? 
Não, Sr. Presidente, cabe à sociedade, cabe principalmente à sociedade política, 
a nós, políticos e partidários, a culpa máxima neste ponto. Se o talento e a com
petência vencessem caminho por seus próprios esforços; se o nulo não fosse 
adiante do que trabalhasse; se neste país, o saber fosse a melhor recomendação; se a 
ilustração não pedisse muitas vezes para se apresentar ao mundo oficial, à 
mão benévola de algum Mecenas, pois do contrário seria sempre tida como sus
peita; se o talento e a ilustração se impusessem pelo seu ·próprio merecimento, o 
ensino se teria remodelado, reerguido por si mesmo. 

Ele, para se regenerar efetivamente, não precisaria de reforma desde que o 
saber e a idoneidade neste país pudessem ir para diante, por si mesmos e não 
precisassem subir reiteradamente os degraus palacianos para que depois de 
muitos e repetidos beija-mãos tivesse a recompensa de seus esforços no mundo 
oficial. (Apoiados. Muito bem!) 

É a lei econômica que domina todos os fenômenos humanos. 

O ensino neste país há de ser avaliado segundo a sua cotação no mercado. 
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Nós sabemos perfeitamente que, com as novas exigências dos partidos re
publicanos, saber é adquirir para a consciência casos de dúvida e hesitação em 
que perigam os interesses materiais. 

Saber é elevar a dignidade na consciência analítica, pela qual nós aderimos 
ou não aos atos da política, isto é, aos atos que importam aos interesses da pá
tria; saber é ter vocação mais decidida para a moralidade, porque esta começa 
pelas idéias, embora não fique circunscrita simplesmente à educação intelec
tual. 

É certo que saber é o pior dos trabalhos para os que quiserem atravessar a 
via do mercantilismo republicano em nossa terra. 

Quase que tenho medo das minhas próprias palavras, mas, Sr. Presidente, 
qualquer que fossem as conseqüências dessas palavras que podem passar pela 
retórica ... 

O Sr. Pedro M oacyr - Perdão, V. Ex~ está no lema da regeneração dos 
costumes. 

O SR. CASTRO PINTO - Mas, não acredito em lemas a este respeito, só 
acredito na verdade dos fatos positivos. 

A regeneração dos costumes não é uma simples frase. A regeneração, por si 
mesma, é uma espécie de moto-contínuo. Não creio muito na regeneração dos 
costumes quando os próprios interessac' na manutenção do statu quo reco
mendam umas tantas coisas que não estão dispostos a cumprir. Não seríamos 
nós políticos, e eu me incluo neste número, porque, se quisesse ser melhor de 
que os outros não estaria aqui, estaria como S. João Batista comendo gafanho
tos e pregando no deserto (riso); não seríamos nós políticos que nos regenerásse
mos a nós mesmos. A regeneração dos costumes depende o menos possível dos 
políticos. 

Conheço de longa data o ilustre Ministro do Interior; S. Ex~ é um político, 
mas um dos menos políticos que é possível dentro das fileiras de um partido: 
natureza modesta, operoso, competente e orientado (apoiados); S. Ex~ é um mo
delo de administrador. 

S. Ex~, dentre nós outros políticos, permita-me a Câmara insistir na afir
mação, é um dos tipos mais perfeitos do administrador honesto e criterioso 
(apoiados); mas praza aos céus que S. Ex~ não tenha como sucessor algum Mi
nistro que, ao lado da legislação que sai desta Casa, faça outra paralela, a legis
lação dos escândalos, em que o estudante reprovado em uma congregação, ape
lando para o Ministro, é aprovado depois, em recurso de graça. 

Sim, não depende somente deste Ministro. Sei que a orientação do atual 
Governo da República para bem da Pátria é retirar o mais possível da adminis
tração a pressão partidária, mas irá à frente a salvação da própria República, e 
a dignificação da Pátria será continuada? E, se não for, que há de ser desta re
forma? 
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Flatus voeis. 

Repito a minha imagem de ontem: se durante longos anos a administração 
não se empenhar em uma campanha de todos os instantes contra os abusos 
quase todos de ordem partidária, em matéria de ensino, fazemos agora o papel 
de sacerdotes de uma religião morta, que sabem perfeitamente que nem eles 
nem os seus ouvintes acreditam no que estão dizendo. 

Tenho concluído. 

(Muito bem! Muito bem! O orador é vivamente felicitado.) 

119 





ANISTIA 





Sessão de 11 de outubro de 1906 

O SR. CASTRO PINTO - Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Concedo a palavra ao nobre Deputado. 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, o ilustre relator da Comissão 
ladeou a dificuldade técnica da questão. 

O requerente não invoca princípio jurídico, ele não alega que uma violên
cia a seu direito positivo deu lugar à situação em que se acha. Se assim fosse, ele 
iria naturalmente ao Poder Judiciário, que tem por missão aplicar a lei aos ca
sos ocorrentes. 

Ele alega uma coação moral no que se relaciona com as suas convicções 
políticas, coação moral que não pode absolutamente ser tomada em conside
ração pelo Poder Judiciário, que apenas julga do alegado e provado. 

Diz que foi coagido a pedir demissão, e por isso invoca a soberania do 
Congresso. 

O Sr. Passos Miranda- Prova que é muito sincero, porque podia omitir. 
Ele disse que a demissão que pediu foi verbal, o Ministro declara isto em uma 
certidão que juntou à sua petição. 

O SR. CASTRO PINTO -Ora, Sr. Presidente, o que diz ele no seu reque
rimento documentado, é que: revolucionário de princípio, de convicção, ligado 
aos seus amigos da Armada por opinião política, quando rompeu a 6 de se
tembro a revolta, aqui na baía da Guanabara, ele, o requerente, para evitar esta 
conjuntura, verdadeiramente aflitiva para o homem de brio, isto é, de por obe
diência aos deveres da farda empunhar a arma da guerra civil contra seus me
lhores amigos e além disso seus correligionários, ele procurou uma evasiva, pe
diu uma licença, negaram; pediu a sua passagem para a reserva, negaram; pediu 
a sua reforma, negaram, e, assim viu-se obrigado a pedir a sua demissão. 

É esta que é a coação moral, fundamento do que ele requereu, e é por isso 
que não podia levar ao Poder Judiciário a sua reclamação, e sim ao Poder Polí
tico. (Apoiados.) 

Um Sr. Deputado - Já há um precedente. 

O SR. CASTRO PINTO - Ele podia recorrer ao Congresso? 
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Sim. Há um precedente, que é o verdadeiro molde perfeito para as preten
sões legítimas do requerente - o do Sr. Serzedelo Corrêa. Também este tinha 
pedido demissão sponte sua com toda a espontaneidade, e, entretanto, voltou ao 
seio da sua classe, reintegrado, juridicamente falando, em todos os seus direitos. 

O Sr. Paula Ramos - Reintegrado, não. O Sr. Serzedelo nunca percebeu 
os soldos durante o tempo que esteve afastado do serviço, assim como não teve 
nenhuma vantagem pecuniária. 

Contrário às reversões, fui o autor desta emenda. 

O SR. CASTRO PINTO - O aparte é favorável, porque continuo a dizer 
que o molde perfeito para o mesmo direito, segundo as pretensões do requeren
te atual, é o precedente do Sr. Serzedelo Corrêa, nosso distinto colega. 

Quanto a esta questão ad hominem, a este peso meticuloso de justiça indivi
dual, como no julgamento de Schylock, de favor de mais ou menos fração, a 
este ou aquele, segundo umas tantas regras de casuística arbitrária, parece que o 
Congresso não se deve levar simplesmente ... 

O Sr. Paula Ramos - Então V. Ex~ tem o direito de vir pedir aqui uma 
pensão para qualquer servidor da Nação, idêntica à que demos ao Sr. Barão do 
Rio Branco. 

O SR. CASTRO PINTO - Perdão; V. Ex~ apesar das cabais provas de 
idoneidade em toda a matéria que discute, nesta Casa, a respeito desta parece 
que anda um pouco longe da boa argumentação. 

O Sr. Paula Ramos- A reversão não é um favor? (Trocam-se muitos apar
tes.) 

O SR. CASTRO PINTO - O Congresso é o poder político; se há uma in
justiça política, o Congresso é quem deve repará-Ia. (Apoiados. O orador é inter
rompido por lon!;OS apartes.) 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, continuando na minha modes
ta alocução, cuja única importância decorre dos apartes com que me ilustram 
os distintos colegas - e não o digo para retribuir gentilezas -, devo declarar 
que não acho paridade entre o favor que se presta a um indíviduo ou à sua 
família, concedendo uma pensão, por mais altos que sejam os merecimentos do 
indivíduo, e a situação daquele que vem ao Congresso pedir simplesmente que 
lhe abra a porta, uma vez que já abriu a outrem um precedente igual. 

Quanto ao valor pessoal, é modo muito subjetivo de encarar o caso. 

Ninguém nesta Casa negará- porque seria fechar, como o cego da Escri
tura, os olhos à evidência da luz meridiana -, ninguém contestará o mereci
mento pessoal, as qualidades cívicas, o valor científico, a capacidade de traba
lho, outras tantas prendas de talento, do caráter de coração, que revestem o 
nosso distintíssimo colega Serzedelo Corrêa (apoiados); mas, o mais modesto 
servidor da nossa bandeira, o mais humilde soldado da nossa pátria quer de 
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uma, quer de outra classe, pode dizer que, perante a justiça, o Congresso, o 
País, é tanto como o Sr. Serzedelo Corrêa; e que, se o Congresso, para o político 
militante, tem essas facilidades, a par das razões ostensivas que acaba o nobre 
Deputado de me dar em aparte, existem as razões; da convivência política entre 
0 coronel Serzedelo Corrêa e nós outros, que fazemos parte do Congresso. 
(Não-apoiados; apartes.) 

É o cidadão simplesmente que vem à barra do Congresso? Não; é o militar, 
e pergunto aos nobres Deputados que me acabam de apartear: quem pode, nes
ta Casa, com razões fundadas, dizer, entre o requerente atual, o ex-19-Tenente 
Eurico Pedroso e o Dr. Serzedelo, qual o melhor militar? Qual a fé de ofício 
apresentada por um e por outro? (Apartes.) 

É talvez a criação mais brilhante da República o Sr. Serzedelo Corrêa; mas 
é preciso não confundir o valor político, que é contestável, principalmente, no 
presente, com o valor militar, e é neste sentido que digo que tanto pode valer 
um como outro. 

Até que veio a revolução de 6 de setembro, o nosso digno concidadão era 
exclusivamente militar, e um dos mais distintos militares ... 

Um Sr. Deputado - E lente também com trabalhos de valor. 

O SR. CASTRO PINTO- Exatamente. Hoje, é um dos oficiais mais dis
tintos da marinha mercante. 

A questão parece que se deve elevar a preliminares mais altas. 

Pergunto: se o valor político é motivo a ser tomado em consideração quan
to a essa pessoa de quem me constituí advogado, espontaneamente, nesta tribu
na, pergunto qual o caráter da revolução de 6 de setembro? 

Deixando os aspectos odiosos, essas ásperas saliências da questão, que ain
da afeta a política contemporânea, devemos encarar o caso de um modo eleva
do, sob o ponto de vista do critério histórico: não houve nesta terra, depois de 
15 de novembro, revoluções dignas deste nome senão as duas do Rio Grande do 
Sul e a de 6 de setembro. Os característicos que todos os publicistas, quer do di
reito público interno, quer de direito político internacional, dão para as revo
luções, só assistem nestas a que me referi. As mais, foram movimentos arma
dos, impulsos mais ou menos patrióticos de civis ou de classes armadas; mas o 
certo é que as únicas revoluções dignas desse título foram aquelas a que me refe
ri. 

Estas revoluções, Sr. Presidente, decorrem para mim de dois móveis princi
pais: o primeiro porque a 15 de novembro de 1889 a República foi um dom dos 
deuses. Nós não a fizemos, o exército nô-la deu (apoiados); e sendo uma Re
pública feita assim, a enraização dessa árvore dá lugar a abalos tremendos, os 
quais, corram por conta deste ou daquele órgão da opinião pública, hão de se 
manifestar na sociedade em que o fato se deu. (Diversos apartes.) 
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Sr. Presidente, eu sou um membro da maioria, mas estarei com a mordaça 
da conveniência tão apertada que não possa falar aqui em nome dos meus senti
mentos e da minha consciência? Pois seremos carneiros de Panurgio, que só nos 
possamos mover ao aceno do chefe? 

Demais, é preciso dizer que estamos em um país, por índole, revolucio
nário. 

As revoluções todas, inclusive os levantes mais insignificantes, podem-se 
colocar em uma das conchas da balança, colocando na outra os erros da autori
dade, e veremos que entre as duas haverá uma grande desproporção. 

Eis aí o fato principal, a alma parens das revoluções- a autoridade fora da 
lei -, porque, quando as ofensas à lei não têm remédio na própria lei, as revo
luções têm toda a razão de ser. 

Um Sr. Deputado - Mas a lei estabelece solução para estes casos. 

O SR. CASTRO PINTO- A nossa lei foi feita por uma revolução. Nega? 
Somos coevos. Acima da lei que invoco está a própria revolução. Nós devemos 
saber que não somos filhos propriamente da República, mas de uma revolução 
militar. 

Sr. Presidente, que quer o meu distinto concidadão que apela para a nossa 
justiça? É ser também coberto por uma dobra do manto da anistia; e, a propósi
to, peço a V. Ex~ para fazer um ligeiro parênteses. 

Nos apartes com que freqüentemente mostrava a minha admiração pelo 
brilhante talento do ilustre representante do Rio Grande do Sul, o Sr. Pedro 
Moacyr, nesses apartes dava sempre a entender que sou sectário, quer sob o 
ponto de vista da teoria, quer da prática, da anistia ampla em relação à revo
lução de 6 de setembro. É verdade, e não preciso do quinau dos que me ouvem, 
porque o sei perfeitamente, que há anistia ampla, restrita, absoluta, condicio
nal; ela, porém, não é um instituto jurídico, é uma medida política e obedece, 
como tal, às condições de tempo. 

Ora, V. Ex~ e a Câmara podem dar a anistia sob o ponto de vista brasileiro. 
Comparemos a de D. Pedro I, a anistia odiosa de 7 de março de 1825 com a da 
primeira regência, a provisória, a 9 de abril de 1831. Se V. Ex~ acompanhar de
pois a evolução nacional, há de ver um longo catálogo de anistias. Mal a revo
lução se declarava no grandioso Estado do Rio Grande do Sul, mal o espírito li
beral de São Paulo e Minas explodia neste país e a anistia vinha logo antes do 
general encarregado de reprimir o movimento sedioso, porque, Sr. Presidente, 
em política não se pode agir abstratamente, e qualquer ato que se realize deve 
atender às condições e circunstâncias do tempo, e por isso toda e qualquer me
dida política obedece sobretudo às suas reais necessidades oportunistas. 

As anistias foram excessivas, foram numerosas? 

Mas, em 1870, no Maranhão, a Atenas brasileira, um velho servidor da pá
tria, o Conselheiro Joaquim Rodrigues de Souza, publicando um comentário à 
Constituição, dizia: 
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"São numerosas as amstJas, a História há de julgar se foram elas 
oportunas; mas o que é certo é que nós com anistias salvamos a ordem 
no trono imperial, ao passo que, diz ele, nessa mesma época na Espa
nha, o regime contrário acabou com o trono de Isabel." (Apoiados. 
não-apoiados. apartes.) 

Ora, Sr. Presidente, V. Ex~ sabe que nós estamos ainda na formação da Re
pública em nossa terra, não se desenharam ainda as linhas definitivas da nossa 
orografia política, ainda estamos na fase incandescente do bloco desprendido 
do sistema central, como na teoria de Laplace, a consolidar-nos quanto às 

·idéias, quanto aos sentimentos, quanto aos costumes republicanos. 

Como, pois, queremos a perfeição absoluta na conduta dos homens, quan
do ainda atravessamos um período de formação? 

Como e por que querermos fazer isso, se o sentimento e as ações ainda se 
entrechocam? 

Sr. Presidente, há diversas objeções sobre a minha opinião, a respeito de 
anistia. 

A primeira é a do orçamento. 

Mas, Senhores, é justo que, principalmente em um país de perdulários 
como é o nosso, uma questão orçamentária possa sobrepor-se a uma questão de 
justiça? 

A segunda é a dos direitos adquiridos. 

Direitos adquiridos, como? Se a anistia corresponde are integra do direito 
civil! Como? Se ela retroage a 6 de setembro! (Apoiados, não-apoiados.) 

São direitos adquiridos os dos que foram promovidos depois daquela data 
ou daqueles que deixaram de ser? (Apartes.) 

Neste caso, os verdadeiros prejudicados são os que pedem agora anistia. 

Ê a lógica do direito. Mas um dos mais esclarecidos espíritos desta Casa, 
ontem, em conversa comigo, o provecto e autorizado representante de Santa 
Catarina, o Sr. Dr. Paula Ramos, disse-me que estava no precedente da lei de 
1842. 

Ê preciso em primeiro lugar fazer uma observação limitativa à opinião de 
S. Ex~ 

O Sr. Paula Ramos- Não é minha, é da lei. Está no seu texto, que firma o 
princípio. 

O SR. CASTRO PINTO- V. Ex~ enganou-se na fisionomia; não é lei, é 
resolução. 

O Sr. Tomás Cavalcanti - V. Ex~ está enganado, é o Decreto n9 115. 
(Trocam-se apartes.) 
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O SR. CASTRO PINTO- Apelo da nossa autoridade para a autoridade 
do próprio texto dos atos a que me refiro. (Continuam os apartes. O Sr. Presi
dente reclama atenção.) 

Mas, Sr. Presidente, em 1833, houve o primeiro aviso que criou a doutrina, 
o núcleo gerador dessa opinião de anistia restrita. 

Este firmava a doutrina de que não se deviam suprir nem justificar as faltas 
do empregado público civil, verificadas antes de tornar-se efetiva a anistia ou o 
indulto. 

Vê V. Ex~ que esta doutrina é doutrina bastarda: é doutrina de avisos, que 
não constitui lei, propriamente dita. 

Vieram depois as resoluções de 1841 e 1842. Se não me engano, a resolução 
era o ato do Poder Executivo, depois de ouvido o Conselho do Estado. 

O Sr. Tomás Cavalcanti- Antes destas resoluções, há a de 1835. 

O SR. CASTRO PINTO - Eu só falo com o que sei. 

Com a minha ignorância não discuto. 

E como ignoro essa resolução, não cito, por mais autoridade que me me
reça a palavra do ilustre apartista que, para mim, é um dos espíritos mais culti
vados desta Casa. 

Parece que estou na veia dos elogios. Mas, não. Estou cumprindo o precei
to do suum cuique tribuere. 

É verdade que um dos espíritos mais ilustrados e mais operosos desta Casa 
é o ilustre e competente representante do Ceará; mas, há de permitir que não 
aceite, para orientar a minha discussão, o ato de 1835, porque não vi na relação 
que o comentador, a que me refiro, deu, ao discutir a matéria. 

Em 1841 estendeu-se essa restrição aos oficiais militares, para que não lhes 
fosse contado o tempo e, em 1842, para que não se pagasse o meio soldo. 

Ora, temos hoje uma safra de anistias que vêm desde 15 de novembro, im
postas pelas circunstâncias de nossa política; mal esfriam os rescaldos do Mato 
Grosso e de Sergipe, nós temos necessidade de anistiar, porque o evoluir de nos
so país não pode ir sem esses elementos de concórdia e tolerância. Assim, per
gunto: devemos, em tal caso, recorrer aos avisos e resoluções de 1842? 

O Sr. Paula Ramos- Na conversa que tive com V. Ex~, foi o que frisei; 
que, no Brasil, as anistias existem desde 1842. 

O Sr. Pedro Moacyr- Nunca foram observadas pela República. 

O Sr. Paula Ramos - Porque não comportava. 

O Sr. Pedro Moacyr- Como não comportava? (Trocam-se vários outros 
apartes que interrompem o orador. O Sr. Presidente, fazendo soar os tímpanos, re
clama atenção.) 
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O SR. CASTRO PINTO- Na República a documentação rigorosa do as
sunto está no discurso brilhante que o tribuno rio-grandense produziu nesta 
Casa. Ele não falou somente servindo-se do seu talento: apelou para a lingua
gem clara e fria dos documentos que produziu. 

Temos precedentes na República, e se quiséssemos ainda teríamos juris
prudência, pois S. Ex~ disse que até o Supremo Tribunal assim pensou, atenden
do aos lentes da Escola Militar. 

O Sr. Tomás Cavalcanti- O próprio tribunal negou quando a ele recorre-
ram na anistia de 1895. · 

O SR. CASTRO PINTO - Isso prova que a infalibilidade não é carac
terística dos homens, nem mesmo quando exercem o sagrado magistério da to
ga. Por mais alto que seja o Supremo Tribunal, em sua própria jurisprudência 
se encontram contradições. Jurisprudência às vezes é sinônimo de contradição. 

O Sr. ]ames Darcy - Entre nós, é. 

O SR. CASTRO PINTO- Posso invocar doutrina de um acórdão em fa
vor da opinião que sustento. 

O Sr. Menezes Dória - É o mais recente. 

O SR. CASTRO PINTO - Devemos hoje fazer votos, empregar esforços 
para que o congraçamento da família militar seja uma verdade, para que não fi
que no passado das revoluções da classe militar a repercussão fatal das emoções 
da alma brasileira, dividindo e separando, quando, ao contrário, devemos re
conciliar. 

O Sr. Graccho Cardoso- Que diferença faz V. Ex~ entre a família militar e 
a cidadã? 

O SR. CASTRO PINTO - V. Ex~ quer encontrar nas minhas palavras 
aquilo que não existe. Pois eu não disse o congraçamento da família militar, 
onde este fato era a repercussão exata do que se passava na alma brasileira? 

Não acredito em militarismo no Brasil e mais uma vez sustento que a classe 
por excelência republicana é o Exército. No dia em que essa âncora nos faltar, 
não serão as adesões suspeitas que salvarão a República. Se não tivermos a mo
cidade e o Exército brasileiro, não será por meio de discursos mais ou menos 
exaltados que havemos de salvar a fórmula republicana que Benjamin Constant 
deixou na nossa bandeira. 

O Sr. Tomás Cavalcanti e outros Srs. Deputados- Muito bem! 

O SR. CASTRO PINTO - Portanto, não sou suspeito. 

O Sr. Graccho Cardoso- Não disse que V. Ex~ era suspeito. Perguntei que 
diferença havia entre família militar e cidadão! 

O SR. CASTRO PINTO- Devemos sufragar a anistia em lei que porá em 
olvido perpétuo os crimes políticos. Mais alto que o perdão e a misericórdia, a 
anistia é o esquecimento total. Discordiarum olvidio sempiterna. 
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Já que fui aparteado pelo ilustre Deputado pelo Ceará, quero invocar uma 
das mais belas teorias da escola que S. Ex~ professa com tanta convicção e cora
gem. 

Augusto Comte, muito alheio a estas patacoadas inglesas de lógica de tal e 
tal, estabeleceu as três lógicas: das idéias, dos sentimentos e das imagens. 

Pela lógica das idéias, esta nossa política concernente aos revoltosos de 6 
de setembro é incongruente, e não nos honra; pela lógica dos sentimentos, esta 
bicefalia, com sorrisos e salamaleques para uns e a carranca inflexível para ou
tros, é o mais formal dos paradoxos no sentir e no querer. 

Quanto à lógica das imagens, só se ela obedecesse à coerência da adminis
tração municipal que houve nesta cidade, e que mandou tirar todas as coroas 
imperiais do opulento jardim do Campo da Aclamação, para que ali ficasse o 
símbolo republicano, como se deparássemos com um documento passado em 
1880 com a assinatura post Republicam. 

Isto chama-se a ilógica das imagens. 

Acabo, Sr. Presidente, dizendo que, sob este ponto de vista, nós podemos 
invocar para a política do Congresso o célebre versículo de Horácio: " ... Turpi
ter atrum desinat in piscem mulier formosa superne". 

Esta anistia parece perfeitamente a pintura para a qual Horácio chamava a 
atenção dos seus amigos: uma bela mulher no busto encantador e a acabar por 
uma serpente ... 

O SR. PRESIDENTE- Chamo a atenção do nobre Deputado. A hora es
tá finda. 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, espero que a Câmara fará jus
tiça e não se preocupe com a questão pecuniária. 

O Sr. Eurico Pedroso - É, sem contestação, um dos melhores servidores 
da bandeira nacional e, portanto, deve ser readmitido ao serviço da Armada, a 
bem da própria Armada. 

Acabo enviando à Mesa a seguinte emenda. (Lê.) 

Já vê a Câmara que não se trata da questão do dinheiro; ele, como o Sr. 
Serzedelo Corrêa, abre mão de qualquer recompensa que só lhe aproveitará se 
a Câmara não fizer do manto da anistia a casaca ofical dos privilegiados. (Mui
to bem! Muito bem! O orador é muito felicitado.) 

Vem à Mesa, é lida, apoiada e posta em discussão, conjuntamente com opa
recer, a seguinte 
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o SR. CASTRO PINTO- Não apele o nobre Deputado para a coerência. 
Será V. Ex~ também um dos súditos da coerência? (Apartes.) 

O SR. PRESIDENTE- Atenção! 

O Sr. Justiniano Serpa - Eu mantenho todo o meu passado agora. 

o SR. CASTRO_PINTO- V. Ex~ agora é delegado de um governo franco 
e legalmente republicano. O governo do Pará é perfeitamente florianista. 

O Sr. Justiniano Serpa- Quando, no Amazonas, ocupando diversos luga
res, fui convidado a fazer parte de um clube político, sob a denominação de 
Floriano, recusei-me, enviando o pedido de demissão de todos os lugares que 
ocupava, o que não foi aceito. 

O SR. CASTRO PINTO- Todos conhecemos V. Ex~; um dos espíritos 
mais rebeldes a este sistema de transigências, mas V. Ex~ é representante do Pa-
rá. 

O Sr. Justiniano Serpa - Represento o Pará nesta hora histórica; não 
quanto ao passado. 

O SR. CASTRO PINTO - Isso é estéril, seria uma nova questão de ro
deios, e eu não quero dar esta volta pela política local. 

Mas, Sr. Presidente, vem o Dr. Rodrigues Alves, chamou para a Pasta do 
Interior, Pasta política, um dos mais notáveis, dos mais simpáticos e distintos 
agitadores da revolução de 6 de setembro, o Sr. Seabra; e agora, Sr. Presidente, 
dizem que o Ministro da Marinha vai ser o almirante Alexandrino de Alencar 
que, V. Ex~ sabe, está de perfeito acordo com a nossa orientação política, junto 
de Pinheiro Machado, que foi o cidadão-soldado, a cujos esforços, depois de 
Floriano, mais do que a qualquer outro elemento, devemos a consolidação da 
República. (Apartes.) 

O SR. PRESIDENTE- Atenção! 

O Sr. José Carlos- V. Ex~ está desfazendo ministérios. (Trocam-se apar
tes.) 

O SR. CASTRO PINTO - Um dos indicados é o Sr. Alexandrino de 
Alencar, que foi um dos mais valentes e simpáticos revoltosos de 6 de se
tembro ... 

O Sr. José Car!os - Creio que ele terá juízo bastante para não entrar mi. 
canoa. 

Vozes - Qual é a canoa? 

O Sr. José Carlos - O ministério. (Trocam-se apartes.) 

O SR. PRESIDENTE- Observo ao nobre Deputado que está finda a ho-
ra. 

O SR. CASTRO PINTO- Vou terminar. 
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É o esquecimento eterno de todas as discórdias; deve morrer no coração de 
todos que se podem erguer além das barreiras de preconceitos, quer de filosofia, 
quer de classes, quer de partidos, para ver mais longe os destinos brilhantes do 
Brasil, não só quanto à política interna como nesta hora talvez tremenda da 
luta pela vida, que surge no arremedo satânico que se chama confraternização 
americana. 

Esta política de Janus com os carinhos maternos para uns, restrições de 
sobrolhos carregados para outros, é política que não honra o sentimento brasi
leiro (apoiados}, não está de acordo com as tradições do nosso caráter. 

Houve uma revolta: mas não vimos no governo do inesquecível paulista 
Prudente de Morais a bipartição quatrienal? Nos dois primeiros anos, prisionei
ro dos elementos vitoriosos, e nos outros dois consagrados à reação mais for
mal que tem havido contra o espírito florianista? (Apoiados, não-apoiados.) 

O Sr. Justiniano Serpa - Não apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO - É minha convicção. 

O Sr. Tomás Cavalcanti- Apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, neste tempo, chamo a atenção 
dos que me ouvem, o órgão de publicidade, afeto à situação, era confiado ao ge
nial periodista José do Patrocínio, que fazia funcionar regularmente como uma 
guilhotina o impropério contra todos aqueles que tinham defendido, arriscando 
sua vida, o legado Benjamin Constant. 

Poucos foram os republicanos históricos que não sofreram nesta campa
nha de difamação, que para o homem de bem é mais deplorável do que a pró-
pria guerra civil. . _ 

A verba secreta da polícia teve, como nas horas angustiOsas das comoçoes 
intestinas um recrudescimento de despesas decorrentes dessa mesma propagan
da jornalÍstica, fato, aliás, que não se deve atribuir senão à veemência das pai-

xões partidárias. 
S. Ex~s que me aparteiam, tão insistentemente, podem olvidar que nesse 

tempo foram perseguidos Tomás Cavalcanti, João Cordeiro, Barbosa Lima, 
Glicério, Pinheiro Machado? 

Corr.o se a República em tempo algum pudesse ter desconfiança, pudesse 

recear perigoso desses seus filhos diletos?! 

Depois de Prudente de Morais, um dos beneméritos estadistas da Repúbli
ca, veio Campos Salles, outro republicano histórico, igualmente insuspeito, e 
teve como seu Ministro político Epitácio Pessoa, um apanágio brilhantíssimo 
da minha terra, pelo talento e pelo caráter, que foi o principal fator da sobrevi
vência maragata na Paraíba. (Apartes.) 

O Sr. Justiniano Serpa - É que não costuma afastar-se das idéias políticas 
que defende na tribuna, quando tem de agir na vida prática, e procura realizá
las. 
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EMENDA 

Ao Parecer nP 73, de 1906 

Substituam-se as conclusões pelo seguinte projeto: 

Art. 19 E o Poder Executivo autorizado a readmitir ao serviço ativo da 
Armada o ex-19 tenente Eurico Pedroso Barreto de Albuquerque, ficando de 
nenhum efeito o decreto de sua exoneração. 

Art. 29 Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 11 de outubro de 1906. - Castro Pinto. 

Fica adiada a discussão pela hora. 
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Sessão de 30 de novembro de 1906 

O SR. PRESIDENTE- Continua a discussão do Projeto n9 370, de 1906. 

O SR. CASTRO PINTO - Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE- Concedo a palavra ao nobre Deputado. 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, sou obrigado a vir à tribuna 
para que a minha opinião, embora muito humilde (não-apoiados), dada em di
versos apartes, quer ao discurso que acaba de ser proferido, quer aos anteriores, 
sobre a mesma matéria, não seja sacrificada de modo a pôr em dúvida mesmo 
esse mínimo de competência profissional que eu, na qualidade de bacharel em 
direito, devo ter, ao menos por presunção. 

O Sr. Menezes Dória ---" E porque a tem realmente. 

O SR. CASTRO PINTO- Muito agradecido, Sr. Presidente, há neste de
bate uma questão de princípios. 

Nós tivemos em nosso país três fases de evolução política. 

Na segunda dessas fases, que foi a do Império, éramos regidos por uma 
monarquia constitucional representativa; e assim cabia às duas Câmaras do 
Congresso a feitura das leis, embora com a sanção do poder competente, o que 
também se dá no regime atual. 

Nesse caso, Sr. Presidente, todo e qualyuer ato, qualquer que fosse a deno
minação, quaisquer que fossem os intuitos, a origem, os fins a que se propusesse, 
emanado exclusivamente do Poder Executivo, não podia absolutamente fazer 
parte do corpo de leis, isto é, não entrava na nossa legislação especialmente di
ta, no nosso direito, quer o substantivo, quer o adjetivo. 

O decreto invocado a princípio nesta discussão, do qual como que se afas
tou o preopinante, para recorrer a outro dispositivo, o decreto que podia regu
lar a matéria é o de n9 155, de 9 de abril de 1842. 

É o decreto que começa pelas palavras textuais, palavras do estilo hei por 
bem declarar, isto é, decreto emanado originariamente da autoridade majestáti
ca do imperante. 

Este ato não podia fazer parte, segundo os bons princípios da legislação 
moderna e do direito constitucional vigente naquele tempo, não podia fazer 
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parte da nossa legislação estritamente dita, isto é, do conjunto das nossas leis, 
no sentido estrito da palavra. 

O Sr. Tomás Cavalcanti - Tem força de lei. 

O SR. CASTRO PINTO - Não pode ter força de lei. 

O Sr. Tomás Cavalcanti - Dizem os comentadores. 

O SR. CASTRO PINTO - Não podem dizer tal, temos jurisprudência a 
respeito. Se o próprio regulamento emanado do Poder Executivo, em virtude de 
autorização do Poder Legislativo, não podia suprir a lei, nem contrariando, 
nem estendendo os limites dessa autorização, como é que um decreto baseado 
em resolução que tinha como origem a autoridade do Conselho de Estado na
queles tempos, como é que este decreto pode fazer parte do corpo de nossas 
leis? 

É preciso fazermos uma distinção que parece um pouco casuística, mas que 
é a básica. 

Exitem leis (e entre outros autores lembro-me de Orlando, comentador de 
direito constitucional, um dos mais bem reputados expositores da matéria), há 
leis, mesmo entre as que procedem do Poder Legislativo, há leis próprias e leis 
impróprias, porque nós mesmos, embora legislando, muita vez preenchemos 
funções executivas, quando damos licença etc. 

Ora, estas leis impróprias, impropriamente ditas, só dizem respeito ao caso 
vertente, esgotam completamente os seus efeitos com a conseqüência dos fatos 
a que elas se referem; assim acontece com a anistia. 

Era uma atribuição originária do Poder Legislativo, em que pese ii opinião 
autorizada do distinto Deputado pelo Ceará, a anistia, embora, em caso urgen
te, fosse também uma atribuição do Poder Moderador. 

Em ambas as hipóteses, e tanto outrora, como hoje, era uma dessas leis que 
se chamam impróprias, leis de ação pessoal, fosse esta ação pessoal, individual 
ou coletiva. 

Esgotava, portanto, todos os seus efeitos no caso concreto para que tinha 
sido decretada. 

O Sr. Menezes Dória- Muito bem! V. Ex~ está esclarecendo o debate de 
um modo admirável. (Apoiados) 

O SR. CASTRO PINTO - Ora, a anistia, neste caso, não podia estabele
cer princípios segundo os quais o legislador ou qualquer outro poder se pudesse 
guiar em atos ulteriores. 

O Sr. Tomás Cavalcanti- A lei a que me referi não trata da anistia; trata 
da situação em que ficam os anistiados. 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, o que ... 

O Sr. Tomás Cavalcanti- É um decreto de caráter legislativo e tem efeito 
de lei. 
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O SR. CASTRO PINTO - Não tem; é um ato do Poder Executivo ... 

O Sr. Tomás Cavalcanti - Para regular a situação. 

O SR. CASTRO PINTO - Para aquela situação ... 

O Sr. Tomás Cavalcanti- Aí é que está o engano; definiu de modo geral. 

O SR. CASTRO PINTO - Penso de modo contrário. 

Sr. Presidente, há uma parte da legislação que chamam normativa, o con
teúdo da lei, e há outra que se chama sanção, afora o elemento formal (adjetivo 
ou processual). 

O que diz respeito à norma de direito e à respectiva sanção, fazendo parte 
do direito substantivo, era o que é hoje uma das atribuições privativas do Poder 
Legislativo. 

Esta atribuição não podia de modo nenhum ser conferida ao poder majes
tático, ao Poder Moderador, era uma das atribuições conferidas pela Consti
tuição ao Poder Legislativo. 

O Sr. Tomás Cavalcanti- Aos homens de Estado da época, entre os quais 
Pimenta Bueno ... 

O SR. CASTRO PINTO- Os próprios juízes, ao decretarem as suas sen
tenças, não as baseavam em avisos, resoluções e regulamentos. 

O Sr. Eduardo Sócrates- Não são poucas as sentenças que se baseiam até 
nos avisos; V. Ex~ recorra aos anais do Poder Judiciário e verá. 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, se o Poder Legislativo, se o po
der competente na Monarquia ou na República, tratando de anistiar, nos desse 
uma lei complementar que estabelecesse os princípios respectivos, esta é que se
ria a parte legislativa, propriamente dita, no assunto. 

Assim, se nós, legisladores, decretando uma lei complementar da Consti
tuição, estatuíssemos sobre as normas gerais, segundo as quais se deve conceder 
as anistias, aí é que iríamos beber as noções que regularam a espécie, quando 
um tal assunto fosse, como o é agora, debatido no Parlamento. 

Qual é o precedente invocado? É o Decreto n9 6, que passo a ler: 

"A Regência em nome do Imperador etc. manda que se execute a 
resolução seguinte da Assembléia Geral Legislativa: 

Ficam anistiados etc." 

O Sr. Tomás Cavalcanti- Eu já mostrei a V. Ex~ a razão disto: é que na
quela época a Regência não se achou com poder de assumir toda a plenitude ... 

O SR. CASTRO PINTO -Oh! 

O Sr. Tomás Cavalcanti - ... então a Assembléia Geral Legislativa decre
tou. A Regência não tinha poder majestático; não podia conceder anistia; foi en
tão necessário que o Congresso a concedesse. Pela Constituição do Império, o 
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texto é claro, só a quem competia dar anistia era o Imperador; o Parlamento 
podia dá-la como competência geral de legislar. Mas o fato é que tal competên
cia não foi restritamente especificada no texto da Constituição. 

O SR. CASTRO PINTO- E como se explica o adjunto adverbial- em 
caso urgente - no n9 IX do art. 101 da antiga Constituição? 

O Sr. Tomás Cavalcanti- Para não se esperar o Parlamento. 

O SR. CASTRO PINTO - Perfeitamente. 

O Sr. Tomás Cavalcanti - Mas o Parlamento não tinha essa competência 
especial; só usou dela na monarquia uma vez, no tempo em que o poder que di
rigia o Estado, a Regência, não tinha as atribuições majestáticas. 

O SR. CASTRO PINTO - Mas, Sr. Presidente, dizia eu: se o poder com
petente, legislando sobre a matéria constitucional, a anistia, estabelecesse em lei 
complementar da Constituição os princípios reguladores dessa medida, nesse 
caso o Congresso devia, quando tivesse de tratar da anistia, como na questão 
vertente, adstringir-se a esses princípios estabelecidos, os quais só deveriam ser 
revogados por uma lei da mesma natureza, uma outra lei regulando a concessão 
da anistia. 

Mas, pergunto a V. Ex~ (dirigindo-se ao Sr. Tomás Cavalcanti): conhece 
na Monarquia, como na República, alguma lei complementar que estabelecesse 
as normas segundo as quais devesse ser decretada essa medida? Não. V. Ex~ 
refere-se aos atos que concederam anistias. 

O Sr. Tomás Cavalcanti- Eu não disse semelhante coisa. O que sustento é 
que o Decreto n9 155, de 9 de agosto de 1842, regulou a situação dos anistiados 
com relação à contagem do tempo e à percepção de vencimentos. Foi somente o 
que disse aqui e o que continuo a sustentar porque esta competência no tempo 
da Monarquia era do Poder Executivo. 

O SR. CASTRO PINTO - Não era do Poder Executivo a competência de 
legislar. Digo-o em tom dogmático, porque estas são noções as mais comezi
nhas do direito público; desde que aprendemos o abecedário das ciências jurídi
cas o sabemos. 

O Poder Executivo só colabora na lei mediante a sanção. 

O Sr. Tomás Cavalcanti dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO - Ê assim que o Poder Executivo colabora com 
o Legislativo na fatura das leis. Este é o princípio básico que regia e que rege 
ainda hoje o nosso sistema político; desde que temos Poder Legislativo, desde 
que adotamos o sistema de governo constitucional representativo. 

O Sr. Tomás Cavalcanti- Eu não falei em lei aqui; falei em decreto que te
nha por fim regular as disposições administrativas. 

O SR. CASTRO PINTO - Não faço questão de denominações. Se hoúve 
decreto neste sentido, exorbitou das atribuições conferidas pela Constituição 
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aos poderes daquele tempo, porque o próprio Poder Moderador só podia exer
cer a sua função majestática de acordo com a letra expressa e positiva da Cons
tituição. 

Não é, como ouço em aparte, uma opinião de livros, uma questão de dou
trina; mas é o que não sofre dúvida, para todo o mundo que se ocupa deste as
sunto. 

Sem a iniciativa do Congresso, não podia o Executivo estabelecer em ato 
seu regras segundo as quais, de um modo geral, os direitos deviam regular-se 
para o futuro. 

Nós tínhamos naquele regime um Poder Legislativo com as mesmas 
funções do Poder Legislativo de hoje. 

O Sr. Tomás Cavalcanti- V. Ex~ me obriga a trazer todos os decretos se
melhantes a esse. 

O SR. CASTRO PINTO - V. Ex~ nunca poderá provar o contrário do 
que estou dizendo. 

O Sr. Apolônio Zenaides- O decreto de 1842 não estabeleceu princípios; 
adaptou os princípios gerais às circunstâncias daquele tempo. 

O SR. CASTRO PINTO - Consolidou dispositivos emanados do Poder 
Executivo: 

"Hei por bem declarar que os militares anistiados ... " (interrompe 
a leitura.) 

Pergunto se os militares não são cidadãos e se as relações de militares com 
os cofres públicos não são jurídicas ou não se devem regular pelo Direito. E, 
neste caso, há um dispositivo que regula essas relações, que constitui o nosso di
reito, no sentido técnico do termo. 

Se é disposição de direito, não é uma disposição reguladora dos direitos 
dos cidadãos, essa atribuição só podia ser da expressa competência do Poder 
Legislativo, que, no Império, era exercido pela Câmara e oelo Senado. r.nm 
sanção do Imperador. (Continua a ler.) 

"Hei por bem declarar que os militares anistiados não têm direi
to ... " (interrompe novamente a leitura.) 

Não têm direito. A expressão é textual, não deixa lugar a sofisma. Logo, 
esse decreto emanado do Poder Executivo é decreto exorbitante. 

A anistia, como ato relativo a determinados acontecimentos, a certos in
divíduos, e não como lei de caráter geral e permanente regulando a espécie, é o 
que Orlando chama lei imprópria, é um ato executivo exercido pelo Poder Le
gislativo. É natural; nós, os legisladores, temos funções executivas. O melhor 
sistema representativo não é aquele que discrimina pela raiz as funções dos três 
órgãos da soberania nacional, quase que metafisicamente: o Judiciário, o Legis
lativo e o Executivo; mas, sim, aquele que mais séria e eficazmente garante o 
equilíbrio no funcionamento dos poderes constitucionais; é aquele que, estabe-
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lecendo as atribuições de qualquer dos Poderes Públicos, comete, muitas vezes, 
como na República brasileira e nos países de regime constitucional representa
tivo, atribuições de um poder a~utro, mas, expressamente, na lei e de um modo 
excepcional. 

É por isso que, decretando a anistia, o Poder Legislativo exerce uma ação 
executiva, .a qual lhe foi confiada por motivos de ordem política. 

Embora o Poder Moderador fosse a chave do sistema naquele tempo, em
bora o Poder Executivo no regime presidencial seja aquele a quem incumbe 
mais do que a qualquer outro a salvaguarda das instituições, a anistia significa 
perdão para os crimes políticos. 

Um Sr. Deputado - Esquecimento. 

O SR. CASTRO PINTO- Lembra bem o nobre Deputado: mais do que 
perdão, é o esquecimento. 

É o esquecimento dos crimes políticos, é uma medida de caráter propria
mente político, na acepção mais ampla do vocábulo; e, neste caso, não deve ser 
confiada - conferida na boa doutrina, como não é na legislação escrita, no di
reito positivo -, não deve ser confiada ao Poder Judiciário, nem ao Poder Exe
cutivo; mas sim ao Poder Legislativo, que, como imediata e direta emanação da 
soberania nacional, como representante mais próximo da opinião popular, 
pode resolver de conformidade com as circunstâncias, muitas vezes de ordem 
tão íntima que não se devem discutir largamente, do modo mais público e sole
ne; levado, entretanto, por essa intuição que deve remanescer no ramo legislati
vo, este decreta semelhantes medidas, por considerações de ordem propriamen
te política. 

Nesse caso, dizia eu, sendo a anistia um ato cujos efeitos se limitam às con
seqüências dos fatos a que ela se reporta, seria, Sr. Presidente, incompreensível 
que o Poder Legislativo, na República, para se inspirar quanto às medidas que 
deve decretar em relação àqueles que tomaram parte nos movimentos revolu
cionários, depois de 15 de novembro, fosse procurar as providências, mais ou 
menos exorbitantes, mais ou menos obsoletas, mais ou menos anacrônicas, do 
Poder Moderador do Império, e isto a fim de atender à necessidade de ordem 
política na atualidade republicana. (Muito bem!) 

Por que razão, se ainda não temos na República uma lei orgânica que esta
beleça, de uma vez para todas, os princípios segundo os quais devemos aqui 
exercer essa atribuição relativa à anistia, por que razão vamos, desenterrar 
aquela legislação militar, aqueles preceitos que acabei de provar que são exorbi
tantes? 

Eram estas as razões que eu queria expor a respeito da matéria propria
mente de doutrina. Nós, legislando sobre a anistia, somos o que se chama pro
priamente um poder soberano. 

É verdade que o Poder Legislativo muitas vezes tem de se cingir, nessas me
didas, aos princípios reguladores expressos em lei anterior; mas não temos lei 
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anterior, afora a letra magra, esquelética, da Constituição, em um simples vocá
bulo - anistia ... (Apartes dos Srs. Justiniano Serpa e outros Srs. Deputados.) 

Aceito o aparte de quem considero mestre na matéria, como o ilustre re
presentante do Pará; mas o que eu queria dizer é que o Poder Legislativo, quan
do tem de decretar essas medidas, que, afirmei, são leis impropriamente ditas, 
medidas transitórias, deve cingir-se aos princípios que ele mesmo estabeleceu, 
regulando a matéria. No caso, porém, não temos princípios estabelecidos, por
que, afora a letra da Constituição, não consta absolutamente que haja lei com
plementar regulando a anistia. 

Logo, podemos legislar à vontade. 

O Sr. Tomás Cavalcanti - Sim, Senhor. 

O SR. CASTRO PINTO- Neste caso, a conclusão do ilustre preopinante 
é como a do humilde orador que ocupa a tribuna: se podemos legislar à vonta
de, qual a razão de se invocar a velharia desses decretos, resoluções e avisos, 
que constituíram na Monarquia os transvias da ação legislativa do sistema? 

O Sr. Tomás Cavalcanti- Digo a V. Ex~ qual a razão: é que, na ausência 
de disposição nova no texto da lei, regularia o que anteriormente estava estabe
lecido. 

O SR. CASTRO PINTO - Mas, dizia eu, em uma anistia, que é um ato 
que diz respeito a um certo número, determinado ou indeterminado, de pes
soas, que diz respeito a um certo caso que não abrange a todos, porque não diz 
respeito a mim, nem ao ilustre orador que me precedeu, que é, pois, uma lei pes
soal; por que razão vamos trazer para a situação de certos militares envolvidos 
nesses movimentos esse empecilho que considero insubsistente, mais que obso
leto? V. Ex~ sabe que é natural em todo o Poder Executivo ou em todos os po
deres exorbitar de suas funções; mas, naquilo em que ele exorbita, não devemos 
procurar a traça de nosso procedimento, se queremos viver dentro dos princí
pios salutares do nosso regime. 

Agora, Sr. Presidente, a questão de fato. 

Quando eu quis tratar deste assunto, logo no começo da discussão, o ilus
tre Deputado por Minas Gerais, o Sr. João Luiz Alves, que por sua simpatia, 
pelo seu prestígio, pelas suas relações de amizade, pelos seus recursos de talen
to, de competência e de estudos feitos, e pela hombridade e patriotismo que 
sempre sabe manter em todas as suas atitudes, S. Ex~, que por estes motivos 
pode-se dizer que é o sublíder da Maioria desta Casa, chamou-me de parte e 
disse-me que não fizesse absolutamente questão a respeito porque o princípio 
vitorioso, da anistia ampla, sem restrição de espécie alguma, estava no ânimo, 
no pensamento da Maioria desta Casa. 

O Sr. Pedro Moacir- E no pensamento do Líder, que S. Ex~ representava 
com autorização expressa. 
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O SR. CASTRO PINTO- Mais tarde, S. Ex~ repetiu do modo mais sole
ne e expressivo este compromisso que tinha assumido comigo. 

Invoco a palavra da Maioria em favor desta lei e não quero crer que haja 
empecilho na decretação ampla dela por suscetibilidades entre os militares. 
Não, não acredito que nas classes militares haja este egoísmo de direitos adqui
ridos a impedir que a medida mais republicana, mais democrática, mais palpi
tante, mais atual, possa tornar-se um fato. (Apartes.) 

É uma questão de interesses. 

Quer sob o ponto de vista do orçamento, quer sob o ponto de vista de cada 
oficial a que atingir esta lei, estas considerações são rasteiras demais para afetar 
os intuitos patrióticos deste projeto, que, como disse o ilustre e preclaro tribuno 
rio-grandense, é a estrada larga do congraçamento de todos os militares, em vir
tude, não só dos estímulos do coração brasileiro, mas das circunstâncias pre
mentes que estão rondando as nossas fronteiras, a dizer que nas classes arma
das, nas nossas forças militares, é que se baseia, sob o ponto de vista internacio
nal, o direito de vivermos como nacionalidade independente. (Trocam-se apar
tes entre os Srs. Barbosa Lima, Pedro M oacyr e Tomás Cavalcanti.) 

Sr. Presidente, quero me referir a um ponto que seria muito melindroso, se 
não fosse a cordialidade de relações que me unem de há muito ao ilustre repre
sentante do Ceará. 

É só pela tenacidade de seus princípios, que chega à teimosia, na afirmação 
de um caráter espartano, é só por esta tenacidade e firmeza de convicções que 
chegam à ortodoxia, que S. Ex~ ainda insiste em não abrir mão desses últimos 
resíduos odiosos de medidas restritivas para duas classes das mais simpáticas 
em nosso país. 

O Sr. Tomás Cavalcanti dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO - Florianista também eu sou, não tanto como 
S. Ex\ porque é difícil encontrar um cidadão, militar ou não, que saiba cumprir 
tão estritamente seus deveres políticos como o ilustre representante do Ceará. 
(Apoiados.) 

S. Ex~ não precisa das minhas palavras encomiásticas; sua conduta limpa, 
não só de cidadão senão também de militar, sua fé de ofício, prescinde de quais
quer palavras encomiásticas. (Apoiados.) 

O Sr. Tomás Cavalcanti - Muito obrigado. 

O SR. CASTRO PINTO- Repito: sou florianista; mas o florianismo, que 
é uma idéia que ainda está na mentalidade do povo brasileiro, digam o que qui
serem os sofistas, o florianismo tem de obedecer às circunstâncias da época. 

F/arianismo não quer dizer atualmente a situação daquele que deve montar 
guarda ao lado das instituições, porque estas não correm mais perigo. 
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Nestas circunstâncias, para que essas restrições? Para que ficar ainda, para 
aqueles que tomaram parte na revolução de 6 de setembro, esta posição excep
cional, que não condiz com a época de confraternização, com o estado de alma 
amplo e absoluto de confraternização? Para quê? 

Vozes- Muito bem! 

O Sr. Pedro M oacyr- A lei devia conter estas palavras apenas: ficam abo
lidas as retrições postas à anistia. 

Vozes- Apoiado! 
O SR. CASTRO PINTO - Quero crer, Sr. Presidente, que, além das con

siderações jurídicas que deram lugar a esta importuna e incabida dialética; que 
ro crer que, além das razões de fato, que, além destes princípios, muito respeitá
veis, quer dos que pensam comigo, quer dos que opinam com o honrado repre
sentante do Ceará, paire mais alto do que tudo isto, como o azul do nosso céu, 
sobre a consciência de nós todos, esta serena, franca e absoluta confraterni
zação, no seio de todas as classes, de maneira que aqueles que tomaram parte 
nos movimentos revolucionários de 15 de novembro para cá não sofram a míni
ma conseqüência de sua conduta .. 

O Sr. Tomás Cavalcanti dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO- Porque, Sr. Presidente, antes de tudo- eu já 
o disse desta tribuna, sem fazer aqui a apologia da revolução - esta época é 
uma fase vulcânica da evolução político-social do Brasil; antes de tudo estamos 
em uma época francamente revolucionária, e a República não há de ser mais 
odiosa, de mais exceções nas suas medidas do que o foi o Segundo Império. 

Quero crer que, apesar de vir no substitutivo do ilustre representante uma 
concessão, ditada apenas pelo seu coração, na hora em que esqueceu a dogmáti
ca do seu espírito republicano ... 

O Sr. Tomás Cavalcanti- E V. Ex~ quer a confraternização, não pode 
concorrer. .. 

O SR. CASTRO PINTO - Interrompo o aparte do nobre Deputado para 
declarar que quero a confraternização, consignando na lei apenas as palavras a 
que se referiu o ilustre representante do Rio Grande do Sul, o Sr. Pedro Moa
cyr. 

Não faço esta injustiça ao ilustre representante do Ceará; mas é um desses 
hábitos militares, talvez decorrentes da sua posição de soldado disciplinado, 
que ainda estão a se manifestar na sua situação de legislador. 

O Sr. Tomás Cavalcanti- Não; aí é questão de confraternização. 

O SR. CASTRO PINTO- V. Ex~ está mais próximo da disciplina militar 
do que do mandato que o trouxe a esta Casa, porque quero crer que em todo o 
Ceará, como em todo o Brasil, não há mais um cidadão que possa ter palavras 
de dúvida a respeito da necessidade de se congraçarem o Exército e a Armada 
em uma só família, de maneira que ali vibre a alma patriota e entusiasta da nos
sa nacionalidade. (Muito bem!) 
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No caso, porém, de não passar o substitutivo do Sr. Tomás Cavalcanti, 
uma medida de transição poderá ser aceita, a subemenda que eu apresento. En
trego à deliberação da Mesa, à sua competência provada na execução do Regi
mento, a sorte da minha subemenda "em vez de 1893 a 1895- diga-se de 1892 
a 1895". 

Em 1892 também houve movimento revolucinário; e assim ficam atendidos 
os que tomaram parte nesse movimento, ficam eles compreendidos nos favores 
da emenda. 

Tenho dito, Sr. Presidente, e acabo pedindo desculpas a todos aqueles que, 
presentes ou não, possam de qualquer maneira se suscetibilizar com as minhas 
expressões, porque são ditadas por uma consciência onde se aninha o amor às 
classes armadas, sem as quais, Sr. Presidente, é até um paradoxo dizer que que
remos ter uma nacionalidade, impondo-nos às contingências da atualidade. 
(Muito bem! Muito bem!) 

Vem à Mesa, é lida, apoiada e posta em discussão conjuntamente com o 
projeto a seguinte 

Subemenda à emenda do Sr. Deputado Tomás Cavalcanti, ao Projeto n9 370, 
de 1906 

Onde se diz: "de 1893 a 1895", diga-se- de 1892 a 1895 -, e mais como se 
acha. 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1906. 

- Castro Pinto - Simeão Leal - Juvenal Lamartine. 
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DIREITO 





Sessão de 18 de junho de 1907 

O SR. CASTRO PINTO (movimento de atenção)- Sr. Presidente, impug
nando o projeto que se debate, não posso deixar de louvar a iniciativa do seu 
ilustre autor, um dos mais distintos cultores das letras jurídicas (apoiados) ... 

O Sr. Esmeraldino Bandeira - Ê bondade de V. Ex~ 

O SR. CASTRO PINTO- ... um dos nobres e belos espíritos a cargo dos 
quais está, na presente legislatura, a manutenção do alto nível intelectual deste 
ramo do Congresso Legislativo. (Apoiados.) 

Não posso deixar de elogiar a sua iniciativa, em assunto de tão importante 
natureza, como o que se discute, porque, assim, Sr. Presidente, nós provamos 
que nesta Casa não nos achamos alheios à solução dos problemas sociais que 
mais apaixonam a nossa época. ( }.fuito bem!) E tomo a liberdade de estenderes
tes meus humildes e obscuros elogios ao ilustre Deputado ... 

O Sr. Esmeraldino Bandeira - Ê generosidade de V. Ex~ 

O SR. CASTRO PINTO - Sou um dos mais humildes e sinceros admira
dores de V. Ex~ 

O Sr. Esmeraldino Bandeira- Muito agradecido a V. Ex~ 

O SR. CASTRO PINTO- ... tomo a liberdade de estender estes meus hu
mildes e obscuros elogios ao talento polimorfo e extraordinária capacidade de 
trabalho do ilustre relator do parecer e, de minha parte, agradeço-lhe o modo 
por que entendeu encarar a questão, recomendando uma franca e livre expla
nação do tema importantíssimo, sobre que vamos deliberar. E a propósito, Sr. 
Presidente, da franca e livre discussão do assunto, eu, desde já, quero protestar 
aqui as minhas sinceras escusas para uma certa ordem de suscetibilidades. São 
as suscetibilidades da competência. 

Em nosso país, lê-se muito, mas estuda-se pouco, daí, talvez, o direito que 
os estudiosos e os especialistas têm de ouvir a palavra dos que o não são, como 
impertinentes, mas, se é exato, como disse o ilustre representante do Rio Gran
de do Sul, Sr. Germano Hasslocher, na discussão sobre a constitucionalidade 
do pacto fundamental do seu Estado, se é exato que nem sempre uma assem
bléia legislativa, de origem eleitoral, é competente para fazer um corpo de leis, 
também, por outro lado, é preciso notar-se que há assuntos, mesmo de ordem 
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elevada, quer literária, quer cientificamente considerados, que, nem por isso, 
dispensam o critério dos práticos e, muitas vezes, nas obras dos sábios, vai mui
ta coisa do auxílio do ignorante. Esta lei que se propõe à Câmara, vai, Sr. Presi
dente, de alguma forma, alterar a economia geral das nossas leis. Não é só sobre 
o ponto de vista livresco, teórico; é sobre o ponto de vista prático que nós, quer 
estudemos, quer não, a matéria, temos de falar como representantes da Nação 
e, ao mesmo tempo, as informações de ordem pessoal que, em assuntos como 
este, são sempre cabíveis. E por isto é que me inscrevi para falar logo na 1 ~ dis
cussão, porque não só tenho de formular objeção à utilidade do projeto e dúvi
das quanto a sua inconstitucionalidade, como porque entendo que nesta 1 ~ dis
cussão é que devemos estabelecer as nossas preliminares, descobrir-nos quanto 
às escolas, quanto aos autores, quanto aos fundamentos, quanto à orientação 
de nosso pensamento, na especialidade que se discute. 

Nem se diga que eram dispensáveis essas dúvidas, essas indagações de 
quem quer saber, porque é conhecida de todos esta verdade- que a inteligên
cia da lei resulta da sua discussão, da sua gênese, do seu elemento histórico; e 
quanto mais ela (e é caso frisante deste projeto que se discute) for discutida há 
de encontrar menos dificuldade na prática em nosso país. 

Basta lembrar que, tendo Béranger apresentado o projeto de lei sobre que 
S. Ex~, o autor do projeto que se discute, calcou o seu, em 1884, só em 1891 foi 
ele convertido em lei. Apesar disso parece que não me arrisco muito em asseve
rar à Câmara que não há na jurisprudência francesa tantas vacilações e tantas 
lacunas como a respeito desse dispositivo de lei- a respeito do sursis, a repeito 
da suspensão da condenação. 

Ditas estas palavras, Sr. Presidente, permita-me V. Ex~ entrar no histórico 
do assunto, não para cavar erudição, mas porque esse histórico é uma premissa 
obrigada para as conclusões a que quero chegar. 

De fato, não há instituição mais histórica que aquela que nós vamos ou 
queremos implantar em nosso país. 

Ê uma opinião que acho indiscutível, a antiguidade ou reforma da medida 
que se vai estudar. 

Já Cláudio Eliana, na sua obra De Varia Historia, liv. XIII, nos fala de um 
pai que foi à presença do juiz conduzir seus filhos por faltas cometidas, pedindo 
para eles castigo severo; e diz-nos o autor citado por Majetti, que é o comenta
dor da lei italiana sobre a Condamna Condizionale de 1904, que, não aquiescen
do o juiz ao desejo de castigar aqueles rapazes, juiz e partes foram à presença do 
rei da Pérsia e que este ... "impunitum dimisit adolescentem, minatus gravissimum 
supplicium si in posterum in allis injusto agere deprehensus fuerit". 

E, o rei da Pérsia despediu-os, sem castigar os jovens delinqüentes, 
ameaçando-os de um severíssimo suplício, se por acaso eles cometessem aquelas 
mesmas faltas. 
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Vê V. Ex~ que se trata da própria pena condicional (não façamos questão de 
termos); ou a suspensão da pena, ou o sistema do on probation, que é a suspen
são da condenação, ou a própria admoestação ou mesmo o perdão são modali
dades que correspondem aos diversos momentos do processo. 

Mas em tudo pode-se ver o arbítrio do juiz, porque é uma das mais velhas 
fórmulas na evolução do Direito o arbítrio de quem aplica as penas ou decide 
entre partes. 

Nós vemos, como vem exposto no parecer, que o praefectus vigilum podia 
cominar a severa interlocutio, isto é, dispensar o incendiário que desse lugar a si
nistro por imprudência ou imperícia de sua parte. 

No direito canônico ainda subsiste a monitio, que procede de remotfssi
mos tempos. 

E instituto análogo vigorava até fins do século atrasado; era costume o 
arbítrio do juiz. 

Na Hungria, agora mesmo, quando se quis aplicar a mendida, os seus apolo
gistas sustentaram que se não tratava mais do que de uma restauração de anti
gos e esquecidos costumes do lugar. 

Na França, o Repertório de Merlin faz referências ao próprio arbítrio do 
juiz; mas esse arbítrio foi abolido expressamente em 1791, porque dava lugar, 
na sua aplicação, a muitos abusos. 

É de notar esta frase no histórico da questão; foi uma conquista da liberda
de individual, da revolução de 1789, esta limitação do arbítrio do juiz. E se nós 
quisermos comparar, na história do Direito, alguma coisa que se pareça com 
este acontecimento de 1791, é a lei das 12 tábuas, a primeira conquista do ele
mento democrático, o primeiro marco miliário nessa história da liberdade, em 
que o pleito era travado entre plebeus e patrícios. 

Que era a lei das 12 tábuas? A maior conquista da liberdade individual. 

Os juízes da aristocracia, os patrícios, já não absolviam e nem condenavam 
nos segredos e mistérios do santuário, mas eram obrigados a absolver ou conde
nar perante a lei escrita, porque a lei escrita é uma das mais belas conquistas do 
espírito humano. 

Firmando este princípio em que o pré-histórico é o arbítrio do juiz, e o his
tórico é a lei escrita, determinando o mais taxativamente possível os casos em 
que os juízes devem condenar ou absolver, nós estamos, Sr. Presidente, no códi
go de 181 O, que não é mais do que, sob o ponto de vista dos princípios, a repro
dução do pensamento revolucionário, já expresso nos dois códigos de 1791. E 
nós temos a escola clássica. 

Não sou defensor desta escola; é uma escola apriorística, condena por 
penas tarifadas, condena tendo em vista o crime considerado in abstracto, é 
uma escola, portanto, que não está de acordo com a evolução científica do sécu-
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lo XIX, que se recomenda pela instauratio magna da ciência, de acordo com os 
métodos experimentais. 

Até aí estou com o pensamento diretor do projeto. 

Não é racional que se condene o crime como uma abstração, esquecendo
se o criminoso; e, por isso, no século XVIII, depois do código de 1810, veio a 
corrente oposta àquela que se firma na criminalidade subjetiva, no estudo espe
cial do delinqüente. Tratou-se então do que nós chamamos, em linguagem do 
direito moderno, a individualização da pena. 

A pena, em vez de ser geral, em vez de ser a priori, em vez de ser in abstrac
to, é individual, conforme o delinqüente. E não há coisa mais ilusória, e não há 
ideal que nos reduza mais do que isto: o juiz procedendo como se fosse um mé
dico. 

Esta doutrina da individualização tem três aspectos que correspondem, 
pode-se dizer, a três frases. 

Não são propriamente cronológicas, mas, afinal de contas, são aspectos di
versos da mesma mentalidade, no século passado: a individualização legal, a ju
diciária e a administrativa. 

A individualização legal nós a temos desde há muito. Na França, em 1821 
e 1832 principalmente, o legislador deu certo arbítrio ao juiz dentro das circuns
tâncias agravantes e atenuantes. 

Demais, quer no código de 1830, quer no Código Penal vigente temos esta 
latitude, esta individualização legal da pena, e, dentro desses limites não há pe
rigo quanto ao arbítrio do juiz; porque este tem por normas preestabelecidas as 
que a lei prescreve sobre a maior ou menor responsabilidade do réu, que terá a 
sua sorte agravada ou não, em face da própria lei. 

O acusado, com essa espécie de individualização da pena, continua sob a 
égide deste princípio que é a pedra angular do sistema penal moderno não have
rá crime nem pena que não estejam anteriormente definidos no Código. 

Mas, a individualização judiciária da pena, sobre a qual vou falar mais de
moradamente no correr da discussão, a judiciária arma o juiz com todo seu 
arbítrio. O juiz pode punir ou deixar de punir. 

O juiz, punindo o delinqüente, usa do rigor ou da benevolência que enten
de, dando simplesmente a pena como uma salutar advertência, ameaçando, ad
vertindo ou acentuando o rigor da punição, comportando-se na decretação da 
pena conforme os casos ocorrentes no processo. 

A outra espécie de individualização, a administrativa, é a mais racional de 
todas: a do cárcere. Uma vez entregue ao poder administrativo o réu condena
do de conformidade com a lei, o diretor do estabelecimento vai presidir, se é 
possível, à regeneração do condenado; é a medicina penal, e, de algum modo, o 
cárcere pode ser comparado ao hospital. 
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Encarcerado enquanto for necessária a pena, se aquele condenado não ofe
rece mais, na sua temibilidade, nas suas disposições, nas suas tendências, perigo 
para a sociedade, devolve-se à sociedade um de seus membros, que pode traba
lhar utilmente pelo seu progresso e bem-estar. 

Se nós estudarmos atentamente esta corrente histórica, vamos chegar ao 
que se chama o momento decisivo da positivação do direito criminal, à escola 
antropológica de Lombroso. 

Esta é a verdadeira escola científica, da qual os hábitos de apreciação dos 
fenômenos mais ou menos espiritualista, sob o pretexto de vistas exclusivistas 
do grande mestre italiano vem-se afastando, como uma verdadeira reação. 

Lombroso, estudando o criminoso, exagerou-se nas suas observações, pois 
que foi até o ponto de considerar o criminoso como um animal à parte. 

Estudando o crime, portanto, como uma espécie de capítulo da história na
tural do homem, chegou fatalmente aos excessos da escola; mas, Lombroso, nas 
ulteriores edições de sua obra L" Uomo Delinquente, e em outros seus trabalhos, 
todos magistrais, modificou um pouco as suas vistas como doutrinário. 

Aceitou outros pontos de vista. Não é mais o criminoso o tipo atávico em 
cujo espírito estejam atuando as qualidades ancestrais, que retrogradam o ho
mem até esse atavismo pré-humano que nos leva ao antropóide. O criminoso 
pode ser um degenerado. Ele estuda também as condições mesológicas: psíqui
cas e sociais. 

Lacassagne, representante da escola francesa, impugnou, levantou-se con
tra a antropologia criminal, que é a escola de Lombroso, dizendo que o crime ti
nha sua origem, seus fatores, nos elementos sociais, e, então Garofalo e Ferri, 
discípulos de Lombroso, aceitando algumas das vistas de Lacassagne, modifica
ram a escola antropológica, acomodando o rigor dogmático do mestre italiano, 
de conformidade com essas tendências da escola francesa, ou antes, da escola de 
Lião. 

Ainda mais, imprimiram essa feição sociológica à ciência penal moderna, a 
ler:::a scuola. a escola de Alimena, e, sobretudo, o fato da fundação da União In
ternacional do Direito Penal, na Bélgica, em 1889, sob os auspícios de Prins, 
Hamel, Liszt e outros. 

Sr. Presidente, dessa escola positiva, dessa escola científica, dessa escola 
antropológica é que não podia logicamente proceder o sursis, como ele está no 
projeto. 

O sursis. pretendo eu humildemente provar que é um filho espúrio da esco
la antropológica, da escola positivista, da escola científica do direito criminal. 

Se nós quisermos prescrutar as origens do sursis, teremos, Sr. Presidente, 
de tomar o pulso a um sentimento que, mesmo no substractum mental dos sá
bios, dos ateus, dos positivistas, dos observadores científicos, existe; sentimento 
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que é o que nos deixou a tradição cristã, a tradição católica; sentimento que não 
vou elogiar aqui, que vou combater- este sentimento exagerado que o espírito 
cristão, transviando-se nos poetas e romancistas, nos inspirou a fim de que nós 
nos voltássemos compassivos para o criminoso esquecendo-nos da sociedade e 
das vítimas. 

É aí, Sr. Presidente, que está a origem histórica e filosófica do sursis; é aí 
que está essa reação contra a prisão. 

Ninguém mais do que Victor Hugo pode bem concretizar este conjunto de 
vistas piedosas a respeito do criminoso, descrevendo-nos a figura paradoxal, a 
figura irracional de Jean VaUean, vítima da sociedade que pune, o que fez com 
que um grande escritor francês, se não me engano Adolpho Franc, dissesse que 
um criminoso como Jean Valjean e uma justiça como a que Victor Hugo descre
ve em Os Miseráveis são coisas fantásticas, que não existem, que não podem 
existir na França nem nos demais países civilizados. 

Sr. Presidente, este horror à pena e principalmente à prisão chegou ao re
sultado de se buscar uma espécie de homeopatia penal: são as tais penas morais 
e os tais sucedâneos da prisão. 

Deu-se na penalogia mais ou menos um movimento como a do protestan
tismo; e, assim como o protestantismo é fértil até o infinito na criação de suas 
seitas, a penalogia, saindo do sistema clássico, foi de uma fertilidade compará
vel, quase igual àquela. 

Temos, nas penas sucedâneas da prisão, em primeiro lugar, a multa. 

Sobre a multa escreveu-se demasiadamente no século passado, escreveu-se 
como sobre reformas eleitorais; fizeram.da multa a panacéia: era uma sociedade 
industrial e econômica, a pena por excelência, a pena que feria na bolsa, a pena 
que feria na propriedade. 

Como, porém, a multa podia ser esmagadora para a classe pobre, que não 
tinha dinheiro, recorreu-se às correias penitenciárias: o trabalhador podia pa
gar com o seu trabalho a multa a que fora condenado. 

Como, porém, consegui-lo, se o trabalhador recusasse? Seria preciso 
prendê-lo! 

Eis o círculo vicioso. 

Nesse caso, recorre-se às penas morais. 

E para se avaliar da exorbitância imaginativa dos fazedores de teorias, es
ses que querem pensar muito para muito dizer e muito escrever, basta lembrar 
que aventaram como pena o acessório da perda da capacidade política. 

Ora, nós sabemos que há tendências (e de Portugal vi há dias um telegrama 
a respeito) para tornar o voto obrigatório. 

Não sei como haviam de se conciliar os patriotas, que querem tornar o 
voto obrigatório, e os pensadores, os criminalistas, que aconselham aplicar 
como pena a perda dos direitos políticos ... (Riso.) 
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Há mais o chantier, a oficina penitenciária; há também o que os franceses 
denominam interdiction de séjour; aventaram mil outras coisas, mas as penas 
sucedâneas da prisão são por excelência as penas morais, que consistem na sus
pensão do castigo. 

Esta piedade, esta solidariedade com o criminoso que sofre, esquecendo-se 
o filósofo, o escritor, que ninguém mais sofreu do que a vítima, e que quem 
mais sofre é a sociedade a quem espontaneamente pela sua plena responsabili
dade (porque eu trato de criminosos responsáveis) ela declarou guerra, chegou 
ao ponto das tais penas suspensivas. 

Há ali uma verdadeira graduação para a qual eu chamo a atenção da Câ
mara: condenado, suspendem-se a pena dentro dos cinco anos da lei Béranger 
para dentro deste prazo criar-se uma verdadeira expectativa, um lapso de tem
po durante o qual o condenado é submetido a uma prova. 

Se o criminoso pratica um crime mais ou menos semelhante, volta à prisão. 

Mas ainda há o sistema anglo-americano, onde o processo não vai até a 
condenação; o inquérito fica suspenso, como nos Estados Unidos, em Massa
chusetts. 

Aí o criminoso nem ao menos tem uma condenação. 

E há também, Sr. Presidente, a admoestação: praticou o primeiro crime, o 
juiz benevolamente, como pai de família, depois de passar a mão pela cabeça do 
criminoso, apenas o admoesta, como se faz com as crianças de espírito mais fra
co, que não merecem castigo, ou para quem o castigo é muito pesado- não co
meta outra vez o crime. 

Ainda mais, Sr. Presidente, há o perdão que figura no projeto de reforma 
do Código Penal francês. Vê V. Ex~ que chegamos nesta gradação ao verdadei
ro absenteísmo, ao niilismo da pena a respeito dos delitos de certa importância. 

Não quero prosseguir em minhas considerações, sem que, estudando o mo
vimento legislativo da França no tocante aos precedentes do sursis, lembre o 
que entre nós se passou a esse respeito. 

Em 1850, houve uma lei francesa que dizia respeito aos menores, tratando 
de separá-los do conjunto e do convívio dos outros criminosos e tratando ao 
mesmo tempo de livramento condicional. 

Houve em 1875 a instituição da prisão individual, que também conhece
mos pelo nome de prisão celular. 

E é preciso observar que o legislador francês veio com outras leis ulteriores 
8. da prisão celular, tendentes aos mesmos fins, contra os reincidentes, não por
que falhasse na sua eficácia a lei da prisão individual, mas porque, por motivos 
econômicos e financeiros não se pode reformar todas as prisões de acordo com 
o sistema celular estabelecido em 1875. 
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Vieram em 1885 duas leis, a da relegação, que nós não podemos ter, e a lei 
do livramento condicional propriamente dita. A lei Béranger, completando-as, 
é de 1891. 

Ora, o nosso legislador no nosso Código Penal vigente estabeleceu o livra
mento condicional e a prisão celular. 

Queria perguntar ao ilustre autor do projeto o que é feito dessas insti
tuições, a prisão celular e o livramento condicional. 

São duas armas bonitas, forjadas segundo a estética, que ficaram na panó
plia - leis para inglês ver. 

E é este um dos defeitos capitais do legislador do Brasil: fazer leis para in
glês ver, leis que não passam da letra, leis que não executamos, leis que perdem 
o seu prestígio, porque nós as votamos para não serem executadas. 

Sr. Presidente, filosofamos um pouco sobre a individualização, porque o 
projeto é uma espécie de individualização judiciária da pena. O juiz diante do 
réu vai absolvê-lo ou puni-lo, ou suspender a pena ou admàestá-lo, segundo o 
seu prudente arbítrio. Os réus são classificados e conforme ... 

O Sr. Esmeraldino Bandeira - Eu responderei ao nobre Deputado. Não 
quero dar apartes. 

O SR. CASTRO PINTO - Pode dar. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira- Não, quero ouvir V. Ex~ com toda a defe
rência. 

O SR. CASTRO PINTO- Perfeitamente. Quero apenas abrir a discussão 
para nos inteirarmos dos intuitos do projeto. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira - O fato de não dar apartes não significa 
aquiescência, mas apenas o desejo de não pertubar a brilhante oração de V. Ex~ 

O SR. CASTRO PINTO - Obrigado. 

Mas, Sr. Presidente, se nós procurarmos saber o que é individualização ju
diciária, temos o que nos diz Saleilles, o autor a cuja sombra se abriga o projeto 
em seus considerandos. 

O que nos ensina Saleilles neste particular não é, como vem expresso no 
projeto, simplesmente uma questão de circunstâncias materiais. Não, a circuns
tância material, dando lugar à agravação ou atenuação da pena, é a verdadeira 
individualização legal, é uma questão de responsabilidade; mas não se trata, diz 
Saleilles, de responsabilidade, não é uma questão de vontade, de liberdade, não 
se trata de medir, de pesar a responsabilidade do agente; trata-se, Sr. Presiden
te, dos motivos. Mas dos motivos morais, como diz o projeto? É preciso saber 
que motivos são estes. 

Diz Saleilles que não são os motivos aparentes, exteriores, evidenciados 
pelo objetivo do crime. O indivíduo, figura ele, rouba para pagar a dívida de jo-
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go. Segundo a doutrina que inspirou o projeto e a escola que prega a individua
lização judiciária da pena, este indivíduo não deve ser punido, com mais ou me
nos rigor, em face desse motivo; porque para pagar uma dívida de jogo muita 
gente honesta se esforça; não há nenhum de nós que, deixando por pagar uma 
dívida de jogo, considerada de honra, não tenha vontade de satisfazê-la; mas, 
no criminoso, essa vontade de pagar a dívida desperta e provoca o sentimento 
do roubo. 

Não estamos ainda no que se chama especialmente individualização judi
ciária da pena. 

E nós vamos avaliar quanto é escabroso este arbítrio do juiz. 

Não, diz Saleilles, ele que se pode dizer o São Paulo desse sistema da pena in
dividual, o pregador mais ouvido, que mais autorizadamente falou sobre o as
sunto; não, diz ele, aí trata-se simplesmente da criminalidade subjetiva dinâmi
ca; essa criminalidade dá somente base para a duração da pena. O juiz, conhe
cendo os sentimentos que impulsionaram o agente a praticar o delito, só tem 
elementos para determinar o quantum da pena. Ainda não é, diz Saleilles, a indi
vidualização judiciária; e o que deve fazer o juiz é ir mais longe: prescrutar o 
que Saleilles denomina criminalidade subjetiva estática. Esta criminalidade é o 
próprio fundo do caráter do indivíduo e se revela, não só pelas circunstâncias 
do crime praticado, mas por todos os atos da sua vida; tem sua base, sua ori
gem, nos pendores naturais e vícios hereditários. Enfim, é a própria alma 
(considere-se a alma como o conjunto das funções da camada cortical do 
cérebro ou como uma entidade alheia, estranha às nossas condições biológicas), 
o que é certo é que t:sta faculdade do juiz não é mais do que a de penetrar neste 
santuário que foi o privilégio dos tribunais religiosos, dos tribunais de inqui
sição. 

O arbítrio do juiz, nas penas morais, como a do projeto, não se comporta 
~orno na apreciação da responsabilidade criminal. Não é de responsabilidade 
que se trata na lei Béranger e nas congêneres; é da temibilidade, da maior ou 
menor suscetibilidade do criminoso, quanto à sua emenda, à sua regeneração. 

Seja-me permitido, Sr. Presidente, fazer algumas considerações de ordem 
científica e técnica, embora um pouco fora da competência da homem de leis, 
do bacharel em direito. 

Um Sr. Deputado - V. Ex~ é muito mais do que isso. 

O Sr. Justiniano de Serpa - E está provando. 

O SR. CASTRO PINTO - Claude Bernard instituiu a fisiologia experi
mental, mas com todo o rigor científico, uma verdadeira experiência de gabine
te. Vamos ver se a psicologia experimental pode dar fundamentos para a diag
nose do juiz, vamos ver se tem procedência o que a individualização judiciária 
da pena espera da ciência. Um exemplo da fisiologia experimental que serviu 
para se descobrir o centro nervoso de um reflexo nos vai ilustrar a questão. 
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Descerebra-se um animal e ele uma vez irritado em uma das extremidades, 
em uma das suas patas, retira-a com certa violência, bruscamente, se a irritam 
por qualquer processo, provando-se assim que, apesar de não ter cérebro o ani
mal sujeito à experiência, ele tem e manifesta um movimento reflexo. 

Conclui-se cientificamente, sem vacilação, que o centro nervoso do reflexo 
está na espinha dorsal, visto que o animal estava privado do órgão cerebral. 

Isto é experiência, e experiência legítima, como em física. 

Vamos ver a psicologia experimental.Lombroso, que é de todos aquele que 
sigo mais de perto, e sigo mais com medo do que com amor, como que olhando, 
por cima das possibilidades do presente, para o ignoto de um futuro a que sere
porta a hipótese, embora estudada por um Lombroso, o prógono da escola pe
nal moderna, o chefe reconhecido, por mais brilhante que viessem depois os 
epígonos, Lombroso leva o indivíduo a um gabinete de psicologia experimental. 
Entre diversos objetos exibidos ao indivíduo submetido à experiência, mostra
lhe uma gazua. Aplicada ao pulso do indivíduo, em experiência, o esfigmógrafo 
marca esse instrumento a curva da pulsação, o traçado do pulso, de acordo com 
a intensidade dos fenômenos cerebrais. 

O pobre do indivíduo está na pior das situações mentais deste mundo. 
Mostram-lhe sucessivamente uma colher, um livro, um objeto qualquer, e o 
pulso acusa a normalidade das pulsações observadas anteriormente no indiví
duo submetido àquela ordem de observações e estudos. Mas ao ver a gazua, se 
ele é um gatuno, argumentam os sectários da psicologia experimental aplicada 
ao estudo do criminoso, se ele está habituado ao roubo, o traçado do pulso acu
sa uma brusca alteração e descobre-se de tal modo o móvel do crime. 

Há aí o mesmo nexo lógico que existe nas experiências de Claude Bernard? 
Não pode ser esse reflexo observado na do Lombroso, filho da própria surpresa 
do acusado, diante do juiz? 

Eis aí, Sr. Presidente, a diferença radical, não somente na dogmática como 
nos métodos entre a fisiologia experimental, ciência fundada por Claude Ber
nard, como ciência perfeita e essa presunçosa psicologia experimental a que 
querem submeter a nossa consciência moral, medindo e pesando os motivos pe
las grosseiras observações dos efeitos de ordem somática do que se passa no in
terior do nosso espírito. 

Não, para a diagnose etiológica do crime a que se refere Saleilles, a ciência 
ainda não proporciona elementos dignos de adesão. 

Mas admitamos, que apesar dos trabalhos de Lombroso, Mosso, Wundt e 
Charcot, do que escreveram James Sully, Ribot, Richet, Fére, e outros não au
torizarem semelhante presunção,admitamos que ela nos desse as bases para se 
fazer esse diagnóstico na criminalidade subjeto-estática, única que autoriza o 
arbítrio do juiz, na escolha das penas, isto é, única que legitima e fundamenta a 
individualização judiciária da pena. 
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Onde encontrar o tribunal competente? 

Saleilles responde-nos aconselhando um segundo júri, um júri técnico, fi
cando para o outro júri a contestação da causalidade material do delito. 

E como na Itália, na França, não há, como entre nós, complicação consti
tucional das atribuições do júri, é fácil imaginar aí um júri técnico. 

Como ele se compõe? 

Dos administradores das penitenciárias, dos médicos alienistas, dos legis
tas e dos professores, de todos os que estão habituados, como os educadores de 
profissão, a manejar as almas e a conhecê-las. 

Que fica para o outro júri? 

Constatar a causalidade material do fato; é uma ficha de consolação. 

De maneira, Sr. Presidente, que ao júri, que representa a soberania, fica so-
mente essa incumbência: constatar a causalidade material do fato. Quanto ao 
mais, fica ao júri técnico. 

Neste ponto, Sr. Presidente, Saleilles mostra-se um cientista inferior aos 
que fundaram a escola penal moderna, a Lombroso, a Garofalo, a Ferri e ou-
tros. · 

Neste ponto, Lombroso é mais lógico, estabelecendo as comissões peri
ciais, compostas por médicos, e não por legistas e práticos. 

Esta escola é perigosa, condenável nestes seus intuitos; e em nome da edu
cação liberal do meu espírito, eu estarei sempre, aqui ou fora daqui, ao lado dos 
que combatemesta competência, de tribunais científicos em avaliar da minha 
própria alma pelos sintomas de ordem equívoca, como a repercussão do ódio, 
do amor, da dúvida, na circulação sangüínea. 

E é aqui, Sr. Presidente, que eu quero provar ao meu colega que a conde
nação condicional do seu projeto é incoerente. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira- Se me permite eu afirmo que a lei do sursis 
nunca foi a individualização da pena: é o que explicarei da tribuna. 

O SR. CASTRO PINTO - Estamos em divergência irredutível; afirmo e 
sustento que o é. 

Sr. Presidente, pergunto, qual é, segundo o projeto, ,o juiz que vai exercer 
esta missão? 

O juiz legista, o juiz bacharel em direito. Ora, é preciso reconhecer que se 
nós, na nossa carta de bacharel, além do que sabemos, ainda possuíssemos esses 
conhecimentos técnicos estaríamos no caso daquele que sabia tudo, et quibus
dam aliis. 

Ora, absolutamente, um juiz não está nos casos de conhecer (e eu falo 
sobre a individualização da pena) da maior ou menor temibilidade do indiví
duo; porque, de duas uma, ou ele segue a escola antropológica, e tem de se mos-
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trar um profundo psicólogo fisiologista, ou vai exercer uma função para a qual 
não tem competência profissional. 

Não se trata de leitura, mas de competência técnica, a dos gabinetes e dos 
laboratórios. 

Eis por que, Sr. Presidente, eu afirmei que, não obstante os elogios de Ga
rofalo, do próprio Lombroso e de outros luminares da penalogia moderna, a lei 
Béranger, como individualização judiciária da pena, é um filho espúrio da esco
la, da qual é um dos mais seguidos expositores o citado Saleilles. 

Mas, Sr. Presidente, já que chegamos, segundo a minha exposição muito 
despretensiosa, já que chegamos a esta conseqüência, que reputo absurda, da 
individualização jurídica da pena, vamos prescrutar a legitimidade desta refor
ma ou da escola que inspirou a reforma- em face do outro movimento, que eu 
chamarei de influência cristã nas reformas penitenciárias ... Abrandar a pena, 
amparar o criminoso, eis o desideratum. 

Que é a pena? Não sigo o critério simplista dos que dizem: a pena é unica
mente uma reação social. 

Ela, realmente, tem sido sempre, em todos os tempos, em todos os lugares, 
uma reação social contra a transgressão de um ato social. 

Mas a pena não é uma coisa tão simples como essa definição pretende. 

É mais alguma coisa, se nos guiarmos pelo método das ciências naturais, 
por Hoeckel, que nos mostra, na embriogenia do homem, a evolução por que 
ele passou antes de ser o que é, desde os mais humildes estádios da transfor
mação das espécies. 

A pena, instituto social, organismo social, obedece às leis dos organismos 
vivos: a pena tem a sua psicofilia: e, assim, ela exerce, hoje, com mais ou menos 
intensidade, todas as funções que sempre exerceu, como no homem se encon
tram órgãos e funções que desde o protista tem e exerce o seu philum. 

E assim, Sr. Presidente, nós vemos que a própria função da vingança está 
na pena. Não é somente a pena, como estabelece o legislador, como está no Có
digo: é a pena como sentimento, é a reação contra o crime, contra a agressão do 
criminoso. 

No Brasil, mais ainda na França, como na Alemanha, como em outros 
centros de cultura superior, muitas vezes apelamos para o duelo, apesar de ter
mos o remédio no Código. E que é isto senão uma função atávica da vingança? 
E nestas emergências não se invoca o auxílio da Lei e da Justiça, porque, em tais 
momentos, a respeito de certos pontos de dignidade e brio, a ofensa recebida 
encontra a reação que lembra a noção pré-histórica da vingança pessoal. 

Se nós estudarmos as leis pelo seu aspecto retrospectivo, ainda vemos que a 
pena recorda o Talião, que é intervenção do legislador na medida razóavel da 
vingança - dente por dente, olho por olho. 
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Se nós seguirmos este modo de ver, havemos de nos convencer, Sr. Presi
dente, de que a pena ainda é expiatória, e a este respeito melhor do que Victor 
Hugo, que era um fantasista genial, fala um outro romancista da época, Hall 
Caine, quando nos apresenta Oscar, o seu protagonista, tendo destruído a feli
cidade de sua família, mais tarde reconquistado a fortuna, voltando a seu lar, 
onde, apesar de estar regenerado, apesar da sua boa vontade, encontrou fecha
dos, para ele, o coração de sua mãe, a felicidade no convívio e amor de sua fi
lha, a amizade de seu irmão. 

O autor pinta-nos então o seu herói, transviado no solo vulcânico da Islân
dia, a sofrer a expiação, apesar do arrependimento. 

Se nós tratássemos de um romancista, de cordel, de um desses piegas rabis
cadores, como Escrich, era o caso de se deparar ao pobre miserável, que se ti
nha regenerado, o desenlace piedoso e suave da reconquista da sua felicidade. 

O critério do notável romancista inglês, interpretando os verdadeiros senti
mentos cristãos, descreve-nos este personagem, que volta regenerado, tendo 
atravessado os lances tremendos da amargura na pobreza, depois de se elevar 
da sua vingança ao mérito do gênio, disposto e habilitado a reparar os males 
que ele ocasionara à sua própria família, encontrando morta a felicidade de que 
os seus crimes o tornaram indigno. 

O desenlace não é a felicidade, é a expiação; é a pena que deste modo 
preenche as suas funções. 

E além disso tem ela, também, por alvo a reforma, como a intimidação: 
ameaça e corrige. É um complexo de reações da sociedade contra esse fator 
anômalo que se chama o crime, contra essa agressão da parte do criminoso para 
com a vítima e a sociedade. 

Assim, se perguntarmos o que é a pena atualmente, havemos de saber que 
a pena obedece a duas ordens de reações: reações morais e reações utilitárias. 
Nas reações utilitárias nós temos ainda de considerar a pena sob dois pontos de 
vista. Sirvo-me da técnica alemã. 

É o que os alemães chamam general praevention e spezial praevention. 

Na prevenção adversus omnes, general praevention.se posso traduzir assim 
a expressão alemã, o legislador ameaça a todos e intimida especialmente aque
les que não cometerem crimes, a fim de que não se deixem arrastar pelo exem
plo. 

Mas na prevenção especial, na spezial praevention, a pena deve ter em vista 
três ordens de delinqüentes. 

Hú deliqüente sem criminalidade própria para o qual basta a intimidação: 
as penas intimidantes. Há delinqüente de criminalidade superficial, e neste caso 
trata-se das penas de regeneração, as penas educativas e correcionais. Há os de
linqüentes perigosos e incorrigíveis e para estes existem as penas eliminatórias. 
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Mas, a pena, além das utilitárias, obedece à ordem não menos lógica das 
reações morais; pois ela não deve ser considerada somente quanto ao criminoso 
mas em relação ao público. O crime acarreta sempre o abalo ou a perturbação 
para a sociedade, e então invocamos a pena, porque cada um de nós tem todo o 
interesse pela ordem social e porque, se não houvesse punição na sociedade, esta 
correria perigo, estaria ameaçada em seus alicerces. 

Existe uma função mais nobre da pena, é a que atende ao sentimento cole-
tivo. 

O crime reveste o caráter de odiosidade, de crueldade. Ã proporção que 
desperta em nós um movimento de piedade pela vítima, o crime também desper
ta, e desperta muito naturalmente, a odiosidade, o horror, a incompatibilidade 
e a indignação contra o criminoso. 

Nem se diga que isso é retórica e sentimentalismo. 

Triste da sociedade que olhasse, por exemplo, para um São Francisco de As
sis e para um Troppmann, como o sábio ou homem de ciência olha para os seus 
sujets, para os tipos interessantes de observação clínica ou teratológica. 

Esse sentimento constitui a base moral da sociedade. 

Nesta feição moral da pena, conjunto de reações da comunhão humana a 
propósito do crime, a pena tem mais um outro papel, o de reforçar na sociedade 
a idéia de justiça. 

No fluxo e refluxo das civilizações, esta idéia é o padrão por que se avalia o 
grau de adiantamento de um povo: quanto mais radicada em um meio social a 
idéia de justiça, quanto mais exigente for no país a exigência da reparação do 
mal causado pelo crime, mais se deve reputar os progressos desse povo e desse 
país. 

O Sr. Rodrigues Daria - É o sentimento básico, como diz Garofalo. 

O SR. CASTRO PINTO - É o sentimento básico, como diz Garofalo. 

Este simulacro de pena, esta pena em perspectiva, esta admoestação, a con
denação condicional pode garantir a exigência desse sentimento e desse ideal? 
Não estamos vendo que o legislador, cominando a pena, também colabora com 
a família, com a religião, mostrando que o crime é imoral? E esta pena é a ad
moestação?! 

É o perdão?! Eis uma contradictio adjectum. 

A pena é o perdão?! (Pausa.) 

É até onde chega a escola de individualização, porque já figura em um pro
jeto de reforma do código penal francês! 

Não, Sr. Presidente, a pena com que devemos educar o espírito público, 
reagindo contra o delito, é a prisão. 
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V. Ex~ vê. em face do projeto que se quer converter em lei, o favor do juiz 
abranger até o múximo de cinco anos e ao mesmo tempo V. Ex~ lê também, no 
nosso código, um artigo, que estabelece para o crime de roubo, com ... 

O Sr. Esmeraldino Bandeira- Nunca poderá gozar do favor; aí está o arti
go que dispõe sobre as circunstúncias materiais ou os motivos morais do delito. 

O SR. CASTRO PINTO - Os motivos são objeto dos dispositivos que 
tratam das circunstâncias; determinado, porém, o máximo de penalidade para o 
favor do sursis, o legislador tem em vista a condenação. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira- V. Ex~ não leu o projeto com atenção; não 
poderá ser concedida a suspensão da pena em semelhante caso, no caso em que 
- diz o projeto - as circunstâncias materiais ou os motivos morais do delito 
revelarem perversidade ou corrupção de caráter por parte do delinqüente. 

O SR. CASTRO PINTO- Neste caso, devemos estabelecer quais os cri
mes perversos e os não-perversos, quais os motivos morais e quais os motivos 
imorais do delito. 

Neste caso, iríamos até a doutrina em que se chega ao ponto de tratar de 
motivos honrosos na prática do crime. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira dá outro aparte. 

O SR. CASTRO PINTO - Perdão; o projeto deixa lugar a dúvidas. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira - Não deixa lugar a dúvida nenhuma. 

Peço ao nobre Deputado o obséquio de ler o projeto. 

O SR. CASTRO PINTO - O projeto devia dizer que a condenação sus
pensiva da pena só poderia ser concedida aos crimes cujo máximo legal fosse de 
cmco anos. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira- Peço mais uma vez a V. Ex~ que leia o proje-
to. 

O SR. CASTRO PINTO - Tenha paciência o nobre Deputado. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira- Não darei mais apartes; da tribuna respon
derei ao nobre Deputado. 

O SR. CASTRO PINTO - Bem; retiro esta minha objeção, mesmo por
que V. Ex~ esclarecerá a dúvida. 

Retiro esta objeção si et in quantum, a benefício de inventário. (Riso.) 

O meu discurso não pode ficar impedido como um bondeque encontra pe
dra nos trilhos. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira - Não é pedra, é a verdade. 

O SR. CASTRO PINTO- Se V. Ex~ achar que estou infringindo os senti
mentos sinceros da admiração que tenho pelo seu talento no modo como estou 
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argumentando, avise-me, porque sou com muita lealdade capaz de retirar-me 
da tribuna, para não incorrer no crime de lesa-consideração para com V. Ex• 

O Sr. Esmeraldino B~ndeira - O meu aparte não significa má vontade 
para com V. Ex• 

O SR. CASTRO PINTO- Não digo isso mas quero prosseguir porque te
nho outras considerações a fazer. 

Dizem que um dos fundamentos do projeto é que a prisão desonra. 

É modo de pensar, que não subscrevo. O que desonra n~o é a prisão, mas o 
cnme. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira- É outra coisa que não está dita no projeto. 

O SR. CASTRO PINTO - O que desonra é o crime. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira - Estou de acordo com V. Ex• 

O SR. CASTRO PINTO - Então passemos adiante. 

O autor do projeto diz que não era fundamento do projeto esta conside
ração de que a pena desonra. Pois bem; todos os autores que se ocupam da lei 
que V. Ex• propõe para o nosso país dizem que um dos fundamentos mais bási
cos desta reforma na Bélgica, em França, na Alemanha, é porque a pena deson
ra. E estou obrigado, pela minha palavra, pela probidade de quem fala sobre 
determinado assunto a trazer para esta Casa os autores que o nobre Deputado 
pedir, provando que um dos fundamentos desta reforma em França é porque a 
pena desonra. 

Deixo, porém, de lado esta objeção. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira - Responderei a V. Ex• 

O SR. CASTRO PINTO- Outro fundamento é porque a prisão contagia. 
Não é assim? 

O Sr. Esmeraldino Bandeira- V. Ex• quer estabelecer diálogo, com a van
tagem da palavra, na tribuna ... 

O SR. CASTRO PINTO - Então V. Ex• me responderá depois. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira- V. Ex• me interpela e não quer que eu res
ponda? 

O SR. CASTRO PINTO- V. Ex• me honra muito com seus apartes. Vou 
até fazer uma declaração: não posso me incomodar com os apartes porque so
fro da doença dos apartes; em mim até parece uma fobia. (Risos.) O aparte é 
tanto uma faculdade regimental como o discurso. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira- Mas eu não o aparteio; V. Ex• interpela-
me ... 

162 



O SR. CASTRO PINTO - Os fundamentos do projeto são os mesmos do 
projeto francês; posso mostrar que o projeto do nobre Deputado é moldado 
pelo original da lei francesa. 

Um dos fundamentos do projeto de reforma, da condenação condicional, 
o da lei Béranger, da qual me parece que é uma aplicação fiel o projeto que se 
apresenta ao debate nesta Câmara, é que a prisão contagia. 

A lei de Béranger foi promulgada em França pela consideração de que a 
prisão desonra, contagia, desclassifica, dando lugar à reincidência. 

Estou combatendo a lei pelos fundamentos que serviram para sua apli
cação idêntica nos países que nós queremos imitar. 

Sr. Presidente, eu acho que se pensa mal dizendo que é nas prisões que se 
deve estudar, no Brasil, o contágio do crime. Na França, não há dúvida alguma 
que se pode argumentar desta maneira; mas, no Brasil, penso que não. 

Vejamos. Aqui, no Rio de Janeiro, o contágio do crime só está na prisão? 

E na rua, nas estalagens infectas, nas horríveis colméias humanas, como no 
morro da Favela e mesmo nas oficinas? 

E nas aglomerações públicas, e nas escolas? 

Quem há que desconheça que o contágio do vício vem desde a escola: na 
escola é o contágio do vício; mais tarde é o contágio do crime. Por isso devemos 
fechar as escolas? O inesmo argumento com que se quer fechar a prisão, pela 
condenação condicional, com este favor da lei, é o argumento de que usaria 
quem mandasse fechar a escola, porque na escola também se dá o contágio dos 
vícios entre as crianças. 

' Não se contagiam, não se permutam, não se reciprocam aí as virtudes, mas 
se comunicam os vícios. 

Abordemos a questão da reincidência, que é o fundamento lógieo da medi
da, de acordo com o que disse o Senador Béranger, de acordo com todos os es
critores, com a discussão da lei, com os grandes debates dos congressos peniten
ciários de Roma, de São Petersburgo e de Paris. 

Sr. Presidente, na França, como em outros países da Europa, chegou-se a 
esses resultados pelo estudo das estatísticas, pela observação de que o número 
de criminosos diminuía e aumentava o número dos delitos, de onde a especiali
zação pela reincidência. 

Pergunto a mim mesmo, pergunto ao espírito sensato e calmo da Câmara, 
se nós, neste país, temos estudos estatísticos para concluir que devemos debelar 
esta face perigosa, terrível e tormentosa do crime - a reincidência? 

Nós temos estatísticas? 

Na França, reforma-se a lei, mas em face de estudos estatísticos. 
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Sr. Presidente, eu tenho um longo tirocínio de advocacia criminal e de M i
nistério Público, nunca vi--'- apelo ainda para os meus colegas legistas desta Câ
mara-, nunca vi aplicar-se a circunstância agravante da reincidência, que te
mos desde o código passado. 

Nunca vi agravar uma pena pela reincidência. 

Dir-se-á: "A reincidência de que trata o Código é específica". A própria 
reincidência genérica, entretanto, precisa do precedente da condenação passada 
em julgado. (Muito bem!) 

Um Sr. Deputado - Já vi caso desta agravação. 

O SR. CASTRO PINTO - Pois eu não me lembro de réu com a pena 
agravada pela reincidência específica. 

Argumentemos, Sr. Presidente, de um modo filosófico sobre a reincidên-
c ia. 

Dividem os criminosos em primários e reincidentes. 

Ora, se perguntarmos o que é um criminoso primário dirão que é o que 
pratica o crime pela primeira vez e que reincidente é o que o pratica pela segun
da, terceira, quarta vez. 

Sr. Presidente, é o que se chama uma classificação o menos científica possí-
v e!. 

Sei que, na prática de certos crimes, reiteradamente, apesar da punição, o 
delinqüente dá prova de mais tenacidade e, por conseqüência, de maior temibi
lidade. 

O que é certo, em todo caso, é que o juiz, diante dos criminosos primários 
- e argumentamos na melhor das hipóteses figurando o juiz no Brasil, agindo 
de conformidade com as exigências lógicas do projeto em discussão -, o juiz 
diante de criminosos primários, ou concede, em regra, a condenação condicio
nal, e, neste caso (como dos primários é que se fazem os reincidentes, porque 
não conheço numeração seguida sem a unidade), o juiz devolve à sociedade to
dos os candidatos à reincidência; ou por outro lado, se o juiz concede a conde
nação condicional, conforme a maior ou menor temibilidade, não só têm lugar 
as objeções que ainda há pouco aduzi sobre este perigo da diagnose confiada ao 
juiz, como também chamo a atenção de V. Ex~, Sr. Presidente, e da Câmara 
para o fato a que vou aludir, como também, diante de criminosos primários, o 
juiz, como nós temos, pode conceder muitas vezes a condenação condicional, 
como favor, aos que menos merecem. (Apoiados.) 

Há delinqüentes tímidos, feios, maltrapilhos, repugnantes, mas bons, mas 
regeneráveis; há delinqüentes ladinos, perspicazes, mas velhacos e perigosos, e 
estes poderão insinuar-se no ânimo do juiz, e o juiz, na melhor hipótese, conce
derá a condenação condicional ao que menos merece. 
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Não somente este argumento; acontecerá também que os criminosos sejam 
dos que dispõem de elementos de defesa, como há outros desamparados pela 
própria miséria. 

Os que dispõem de advogados hábeis, que dispõem de elementos de defesa, 
hão de conquistar mais facilmente essa condenação condicional, que vem in
fringir por esta razão o preceito de igualdade que deve haver na distribuição da 
pena. 

Porque, Sr. Presidente, não é somente na distribuição do mérito que está a 
igualdade e deve estar o interesse da sociedade. É na distribuição da pena tam
bém. 

Ainda quanto à reincidência, que a medida pretende remediar, diz La Hou
gue, na página 52, de sua obra Des courtes peines d' emprisonnement, que a lei 
Béranger neste ponto falhou. 

É verdade que os crimes de reincidências diminuíram; mas, em questão de 
estatística, não se trata do número bruto, trata-se do coeficiente, e o coeficiente 
na França, quanto à reincidência, mostra que, apesar da relegação, que é um 
grande eliminador de reincidentes, a lei Béranger, na última década do século 
passado, falhou quanto à repressão dos reincidentes. 

Pode ser mais feliz no Brasil; mas o que é certo é que na França, onde exis
tem outros elementos na judicatura como na polícia, onde existem outros costu
mes, a lei Béranger falhou neste ponto. 

Sr. Presidente, mais uma objeção tímida: e se a ação penal for intentada 
pela iniciativa particular? 

Em um crime que atente contra a honra da família, contra a reputação de 
uma pessoa? 

A vítima, gastando dinheiro, sacrificando-se, recalcando sentimentos de 
explosão contra o miserável que atentou contra a honra de sua família, ou lhe 
arrastou o nome pelos doestos e imputações vis, afinal de contas, por uma disci
plina jurídica, que não louva a ninguém, vai aos tribunais defender a sua família 
ou o seu nome. O indivíduo é condenado, mas o juiz olha- tão moço, é o pri
meiro atentado ao pudor que faz, é a primeira injúria que diz em jornais, é a pri
meira calúnia que levanta contra um funcionário honrado - não fará outra! 

Em que papel fica a vítima? Gasta dinheiro, esquece-se das vinditas do brio 
ofendido e depois de condenado o seu adversário, aquele que lhe assacou a in
júria ou lhe manchou o lar, ve-lo-á impune, esperado à primeira. 

Eu não sei que providências a respeito tem o projeto; entretanto, pode ser 
que me responda categoricamente o seu ilustre autor. Aguardo-me para me 
convencer, porque não estou aqui senão para romper o debate. 

Mas há outro caso, há o Júri, ao qual estão confiados os crimes de mais im
portância. 
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Quem concede o sursis? É o juiz ou são os jurados? 

Se é o júri, aumenta-se a pedra de escândalo dessa instituição; se é o juiz, 
temos o menos competente, porque entre o juiz e os jurados, estes são os que es
tão mais bem informados, são os que conhecem melhor as nossas famílias, os 
nossos precedentes. 

Agora vou enfrentar a questão de constitucionalidade do projeto. 

Sr. Presidente, é ainda mais timidamente que eu avento esta questão, por
que vou falar contra toda a Comissão, que subscreveu o parecer, julgando o 
projeto constitucional. 

Não o julgo eu, data venia. 

Mas não o julgo por· quê? 

Por minha ignorância. (Não-apoiados gerais.) 

Sr. Presidente, há dois critérios a meu ver para se julgar do que seja direito 
substantivo e direito adjetivo. 

Com Duguit e com João Monteiro, vemos que direito substantivo é sobre
tudo uma, norma agendi é a regra segundo a qual se regulam as relações dos 
homens na sociedade sob o ponto de vista da liberdade de cada um; e esta regra 
abrange necessariamente a sanção, o modo como o legislador a impõe à obser
vância da parte de todos. 

Sr. Presidente, desde que o legislador define o que é o crime, estabelece a 
pena, esgota completamente a sua missão de legislador sobre direito natural ou 
substantivo. 

A ação, diz João Monteiro, como direito subjetivo, ainda é de direito subs
tantivo; o grande mestre de direito é casuístico neste ponto. 

Como solver a dúvida? 
Responderei com o bom senso, porque o bom senso também pode ser ou

vido em direito. (Riso.) 

Toda e qualquer lei que, não sendo propriamente a definição do crime ou~ 
fixação da pena, diz respeito a essa sanção, quer quantitativa, quer qualitativa
mente, é um direito substantivo. 

Mas, pergunto: o juiz que condena suspensivamente tem arbítrio sobre a 
qualidade da pena? Pode escolher entre a prisão celular e a multa? Não; logo, 
tal condenação não afeta a pena sob o ponto de vista qualitativo. Ele tem o 
arbítrio para marcar o prazo de espera, de prova, segundo a lei belga, porém, o 
quantum da pena está no código. Logo, a reforma não afeta o quantitativo da 
pena. 

Que fica para o direito adjetivo? 

Dirão os mais afetos à liberdade: é direito substantivo, porque importa a li
berdade individual. 
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Prova demais. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira - Ninguém diz isto. 

O SR. CASTRO PINTO - Não há nada que não afete a liberdade. 

As questões da prova, da confissão, todas, enfim, atinentes ao processo cri-
me, afetam a liberdade e, se nós quisermos considerar lei substantiva toda aque
la que afetar a liberdade, não há lei que não seja substantiva em direito crimi
nal. 

E não se argumente com a fiança. 

Nós legislamos sobre fiança e não os Estados, porque a fiança, como o júri 
e o habeas corpus são matérias constitucionais e, se o legislador constituinte, se 
a Constituição, não cogitasse da fiança, do júri e do habeas corpus, essas ma
térias seriam do processo. Não são do direito adjetivo, na minha opinião, por
que são constitucionais. 

Mas este é o critério jurídico, e V. Ex~ sabe que quando se discute Direito 
Público, esse critério corresponde às questões de gramática, quando se discutem 
fatos da linguagem: e por aí não se saberia onde colocar os marcos divisórios de 
que seja direito substantivo e adjetivo. 

Vou expender uma opinião; e, se essa teoria não proceder, ficam-me o pe
sar e a glória da originalidade em alguma coisa de arrojado em matéria de Di
reito Público. 

A meu ver, o critério para achar a linha divisória, em direitos substantivos 
e adjetivos, é a universalidade ou a variabilidade do instituto que se quer decre-
ta r. 

Uma lei processual pode produzir os mesmos efeitos no Rio Grande, na 
Paraíba ou no território do Acre? Não se vê que essa lei tem a maior variabili
dade e, portanto, é de competência regional? 

A universalidade e variabilidade, no sentido relativo dos vocábulos, dão, a 
meu ver, a distinção entre as competências legislativas, federal e estadual, sob 
regimes políticos, como o nosso e como o da Argentina. 

As leis do Código Civil, do Código Criminal, do Código Comercial são as 
menos variáveis. O crime de furto pode e se deve definir para aqui, para o sertão 
do Ceará, para as fronteiras do Rio Grande do Sul, para a Capital de São Pau
lo, mas o modo como se deve processar o crime de furto deve divergir, confor
me se legisle para os sertões do Brasil ou para o seu litoral, no Rio de Janeiro, 
em Goiás ou nas fronteiras de Mato Grosso. Esse critério é o que deve nos 
guiar, para saber se é constitucional ou não tudo que vamos decretar. Se a me
dida é das que revestem mais acentuadamente os caracteres de adaptabilidade, 
segundo os legisladores, deve ser da competência estadual, porque o legislador 
do Rio Grande do Sul não deve ser o mesmo do Distrito Federal ou de Mato 
Grosso, no que diz respeito às diversas modalidades do processo; mas o que diz 
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respeito ao direito substantivo, como as garantias da organização jurídica da 
família, este preceito é de ordem geral, reveste esse cunho de universalidade que 
é o característico político, racional e filosófico do que se chama direito substan
tivo. 

Eu deixo de parte esse argumento de constitucionalidade para não cair sob 
a censura dos que nisso vêem o ecce iterum Crispinus. Mas, não deixo de apro
veitar o meu argumento sobre a inoportunidade da lei. A respeito desse critério 
de adaptabilidade essa lei pode adaptar-se ao Rio de Janeiro, mas não se adapta 
ao sertão da minha terra, é impossível nos sertões de Mato Grosso; deve variar 
conforme o grau de adiantamento dos diversos núcleos de população do nosso 
país, é uma lei que, sob o ponto de vista político, pode ser aqui detestável e ali 
tolerável. 

Sr. Presidente, quero fazer ainda uma ordem de considerações. São as mais 
escabrosas do meu discurso, mas não devemos estar aqui respirando uma at
mosfera de convencionalismo esterilizador, devemos ter a coragem de nossas 
opiniões e legislando sob um ponto de vista tão prático, ponto de vista da pu
nição condicional, devemos ter ao menos a liberdade teórica dos debates. 

Vou tratar da idoneidade do nosso funcionalismo. 

Não receie V. Ex~ que eu venha, com a irresponsabilidade parlamentar da 
palavra falada, atacar classe alguma, porque seria isso manejar arma desastro
sa, visto que esta irresponsabilidade não cobre contra os poderosos; nós sabe
mos quais são as conseqüências de ofender pelos conceitos, às vezes os mais 
sensatos, os poderosos, ou os que se consideram tais. 

Mas, pergunto, o nosso funcionalismo é idôneo para exercer essa faculda
de melindrosíssima da condenação condicional? 

A nossa magistratura é uma classe que se dissolveu e se refunde. 

A revolução de 1889 respeitou o Exército e a Armada, como dois deposi
tários das tradições nacionais e dissolveu a magistratura nacional. 

Assim como, no ponto de vista ontogenético, o órgão faz a função, no pon
to de vista filogenético, é a função que faz o órgão; e na civilização brasileira 
não temos ainda magistratura capaz de garantir todas as exigências de alta cul
tura jurídica do nosso povo, como nos outros povos adiantados. Nem a magis
tratura brasileira é uniforme. 

Temos várias magistraturas; há, atualmente, a magistratura nobre e a ma
gistratura plebéia. A magistratura federal e a do Distrito Federal têm as con
dições de independência exigíveis. 

E temos magistraturas pobres e, às vezes, perseguidas, anuladas. 

Uma magistratura assim não preencherá essa função tão delicada da sus
pensão da condenação. 

A magistratura, como todo o funcionalismo brasileiro, obedece a vícios 
que são fundamentalmente nossos. 
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O primeiro é o da apatia, o da preguiça. Apelo para o critério de todos que 
trabalham no foro desta Capital. Os autos criam cabelos brancos no sumário de 
culpa. Se o habeas corpus fosse a chave da liberdade para soltar todos os presos, 
a respeito dos quais não se cumpre o prazo legal da formação da culpa, todos 
estavam na rua, porque não se cumprem os prazos para nenhum, a não ser al
gum preso especial, algum potentado, porque então os funcionários públicos 
fazem o processo correr os seus trâmites, de conformidade com a lei. 

Um Sr. Deputado - Triste revelação. 

O SR. CASTRO PINTO - É uma triste verdade. 

O Sr. Menezes Doria - Triste revelação. 

O SR. CASTRO PINTO --:- É uma triste verdade. 

Demais, Sr. Presidente, outra feição do caráter brasileiro é a benignidade. 
Não temos, nem tão cedo teremos juízes inflexíveis. 

O nosso juiz não é venal. 

Temos nos nossos juízes, quer federais, quer estaduais, quer distritais, a 
classe mais digna de respeito. 

Se o legislador, se o Governo quisesse, teríamos os melhores magistrados, 
porque, apesar da dissolução dos costumes, não temos magistrados venais. São 
homens de bem, mas são benignos, e benignos demais. 

Quem não sabe que o juiz de direito da localidade de qualquer dos Estados 
da República não pode manejar a pena na<; suas sentenças senão respirando mal 
sob a pressão dos seus correligionários? (Apoiados.) 

Quem não sabe que o magistrado é ainda político, ainda colabora conosco 
na orientação dos partidos, e, portanto, não pode ter esta soma de arbítrio que o 
projeto lhe quer dar? 

Tratemos de outro aspecto da questão: a impunidade. 

Se eu tivesse de invocar um precedente, Sr. Presidente, lembraria a Lei Al
fredo Pinto. 

Por que se votou essa lei? 

Por uma necessidade de ordem política e social, porque a impunidade, em 
nossa terra, é o lastro da nossa sociedade. 

Por que somos um povo atrasado? Porque tudo em nossa terra corre impu
nemente, quer na administração, quer na prática dos crimes, quer no cumpri
mento do dever. O que há no Brasil a nos infeccionar o organismo é a impuni
dade. 

Assim sendo, estaremos no caso de atenuar a pena, de voltar atrás da Lei 
Alfredo Pinto? 
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Não é uma contradição: ontem a Lei Alfredo Pinto, querendo mais rigorosa 
a ação punitiva, e hoje, o projeto do nobre Deputado, desejando que ela seja 
mais branda'?' 

Onde a verdade, o critério social? 

Mas, Sr. Presidente, há ainda um outro ponto de vista. 

Nós sofremos da febre de legislar. Este defeito que, por seu lado teórico, 
Spen~er já censurava na Inglaterra, nós temos exageradamente. 

Há povos misoneístas, que têm horror à novidade- o chinês; há povos fi
loneístas, que têm verdadeira fúria pela novidade - o brasileiro. 

Depois da República, nós nos tornamos o povo mais reformador do mun-
do. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira- Prova: o Código Civil, o Código Penal etc. 

. O SR. CASTRO PINTO- Quero me referir ao Código Penal, que S. Ex~ 
mvoca. 

Os incorrigíveis, os atávicos pré-humanos de Lombroso, os que no seu ata
vismo pré-humano reproduzem as bestas-feras das cavernas, cometem um cri
me odioso e vão para a cadeia e lá ainda matam duas ou três vezes. Ao cabo de 
30 anos, vem o legislador e diz: não admitimos privação da liberdade além de 30 
anos: e o monstro vai para a rua. 

Assim, cumpridos os 30 anos, todas as serpentes, todos os tigres saem do 
cárcere, porque o nosso Código entende que daí em diante eles não podem mais 
ficar na cadeia. 

É este o sistema penal do nosso código. 

Nós acabamos com a pena de morte, e isto está de acordo com os nossos 
sentimentos. Mas por que razão acabamos com as penas perpétuas? Pois não há 
os incorrigíveis? 

O Sr. Esmeraldino Bandeira - Então, V. Ex~ não é partidário da pena de 
morte? Pois eu o sou. 

O SR. CASTRO PINTO - Não, não o sou, porque nós não temos nem 
magistratura nem funcionários capazes do exercício desta tremenda responsabi
lidade de dispor da vida alheia, mediante a pena de morte. 

Sou contra a pena de morte, porque, é preciso que se declare, no Brasil o 
poder público não está na altura de desempenhar essa terrível missão que lhe dá 
a pena de morte. Eu seria quando muito partidário em tese. 

Mas por que acabamos com as penas perpétuas? Que fizemos das prisões 
celulares? Que fizemos do livramento condicional? Dos estabelecimentos para 
menores de 21 anos e dos idênticos para menores de 14 anos? Que fizemos, Sr. 
Presidente, do degredo e do desterro? Pois bem, Sr. Presidente, tudo isto desa-
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pareceu de fato, ainda que em muita coisa continue a ter existência na lei. 
(Apartes.) 

Vamos mais adiante. S. Ex~ falou em sursis. Tivemos o sursis. Mas o sursis 
de S. Ex~ é representado por outra forma. Tivemos o termo de bem viver. Mas 
não podemos manejar suficientemente o termo de bem viver. 

Demais, ainda pergunto por essas leis que não se executaram. 

Nós não tínhamos os juízes de paz, os juízes democráticos, a quem se ia en
sinando um certo arbítrio, na conciliação? Era daí que devíamos tirar os funcio
nários para o arbítrio no direito penal. O que fizemos dos juízes populares? O 
que fizemos dos juízes de paz? 

E para não estender esta longa relação de leis que não se cumprem - que 
fizemos da vacina obrigatória? 

Este modo de fazer leis, que não são cumpridas, não é um desprestígio para 
as próprias leis? 

Sr. Presidente, guardo-me para a 2~ discussão, quando terei de apresentar, 
talvez, emendas restritivas a esta amplitude que o projeto quer dar ao arbítrio 
do juiz, de conformidade com os esclarecimentos ulteriores da matéria, confor
me a orientação do debate, rumada pelo próprio autor do projeto. 

Não quero terminar o meu discurso, sem afirmar que absolutamente não 
são esses os meios de se amparar a sociedade contra os criminosos, sem refor
mar as naturezas. 

Se nós quisermos reprimir o vício, devemos tratar da educação intelectual 
que nunca tivemos, porque instrução não é educação intelectual, da educação 
moral, e mesmo da educação física, segundo as vistas e iniciativa de um ilustre 
colega, que é um dos espíritos mais lúcidos desta Câmara, o Sr. Jorge de Mo
rais. Devemos, pelo exercício físico, pela ginástica, pela higiene, guiados pelo 
critério clínico, que é o verdadeiro, combater as nevropatias, as nevroses, as na
turezas débeis que constituem a sementeira de muitos criminosos. 

Sr. Presidente, para acabar com a criminalidade é preciso que reorganize
mos o trabalho; em uma sociedade capitalista e burguesa, esta severidade de 
pena é realmente um pouco injusta nos crimes contra a propriedade; e nós não 
temos a coragem necessária para amparar o proletariado ... 

Nós o que devemos ter é a iniciativa das assistências.· 

V. Ex~ trouxe o seu projeto, mas esqueceu-se de uma instituição, sem a 
qual não é possível a idéia que ele consigna - é a instituição do patronato. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira- Nada tem que ver isso com o projeto. Opa
tronato é uma instituição de caráter particular. 

O SR. CASTRO PINTO- Eu não aconselharia a V. Ex~ que consignasse 
esta idéia, por uma coisa: nós sabemos o que é a assistência judiciária no Rio de 
Janeiro- é a assistência dos medalhões! (Riso.) 
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O sursis foi estabelecido na França, é certo, mas a patronagem já estava 
criada pela lei de 1885. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira- Não nego que se houvesse criado na França 
ou na Alemanha a sociedade do patronato, mas essa é uma instituição particu
lar, repito. 

Se V. Ex? acha que entre nós já se legisla demais, como vamos criar mais 
essa idéia em nossa legislação? 

O SR. CASTRO PINTO - Não há povo que trabalhe mais do que nós, 
sob o ponto de vista da confecção de leis; mas são leis que não se cumprem ou 
que se cumprem irregularmente. 

Sr. Presidente, para prevenir as conseqüências a que pretende prever o pro
jeto, o que é preciso é instituir a polícia de costumes. Esta é uma higiene defensi
va. 

É preciso, por outro lado, reformar a nossa magistratura. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira- Vamos instituir os sensores da Roma antiga 
em uma época de corrupção, desde que V. Ex? fala em polícia de costumes. 

O SR. CASTRO PINTO- Polícia de costumes não é a censura como V. 
Ex? supõe: é a polícia instituída para reprimir o vício, porque o vício é a toxina 
do crime. É exercer a censura, prevenir o aumento dos alcoólicos, dos mendigos 
e dos vagabundos. 

Sr. Presidente, do que precisamos, como disse, é de reformar a nossa ma
gistratura. Em vez de termos a justiça punitiva simplesmente cometida ao ba
charel em direito, criemos um curso especial para os candidatos à magistratura 
repressiva. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira- Não acha que é um grande desejo de legis
lar, que é uma fobia criar tudo a exemplo do que se faz na Europa, onde há es
cola de tudo, até de carcereiros e administradores de prisão? 

O SR. CASTRO PINTO- Perdoe-me V. Ex? Acho que o aparte honra 
muito ao orador; creio que pelo Regimento essa faculdade é dada ao Deputado, 
contanto que seja em termos. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira - Se os apartes incomodam, não darei mais. 

O SR. CASTRO PINTO- V. Ex? não me incomoda com os seus apartes; 
mas é que neste momento eles interrompem o meu raciocínio. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que do que precisamos é reformar a magistratura. 

Além disso, apelemos para a iniciativa particular, pela imprensa, pela pro
paganda, pelos livros, por todos os meios; porque se não houver iniciativa na 
sociedade brasileira para reprimir o crime em suas origens e nas causas freqüen
tes de suas reincidências, dificilmente isso se fará por meio do projeto de lei que 
se discute e que vem complicar ainda mais a nossa legislação no direito penal. 
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Termino, reiterando com a máxima dose de sinceridade e franqueza as mi
nhas escusas relativamente ao ilustrado autor do projeto ... 

O Sr. Esmeraldino Bandeira- V. Ex~ falou brilhantemente. (Apoiados.) 

O SR. CASTRO PINTO - ... porque a este respeito, falando demorada
mente sobre este projeto, não fiz mais do que me inscrever entre os mais curio
sos dos seus discípulos. (Muito bem! Muito bem! O orador é vivamente cumpri
mentado.) 
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INTERVENÇÕES E APARTES 





Sessão de 10 de agosto de 1906 

É anunciada a 2~ discussão do Projeto n9 231-A, de 1905, equiparando os 
vencimentos dos diretores dos Hospitais Paula Cândido e S. Sebastião, da Dire
toria Geral de Saúde Pública, aos dos delegados de Saúde, subordinados à mes
ma diretoria com parecer substitutivo da Comissão de Finanças. 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, pedi a palavra para apresentar 
ao projeto em debate uma emenda concebida nos seguintes termos. (Lê.) 

A emenda está assinada por cinco Srs. Deputados. 

Sr. Presidente, eu não pretendia expender considerações a respeito de ma
téria tão exígua como aquela que faz parte de minha obscura emenda; mas, ao 
pedir a assinatura dos meus honrados colegas, encontrei uma certa hostilidade 
à emenda, julgando-me por isso no direito de apresentar os fundamentos em 
que me estribo para oferecê-la à consideração da Câmara. 

Em primeiro lugar, para provar que a emenda é simplesmente um coro
lário do projeto em discussão, refiro-me à categoria dos empregados de que ela 
trata. 

Pelo art. 69 do Regulamento dos Serviços Sanitários a cargo da União, os 
ajudantes do diretor de Saúde Pública são os substitutos imediatos do diretor
geral. São, portanto, as figuras imediatamente colocadas pela lei depois do che
fe desse serviço. 

É verdade que o art. 69 do regulamento vigente se refere a outros substitu
tos imediatos; porém menciona em primeiro lugar os ajúdantes do diretor-geral 
de Saúde Pública. 

Não só é esta a letra expressa da lei em vigor, como é a tradição do próprio 
serviço. 

V. Ex~ sabe que antes da Diretoria Geral de Saúde Pública tínhamos a Ins
petoria Geral de Saúde dos Portos e o Instituto Sanitário Federal. As atri
buições que hoje pertencem à Diretoria Geral de Saúde Pública já existiam na
quelas duas repartições, que foram fundidas na mesma Diretoria Geral de Saú
de Pública, por decreto, creio, de 19 de fevereiro de 1897. 
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Os ajudantes da antiga Inspetoria de Saúde dos Portos, que são hoje os 
ajudantes da Diretoria Geral de Saúde Pública, eram substitutos imediatos do 
inspetor-geral. 

Ora, um dos elementos da organização das tabelas de vencimentos é a cate
goria dos empregados. Especialmente em um dado ramo de serviço público, se
ria um disparate, uma falta de lógica esse projeto de equiparação dos diretores 
dos hospitais Paula Cândido e S. Sebatião aos delegados de Saúde, com exclu
são dos ajudantes do diretor-geral de Saúde Pública. 

As razões que estou expendendo parece-me que calam no espírito de todos; 
mas não são somente estas considerações. 

Essas funções obscuras dos ajudantes do diretor-geral de Saúde Pública 
são das mais importantes que temos no nosso funcionalismo público. São im
portantíssimas, em primeiro lugar, pelo critério com que elas devem ser desem
penhadas. 

Um ajudante do diretor de Saúde Pública, isto é, o encarregado da Saúde 
dos Portos, deve ter em primeiro lugar muito critério para que possa 
encaminhar-se de acordo com as conveniências sociais, tendo de um lado os in
teresses da justiça e do outro os interesses particulares; tendo também a respon
sabilidade dos interesses que são representados pelas grandes companhias de 
navegação internacional, pelos próprios passageiros, pelas mercadorias carre
gadas no navio, pelos comerciantes do porto a que se destina o mesmo navio; 
deve ter, como digo, muito critério o funcionário encarregado dessas atri
buições, a fim de que ao mesmo tempo possa ser órgão da justiça entre partes
de um lado os interesses da higiene e do outro os interesses do comércio, dos 
passageiros e das companhias de navegaçàt>; tendo ao mesmo tempo muito em 
vista as graves conseqüências que de seus desacertos possam advir para o Esta
do, pelas reclamações de caráter internacional por parte dos interessados. 

O Sr. Galvão Batista - Pode informar-me quantas vezes eles trabalham 
por semana? Trabalham apenas um dia. 

O SR. CASTRO PINTO- Está enganado, e se V. Ex~ quiser esperar que 
eu complete a série das humildes considerações que estou expondo, há de ter 
uma resposta que me parece será cabal à objeção que acaba de formular. 

Tenha o nobre Deputado paciência e, se não se convencer, terá tempo e en
chanças para combater os meus argumentos. 

Sr. Presidente, a par desse critério, que deve presidir as funções dos ajudan
tes do diretor-geral de Saúde Pública, existe também a probidade exigida em 
funcionários dessa ordem, quando em caso de epidemia, em caso de portos fe
chados, quando não houver franca navegação de certas procedências, eles tive
rem, cercando a sua probidade, os esforços dos grandes interessados, como são 
essas companhias de navegação e do próprio comércio. Não há dúvida algu
ma ... (Há diversos apartes.) 
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Senhores, é princípio geral de direito público que um dos motivos da remu
neração é a responsabilidade do funcionário, devendo uma coisa ser proporcio
nal à outra. 

Não é somente o trabalho braçal, material: é a responsabilidade conforme 
a delicadeza e relevância das funções. 

Ainda quanto à representação devo dizer que não gastamos dinheiro a 
mãos abertas, em avenidas e outros melhoramentos, sob o ponto de vista da es
tética, pela exigência da opinião interna do país: é para nos mostrarmos decen
temente na vida internacional. 

Ora, o primeiro funcionário que entra nestes transatlânticos, verdadeiras 
cidades flutuantes, é o encarregado da polícia sanitária, o ajudante da Diretoria 
Geral da Saúde Pública. Sei que não se deve apresentar em grande tenue, pois 
não temos de exibir um funcionário público, preparado como para um baile; 
mas também sabemos que dessas minudências e trivialidades se faz o conceito 
do nosso país, tendo o fato repercussão mesmo de ordem econômica. 

O Sr. Passos de Miranda- Uma boa aparência é uma recomendação mu-
da. 

O SR. CASTRO PINTO- Na vida pública e privada vivemos de aparên
cias, e V. Ex~, com o orador, como todos os que vivem na sociedade, é um dos 
tributários dessas aparências. 

É o código das mentiras convencionais, a que todos obedecemos, quer 
queiramos, quer não; e aqueles que mais coragem ostentam contra esta ordem 
de conveniências são os que lhe rendem mais homenagem. 

A República Argentina, alegando contra nós princípios de superioridade, 
apela para o que o nobre Deputado chama de aparências. 

O Sr. Passos de Miranda - Mas eu estou de acordo com V. Ex~ 

O SR. CASTRO PINTO - Então compreendi mal o aparte; e estimo que 
se tenha esclarecido o caso, porque o ataque, partindo de pessoa que há muito 
conheço como tão gentil, seria para mim verdadeira surpresa. 

A representação desse funcionário, que é o primeiro que vai levar como 
que uma amostra do nosso estado cultural, deve ser uma das exigências admi
nistrativas do país. 

Agora quero responder ao aparte do ilustre representante da Bahia. 

O Sr. Galvào Batista - Do Rio de Janeiro. 

O SR. CASTRO PINTO- Sim, do Rio de Janeiro. 

A esse serviço são inerentes grandes dificuldades, o seu caráter é árduo. No 
que diz respeito propriamente à navegação, quem desconhece que, durante uma 
semana contínua de serviço- não durante um dia-, à razão de doze, quator

ze e mais horas diárias ... 
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Um Sr. Deputado - E o resto do mês? 

O SR. CASTRO PINTO- Responderei; parece que, apesar de serem mé
dicos, os que me aparteiam não estão bem ao corrente da organização desse ser
VIÇO. 

Dizia eu que, durante uma semana, este serviço, que na linguagem regula
mentar se chama da visita externa, pode ser feito em tempo borrascoso; e quem 
desconhece os perigos a que estão expostos os médicos que vão ao encontro dos 
transatlânticos, em dias de temporal, muitas vezes depois das seis horas? Quem 
desconhece que, além de acidentes que se podem dar na nossa baía, em ocasião 
de temporal, os funcionários se acham expostos a várias enfermidades, como 
são as conseqüentes a um resfriamento? 

Um Sr. Deputado - Pela colocação do Hospital Paula Cândido, dá-se o 
mesmo com quem lá trabalha. 

O SR. CASTRO PINTO - Não estou negando a justiça que preside o 
projeto; estou defendendo a emenda que acabei de ler. 

Há ainda uma consideração. Como um verdadeiro batedor, como sentine
la avançada da defesa sanitária do país, o médico encarregado de visitar os na
vios, no caso de uma moléstia epidêmica, de uma moléstia importada, será a 
primeira vítima e, se o não for na sua saúde ... 

O Sr. Palmeira Ripper - São os chavecos do ofício. 

O SR. CASTRO PINTO- São os chavecos do ofício, mas são desigualda
des no exercício das diversas profissões que devemos prevenir e salvaguardar, 
quando, legislando, damos a dotação do emprego. 

Refiro-me ainda, Sr. Presidente, a uma dúvida que resulta ainda dos apar
tes com que me honraram os nobres Deputados pelo Rio de Janeiro e S. Paulo. 

Não é verdade que seja somente uma semana de serviço, a que estão obri
gados esses médicos, empregados no serviço do porto. Têm mais de uma sema
na de serviço os médicos encarregados da visita interna, dos navios que entram 
neste imenso arrabalde flutuante da nossa baía; obrigam-nos à fiscalização sani
tária, a qual abrange todos os navios que se acham surtos no nosso extenso an
coradouro; e o médico encarregado do serviço é obrigado a ir a bordo, para 
certificar-se pessoalmente de tudo o que se relaciona com o estado sanitário do 
navio, no que respeita à aguada, aos víveres, o que se torna mais penoso em um 
navio inficionado. 

Reinando epidemia, no porto, o médico é obrigado até a dormir na repar
tição, sendo preciso, para poder atender a qualquer reclamação de momento. 

Já vê V. Ex~ que não é uma semana de serviço; são duas semanas, sendo 
que basta fazer-se uma simples operação aritmética, para se ver que toca a cada 
um desses médicos um horário dos mais exigentes. 

Por ela se vê que é muito mais do que corresponde às repartições públicas. 
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Os médicos têm três horas de serviço por dia, mas serviço de muita respon
sabilidade. 

Sr. Presidente, além dos médicos há os farmacêuticos e eu não preciso des
pender as mesmas considerações, porque as razões são as do projeto em discus
são. 

O 2~' artigo da minha emenda estabelece, ou melhor, estende os vencimen
tos dos farmacêuticos dos hospitais aos da Saúde e do porto, equiparando-os 
aos farmacêuticos encarregados da fiscalização das farmácias. 

Pelo mesmo motivo por que se equipara o vencimento do diretor aos dos 
delegados de Saúde, deve-se equiparar os vencimentos dos farmacêuticos em
pregados nos hospitais, porque os perigos são os mesmos e as responsabilidades 
idênticas. 

Antes de terminar estas considerações um pouco desalinhavadas (não
apoiados), vou fazer ligeiramente o que chamarei a filosofia;,

1
da emenda. 

Nós, legisladores, por um mal-entendido, procuramos cercar a nossa res
ponsabilidade de providências ocasionais, para exercer atribuições que nos são 
expressamente confiadas pela Constituição. 

Há nesta Casa uma certa corrente de opinião a respeito de aumentos de 
vencimentos, para os empregados públicos, que, no meu humilde entender, não 
se compadece com a missão de legislador, mesmo quando o caso é de interesse 
individual. 

Parece-me que, quaisquer que sejam os motivos de ordem financeira, se 
preside ao pedido da mais humilde das viúvas de um militar falecido, um direito 
inconcusso, não temos que hesitar. Entre as exigências do orçamento e a justiça 
da parte, se temos o critério jurídico, se somos os representantes da vida jurídi
ca do povo, devemos estar de acordo com o direito que assiste à parte que soli
cita a nossa intervenção na espécie. 

O que não devemos estar é à mercê dos palpites, da maior ou menor força 
de caráter pessoal, que se dê aqui a estes projetos de caráter individual. 

O que devemos fazer é um estudo prévio; devemos estudar em casa a pró
pria Ordem do Dia, em vez de nos guiarmos aqui por caprichos de ordem políti
ca e pessoal; devemos distribuir justiça, colocando-nos no papel de julgadores, 
que também o somos nesta hipótese. 

Negar justiça simplesmente pelo motivo de ordem financeira, quando a 
parte a tem, é o que absolutamente não devemos fazer, porque, repito, somos 
aqui os mais diretos imediatos representantes do povo brasileiro, nesta camada 
superior da cultura humana que é a vida jurídica. 

V. Ex~, Sr. Presidente, e a Câmara me dispensem se com algum calor me 
atirei a estas considerações um tanto extravagantes e impertinentes. 

O Sr. Passos de Miranda - Extravagantes, não apoiado. 
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O SR. CASTRO PINTO- Extravagantes, na acepção técnica da lingua
gem jurídica: um pouco alheias à matéria em debate. 

Eu apenas quis, possuído convictamente da justiça que preside a minha 
emenda, defender uma classe na qual o empregado mais moderno tem 15 anos 
de contínuo serviço, sem que a imprensa, o público, as companhias de nave
gação, tenham feito uma só reclamação, isto quando a regra a respeito de ser
viço público é a reclamação. (Muito bem! Muito bem! O orador é cumprimenta
do.) 
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Sessão de 17 de agosto de 1906. 

O SR. PRESIDENTE - Concedo a palavra ao Sr. Castro Pinto. 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, julgo-me na obrigação de de
fender esta emenda. 

Há pouco tempo, o ilustre representante de Santa Catarina, cujo nome 
peço licença para declinar, o Sr. Paula Ramos, em quem, aliás, tenho o prazer e 
a honra de considerar, a par de suas qualidades, de preparo e de talento, a per
sonificação do espírito isento em todas as questões que se agitam nesta Casa, 
por mais apaixonadas que sejam ... 

O Sr. Paula Ramos - Muito agradecido a V. Ex~ 

O SR. CASTRO PINTO - ... há pouco tempo, relatando uma emenda 
apresentada pelo meu honrado colega de bancada, Sr. José Peregrino, entre ou
tras considerações hostis alegou que o projeto não tinha sido fundamentado. 

O Sr. Paula Ramos - Não tinha documento algum; da tribuna podia ser 
esclarecido. 

O SR. CASTRO PINTO - Não foi tanto assim, embora a matéria da 
emenda não desse lugar a explanações, em vista da insignificância do assunto, e 
mesmo por ter sido apresentada quase no fim da sessão, hora em que não há 
mais interesse pelas questões. S. Ex\ entretanto, disse alguma coisa a respeito, 
que deve constar do Diário do Congresso, que foi, portanto, um projeto que se 
depositasse na roda dos enjeitados. 

Mas, para que não aconteça isso com a emenda em debate, não pelares
ponsabilidade do seu autor, principalmente quando reconhece a humildade de 
sua pessoa ... 

O Sr. José Inácio - Não apoiado; um dos ornamentos desta Câmara. 

O SR. CASTRO PINTO- ... mas, pelo merecimento da emenda, vou ex
pender algumas considerações. 

Preliminarmente, direi que em uma análise, por assim dizer, correlata de 
repartições mais ou menos equiparadas, a respeito da equiparação de venci
mentos, não pretendo ofender suscetibilidades, quando estou fazendo em es
tudo objetivo, e não me refiro ao merecimento pessoal do respectivo funciona
lismo. 
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Depois, ainda mesmo que eu fosse o mais hábil de todos os estudantes de 
direito administrativo, não poderia ser o eco perfeito do que existe sobre este 
assunto que entende com o mecanismo de uma Repartição tão complicada 
como é o Tesouro. l 

Vou fazer uma apreciação perfunctória deste quadro, que peço seja incluí
da no meu discurso. 

Vê-se dessa tabela que, ao proclamar-se a República, das repartições de 
Fazenda só a Alfândega tinha vencimentos um pouco superiores aos vencimen
tos do Tesouro, mas os desta última repartição estavam equiparados aos daRe
cebedoria e superiores aos da Caixa de Amortização, Casa da Moeda e Impren
sa Nacional. 

A República, em 1890, aumentando esses vencimentos, ainda guardou essa 
desigualdade injusta entre a Alfândega e o Tesouro. Mas em 1893, sem dúvida 
por motivos que deviam pesar na orientação dos Poderes Executivo e Legislati
vo daquele tempo, motivos que não podiam desaparecer poucos anos depois, 
eram equiparados os vencimentos do Tesouro aos das mais bem dotadas repar
tições de Fazenda desta Capital. 

Mas em 1898 e 190 I aumentaram-se os vencimentos de todas as outras re
partições de Fazenda~ inclusive as que impropriamente se poderiam compreen
der nesta categoria- a Casa da Moeda e a Imprensa Nacional. Só o Tesouro 
não teve aumento de vencimentos. 

Pode-se dizer que se registram na história financeira da República duas 
gravíssimas injustiças: aumentaram-se os vencimentos de todas essas repar
tições, inclusive a Casa da Moeda e a Imprensa Nacional, e não se aumentou 
um níquel nos vencimentos dos empregados do Tesouro. 

Ora, acontece que desse modo, das repartições propriamente de Fazenda, 
o Tesouro está em quarto e último lugar, porque mesmo a Caixa de Amorti
zação, com a assinatura de notas, serviço permanente e remunerado, tem verda
deira melhoria de vencimentos. 

É possível, entretanto, equiparar o Tesouro à Casa da Moeda e à Imprensa 
Nacional, repartições que se podem considerar oficinas, e subordinadas ao Te
souro? E por que é o Tesouro inferior ao Tribunal de Contas? Há, é certo, a to
mada de contas, serviço de muita responsabilidade; mas, pergunto, levantando 
balanços, formulando sinopses, demonstrações de despesa e de receita quanto 
aos exatores e responsáveis, no que diz respeito aos saldos, fazendo a análise 
das operações respectivas - não se está procedendo a uma verdadeira tomada 
de contas no Tesouro? 

A diferença que acho é esta: enquanto o Tribunal de Contas não se julga 
obrigado a prontificar seus trabalhos, tanto que eles estão em atraso, como já 
um dos seus membros declarou pela imprensa, enquanto isto se dá, o Tesouro é 
obrigado a expedir seu serviço no mais breve prazo possível. 
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Sr. Presidente, sou o primeiro a reconhecer o merecimento da instituição 
republicana do Tribunal de Contas; mas é certo que foi repartição desdobrada 
do Tesouro, não deixando por isto o mesmo Tesouro de ser sobrecarregado de 
serviço, havendo até necessidade de restaurar verdadeiros departamentos, 
como o de Expediente e as duas Subdiretorias, uma para a Diretoria das Ren
das e outra para a da Contabilidade. 

A este respeito, mais autorizadas do que minhas palavras são as do Sr. Ro
drigues Alves que, quando Ministro da Fazenda, dizia que "a criação do Tribu
nal de Contas, é forçoso reconhecer, não eliminou serviços ao Tesouro: antes 
aumentou-os". 

Agora, quanto à Alfândega. É repartição de muita responsabilidade, como 
arrecadadora, que é, das rendas da União; mas, sob o ponto de vista do traba
lho, o do Tesouro é muito mais importante, muito mais intelectual, precisando 
de maiores estudos, de habilitações. 

Além da legislação fiscal propriamente, existem todas as relações que se 
prendem a este ramo especial do nosso direito e que tocam o direito comercial e 
até o criminal. 

Não há dúvida que, depois da República, nenhuma repartição como o Te
souro Federal foi progressivamente sobrecarregada de serviço, apesar do prete
rido nos seus legítimos interesses. 

Como, pois, deixar de remunerar esse serviço? A conseqüência seria o de
sestímulo, a decadência da administração no seu mais importante ramo. A este 
respeito invoco outra autoridade de não menos altos coturnos, o Conselheiro 
Rui Barbosa, quando exercia o cargo de Ministro da Fazenda, em 1891: 

"Se aos empregados desse Tribunal (o Tribunal de Contas) forem 
marcados vencimentos equivalentes ou iguais aos que menciona o 
projeto referido, terão forçosamente de ser aumentados os vencimen
tos das classes correspondentes do Tesouro a não se querer que fi
quem completamente prejudicados os serviços que continuarem a car
go das repectivas diretorias." 

Não estou de acordo com o ilustre orador que me precedeu, pedindo para 
que este projeto volte à Comissão; enquanto não chega esse outro projeto, que 
talvez não seja possível este ano ser traduzido em lei, existirá a de.sigualdade, 
desigualdade que já vem de 1898. 

A questão não é apelar-se para uma lei que venha trazer uma reforma geral 
nas tabelas de vencimentos; mas sanar desde já esta desigualdade, esta injustiça 
clamorosa. 

O Tesouro foi sempre, não preciso dizê-lo, considerado a repartição-chefe 
do Ministério da Fazenda. 

Ora, pergunto a V. Ex~. apesar da importância que cada um dá nesta Casa 
aos trabalhos das suas Comissões Permanentes, qual é a Comissão de mais im
portância? 
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É, incontestavelmente, a de Finanças, por causa dos assuntos de que se 
ocupa. 

Qual, portanto, a repartição que corresponde a essa Comissão, se não o Te
souro Federal, e sendo assim, por que há de ser considerada em quarto e último 
plano, como disse? 

No Tesouro há verdadeiros trabalhos de jurisprudência, consulta de várias 
repartições, das Mesas de Rendas e das Alfândegas; e, ultimamente, tem havido 
sobrecarga de serviços públicos relativamente aos direitos de consumo, a 
isenções de direitos e tudo o mais que em nossa legislação financeira marcha 
numa progressão extraordinária. Correm por ali serviços novos, como, por 
exemplo, os créditos de vários Ministérios que já começam a ser escriturados na 
Diretoria da Contabilidade, ao passo que até o ano passado só eram escritura
dos ali os créditos do Ministério da Fazenda. 

O Sr. Paula Ramos - A substituição de apólices e outros serviços. 

O SR. CASTRO PINTO- É verdade. 

Além de outros, há o serviço do Acre, para onde mandam um pessoal intei
ramente alheio ao tirocínio da Fazenda e V. Ex~ sabe quais as dificuldades que 
decorrem de um serviço feito nestas condições. 

É naquela repartição, Sr. Presidente, que vão morrer em última instância 
todos os recursos e reclamações. Ela superintende os negócios públicos que afe
tam quer as rendas internas, quer as faturas consulares, quer o comércio de ca
botagem, quer o internacional, e basta ponderar que o estudo dos acordos 
sobre importação corre à conta do Tesouro. 

Ora, Sr. Presidente, creio que essas considerações, que não são mais do que 
um eco, um reflexo longínquo da realidade e de tudo que pessoa mais autoriza
da (e não digo mais autorizada para fazer praça de modesto) pudesse expender, 
provam, tendo em vista não só o caráter de responsabilidade das funções, como 
o elemento intelectual, indispensável em todos aqueles empregados do Tesouro, 
e o extraordinário esforço que têm de fazer, levando muitas vezes para casa o 
expediente, provam, digo, muito em favor daquela repartição, que não goza do 
benefício das quotas, que existe para a Alfândega. 

Espero que, agora, a Câmara, guardando a sua coerência, não dilate este 
assunto, porque, enquanto não vem esse projeto geral, se vier, a desigualdade 
permanecerá e os empregados do Tesouro terão direito de dizer que a justiça da 
Câmara não chegou até aquela repartição, para remunerar convenientemente 
os seus esforços. Espero que a Câmara obedeça à orientação da própria Comis
são de Finanças porque o ilustre relator não se manifestou contrário à emenda e 
apenas procurou uma tangente, apelando para um projeto mais amplo; mas o 
certo é que não foi condenada a emenda, que conta com as simpatias da Câma
ra. 

Tenho concluído. (Muito bem! Muito bem!) 
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Sessão de 18 de agosto de 1906 

O SR. CASTRO PINTO - Peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra, para encaminhar a votação, o Sr. 
Castro Pinto. 

O SR. CASTRO PINTO (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, 
permita-me V. Ex~ que levante um pouco o véu de certas reservas que eu não 
devia infringir, para fazer uma declaração por cuja leviandade desde já me peni
tencio. 

O autor deste requerimento, sem deixar de ligar importância à sua substân
cia, nem por isso faz questão da sua urgência. S. Ex~ quis como que preencher 
uma lacuna por parte da honrada e digna Comissão porque, como V. Ex~ e a· 
Casa compreendem perfeitamente, os conceitos emitidos no parecer, a respeito 
da minha emenda, são como que o âmago deste requerimento. 

Este requerimento apela para uma questão à qual todos aderimos e sobre a 
qual ontem a palavra brilhante do ilustre representante do Rio Grande do Sul, 
o Sr. Pedro Moacyr, uma das mais eminentes glórias do Parlamento brasileiro 
(apoiados). se fez ouvir. 

Ninguém duvida, Sr. Presidente, da necessidade de fazer uma reforma ge
ral das tabelas de vencimentos, não somente a respeito do Ministério da Fazen
da como de todos os outros; mas isto é apenas uma aspiração. 

Nós devíamos legislar, dotando de uma vez por todas os serviços públicos; 
aguardar uma lei de caráter geral de reformas das tabelas, a fim de alterar uni
formemente essas tabelas; pois que o motivo, que nos leva a aumentar os venci
mentos de certas repartições públicas, se faz sentir a respeito de qualquer dos 
ramos do funcionalismo. 

Mas o requerimento não faz senão adiar o meu projeto deixando de pé essa 
injustiça que ontem demonstreí, quando fiz uma ligeira explanação a respeito 
do projeto. 

O Sr. Baltazar Bernardino - Já diz isso em relação ao projeto 
reformando a secretaria da Marinha. 

O SR. CASTRO PINTO- A Câmara, há poucos dias, votou um projeto, 
elevando os vencimentos do Tribunal de Contas; nesta mesma Sessão temos 
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sido pródigos em aumentos de vencimentos, mesmo a respeito de indivíduos e 
em questões de caráter particular. 

Dou ao termo a acepção especial e técnica que ontem o ilustre Deputado 
do Rio de Janeiro deu. 

Esta injustiça não pode ser invocada com o mesmo fundamento nem vigor 
da lógica, porque a Câmara, principalmente nesta Sessão, não se tem queimado 
em zelos puritanos a respeito de aumento de vencimentos. 

Parece-me que não se trata aqui de uma questão de caráter individual; não 
é de caráter coletivo sob o ponto de vista social, mas é uma classe das mais res
peitadas e distintas. 

Não sou advogado de interesses particulares; mas temos sido de tal condes
cendência, que se pode muito bem chamar de camarários, para não dizer de 
compadresco, a respeito de interesses particulares, que me faz acreditar que o 
meu projeto não será rejeitado. 

Eu queria dizer, para encaminhar a votação, que o ilustre autor do requeri
mento não abria mão das idéias capitais que nele se encerram, mas nem por isso 
faz questão da urgência desse requerimento. E estas minhas palavras serão, se 
ele está presente, uma provocação a sua distinta pessoa, para se manifestar se 
estou ou não faltando com a sinceridade que sempre me caracterizou nas re
lações que cultivo quer nesta Casa, quer fora dela. 

É o que tinha a dizer. 

Se, porém, S. Ex~ não julga oportuno este movimento de justiça, farei mais 
uma rápida observação e terminarei. 



Sessão de 23 de agosto de 1906 

O SR. CASTRO PINTO- Peço a palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE - Concedo a palavra ao nobre Deputado. 

O SR. CASTRO PINTO (Para uma explicação pessoal.)- Sr. Presidente, 
o meu nome esteve em jogo neste belíssimo discurso que a Câmara acaba de ou
vir; pode-se dizer que o meu nome foi o tema das palavras do nobre Deputado 
pelo Pará. 

Tenho o direito portanto de não deixar permanecer no espírito dos que me 
ouvem essa nota de odiosidade que possa pairar sobre a minha conduta nesta 
Casa. 

Sr. Presidente, este último apelo que acaba de ser feito pela bancada do Pa
rá não revela esta habilidade política que é um dos provérbios que correm ares
peito do que se passa, neste sentido, no Estado do Pará. Para que o açodamento 
nesta demonstração de solidariedade para com o governo do Pará, da parte de 
sua bancada que me vem provocar para um assunto que não pode ser objeto de 
minhas palavras nesta Casa, porque nada tenho que ver com a política do Pará? 

V. Ex~ sabe, Sr. Presidente, que no meu discurso fui aparteado tumultua
riamente, de uma maneira que me vi quase .que sitiado. 

O Sr. Deoclécio de Campos- V. Ex~ foi aparteado por mim e pelo Sr. J. 
Serpa. 

O SR. CASTRO PINTO- Já começa. (Riso.) 

Vê V. Ex~, os documentos ressaltam mesmo quando eu os não traga, para 
demonstrar que não posso ocupar a tribuna parlamentar sem que os apartes 
continuados e impiedosos me assoberbem a palavra. 

Achei-me em situação obsidional. Naquela ocasião fiz as melhores referên
cias ... 

O Sr. Deoclécio de Campos- Não consta do discurso publicado no Diário 
do Congresso. 

O SR. CASTRO PINTO - Deixe-me falar o ilustre e pressuroso Depu
tado pelo Pará. 

O Sr. Deoclécio de Campos- Mais pressuroso foi V. Ex~ acusando. 
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O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, como V. Ex~ está vendo, é-me 
difícil falar, e depois carregam-me a responsabilidade de um orador que fala a 
respeito dos negócios do Pará do modo mais ligeiro e anódino. A Câmara está 
vendo; não precisa de provas; nem começar posso. 

O Sr. Antônio Bastos - V. Ex~, há pouco, dava apartes. 

O SR. CASTRO PINTO- Estou falando à Câmara como se estivesse no 
conselho dos deuses, (riso) cujos melindres olímpicos é preciso respeitar. 

Se a força dos raciocínios na tribuna parlamentar se pesa deste modo tão 
quantitativo, a ilustre representação do Pará tem mais do que razão a meu res
peito; mas, se me deixam sequer concatenar quatro palavras, vou provar que 
não sou réu de lesa-delicadeza para com S. Ex~s 

Eu falava em uma ocasião em que os apartes virgulavam a minha pobre 
alocução. 

Em tais condições, ficamos como que com uma meia responsabilidade do 
que dizemos. A palavra improvisada de quem rebate, de quem riposta os apar
tes, nem sempre pode acarretar este efemento intencional, seg~:~ndo o q.ual os ho
mens bem formados julgam as palavras e ações dos outros. 

Naquela ocasião eu respondia como que dentro de um verdadeiro círculo 
de apartes. Acontece que por defeito orgânico, talvez falha de articulação ... 

O Sr. Germano Hass!ocher- E com o serviço taquigráfico e de redação 
que temos, V. Ex~ está bem arranjado. 

O SR. CASTRO PINTO- ... sou intaquigrafável, segundo já fui qualifi
cado. 

Assim, como posso ser eu responsável por um "discurso que vem publicado 
nessas condições, discurso em que estão como que esparsas as minhas palavras, 
em um verdadeiro estado caótico? 

O Sr. Germano Hass!ocher- Temos o monopólio desse serviço. 

O SR. CASTRO PINTO - Não faço censuras no serviço taquigráfico, 
mas refiro-me aos meus próprios defeitos pessoais. 

Entendo que as impunidades parlamentares não devem cobrir a nossa pa
lavra, de modo a chegarmos aqui a invectivar impunemente, mas também não 
estamos em um salão de senhoras Qnde só se pode dar um passo pedindo per
dão a cada uma das suscetibilidades presentes. 

Eu falava sobre instrução pública e referi-me ao Pará, ao Ceará, como po
dia referir-me a qualquer outro Estado da República; e é caso de perguntar 
como um Deputado pode estender-se em um assunto tão palpitante como esse, 
se tem de respeitar tais suscetibilidades. 

Será a instrução pública assunto fechado como dizem ser o da Caixa de 
Conversão? (Riso.) 
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V. Ex~ sabe que nesse caso, quando o assunto é fechado, pertenço à maio
ria da Câmara, aceito conselho que ainda ontem nos dava da tribuna o inteli
gentíssimo e brilhante orador, Deputado pelo Estado de S. Paulo, cujo nome 
peço licença para declinar, o Sr. Altino Arantes: procurar em uma espécie de 
paralelismo de forças achar a resultante entre meus deveres de cidadão e os de
veres de membro da maioria. 

Há, porém, certos assuntos que não podem ser fechados, e este da ins
trução pública é um deles. 

E assim nos deu a entender a atitude correta do nobre Líder que representa 
perfeitamente a maioria, não somente das convicções, mas também dos senti
mentos desta Casa. 

O Sr. Pedro Moacyr- Se há assunto que não devesse ser fechado partida
riamente é o problema financeiro. 

O SR. CASTRO PINTO - Falo a respeito da instrução. (Riso.) 
Aí, Sr. Presidente, o que se deve dar, segundo meu humilde parecer, é a 

verdadeira equação pessoal dos astrônomos; nem Pará, nem Ceará, nem Paraí
ba, nem essa, nem aquela classe, nem esses, nem aqueles interesses. 

Não sei se é por um erro igual ao que se chama geocentrismo, nós, da Câma
ra, nos julgamos no centro do sistema planetário da política brasileira. O certo é 
que, porém, devemos aqui andar de conformidade com tudo que lá fora, nesta 
zona de opinião pública, se opera a nosso respeito; e nesta Casa parece que de 
certas questões, nós, representantes do povo brasileiro, não podemos absoluta
mente fazer questões fechadas; uma delas é a do ensino público. 

Um Sr. Dev11tado - E a da Caixa também. 

OS, ~ ... ~1RO PINTO- Não sei ... é mais técnica ... (Riso.) Ne sutor 
ullra crepidam? ... Não vou até lá ... 

Sr. Presidente, sinto que esteja roubando o tempo desta Câmara: (não
apoiados gerais) mas sou professor e aproveito sempre essas oportunidades 
para filosofar. 

Acho que nós, aqui na Câmara, com essas retaliações, com essas questiún
culas, quer de Estados, quer de pessoas, não devemos estar a incorrer no que 
Max Nordau chama o egotismo, para que não se julgue lá fora que estamos so
frendo, como em literatura, desse grave defeito de nos preocuparmos muito de 
nós mesmos. 

É verdade que não há conseqüência; troveja-se na tribuna, responde-se 
com explicações \1as, parece que não honra muito a linha exterior da repre
sentação --~· .-sse sistema de remoques e amabilidades, que se podem com
pensar, mas que não se anulam. 

O Sr. Frederico Borges- V. Ex~ foi quem começou atacando injustamente 
as faculdades de dois Estados; e nós não pedimos condescendência, ao con
trário, provocamos o exame mais detido e criterioso. 
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O SR. CASTRO PINTO - Estou dizendo que não honra muito, à nossa 
linha exterior, à nossa representação como entidade coletiva, este sistema de re
moques e amabilidades, que nos trariam um estado de alma correspondente ao 
que em mecânica se chama equilíbrio indiferente. 

A este respeito de suscetibilidades, é preciso evitarmos, cada um de per si e 
todos nós, estas inconseqüências de suscetibilidades, quer a respeito de nossas 
pessoas, quer no que toca às esterilíssimas questiúnculas de Estados, para que 
não se diga que a moral da Câmara, em matéria de agravos e satisfações, acua
se no referido estado de equilíbrio indiferente. (Há muitos apartes.) 

Senhores, no discurso que proferi, retirei as minhas expressões; será preci
so que faça penitência pública para aplacar a iracibilidade do Ceará e do Pará?! 
(Risos; apartes.) 

Estive no Pará e no Ceará ... (Apartes.) 

O SR. CASTRO PINTO- V. Ex~ sabe perfeitamente que respeito, admi
ro e consagro a maior estima a todos os homens de responsabilidade na política 
,dominante, quer do Ceará, quer do Pará; mas, no Pará, permita-me dizer que, 
afora essas relações de ordem pessoal, que cultivei ali, se alguma coisa me pro
voca manifestações de caráter cívico, é o nome que devia simbolizar a política 
do Pará, Dr. Lauro Sodré. (Trocam-se vários apartes. Soam os tímpanos.) 

Trago recordações do Senador Lemos, tipo de organizador político de 
raríssimas qualidades (apartes); trago recordações, as melhores desse moço, 
hoje um dos estadistas, pode-se dizer, mais conhecedor das finanças do nosso 
país, o Sr. Augusto Montenegro, com quem, desde 1882, mantenho relações de 
amizade; mas essa justiça que faço ao Pará não é tamanha que eu não diga coi
sas que estão na consciência de todos. 

No Pará estive com os que dominam a política, deles guardo as mais gratas 
recordações, a eles estou preso pelos elos da mais pura gratidão; mas, quando 
há verdadeiro conflito entre essa gratidão e a consciência política, não devo hesi
tar; e, assim, já que fui provocado a falar sobre este ponto, tenho a declarar que, 
para mim, a figura dominante do Pará e do todo o Norte é o eminente Senador 
Lauro Sodré! 

Tenho dito. 

192 



Sessão de 29 de agosto de 1906 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, não há, em toda esta Câmara e 
fora daqui, quem não esteja com o ilustre e brilhante representante do Rio 
Grande do Sul a chorar sobre este desastre que veio macular de alguma forma a 
vida republicana em nosso país. Não há, neste particular, divergência nenhuma, 
nem mesmo por parte daqueles que tiveram motivos para condenar a conduta 
pessoal ou política do malfadado Deputado por Sergipe. 

Mas, Sr. Presidente, sou obrigado a vir à tribuna por causa de uns apartes 
que dei ao ilustre Deputado pelo Rio Grande do Sul. 

Disse e sustento que achava inoportuno hastear à beira do túmulo do nos
so malogrado colega a bandeira da revisão, porque outras oportunidades have
rá para ser agitada, na tribuna ou na imprensa. 

O Sr. Pedro Moacyr- Os apartes me arrastaram a isso. Não foi esse o 
meu objetivo principal. 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, não sei se toda a Câmara tem, 
mas eu não tenho absolutamente nenhuma solidariedade em qualquer dos fatos 
que têm perturbado o curso normal dos negócios republicanos para o futuro 
que almejavam aqueles que propagaram antes de 15 de novembro. Não tenho 
responsabilidade alguma e posso falar sobre esta circunstância como quem não 
tem a cumplicidade de fatos e de tantas outras coisas que têm conturbado os 
dias da República. 

Mas, sou de opinião diferente, diametralmente oposta à que ainda há pou
co expendeu o nobre representante do Rio Grande do Sul. 

Em vez de males inerentes à forma de Governo, como está praticada ou, 
pelo menos, como se acha estabelecida, nós devemos levá-lo à conta desse 
perído, ainda em transição (muito bem), dessa onda ainda dissolutiva que des
de 15 de novembro tem acompanhado a vigência do regime republicano que ti
nha de substituir o regime decaído. 

O Sr. Pedro Moacyr dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO - Pergunto com o mesmo entusiasmo com que 
falou o nobre Deputado, mas um pouco mais abeirado da história, quantos 
anos levou a monarquia, que era um elo preso à colônia, para se consolidar? 
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Em 1848, 26 anos depois, ainda havia convulsão intestina decorrente, lógica e 
fatal, da transformação do regime colonial p'ara o regime monárquico. Por que 
a República há de ter esse privilégio de atravessar os anos incólume, sem pagar 
o tributo dessas oscilações, desses contratempos? 

Não! Não é o regime, Sr. Presidente, o culpado pelo que se vai dando. 

São os homens; são os costumes. 

Desde que houvesse o necessário patriotismo por parte dos que proclama
ram a República e são os responsáveis pelas instituições vigentes, nós não tínha
mos que lastimar estes fatos tristes, hoje, nem em tempo nenhum. 

Não se deve, pois, increpar o regime. Nós não precisamos reformar o regi
me em um país, em que o maior fator de desordem, _o maior mal, a causa a mais 
evidente das perturbações, o fomento mais constante da anarquia é a instabili
dade da lei. E quando essa instabilidade visa a ferir as instituições e pretende fe
char a porta, a estes que são os amigos da ordem e da lei, nós abrimos as válvu
las da anarquia e das agitações populares. 

No dia em que for apresentado nesta ou na outra Casa qualquer projeto da 
revisão da Constituição, todos os elementos patentes e latentes de anarquia es
tarão na rua. (Apoiados e não-apoiados.) 

O Sr. Pedro Moacyr- E o que temos, se não a anarquia legalizada? 

O SR. CASTRO PINTO- Foi somente para levantar este protesto em fa
vor do regime que nos rege e em favor dos homens sobre cujos ombros pesa a 
responsabilidade da República que ousei ocupar esta tribuna. 

Acho que não é a República nem o regime presidencial. .. 

O Sr. Pedro M oacyr- Não se falou da República, mas da forma em que se 
enquadra a República. 

O SR. CASTRO PINTO- ... o culpado do se personalizar as instituições, 
o culpado de fazer depender dos homens as circunstâncias provenientes da ação 
do tempo. 

Esse protesto é que desejo figure nos nossos anais, já que em torno da se
pultura ainda não fechada do nosso malogrado colega agitou-se este debate, 
que continuo a achar inoportuno, e ao qual venho trazer a minha palavra, não 
para prolongá-lo, mas, porque acima de qualquer individualidade, por mais 
respeitavel que seja, está a própria dignidade, a própria superioridade do regi
me que representamos. (Muito bem! Muito bem!) 
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Sessão de 12 de setembro de 1906 

O SR. PRESIDENTE- Concedo a palavra ao Sr. Castro Pinto. 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, vou apresentar um projeto cujos 
fundamentos destoam por completo das considerações ainda há pouco ex
postas pelo ilustre representante do Estado do Rio de Janeiro. 

O meu projeto é a respeito de vencimentos. 

Não é a primeira vez, Sr. Presidente, que eu, externando-me sobre aumen
to de despesas, emito opinião de que absolutamente não podemos tomar aqui 
uma posição radical. 

O que nós devemos fazer é nos inspirar nos motivos de cada uma dessas 
pretensões; mas, para fazer profissão de rigorismo no que diz respeito a aumen
to de despesas, é nos expormos a infringir as nossas próprias resoluções de con
formidade com os fatos ocorrentes. 

O ilustre Deputado, o mesmo que me precedeu na tribuna, justificando um 
projeto muito justo nos seus intuitos, ele mesmo na Sessão corrente, teve de 
ma·nifestar-se de encontro à doutrina que tão autorizadamente acabou de de
fender. 

Não podemos, Sr. Presidente, absolutamente, na qualidade de represen
tantes da Nação, nos desfazer sponte nostra de uma das atribuições que nos são 
conferidas pela Constituição Federal. Não há poder nenhum ao qual possam 
recorrer os pretendentes a respeito de pensões, de aumento de vencimentos, de 
equiparações, e de quaisquer outras matérias relativas ao aumento de despesas 
no orçamento federal; o que nos cumpre, já disse desta triouna, é nos possuir
mos de inteira isenção de espírito, procedermos de conformidade com a justiça 
das partes. 

Nesse caso não é preciso resolvermos assim com antecedência, previamen
te, contra todas e quaisquer medidas de aumento de vencimentos. 

Entro na substância da matéria. 

A Lei n<:> 947, de 29 de dezembro de 1902, no art. l<:>, § 4<:>, autoriza o Gover
no a criar uma ou mais colônias correcionais. 

Baixou depois o Governo, em obediência a este dispositivo legal, um regu
lamento reorganizando a Escola Correcional Quinze de Novembro. 

195 



Pela própria expressão do parágrafo que acabei de ler- criar uma ou mais 
colônias correcionais- e pela referência que o regulamento faz a este parágra
fo, vê-se que a Escola Correcional Quinze de Novembro está compreendida na 
denominação genérica - colônias correcionais. 

Acontece que o legislador, no art. 69, fixa os vencimentos dos empregados 
desse estabelecimento; mas o Poder Executivo, exorbitantemente, levado por 
considerações sem dúvida de muito peso, mas que vão infringir o dispositivo da 
lei, o Poder Executivo, na tabela que acompanha o regulamento, taxou para es
ses funcionários vencimentos inferiores àqueles que estão determinados no dis
positivo da lei. 

Temos, portanto, este caso singular: os vencimentos dos funcionários 
públicos, neste estabelecimento, são, na lei, superiores aos vencimentos da tabe
la anexa ao regulamento que baixou para a execução da lei. 

Ora, Sr. Presidente, parece que não existe razão de ordem jurídica para que 
se negue a pretensão dos empregados da Escola Correcional Quinze de No
vembro, porque, por mais bem inspirado que estivesse o Ministro de então para 
estabelecer uma tabela diferencial, de maneira que os empregados da Colônia 
Correcional percebessem mais do que os de categoria respectiva dessa escola, 
por melhores e mais plausíveis que sejam as razões de ordem financeira e mes
mo de eqüidade, existe o dispositivo da lei. 

Há, portanto, uma divergência profunda entre os vencimentos expressa
mente taxados no dispositivo da lei e os vencimentos constantes da tabela anexa 
ao regulamento respectivo. E, como o regulamento não desfaz a lei, vou apre
sentar este projeto, para que não somente sejam os funcionários prejudicados 
satisfeitos na sua legítima pretensão de receberem os vencimentos diferenciais 
entre o dispositivo da lei e a tabela anexa ao regulamento, como também para 
que, desde já, fique o Governo autorizado a abonar a esses funcionários, não os 
vencimentos constantes da tabela aludida, mas aqueles a que se refere expressa
mente a lei. 

Como V. Ex\ Sr. Presidente, e a Câmara sabem, estes vencimentos só po
diam ser modificados pelo próprio Poder Legislativo ou mediante uma autori
zação expressa para que o Poder Executivo pudesse rever a tabela de vencimen
tos. 

Não se deu assim. O Ministro da Justiça, de então, entendeu dotar esse ser
viço com uma tabela inferior àquela que vem expressa na lei, a que se refere o 
regulamento. 

Os funcionários a que alude o projeto que vou apresentar podiam ter re
querido ao Poder Judiciário; só não o fizeram, confiando na justiça que preside 
tradicionalmente as resoluções do Poder Legislativo. 

Ainda há uma consideração a fazer. Esse serviço da Escola Quinze de No
vembro, para cuja reorganização o ilustre Deputado pelo Distrito Federal, Sr. 
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Alcindo Guanabara, apresentará um projeto, concebido em termos a atender 
aos espíritos mais exigentes, é um dos mais úteis e urgentes para a sociedade flu
minense. 

Estamos vendo todos os dias a germinação de crime nos grandes centros 
populares. 

O Rio de Janeiro, pode-se dizer, tem uma verdadeira progressão geométri
ca na prática do crime, quer de violência, quer contra propriedades. 

Ora, hoje em dia, o que nos indica a ciência penitenciária não é simples
mente a repressão. 

A sociedade moderna recorre mais à profilaxia do crime do que à própria 
sanção das penas relativas, e a Escola Quinze de Novembro, não como está, 
mas organizada de conformidade com os planos de estabelecimentos congêne
res dos países mais adiantados, a Escola Quinze de Novembro vem suprir uma 
sensível lacuna, que temos neste mecanismo repressor, quer do crime, quer do 
vício. 

A necessidade social a este respeito, no nosso meio, é de tal ordem que, 
sendo 100 o número dos matriculados, conforme o regulamento, o estabeleci
mento a que me estou reportando é obrigado, pelas reclamações, pelas solici
tações quotidianas, a admitir 130 e tantos internos. 

Não pode haver reforma de ordem social mais útil, quer no Rio de Janeiro, 
quer nos centros populosos do que em um estabelecimento nos moldes da Esco
la Quinze de Novembro, ampliada de conformidade com as medidas que hoje 
estão postas em prática nos países mais adiantados. 

Quanto às considerações aduzidas pelo nobre Deputado pelo Rio de Janei
ro, devo dizer a S. Ex~ que nós não podemos tomar medidas radicais quanto à 
decretação da despesa; mas, devemos proceder de conformidade com a Justiça, 
com a nossa consciência, estudando os casos que ocorrerem durante a Sessão, 
para atender a cada uma das partes, conforme as razões que sufragarem seus di
reitos. 

Envio à Mesa o seguinte projeto. (Lê.) (Muito bem! Muito bem!) 

É lido e fica sobre a mesa até ulterior deliberação, o seguinte 

PROJETO 

Considerando que o art. 6~> da Lei n~' 947, de 29 de dezembro de 1902, que 
reforma o serviço policial do Distrito Federal, dispõe, em seu art. 69 , que as co
lônias correcionais serão administradas por um diretor com o vencimento anual 
de 4:800$, um vice-diretor com 3:600$, um escriturário com 2:400$, um almoxa
rife com 2:400$, um professor de curso primário com 1 :800$, um chefe de ofici
na com 2:400$, um horticultor com 1.800$ e um porteiro com 1.200$000; 
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Considerando que o regulamento da Escola Correcional Quinze de No
vembro, quando diz: "Tabela de vencimentos a que se refere o art. 69 da Lei n9 
947, de 29 de dezembro de 1902", estabelece que o diretor terá o vencimento 
anual de 4:200$, o secretário (que é o vice-diretor da escola, segundo o art. 20 
do respectivo regulamento) o de 3:000$, o escriturário 1:800$, o almoxarife o de 
1.800$, o mestre de oficina I :440$000; 

Considerando que o regulamento não pode ir de encontro a disposições ex
pressas da lei, retirando aos supramencionados funcionários parte dos venci
mentos a que eles têm todo o direito, em virtude da referida Lei n9 947, de 29 de 
dezembro de 1902; 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. É o Governo autorizado a abrir o necessário crédito a fim de ocor-
rer ao pagamento da parte dos vencimentos que deixaram de perceber e a 
que têm direito, em virtude da Lei n9 947, de 29 de dezembro de 1902, o diretor, 
o secretário, o escriturário, o almoxarife e o mestre de oficina da Escola Corre
cional Quinze de Novembro. 

Art. Os referidos funcionários continuarão, desde logo, a perceber inte
gralmente os vencimentos que lhes marca o art. 69 da citada Lei n9 947, de 29 de 
dezembro de 1902. 

Art. Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 24 de outubro de 1906. - Castro Pinto. 
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Sessão de 11 de outubro de 1906 

O SR. PRESIDENTE - Está finda a leitura do Expediente. 

Concedo a palavra ao Sr. Castro Pinto. 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, ontem no Senado o ilustre re
presentante da Paraíba, Sr. Coelho Lisboa, requereu e obteve que fosse lançado 
na ata dos trabalhos daquela Casa um voto de profundo pesar pelo falecimento 
do ilustre professor de medicina Rodolfo Galvão. Creio que podia invocar pre
cedentes iguais nesta Casa. 

S. Ex? argumentou, e muito bem, que não era somente aos membros das 
duas Casas do Parlamento que se prestam homenagens desta espécie, mas às 
pessoas que se tornaram ilustres pelos seus trabalhos e pelos seus serviços à cau
sa pública. 

Creio que nesta Casa há precedentes iguais, e parece-me que não apelei em 
vão para a gentileza e generosidade da Câmara. 

O Dr. Rodolfo Galvão era um homem de merecimento intrínseco; a sua 
natural modéstia não consentia que se fizessem plenamente conhecidos os seus 
atributos intelectuais, e, sobretudo, pedagógicos. Mas, na cadeira de bacteriolo
gia, se não me engano, que ele exercia na Escola de Medicina desta Capital, 
revelou-se na altura de sua missão, preenchendo perfeitamente as necessidades 
do ensino neste especial departamento, que é um dos mais novos e mais pro
gressivos da ciência que ele professava. 

Deixou ele uma obra de raro valor pedagógico sobre bacteriologia, que é 
talvez a única ou, pelo menos, uma das primeiras na língua portuguesa. 

Circunstâncias de ordem completamente independente da sua vontade 
não permitiram que o seu talento florescesse em toda a sua plenitude. 

Não somente circunstâncias, algumas até de ordem trágica, como a perda 
da sua querida esposa em Roma, como a diátese que há anos trabalhava seu or
ganismo, não permitiram que ele satisfizesse a expectativa, das mais pressuro
sas, que o cercavam entre os seus companheiros de estudo no tempo que cursou 
a Academia do Rio de Janeiro. 

Entretanto, posso invocar como testemunho cabal da competência do Dr. 
Rodolfo Galvão, três pessoas que o cercaram na sua convivência, mais pela ir-

199 



radiação de atributos de ordem intelectual, do que mesmo de ordem moral e 
afetiva. Estas pessoas são o nosso colega Dr. Barbosa Lima, de quem foi Ro
dolfo Galvão um dos mais distintos auxiliares no serviço de higiene de Pemam
buco, e os Srs. Drs. Azevedo Sodré e Epitácio Pessoa. 

Estes três intelectuais podem testemunhar perfeitamente da competência e 
do valor de um dos mais distintos cientistas que tem havido na sociedade brasi
leira. 

Espero e peço a V. Ex~ que consulte a Casa sobre se consente que se lance 
na ata de seus trabalhos um voto de profundo pesar pelo falecimento do distin
to cientista brasileiro Rodolfo Galvão (Muito bem! Muito bem!) 

O Sr. Presidente- O Sr. Deputado Castro Pinto acaba de requerer que se 
insira em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do distinto cientista 
brasileiro Rodolfo Galvào. 

Os Senhores que concedem o voto de pesar requerido, queiram levantar-se. 
(Pausa.) 

Foi concedido. 
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Sessão de 24 de outubro de 1906 

O SR. CASTRO PINTO - Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Concedo a palavra ao nobre Deputado. 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, o ilustre e competente lente do 
Ginãsio Nacional tem a dar à lume uma das obras mais substanciosas que exis
tem sobre história natural. 

Ele pediu desde o ano passado, por intermédio de um dos nossos mais dis
tintos colegas, representante do Maranhão, um auxílio ao Governo, de 8:000$ 
par acompanhar a impressão dessa obra na Bélgica, pois sabemos que no Brasil 
as artes gráficas ainda não permitem a publicação de obras sobre história natu
ral, por causa dos desenhos. 

Ora, temos aqui um substitutivo que só tem de substitutivo o nome, por
que importa na rejeição do projeto. Faculta o substitutivo ao interessado Dr. 
Benedito Raimundo da Silva a ir a Europa acompanhar a impressão desse tra
balho, simplesmente com seus vencimentos de funcionário público. 

É a mesma coisa que negar o pedido, que rejeitar o projeto, pois sabemos 
que esses vencimentos ficam aqui para amparo de sua família; pouca rhargem 
diferencial eles podem dar para o custeio de suas despesas concernentes à via
gem longa. 

O Sr. Joaquim Pires - Tanto mais que é moço pobre. 

O SR. CASTRO PINTO - Parece-me que o ilustre relator da Comissão 
labora em equívoco, qual o de pensar que o Dr. Benedito Raimundo da Silva 
tem alguma parte dos exemplares editada. 

O Sr. Joaquim Pires - Absolutamente não. 

O SR. CASTRO PINTO - Ele tem somente aqueles que lhe tocam como 
membro do Congresso Latino-Americano, porque todos e quaisquer trabalhos 
decorrentes das sessões do mesmo congresso correm por conta do Governo. 

Portanto, nem ao menos lhe resta esta margem que lhe poderia dar os pro
ventos relativos à venda de exemplares que lhe tocassem como autor. 

Ora, esse trabalho foi lido e aplaudido no Congresso Latino-Americano; 
obteve até uma moção unânime. 
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Para que não continuemos no país dos discursos e papelório não devemos 
deixar de auxiliar a publicação dos trabalhos desse congresso, dando verba para 
subvencionar esse congresso somente para discursos, ostentação de festas e re
cepção de estrangeiros. 

Esse trabalho é o resultado de estudos de 20 anos de um dos cultores mais 
conscienciosos e competentes da ciência nacional. 

É preciso que a história natural do Brasil não continue a correr por conta 
dos Saint Hilaire, Danvin, Agassis e outros. É necessário que o Governo Fe
deral siga o exemplo do Governo do Pará, que tem às suas expensas um sábiO 
suíço, o Sr. Goeldi, cujas publicações revertem a bem do nome não só da nossa 
terra como da Nação brasileira. (Apoiados.) 

Entendo que a Comissão devia obedecer a essa corrente. Já temos no orça
mento da despesa do Ministério do Exterior uma verba consagrada à propagan
da do Brasil na Europa; como, porém, fazer essa propaganda? Mandando sim
plesmente os nossos elegantes da rua do Ouvidor para Paris, para Berlim, e dei
xando correr à matraca os interesses mais vitais da nossa nacionalidade? 

Não: a melhor maneira de propagar é dar ampla publicidade aos trabalhos 
científicos e literários dos nossos concidadãos. (Muito bem/ Apoiados.) 

Creio que o Senador Coelho Lisboa já apresentou um projeto., mandando 
que esse favor seja extensivo à publicação de romances, a fim de que o leitor pa
risiense não diga mais a respeito do que se passava em Canudos, que a revolução 
se dara na Bahia, província do 1lléxico. 

E o modo de ümos ao encontro dessa corrente generosa e feliz, imitando 
mais uma vez a República Argentina, cujo progresso tem, como um dos seus 
melhores fatores, a propaganda que vem de outros tempos, de Juarez Celman, 
quando em todos os vagões das estradas de ferro da Europa via-se o retrato do 
verdadeiro. pode-se dizer. do verdadeiro medalhão argentino, mas com o recla
me .. e eficaz: os fatos o provam. 

Espero que, diante dessas desalinllavadas e modestas considerações, a Co
missão de finanças, tão merecedora de nossos elogios, descarregará uma vez 
seu sobrolho de intransig·êrncia para com um projeto que não pçsa muito no 
orçamento da República, mas qu•e pode ter um resultado muito fecundo na pro
pag::mda da ciéncia brasileira. 

É proteção a um hmnem que estuda, e o Congresso não pode fechar nas 
mãos a mesquín h a quantia, diante desta importante consideração. ( lvfuito be.ml)' 
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Sessão de 30 de agosto de 1907 

O SR. PRESIDENTE- Concedo a palavra ao Sr. Deputado Castro Pin-
to. 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, pedi a palavra simplesmente 
para requerer a V. Ex~ se digne fazer incluir, na ordem dos trabalhos destaCa
sa, o Projeto n9 313, de 1903. O parecer foi elaborado em 1904; eu estou falando 
em 1907 (riso); parece que estou guardando as etapas que esse projeto vai ten
do. 

Sou de opinião que muitos projetos, pela sua falta de utilidade, devem ser 
trancados, mas não um projeto como este. 

Creio que desde que nós exercemos aqui uma atribuição de júlgar os pedi
dos desta natureza, cabe a nós e às honradas Comissões o dever imprescindível 
de resolver o que houver a respeito. Por isso é que venho ocupar a tribuna, a fim 
de pedir que V. Ex~ atenda a esta minha reclamação, embora contra as praxes 
da Mesa, aliás muito justas, de ir deixando no esquecimento as reclamações 
desta ordem a fim de não entravar a marcha de nossos trabalhos, pelos negócios 
de mínima importância. 
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Sessão de 31 de agosto de 1907 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE- Concedo a palavra ao Sr. Deputado Castro Pin-
to. 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, a que visa o requerimento do 
ilustrado Deputado? 

Visa à observância das leis do País. 

Ora, releve S. Ex~ a estranheza da minha parte, quanto a esse processo de 
se fazer a administração pública do Brasil entrar nas suas atribuições por esse 
recipes, por essas advertências que, de vez em quando, fazemos aqui em leis de 
caráter individual. 

S. Ex~ mesmo acabou de ler demoradamente todos os dispositivos do Có
digo de Ensino, que, disse, e disse fundado nos precedentes, não ter sido obser
vado. Mas, se não foram observados, apesar de ser uma lei de caráter geral, isso 
que vamos, pelo requerimento de S. Ex~, impor ao Poder Executivo, terá ames
ma sorte, 

Demais, estamos em véspera de uma reforma de ensino. 

Um Sr. Deputado dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO- V. Ex~ está com o ilustre Deputado por Mato 
Grosso. 

O Sr. Malaquias Gonçalves- E comigo, também, que não acredito, abso
lutamente, nessa reforma. 

O SR. CASTRO PINTO- Neste momento, posso recordar uma das ane
dotas mais eloqüentes da nossa vida política. 

Quando o ministério João Alfredo teve o encargo de realizar neste país a 
abolição do regime escravo, alguém, interessado na observância das nossas leis, 
procurou o ilustre Ministro do Interior e Justiça, o Dr. Ferreira Viana, de sau
dosa memória, pedindo-lhe uma lei complicadíssima, a respeito de umas tantas 
coisas abusivas, praticadas, quer por particulares, quer pelo Poder Público. 

E, o ilustre Parlamentar, Ministro naquele tempo, respondeu: "O que nos 
cumpre é fazer uma lei que faça observar as outras". 
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Diante da censura do ilustre autor do requerimento, ao Poder Executivo, 
de que ele não tem cumprido, absolutamente, os dispositivos claros, de uma lei 
de ordem geral, como é o Código do Ensino, eu renovaria o conselho de Ferrei
ra Viana: antes fazermos uma lei, que obrigue a administração pública deste 
país a cumprir os seus deveres e não considerar todos os nossos dispositivos 
como letra morta. 

O Sr. Dunshee de Ahranches- V. Ex? fala, em tese? 

O SR. CASTRO PINTO- Sim, senhor. E, se me fosse permitido diria que 
este caso tomou uma importância saliente porque o atual titular da pasta do In
terior é mais severo observador das disposições legais do que o seu antecessor. 

Não faço esse elogio ao ilustre Ministro da Justiça simplesmente pela veia, 
se me permitem o termo, que não é parlamentar- do engrossamento; não; S. 
Ex? quis observar a lei, tal qual. Demais, argumentando de meritis, o requeri
mento de S. Ex? vai renovar a questão ab ovo. Isto é, a questão vai descer à con
gregação e não é oportunidade, agora, de se pedir que se façam reais e positivas 
as instruções que o cidadão, a que se refere o projeto, devia satisfazer. 

Demais, o art. !9 do projeto é do teor seguinte: 

"Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ao Dr. Edmundo de Car
valho o prêmio de viagem, a que tem direito, abrindo, para esse fim, o crédito 
de 4:200$, ouro." 

Ora, o Poder Executivo abrirá ou não o crédito, porque se trata de uma au
torização. (Apartes.) 

Todos reconhecem, Sr. Presidente, a nobre e elevada preocupação do ilus
tre autor do requerimento, em favor do ensino público. 

Mas, é possível que, tendo, até aqui, sido seguida invariavelmente essa prá
tica, em relação a todos os premiados, só haja uma exceção, em relação a este? 
(Trocam-se apartes.) 

Eu coloco a questão neste dilema: ou, a respeito dos abusos notados pelo 
ilustre autor do requerimento, existe lei, que não é observada, ou, então, preci
samos estabelecer uma lei ampliativa ou interpretativa do Código. (Apartes.) 

Acho, portanto, sem querer, de longe, sequer, ofençler as mais justas susce
tibilidades do ilustre autor do requerimento, acho que, apesar dos manifestos, 
dos notórios e reconhecidos títulos de benemerência que assistem a S. Ex?, 
quanto ao ensino público, acho que o requerimento não tem intuito, porém, 
tem natureza protelatória. 

Por isso, voto contra ele. (Muito bem! Muito bem!) 
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Sessão de 5 de outubro de 1907 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, este ano tive a honra de apre
sentar ao estudo da Câmara um projeto de lei, equiparando os vencimentos 
dos manipuladores extranumerários do Laboratório Químico Farmacêutico 
Militar, aos que percebem os empregados civis da mesma categoria, de acordo 
com a tabela anexa ao Decreto n9 1.642, de lO de janeiro de 1907. 

Seguindo seus trâmites regimentais, este projeto foi, por iniciativa da res
pectiva Comissão, enviado ao Poder Executivo, para informar. 

A Direção Geral de Contabilidade da Guerra informou favorável e desfa
voravelmente. Favoravelmente quanto à substância, desfavoravelmente quanto 
à forma do projeto. 

Quanto à forma, porque entende que, não sendo aqueles empregados ex
tranumerários incluídos na tabela de vencimentos, não se pode tratar de equi
paração. Reproduzo textualmente o trecho da informação da Comissão: 

"O pessoal a que se refere o projeto não está incluído na tabela orçamen
tária; não pode, portanto, o Congresso aumentar vencimento a um pessoal, 
para o qual jamais votou verba alguma." 

Para não fazer cabedal de crítica, subscrevo essa opinião, mas, não a bene
ficio de inventário; subscrevo toda a opinião exarada nessa informação, com 
que estou fazendo obra, graças à confiança que em mim depositou o ilustre re
lator que, aliás, ainda não lavrou seu parecer. 

Continuando, diz a mesma informação: "A equiparação proposta é justís
sima, por isso que os serviços que prestam os extranumerários são os mesmos 
prestados pelos do quadro; das razões que determinaram a admissão deles per
duram ou mais se justificam hoje pelo grande incremento que tem tomado o 
Laboratório Químico Farmacêutico Militar, não só no referente ao abasteci
mento de medicamentos aos hospitais e enfermarias militares, mas ainda pelo 
extraordinário movimento da seção de receituário, que funciona desde as 7 ho
ras da manhã às 9 da noite." 

Estas considerações servem de base a um projeto que vou apresentar no 
mesmo sentido, porém, obedecendo a doutrina que me parece vitoriosa no seio 
da Comissão, e isso para evitar o protelatório das fórmulas e a demora dos trâ
mites escusados que seriam fatais no andamento do projeto que já apresentei. 
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Conclui essa informação: "A conservação desse pessoal é uma necessidade; 
o aumento de seus vencimentos, conforme o projeto, é de rigorosa justiça, mas 
penso que o único meio para isso se realizar é o de fazer incluir esse pessoal no 
quadro efetivo do laboratório." 

Como disse, Sr. Presidente, subscrevendo este modo de ver, apresento hoje 
um outro projeto idêntico ao primeiro na substância, embora diverso quanto à 
forma. 

Este projeto diz: (lê) 

Sr. Presidente, desde 1887 que nós temos o Laboratório Químico Farma
cêutico Militar. São decorridos 20 anos, e os serviços por ele prestados conti
nuam a ser feitos pelo mesmo pessoal; é um fato notório e todos que conhecem, 
embora indiretamente, os negócios que correm pelo Ministério da Guerra, sa
bem que o serviço a cargo daquela repartição vai aumentando dia a dia. Não é 
possível, portanto, Sr. Presidente, que, decorridos 20 anos, se possa manter esta 
repartição com os empregados efetivos do quadro primitivo. 

Antes de tudo, tenho de me referir ao art. 39 do Decreto n9 9.717, de 5 de 
fevereiro de 1887, publicado em ordem do dia n9 2.096, de 5 de março domes
mo ano, artigo que, regulando a admissão dos manipuladores, se refere ao art. 
43 do respectivo regulamento, o qual diz: "Em circunstâncias extraordinárias o 
Ministro da Guerra aumentará o pessoal da manipulação, enquanto durar a ne
cessidade." 

Ora, desde a fundação do laboratório, além dos manipuladores efetivos, a 
repartição, por autorização do Ministro, tem sido obrigada a manter aquele 
pessoal extraordinário, e é evidente, como se vê da própria informação, que ele 
é ainda hoje indispensável. 

Os trabalhos daquela repartição não puderam começar e muito menos po
derão continuar com o pessoal restrito do quadro efetivo. 

Para conhecer de visu, fui visitar o estabelecimento de que trato. 

No dia anterior, meu ilustre colega, representante do Ceará, cujo nome 
peço licença para declinar, o Sr. João Lopes, tinha feito o mesmo, e pediu-me 
que eu perseverasse no empenho de fazer justiça aos manipuladores extranume
rários do Laboratório Farmacêutico. 

Fiquei convencido da razão de ser desse entusiástico e decidido acolhimen
to, vendo com os próprios olhos a repartição a que estou aludindo. 

Ninguém faz idéia do que seja o Laboratório Farmacêutico, somente por 
vê-lo exteriormente. A ordem, o asseio, a habilidade, a competência são apaná
gios do funcionalismo daquela repartição. 

Só entram no laboratório as matérias-primas e as drogas procedentes da 
Europa, que não temos aqui, madeira para embalagem e vasilhame para acon
dicionamento de produtos medicinais; tudo mais é feito no laboratório. 
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As mercadorias vindas da Alfândega são, depois da conferência, ensaiadas 
no Laboratório Químico e distribuídas nas diversas seções. 

Na seção das oficinas fabricam-se todos os remédios necessários às diver
sas farmácias militares do Brasil. 

Para V. Ex~ e a Câmara fazerem idéia do grande movimento do labora
tório, basta dizer que no ano passado a seção de depósitos expediu 2.456 volu
mes e a seção de carpintaria manufaturou 1.943 caixões. 

Todos os remédios e produtos oficinais, destinados por via terrestre ou 
marítima a todas as farmácias do exército, são expedidos pelo laboratório, isto 
é, todas as farmácias do exército no Brasil têm seu fornecimento exclusivo nessa 
repartição. 

Além disso, o receituário destinado aos oficiais e empregados civis da guar
nição do Rio de Janeiro é fornecido pela mesma repartição. 

Para se fazer idéia, por algarismos, do que é esse receituário, basta lembrar 
que no mesmo ano foram despachadas 88.002 fórmulas, sendo 26.068 receitas 
gratuitas, 2.644 indenizáveis e 4.992 pedidos. 

Além disso, o laboratório fornece medicamentos ao Asilo de Inválidos, aos 
operários do Arsenal de Guerra e a todos os empregados civis de todas as repar
tições do Ministério da Guerra. 

Quanto a análises, basta dizer que o ano passado ali se efetuaram 196, rela
tivas a química médica e industrial; análises de urina, de água potável, espécies 
vegetais, vinhos e outras bebidas alcoólicas, além de ensaios de pureza de pro
dutos apresentados, medicamentos e outros; análises de pólvora e até análises 
bromatológicas. 

A este respeito, peço licença a V. Ex~ para abrir um parêntese. 

Nós sabemos perfeitamente a grande necessidade que temos, ante a higiene 
pública, ante a defesa da saúde de nosso povo, de tudo quanto diz respeito à 
análise bromatológica. 

Houve já uma tentativa, o Congreso discutiu um projeto que não sei se foi 
convertido em lei; mas o que é certo, é que análise química dos gêneros destina
dos ao consumo da população, como a do Rio de Janeiro, ainda não é uma rea
lidade ... 

Um Sr. Deputado - Apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO- ... e, entretanto, como vimos, no caso das cer
vejas e dos gêneros destinados a estabelecimentos militares, a seção química do 
Laboratório Farmacêutico já prestou serviços que podem ser aproveitados em 
muito mais larga escala. 

Sr. Presidente, quando visitei o laboratório tive o prazer, o desvanecimento 
cívico, de encontrar nessa seção um nosso concidadão preenchendo as delicadas 
funções de químico abalizado, manejando os delicadíssimos aparelhos daquele 
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laboratório; tive a satisfação de encontrar ali um patrício que está à altura de 
qualquer profissional europeu. 

No nosso país temos paixão pelos estrangeiros até à superstição. 

Não sou a este respeito nativista. Não podemos absolutamente prescindir 
do concurso da ciência e principalmente da técnica estrangeira para o progredi
menta de todas as nossas fontes cromatísticas; mas não devemos esquecer os 
nacionais, quando estes se mostrem à altura do cargo. 

Para mostrar que muitas vezes a competência brasileira é superior à doses
trangeiros, basta lembrar o caso das cervejas, questão importantíssima que ia 
até assumindo o caráter de reclamação diplomática. 

Nesta questão não houve uma solução definitiva por parte da Prefeitura, 
após a análise, porque, comparecendo, a chamado, o tenente Oscar Pereira da 
Silva, ajudante do Laboratório Farmacêutico, encarregado da seção química, 
foi, com os seus reativos, com a sua capacidade e ciência, provar que as análises 
anteriormente procedidas ou por imperícia, ou por fraude, estavam muito longe 
da verdade. A Prefeitura, por isso, teve tempo de sustar qualquer procedimento 
que poderia acarretar conseqüências muito desagradáveis ou, pelo menos, uma 
larga indenização que a ganância comercial poderia auferir do incidente. 

Quero citar, além do diretor do Laboratório, capitão Rozendo César Tei
xeira, o J9-tenente Luiz Fernandes Ramôa, que tem a seu cargo o receituário. 

Nessa seção do receituário se trabalha desde 8 horas da manhã até 9 e lO 
da noite. Quando pessoa da família de alguma alta patente do exército está en
ferma, fica pernoitando no estabelecimento um empregado, a fim de satisfazer 
os pedidos que vierem depois daquela hora. 

Vê V. Ex~ que uma repartição como essa não pode ser esquecida pelos Po
deres Públicos. 

É uma repartição importantíssima. 

O Sr. Eliseu Guilherme - Centro de todo movimento farmacêutico no 
exército. 

O SR. CASTRO PINTO - Como diz o ilustre Deputado, é o centro de 
todo movimento farmacêutico no exército. 

Sr. Presidente, não se trata simplesmente de uma repartição que, por neces
sidades de serviço público, tenhamos de estipendiar com larga dotação orça
mentária; trata-se de uma indústria proveitosa, podendo-se objetar, às conside
rações de ordem financeira, que esta indústria é uma grande fonte de renda in
direta para o Estado. 

Se não houvesse esta repartição, onde se manipulam os medicamentos para 
as farmácias militares, o Estado teria de comprá-los dez vezes mais caro. Nesta 
diferença há, de modo indireto, uma arrecadação de rendas federais. 
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Não preciso, porém, referir-me a esta renda indireta, a essa indústria ex
plorada por conta do Estado, nas condições dos melhores estabelecimentos si
milares do estrangeiro. 

Há uma arrecadação direta; e eu mencionarei no meu discurso alguns da
dos quanto à importância do receituário pago por indenização de medicamen
tos. 

Devo salientar que só me refiro a uma pequena parte do receituário; aquela 
que consta dos medicamentos fornecidos aos empregados militares e civis, a 
título de indenização. 

Esta verba sai do laboratório, não revertendo, porém, aos cofres do mes-
mo. 

Se revertesse, daria margem mais que suficiente para pagar a todos esses 
extranumerários. 

Aqui estão algarismos que o demonstram: 

Importância do receituário pago durante os meses de: 

Janeiro ................................... . 
Fevereiro .................................. . 
Março ................................... . 
Abril ..................................... . 
Maio .................................... . 
Junho .................................... . 
Julho .................................... . 
Agosto ................................... . 

1:832$861 
1:674$747 
3:213$232 
1:586$046 
2:014$939 
1:209$949 
1:970$225 
1:763$851 15:265$850 

De janeiro a agosto, a renda foi de 15:265$850, feito o cálculo a preços 
mínimos. 

É a verba que reverte aos cofres federais, provinda exclusivamente dessas 
indenizações dos medicamentos fornecidos aos oficiais e aos empregados civis 
do Ministério da Guerra. 

Fazendo um cálculo muito aproximativo veremos que no ano corrente esta 
verba deverá ir a 24:000$000. 

A Comissão pode, se quiser, fazer também o seu cálculo quanto à despesa 
com a manutenção desses empregados extranumerários, aos quais vai benefi
ciar o meu projeto; e há de ficar convencida de que não passa de 16:200$000 
toda a dotação orçamentária a mais, com esses mesmos empregados extranu
merários, em virtude da equiparação. 

Se, por uma só verba, por uma parte, que aliás, não é considerável, dos ser
viços prestados por essa corporação, o Tesouro percebe 24:000$ durante o ano, 
não pode haver objeção séria, de ordem orçamentária, à aprovação do meu pro
jeto. 
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Resumindo as minhas considerações, Sr. Presidente, lembro aos colegas da 
Comissão e a todos os Srs. Deputados que é singular manter-se o quadro primi
tivo de empregados de uma repartição cujos serviços redobram de ano para 
ano. 

Isto afeta a ordem do serviço, matando o estímulo dos funcionários, que 
têm, na justa recompensa ao seu trabalho, o melhor e maior incentivo a seu zelo 
e atividade. 

Acresce, Sr. Presidente, que, por espírito de justiça, nós não podemos es
tar, em nome das economias federais, a exigir desses empregados que trabalhem 
por uma remuneração evidentemente inferior ao valor dos seus serviços. 

Este ano, foram aumentados os vencimentos do pessoal que faz parte do 
quadro, não sendo, ou não atingindo esse aumento aos extranumerários. O úni
co remédio é a inclusão desse pessoal no quadro dos empregados do labora
tório. 

Creio, Sr. Presidente, que estas considerações e as que ocorrerem aos ilus
tres membros da Comissão serão bastantes para convencê-los da utilidade do 
projeto que eu já li e vou enviar à Mesa. 

Tenho concluído. (Muito bem! Muito bem!) 
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Sessão de 26 de agosto de 1908 

O SR. CASTRO PINTO - Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Concedo a palavra ao nobre Deputado. 

O SR. CASTRO PINTO- Vai travar urna simples conversa sobre a ma
téria em discussão; desapaixonadamente, contando com a boa vontade daque
les que, empenhados no assunto, pretendem resolvê-lo de acordo, não somente 
com a eqüidade, mas com a justiça. 

Antes de tudo não é preciso fazer profissão de fé neste assunto, pois, corno 
a Comissão sabe, está em tese ao lado do seu ilustre colega por Pernambuco e 
radicalmente contra o regime dos parcelados ... 

O Sr. Esmeraldino Bandeira - Eu sou a favor. (Apartes.) 

O SR. CASTRO PINTO- ... já expendeu desta tribuna demoradamente 
essa sua opinião. 

Antes de entrar propriamente no assunto, já que lhe aparteou o ilustre vul
garizador da higiene moral (refere-se ao Sr. Jorge deMorais), da educação física 
do homem ou, melhor, da ginástica educativa, seja-lhe lícito chamar a atenção 
de S. Ex~ para o perigo que há para o aluno, desde que se lhe dê essa sobrecarga 
enorme que se deriva necessariamente do excesso de matérias, a ponto de, em 
um ano, o aluno ser obrigado a estudar 14 matérias simultaneamente. 

O Sr. Jorge de Morais - V. Ex~ dá-me licença para um aparte? 

É que em todas essas matérias vai-se até certo ponto. 

Vou exemplificar: em física, estuda-se a propriedade geral da matéria. Quan
to à algebra, não passa da equação de 19 grau a urna incógnita. O professor, 
mesmo que queira, não pode ir além. Não há, portanto, essa sobrecarga a que 
V. Ex~ alude. 

O SR. CASTRO PINTO - Pode ir além; se, em vez de urna educação 
mnemônica, se, em vez da simples memorização, o professor quiser estabelecer 
um método para aparelhar o raciocínio do estudante; se seguir esse processo, 
tem tempo de sobra para esgotar o programa. 

O Sr. Jorge de Morais - A questão aí é mais prática. 

212 



O SR. CASTRO PINTO -O abuso, se abuso há, prova-se com todas as 
reformas; não há uma só reforma de caráter legislativo que possa resistir ao 
abuso. 

O Sr. Jorge de Morais- Perdão; em meu aparte referi-me apenas a essa 
sobrecarga. 

O SR. CASTRO PINTO - Ê adversário leal do ilustre autor do projeto. Es
tão filiados neste assunto a escola diametralmente oposta. É contra o regime 
dos parcelados por uma questão de teoria, porque o regime dos parcelados não 
obedece a nenhuma lógica; é o atabalhoamento de matérias e mais nada. 

Um Sr. Deputado- O exame vago, se fosse seriamente feito, seria uma ne
cessidade. (Há outros apartes.) 

O SR. CASTRO PINTO - Não é agora a ocasião de discutir a excelência 
dos dois regimes antagônicos; o curioso é saber da conveniência ou oportunida
de do projeto e do substitutivo. 

Sob esse ponto de vista, quer-se referir, nas palavras que ia deduzindo, à 
desmoralização precoce do regime ginasial. 

Falando com a máxima franqueza, o orador sectário, em tese, do regime 
ginasial, dos cursos seriados de exames de madureza, não pode levantar o seu 
protesto contra os parcelados, diante dos fatos positivos ocorridos no ensino 
público do País. 

Ora, se esse sistema não é mais do que a corvéia imposta à inteligência do 
aluno sobrecarregada de matérias excessivas para o seu desenvolvimento inte
lectual, e, se por outro lado, ele tem sido desmoralizado - porque não sabe 
qual é o mais imoral, se o regime dos parcelados ou o dos equiparados -, o ora
dor não pode levantar-se, com lógica e razão, contra os exames parcelados. 

Demais, nada nos aconselha a não permitir uma segunda época. Apela 
para as noções de generalidade de direito. 

A interpretação que S. Ex~ deu à lei não lhe parece de acordo com a herme
nêutica. O legislador disse: "Art. 29 O prazo para o exercício desta faculdade é 
de quatro anos." 

O Sr. Afonso Costa - Observadas as disposições do regulamento. 

O SR. CASTRO PINTO- Se o Decreto n9 1.307, de 1904, concedeu um 
favor, deu lugar a direitos adquiridos, na acepção restrita da palavra, todos, ou 
aquele mesmo que contasse com um só preparatório, ficariam na expectativa 
desta lei, com direitos adquiridos. 

Não se pode contar os quatro anos do privilégio senão de dezembro de 
1904 até dezembro de 1906. 

O Sr. Afonso Costa - A lei não fala assim. 
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O SR. CASTRO PINTO - Se o legislador quisesse referir-se a épocas e 
não a prazo determinado, diria: esses exames serão realizados em quatro épo
cas. Mas a lei fala no prazo de quatro anos. 

O Sr. Afonso Costa - De acordo com o regulamento. 

O SR. CASTRO PINTO - Por que de acordo com o regulamento? Por
que nesses exames se devem observar todas as formalidades que têm sido cum-

pridas em virtude de lei. 

O Sr. Jorge de Morais- Exames vagos. 

O SR. CASTRO PINTO- Seja o que for. Todas as exigências da lei de
vem ser observadas. 

O Sr. Afonso Costa - Não foi a minha intenção. 

O SR. CASTRO PINTO- É novidade em matéria de hermenêutica! Se S. 
Exª não fosse mais deputado ainda ficava como intérprete da lei? S. Exª não 
pode invocar a sua personalidade, porque a Câmara votou ... 

O Sr. Afonso Costa - Penso traduzir a lei. 

O SR. CASTRO PINTO- Como dizia, o legislador refere-se a uma classe 
determinada de interessados que, desde 1904, contam, pelo menos, um prepara
tório. Esta classe não pode ser interminável. 

Não há, portanto, razão para negarmos esta justiça a todos os interessados 
que, à sombra da Lei nç 1.307, estão na expectativa de que os preparatórios fei
tos desde 1904 devem ser concluídos dentro do prazo de quatro anos. 

A este propósito tem uma emenda a oferecer, talvez em desacordo com o 
pensamento do autor do projeto. 

Assim, como este favor vai aproveitar a quem fez pelo menos um prepara
tório, por que não aproveita a quem tem exames finais em cursos seriados? 

Não seria o privilégio da ignorância. 

Se tem quatro exames finais feitos pelo regime ginasial, não pode concorrer 
nessa época de exames concedidos pelo Poder Legislativo, porque não tem um 
só preparatório dos feitos parceladamente. 

Acha que seria de inteira razão e justiça estender o favor a todo aquele que, 
não tendo preparatórios parcelados, entretanto, pode habilitar-se a adquirires
tes exames parcelados dentro do prazo daquela época, no caso de apresentar a 
prova de outros exames válidos. 

A questão é de eqüidade. Para o ano não haverá oportunidade para novas 
leis de prorrogação. 

O Sr. Afonso Costa - Veremos. 

O SR. CASTRO PINTO- Na evolução do nosso regime de ensino, pode
mos chegar mesmo a sete preparatórios sem prova escrita; mas, conforme a boa 

214 



razão e obedecendo aos procedentes da evolução natural que temos tido neste 
país quanto ao ensino secundário, nós para o ano não teremos ensejo para nova 
concessão. 

É tão radical quanto o nobre Deputado de Pernambuco, porque os exames 
parcelados não obedecem a lógica nenhuma e não é possível hoje, diante das 
exigências do ensino moderno, aparelhar convenientemente a inteligência do 
aluno pelo sistema parcelado. 

Mas também nós, os sectários do ensino ginasial, em vista dos próprios de
feitos orgânicos desse mesmo sistema e da desmoralização dos equiparados, 
fábrica de preparatórios mais desmoralizada do que os exames das bancas do 
Norte, não podemos com justiça fechar a porta aos direitos adquiridos daqueles 
que são interessados em face da lei anterior. 

Em nome de que reforma o autor do voto divergente condena os exames 
parcelados? 

O Sr. Afonso Costa- Em nome da reforma Benjamin Constant, que está 
em vigor. 

O SR. CASTRO PINTO - Ela é observada, é executada? Está-se desvir
tuando da maneira mais flagrante e se desvirtuará. 

O que disse o ano passado por ocasião da discussão da reforma é que nesta 
matéria é que nós devemos guardar o meio termo entre os extremos deplorá
veis; nem essa preocupação de cientismo, que importamos levianamente da 
França, nem nos voltarmos com saudades para o passado, que não pode ser 
coevo de nossas aspirações em matéria de educação. 

Um Sr. Deputado - Entretanto, deram ótimos resultados. 

O SR. CASTRO PINTO- Mas, S. Ex~ acha que se deve ficar ali? ( Apar
tes.) 

Naquele tempo havia mais seriedade. 

Um Sr. Deputado - Este argumento é que é gracioso. 

O SR. CASTRO PINTO - Não apoiado, os abusos acumularam-se na 
época presente. (Apartes.) 

É, portanto, a favor, sistematicamente, do curso seriado e do exame de ma
dureza, daquele pelo qual dispensamos a loteria dos pontos tirados à sorte ... 

O Sr. Esmeraldino Bandeira - Dá licença? Há uma loteria com prêmios 
garantidos no exame seriado: dá-se o ponto de véspera. (Trocam-se muitos ou
tros apartes.) 

O SR. CASTRO PINTO - Apologista do sistema contrário àquele que 
advoga com tanta dedicação o ilustre Deputado por Minas, rendo, entretanto, 
homenagem à sua sinceridade e tenacidade, porque, colocados em pontos dife-
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rentes, o orador e o autor do projeto estão de acordo agora, por se tratar de 
uma questão de eqüidade e de justiça. 

Vota, portanto, a favor do projeto para que, ao menos nesta época, o favor 
do legislador aproveite a todos que estiverem no caso de aproveitá-lo. 

Tenho concluído. (Muito bem! Muito bem!) 

216 



VOTOS DE PESAR 





Sessão de 17 de agosto de 1908 

O SR. PRESIDENTE- Está finda a leitura do expediente. Tem a palavra 
o Sr. Castro Pinto. 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, cumpro o doloroso dever de 
transmitir à Câmara dos Deputados a infausta notícia do falecimento do repre
sentante do Estado da Paraíba, Dr. Apolônio Zenaides. 

Esforçado e modesto, embora o meu companheiro de bancada não posuís
se os dotes raros de uma inteligência superior, era, não obstante, de modo in
contestado, um dos intelectuais mais respeitáveis de minha terra. 

Aluno distinto no seu curso de humanidades, ele teve de vencer as mais 
sérias dificuldades de ordem material para completar seu tirocínio acadêmico, 
consagrando-se às árduas funções do magistério particular, de que foi um dos 
ornamentos em Pernambuco. 

Dedicando-se, mais tarde, à carreira de advogado, ele conseguiu acumular 
sólidos conhecimentos que o tornaram um dos juristas mais respeitados da Pa
raíba. 

Como colega, dou testemunho de que seu temperamento de estudioso fez 
com que ele acompanhasse sempre com interesse e amor as questões mais palpi
tantes da atualidade brasileira. 

Deputado provincial, Deputado estadual, Presidente da Assembléia Legis
lativa do meu Estado, revelou uma aptidão notável no desempenho desses man
datos. 

Foi eleito Deputado federal por várias vezes, e, nesta última legislatura, 
preparava-se para abordar as matérias mais interessantes que figuram na ordem 
dos nossos trabalhos. 

Testemunhei o grau de adiantamento de sua cultura jurídica, em conversa 
que com ele tive o ano passado, sobre os assuntos mais importantes do debate, 
entre eles destacando-se o de reforma do direito cambial. 

Infelizmente, já os pródromos da terrível moléstia que o arrebatou de entre 
os vivos o inibiam completamente de demonstrar à Câmara e ao País toda a sua 
competência de legista. 
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Mas, não quero referir-me, nesse instante, aos dotes puramente intelectuais 
do meu distinto amigo, o extinto Deputado da Paraíba; quero assinalar, tanto 
para a opinião do meu país, como acentuadamente para o meu Estado 
e o meu partido, as qualidades afetivas e os atributos do caráter do finado. 

O Sr. Heredia de Sá - Apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO - Homem digno, bom cidadão, o Dr. Apolônio 
Zenaides, além de ser um exemplo de virtudes domésticas não precisa senão do 
juízo de seus maiores adversários, os quais, apesar das mais profundas incom
patibilidades de ordem partidária, não encontram, não apontam, um só defeito 
em sua conduta moral, quer cívica, quer privada. 

O Sr. Hosannah de Oliveira - Apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO - Era um modesto e obscuro trabalhador mas, 
além dessas qualidades de ordem moral a que me referi, ele, como político arre
gimentado, tinha dois apanágios que exornavam sua pessoa e recomendam sua 
memória, pelo menos, à veneração de seus correligionários na Paraíba: abne
gação e disciplina partidária; abnegação e Iealismo. 

Coberto de serviços ao meu partido, o Dr. Apolônio Zenaides, naquelas 
ocasiões em que é chusma o número de candidatos aos lugares em evidência, 
nunca fez questão de sua pessoa, nunca se incomodou porque seu nome fosse 
ou não contemplado na lista dos candidatos a esses lugares. 

Nunca externou ressentimentos escusados, por mais justos que fossem es
ses ressentimentos, porque ele reconhecia que nas fileiras de um partido não há 
propriamente direitos adquiridos, porque ele apregoava, pela doutrina e ação, 
que a única importância, o único prestígio de um homem político, é a confiança 
de seu eleitorado, de cujas suscetibilidades, de cujos melindres, de cujos capri
chos mesmo nós, homens políticos, não temos que apelar nem mesmo para a 
própria convicção de nosso valor individual. 

Quanto à lealdade, a lição que ele nos deixou, de sua obscura posição de 
Deputado pelo meu Estado, foi de que, nos tempos que correm, a par dessa re
tórica muito bonita dos princípios confessados, o elemento primordial, o ele
mento conservador por excelência, a força coesiva na política nacional, é o Iea
lismo aos partidos, é a fé jurada aos nossos compromissos, assumidos perante 
os correligionários; e disto ele foi um dos exemplos mais brilhantes, mais níti
dos e mais duradouros na política da Paraíba. (Muito bem!) 

Proferidas estas palavras, que o meu coração e a minha consciência dita
ram, em nome do meu Estado e da família paraibana, cumpre-me, Sr. Presiden
te, invocar o Regimento e as praxes estabelecidas nesta Casa para pedir a V, Ex~ 
que submeta à consideração da Câmara o meu requerimento, no sentido de se 
inserir na ata um voto de profundo pesar, levantando-se em seguida a sessão, 
por motivo da morte do nosso pranteado colega. (Muito bem! Muito bem!) 
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Sessão de 26 de outubro de 1908 

O SR. CASTRO PINTO - Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Castro Pinto. 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, em nome de minha bancada ve
nho testemunhar à Câmara dos Deputados que os do meu Estado, todos, se as
sociam inteiramente à dor que domina este recinto e que se irradia em toda a 
alma republicana de nossa terra. 

Nós, da Paraíba, compreendemos perfeitamente o vácuo enorme que deixa 
nos destinos da República o passamento deste benemérito que se chamou João 
Pinheiro e que presidia a altiva Minas. 

Sabemos que o critério dominante nas circunstâncias que trabalham a alma 
nacional, não é o das idéias, o dos protestos, o das manifestações que perten
cem a esta literatura do regime, a qual já se vai desmoralizando perante a opi
nião. 

Nós da Paraíba, como os de todos os Estados, lastimamos a perda deste 
homem verdadeiramente superior, porque estamos diante da verdade republi
cana à beira desse túmulo ainda não fechado. 

A grande crise é dos caracteres, e, com a morte de João Pinheiro, a Repúbli
ca, que tem os seus ideais consignados na sua carta fundamental, na Consti
tuição, sabe perfeitamente que o seu mealheiro de ouro, o seu lastro principal, 
está nos homens e nos caracteres, e de que em João Pinheiro nós perdemos, a 
República perdeu, neste momento, um dos maiores patrocínios, que era o de 
um homem de bem. (Muito bem!) 

A justeza dos ideais, das aspirações, das necessidades republicanas, diz 
diante desse túmulo: a pátria republicana, desalentada com as decepções do sis
tema, perde com um homem só o que com as promessas e palavras falazes não 
pode ressarcir. 

Ele morreu como um digno republicano, que sempre o foi, e a Paraíba cho
ra sobre o seu túmulo sentidas lágrimas de um coração sincero. 
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ATUAÇÃO NO SENADO FEDERAL 





DIREITO 





Sessão de 28 de setembro de 1909 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, um dos membros da comissão 
encarregada de dar parecer sobre o projeto do Código Penal acha-se atualmente 
ausente, na Europa, e eu'requeiro a V. Ex~ que se digne nomear a quem o subs
titua. 

Tenho o prazer de comunicar ao Senado que os membros da Comissão Es
pecial do Código estão resolvidos a entrar definitivamente em trabalho, de ma
neira que este ano mesmo possamos trazer à discussão no Senado o resultado 
de nosso estudo, ao menos sobre a parte geral do Código. 

E V. Ex~ há de permitir que prosseguindo na minha maneira digressiva de falar 
inoportunamente (não-apoiado) sobre vários assuntos, como tem acon
tecido nesta mesma sessão, eu faça algumas considerações de ordem doutri
nária sobre Direito Penal. Será uma espécie de preleção para encher a hora do 
Expediente, e ao mesmo tempo uma espécie de programa dos trabalhos para a 
aludida Comissão de que faço parte. Desde 1892, tempo quase da vida da Cons
tituição da República, o projeto de Código Penal está criando cabelos brancos 
no seio da Comissão, ou antes das Comissões da Câmara e do Senado. Isso em 
parte é um inconveniente, mas em parte é uma grande vantagem. 

V. Ex~ sabe muito bem como o espírito moderno, em matéria de responsa
bilidade criminal, está dividido, de maneira que nós, os que elaboramos a lei, re
lativamente ao assunto, devemos estar como que na expectativa, aguardando a 
solução de uns certos problemas de ordem preliminar, para uma completa, se
gura e adequada legislação em Direito Penal. 

Eu não me refiro a essa questão eterna do livre-arbítrio e do determinismo, 
mesmo porque, no meu fraco entender, as duas escolas respectivas têm obedeci
do a um ponto de vista nominalístico, escolástico. Determinismo e livre
arbítrio, feitos os devidos descontos, parecem-se tanto que se pode tirar o retra
to de um deles pelo seu adversário. 

Em filosofia, na boa e aceitável filosofia, toda gente sabe que o determinis
mo e o livre~arbítrio são conceitos relativos; pois que nunca houve defensor do 
livre-arbítrio que o admitisse como liberum arbitrium indiferentiae. Para que 
houvesse o livre-arbítrio absoluto seria preciso admitir o eu individual isolado 
no espaço e no tempo; todos os tratadistas, desde Aristóteles até hoje, passando 
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pelos Doutores da Igreja, todos pregam que o livre-arbítrio é relativo, depen
dendo de várias circunstâncias. 

De outro lado, os deterministas, na escola científica de Claude Bernard, 
que é o mestre nesta orientação da filosofia moderna, nos ensinam que não há 
determinismo que não deixe no espírito do agente margem para que antes de 
praticar um ato criminoso não possa deliberar também por si, salvas as ex
ceções que todos os códigos prevêem. 

É uma questão escolástica. Nós não estamos aqui em uma academia dele
tras, portanto essas questões não podem, absolutamente, embargar os traba
lhos da Comissão, por serem nominalísticas, irredutivelmente insolúveis, divi
dindo em campos irreconciliáveis os espíritos; como em filosofia as duas gran
des orientações - dualista e monista - não podem absolutamente embaraçar 
os trabalhos da Comissão tampouco servir de base para as nossas discussões. 

O Sr. Sá Freire - Apoiado. 

O Sr. Antonio Azeredo - É até um derivativo. 

O SR. CASTRO PINTO - É um terreno ingrato e estéril, teórico, trans
cendental, que não nos pode dar o ponto de partida, que, para o legislador, é a 
média do pensar e do sentir do nosso meio e do nosso tempo. 

Na qualidade de legisladores, pensamos com a sociedade, que nós repre
sentamos; para nós, sem fazermos distinção de escolas, o criminoso é responsá
vel e deve ser punido; e, até hoje, reconhecendo que há sucedâneos da prisão, 
esta é a pena principal. 

Ao lado desta questão, outra de ordem prática, de atualidade palpitante, e 
que nos interessa, existe. 

Para ela chamo a atenção dos meus ilustres colegas, membros da Comissão 
encarregada de dar parecer sobre o projeto do Código Penal. 

É a que diz respeito à individualização da pena. 

Nós estamos hoje em dia, mesmo neste começo do século XX, diante des
sas duas grandes correntes que trabalham a opinião dos que especialmente me
ditam sobre assunto de Direito Penal: de um lado o antigo sistema clássico estu
dando a priori o crime, como uma abstração, estabelecendo uma tabela de de
terminadas penas para determinados delitos; estudando, pelo velho método de
dutivo, o fenômeno do delito sob o ponto de vista exclusivamente jurídico. Pe
cando por seu exagero sistemático, essa escola não deve ser de todo abandona
da, pois que, nada existe de progressivo, de novo, de recentemente adaptado, 
que não tenha raízes no passado por laços que, embora pareçam mui obsoletos, 
são, todavia, irremovíveis. 

Entretanto, a escola individualista, a que encara mais o criminoso do que o 
crime, vai-se impondo. 
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Não se trata mais hoje de estabelecer na legislação penal umas tantas abs
trações que só vivem no espírito do legislador orientado pelo método automór
fico, na expressão de Ferri. No domínio exclusivo da escola clássica, o legisla
dor estabelece penas para os criminosos como se fossem criaturas verdadeira
mente normais, tais quais ele legislador. Este, que é um normal, confunde la
mentavelmente consigo mesmo, o criminoso, que é um anormal. 

Temos hoje a escola individualista, isto é, a da individualização da pena, 
cujo assunto vem magistralmente explanado na obra de Saleilles, L'individuali
sation de la peine. E eu chamo a atenção dos colegas que fazem parte da Comis
são a que me refiro, para essa orientação da penalogia, a fim de vermos até on
de, dadas as condições do nosso país, se deve atender a esse movimento científi
co. 

Embora eu não esteja em tudo de acordo com Saleilles, sou de parecer que 
de modo algum devemos iniciar uma reforma do Código Penal, que não se 
oriente sobretudo pela solução dos mais práticos e urgentes problemas da indi
vidualização da pena. Não é para desejar que o legislador faça, como o de 1890, 
uma obra que ainda hoje só serve para pôr em descrédito a cultura jurídica do 
povo brasileiro. 

Nesta escola da individualização da pena é preciso fazer algumas dis
-tinções. Primeiro, não ir com os dogmáticos, com os sectários das últimas 
·idéias, com aqueles que se deixam guiar pelôs livros, mal acabam de chegar da 
França, da Alemanha, da Itália, a respeito de Direito Penal, como de Filosofia 
e Literatura, onde o filoneísmo dos reformadores é menos perigosos. A este res
peito, devemos, com Alimena, um dos maiores cultores do Direito Penal, dis
tinguir os dois momentos, legislativo e judiciário, na individualização da pena. 

Quanto ao momento legislativo, à letra do Código, ao que o legislador dis
põe, devemos estabelecer, segundo a orientação do Direito Criminal brasileiro, 
e de acordo com as tradições pátrias neste sentido, estabelecer, não há dúvida 
nenhuma, os limites, as bases, as preliminares do Direito Criminal, dentro dos 
quais o juiz tenha de agir, como na esfera própria. 

Fixados certos e determinados limites na lei escrita, devemos dar ao juiz 
maior arbítrio, mais liberdade de ação, sem a qual não poderá ele amparar os 
interesses da sociedade, punindo o criminoso. Em resumo, o legislador o que 
deve fazer é dar ao juiz, não inteira e absoluta liberdade, pleno arbítrio de con
denar ou absolver, mas deixar-lhe ao prudente arbítrio a margem necessária 
para que atenda às condições individuais do delinqüente. Um juiz que tem de jul
gar um criminoso, não deve agir como no Direito Civil, sem que tenha o cri
tério, o arbítrio necessário, para estudar a história pregressa do criminoso, as 
suas condições, a sua educação, tudo quanto disser respeito ao indivíduo e ao 
fato concreto. A lei, assim, coloca o juiz, não só como magistrado, mas como 
médico diante do criminoso, que ele deve punir, curando se for possível, ou 
tornando-o incapaz de reproduzir os seus maus e perversos intuitos. 
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A magistratura penal, que devia ser um ramo à parte, constituída por legis
tas que tivessem um curso científico especial, tem de, cada vez mais, aproximar
se da medicina; sem que, jamais, o juiz se confunda com o clínico. 

O juiz, no crime, terá de indagar até da história ancestral do" delinqüente. 

Este não deve ser, como até hoje, condenado em definitivo. 

Desde que não se trate de delitos gravíssimos, reveladores de uma temibili
dade alarmante, o réu, depois de condenado, ainda pode ser submetido, anos 
depois de passar em julgado a sentença, a novos julgamentos, de acordo com a 
observação penitenciária. 

Não são idéias minhas, nem são idéias tão novas e revolucionárias. Desde 
o Direito Canônico, essa orientação subjetiva da pena fala aos espíritos menos 
sistemáticos. 

Eu só as desejo para o Brasil, à luz do critério conservador, introduzindo
se, pouco a pouco, essas reformas em nosso Código Penal. 

É preciso que não se faça de um Juiz de Direito, em criminologia, o mesmo 
que se faz do Juiz de Direito em matéria de comércio, porque, o criminoso dian
te dos tribunais não é a mesma coisa que uma questão de Direito Marítimo ou 
Civil; em um caso temos o patrimônio do cidadão, no outro o objetivo é o pró
prio homem. 

Há ainda - e aí está a verdadeira dificuldade- o ponto mais árduo e im
portante, na incumbência da Comissão Especial, é a questão de competência fe
deral e estadual, não se falando na questão financeira. Não se pode empreender 
a reforma, principalmente a penitenciária (momento administrativo na indivi
dualização da pena), sem grandes despesas, para que se transformassem os cár
ceres nojentos em verdadeiras casas de correção, destinadas à educação dos cri
minosos. 

V. Ex? sabe que uma das coisas mais difíceis, ainda mesmo para os povos 
de orçamentos mais folgados do que o nosso, é a questão financeira em uma re
forma, nesse sentido. 

A União, de acordo com o espírito do art. 35 da Constituição Federal, 
deve auxiliar os governos estaduais, para que, ao menos nas capitais dos Esta
dos, haja penitenciárias que provem a nossa civilização. 

Eis, pois, uma explicação de estar o projeto a dormir, durante todo o tem
po da República, na Câmara e Senado, em um período fetal demoradíssimo. 

Entretanto, não é possível que continuemos sob o regime do Código, no 
qual se nota até a falta de vernaculidade, mesmo para aqueles que não têm 
sobre o assunto conhecimentos especiais. 

O Código de 1890 começa a pecar pela redação. 

Basta lembrar, como exemplo, o que ele diz a respeito das dirimentes do 
crime. Entre outras coisas, diz que não é criminoso aquele que se achar, no ato 
de cometer o crime, em completo estado de privação de sentidos e inteligência. 
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Eu só conheço - a não ser um cadáver- um~ pessoa _que_possa achar-se nes
tas condições, o cataléptico. 

Pergunto eu, será possível que se possa julgar com segurança a este respei-
to? 

Só a falta de relação, que na prática tem dado lugar a opiniões disparata
das, poderia levar o legislador a incidir nessa forma paradoxal do dispositivo 
aludido, pois não há quem admita como agente de um crime uma pessoa nas 
condições mencionadas no § 49 do art. 27 do Código de 1890. 

Além desse defeito de natureza literal, em um sistema de leis onde não se 
admite a interpretação extensiva, por analogia ou paridade, há também a falta 
de orientação quanto aos princípios que dominam as diversas escolas em Direi
to Penal. 

O legislador é eclético, mas não deve ser desorientado. 
Além disto, o Código é d~ um sentimentalismo louco; e para demonstrá-lo, 

não preciso ir a outro dispositivo, senão ao que se depreende do§ 49 do art. 66: o 
indivíduo que durante a sua vida tiver cometido a escala inteira dos crimes, os 
mais horrorosos e repugnantes, do parricídio à necrofilia, passados 30 anos, 
não pode continuar preso, porque o sentimentalismo do Código não consente 
que ele continue detido por mais de 30 anos no cárcere. 

Embora haja quem pense não ser tão extensiva a disposição citada, o que é 
certo é que, por defeito de redação e por excesso de sentimentalismo, o Código 
permite a um monstro, cuja longevidade for além dos 30 anos de cadeia, voltar à 
sociedade. 

O celerado que, mesmo no cárcere, dois ou três anos antes de cumprir os 30 
anos, mesmo no último ano, tivesse cometido um crime que o constituísse o 
mais grosseiro protótipo da temibilidade na linguagem de Garófalo, devia, se a 
letra do Código tivesse de ser interpretada rigorosamente, sair da prisão, ainda 
mais perigoso do que quando nela entrara. 

Sr. Presidente, o maior embaraço para que nós atinjamos a meta que o le
gislador constituinte e as esperanças dos republicanos nos apontaram em 1889, 
é a impunidade, é a irresponsabilidade de quem comete crime neste país e que 
sabe de antemão que não será punido por ele. E essa impunidade começa na 
própria legislação. Quando vemos que espíritos observadores e analíticos -
consinta V. Ex~ que repise este ponto- individualizam a pena, reclamam até a 
sentença indeterminada, para que não se restitua à sociedade senão aquele que 
estiver curado de sua própria moléstia, essa terrível moléstia de cometer crimes; 
quando, por outro lado, estabelecemos, em lei que este ano mesmo discutimos 
aqui, para o peculatário, penas de 20 anos, para aqueles, os outros criminosos, 
o Código não admite para os autores de crimes atrozes, que a prisão exceda o 
máximo de 30 anos! 

E, como Sr. Presidente, colegas meus, com assento nesta e na outra Casa 
do Congresso, que freqüentam os auditórios desta Capital, de quando em quan-
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do se lembrar de propor a reforma de nossa Legislação Penal, apresentando 
projetos de leis rigorosas, draconianas, como a lei relativa ao peculato, esque
cendo, por assim dizer no olvido da tolerância o incendiário, o assassino covar
de, o traidor à pátria, e até mesmo o parricida, não é demais que uma voz sele
vante no Parlamento no sentido de combater o sentimentalismo do Código vi
gente, quando, desprezando as penas perpétuas, ou indefinidas, para os incor
rigíveis, dispõe que o criminoso mais revoltante não pode estar preso por mais 
de 30 anos, qualquer que seja o númer) ou a natureza dos crimes comettdos, 
isto quando, ao mesmo tempo, vigora c. lei contra o peculatário, passível de 20 
anos de -prisão, se concorrem certas circunstâncias agravantes elementares. 

Sem fazer alusão a quem quer que seja, é preciso salientar essa incoerência, 
em uma época de nenhum escrúpulo ern matéria de dinheiros públicos, neste re
gime de alcances e desfalques, decretar uma sanção especial, das mais rigorosas, 
para o peculato, na defesa dos cofres federais, quando o Código Penal é de uma 
benevolência extrema, de uma escandalosa misericórdia para os crimes mais 
gr'aves. 

Pois não é fato, Srs. que nós somos obrigados a fechar os olhos a este regi
me de desfalques que constitui para nós a vergonha da própria República, aos 
protegidos e privilegiados, que niío são punidos, e arvoramos em delito dos 
mais rigorosos o peculato? Para os peculatários, 20 anos como o máximo, isto 
é, para os peculatários que não tiverem padrinhos poderosos, e para aqueles in
divíduos, que merecem as penas eliminativas: os parricidas, os recidivistas no 
roubo e no homicídio, os facínoras de dezenas de mortes, enfim, para aqueles 
que cometem toda a sorte de crimes, mais danosos sem dúvida do que todos os 
peculatos reunidos, a lei determina o máximo de 30 anos, desde que os tenham 
cumprido seguidamente na prisão. 

O Código, portanto, não pode continuar a presidir aos destinos da nossa 
pátria, no que se prende à magistratura repressiva, não podem continuar seus 
artigos em execução, porque são incoerentes, e basta dizer que foi elaborado em 
uma época de mania reformista, de afogadilho, em uma época por excelência 
anárquica em legislação, a do Governo Provisório, mania reformista que mte
lizmente continua a ser do sabor do legislador brasileiro, todos os dias a inven
tar leizinhas sem oportunidade. 

Sr. Presidente, o Código é sentimentalista, desorientado, e, o que mais é, 
dá lugar a interpretaçõ(:s curiosas, escrito em um português como o de seus dis
positivos, interpretaç(,es essas que redundam na benignidade excessiva e nas. 
doutrinas estapafúrdi:~s, devidas a esse português anfibológico, obscuro, que é 
o maior defeito de L ma legislação, feita para ser conhecida por todos. 

Perdoe-me V. F x~, Sr. Presidente, o entusiasmo que de mim se apodera ao 
enunciar estas idéi<, _;; esse calor é produzido pelo próprio assunto, pela matéria 
que ele envolve, p 1ra mim relevantíssima e do máximo valor nacional. 
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Não devemos fazer, nem eu quero que se faça obra inteiramente nova; que
ro, entretanto, que, na reforma do Código Penal, sobre ele mesmo ergamos o nosso 
trabalho, para não acontecer como ao Código de 1830, um dos maiores monu
mentos da legislação nacional, escrito para ser lido pelos sábios e ignorantes, e 
entretanto esquecido inteiramente pelo legislador de 1890. 

O melhor, a meu ver, seria, Sr. Presidente, jamais se reformar tão revolu
cionariamente o velho Código, para não perdermos, como quase perdemos de 
todo, o riquíssimo cabedal de jurisprudência, de doutrina e de discussão, que, 
durante sessenta anos, anotou, interpretou e vulgarizou o texto do Código de 
1830. 

V. Ex? sabe que a lei deve penetrar o mais possível na mentalidade dopo
vo, ser cada vez mais conhecida e propagada. 

É o que não se consegue com as reformas radicais, bruscas, como a do texto 
do Código Criminal de 1830. 

Nova jurisprudência, novas dúvidas, novas controvérsias, surgem a respei
to das mínimas disposições de um novo Código. 

E, a este respeito, sou de opinião que o legislador brasileiro o que devia fa
zer, agora, era rever o Código de 1890, em face do Código de 1830, à luz das 
doutrinas modernas, guiado pela legislação comparada, e de acordo com as 
condições especiais do meio brasileiro. 

Creio, Sr. Presidente, que, apesar de inoportuna e digressiva, a minha pala
vra, na hora do Expediente, sobre esse assunto, que já parece um pouco acadê
mico, não é de todo inútil; creio que não perco muito meu tempo, chamando a 
atenção do Senado e da Câmara, e principalmente da comissão de que faço par
te, para que encaminhe seus trabalhos de modo definitivo a fim de que não se 
diga que o legislador reformou o Direito Civil no ponto relativo à sucessão, re
formou a lei penal criando a lei Alfredo Pinto, confusão babélica de todas as 
leis e de todas as doutrinas, e afinal de contas não fez o Cqdigo Penal, deixando 
no caos de leis fragmentárias o direito pátrio. 

Há uma outra questão, a propósito, muito urgente, muito importante ain
da, se é possível, muito mais nacional, mais brasileira; é a questão constitucio
.nal no que respeita ao Direito Criminal. Eu faço, como se sabe e vê pelos meus 
pequenos e despretensiosos discursos, na hora do E_xpediente, o que eu chamo 
Direito Constitucional de oitiva. Eu não posso deixar de estranhar o que se pas
sa em nosso país a respeito de competência constitucional em Direito Penal. O 
direito substantivo e o direito adjetivo estão sendo mal compreendidos, sob o 
ponto de vista constitucional, quanto ao Direito Criminal. 

Combinando-se os §§ 23 e 34 da Constituição Federal, tendo-se em vista 
que o art. 72 da mesma lei,§§ 89, 99, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 31, 
explicitamente, e todos os parágrafos do mesmo artigo, implicitamente, não 
podem, regulando o Direito Criminal adjetivo, ser interpretados taxativamente, 
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mas como se o legislador constituinte tivesse estatuído exemplificativamente; 
considerando-se ainda, Sr. Presidente, que desde a data da própria Constituição 
o modo de firmar a sua inteligência e aplicação obedeceu e deve obedecer ao 
espírito conservador, a ação centrípeta de maior e mais evidente influência da 
União em relação aos Estados; entendo que o direito adjetivo, o direito proces
sual, no crime, deve reverter cada vez mais à competência federal. 

Aos legisladores estaduais, neste particular, tocaria apenas a interferência 
no que não afetasse a liberdade individual, respeitadas as leis que, nós, sobre a 
matéria, julgássemos oportuno estabelecer. 

Lendo-se a Constituição tem-se a certeza de que o direito adjetivo criminal 
não é da competência dos legisladores estaduais. Só no direito comercial e civil 
é que os Estados têm franca liberdade processual; mas dando de barato mesmo, 
no que diz respeito ao direito adjetivo criminal, que caiba ao legislador estadual 
decretar sobre o assunto, aí mesmo é preciso fazer umas certas distinções. Nas 
Constituições modernas nós todos vemos, sem ser preciso ler os comentadores, 
que há duas partes essenciais e inconfundíveis - de um lado, e as Constituições 
definem-se deste modo pela sua etimologia, o próprio fim da Constituição, isto 
é, organização dos poderes políticos e suas atribuições -, esta é a parte mais 
propriamente das Constituições escritas; mas não é a mais importante. 

Desde a declaração dos direitos do homem, pela maior das revoluções- a 
revolução de 89 -, nós sabemos que a essência das Constituições é a liberdade in-
dividual; quero dizer, com estas minhas talvez inoportunas divagações históri
cas e filosóficas, que o respeito à liberdade individual não pode pertencer ao le
gislador dos Estados por ser matéria essencialmente constitucional. E a nossa 
Constituição, a esse respeito, foi das mais claras. Mas, admitindo que o legisla
dor estadual, no processo criminal, possa criar novidades, deve, entretanto, res
peitar os limites impostos pela Constituição, de modo expresso. A Constituição 
em dispositivos terminantes estabelece esses limites, determina o que compete 
privativamente, no que respeita ao processo-crime, ao Congresso Federal 
reservando-lhe a decretação das leis ordinárias, que complementam o próprio 
texto da Constituição, nos citados parágrafos do art. 72 e outros dispositivos. 

Quando a nossa Lei Fundamental dispõe claramente sobre uma matéria 
qualquer, como a inviolabilidade do domicílio, por exemplo, só ao legislador 
federal compete legislar nessa matéria, segundo o§ 34 do art. 34, onde vêm enu
meradas as atribuições do Congresso Federal: "Compete privativamente ao 
Congresso Nacional:§ 34:- decretar as leis orgânicas para a execução comple
ta da Constituição". 

Ora, pergunto eu: o habeas corpus não é matéria constitucional? A prisão 
preventiva não é matéria constitucional, e assim também o júri? E como é que 
nos Estados se legisla à larga sobre habeas corpus e sobre júri, sem que o poder 
competente, o Congresso Federal, legislasse sobre a matéria, deixando, assim, 
aos Estados a matéria que entendessem? 

234 



A Constituição diz que é mantido o júri. 

Cabe a nós dizermos quais os limites do júri, a sua característica, o que é 
essencial e acidental nesta grande questão que a Constituição não quis deixar à 
mercê dos inovadores, dos que têm a noção de uma justiça técnica e científica 
ou dos que se deixam impressionar pela corrupção do júri. 

Entre parênteses, era o caso de se dizer aos que se deixam levar por esse 
motivo da corrupção do júri, que não é somente o júri que está corrompido e 
que neste caso tudo neste país deve ser reformado. Nós sabemos perfeitamente, 
sem fazer injustiça aos colegas que vestem toga, que a magistratura ainda não se 
habilitou pela diuturnidade de uma jurisprudência impecável e de uma conduta 
escoimada de desacertos, a fim de assumir e absorver a missão do júri, e também 
sabemos que a exercitação do júri e de outras instituições liberais é o melhor e 
mais eficaz meio de educação cívica em qualquer país. 

O júri é um excelente meio para a educação cívica de um povo. 
Regularmente funcionando, expurgado de seus vícios, e sendo exercido 

pelo povo, o júri é um dos mais belos instrumentos de educação cívica que rece
bemos como um legado precioso da monarquia e que a República consagrou 
como tese insofismável entre os seus dispositivos constitucionais. 

Sou de opinião que é matéria de Direito Processual Criminal, tudo que dis
ser respeito à liberdade individual; tudo que fizer restringir a liberdade do cida
dão no processo, é da competência do Congresso. Se não fosse assim a nossa li
berdade por excelência, a liberdade de nossa pessoa, do nosso próprio corpo, a 
liberdade de locomoção, estaria à mercê de quaisquer tendências mais ou menos 
despóticas de uma legislação estadual inspirada em princípios antagônicos com 
o espírito da nossa Lei Magna. 

Se o Direito Processual, isto é, o Direito Criminal adjetivo, é da compe
tência do legislador estadual, quem pode impedir num qualquer Estado, para 
não falar nos Estados atuais cujos melindres desejo respeitar, no Estado futuro 
do Acre, por exemplo, que o legislador, obedecendo a uma escola diferente da 
das nossas tradições democráticas, faça com que o Código do Processo Crimi
nal seja a sofisticação das liberdades mais caras da Constituição? 

Entretanto, se quisermos abrir mão, para contemporizarmos com o que es
tá feito, mas erradamente, devemos estabelecer essa linha divisória entre o Di
reito adjetivo e entre a competência do Legislativo Estadual em matéria de Le
gislação Penal. 

Devemos, é certo, contemporizar com o que está feito, consagrado pelo 
uso, pela jurisprudência, com essa espécie de direito adquirido dos Estados em 
matéria de Direito Processual Criminal; mas tudo tem limites, tudo é relativo: 
essa contemporização não deve ir ao ponto de negar a letra e o espírito da 
Constituição da República. 

Deixemos ao legislador estadual a competência em Direito adjetivo Crimi
nal; mas tracemos-lhes os limites dentro dos quais ele tem de agir. 
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Para isso é que chamo a atenção da Comissão Especial, oferecendo um 
programa de trabalho, sem a estulta pretensão de ensinar Direito aos meus ilus
tres colegas, em cada um dos quais tenho a honra e a ufania de encontrar um 
mestre nas ciências jurídicas e na prática parlamentar. 

Mas o que eu queria, falando desta tribuna, menos por exibição da palavra 
do que por vontade de trabalhar, era traçar esta síntese de programa aos meus 
ilustres companheiros de Comissão: primeiro a respeito das duas escolas que 
sob este ponto de vista divide a opinião dos jurisconsultos- a escola clássica, 
de Carrara e Epigónos, a escola do crime abstração, a escola das penas tari
fárias, cujas conquistas definitivas devem ser irmanadas, num justo ecletismo às 
conquistas da escola da individualização da pena, já introduzida em parte do 
Direito Penal norueguês e em outros; a escola que não faz do juiz, perante o 
acusado, apenas o intermediário da lei, que é uma simples premissa, sem ter em 
conta a personalidade viva do agente, o fenômeno humano, concreto, positivo, 
na individualidade inconfundível do réu. 

Depois, nós, os legisladores da União, devemos, com desassombro, deter
minar, em leis claras e precisas, nesta matéria, intervenção dos legisladores esta
duais, de modo que os Estados não legislem sobre habeas corpus, júri etc., en
fim, sobre tudo que disser respeito à liberdade individual, pelo menos quando a 
Constituição dispõe expressamente. 

Estas divagações, que afinal não roubarão muito tempo à atenção do Sena
do, visto não haver orador inscrito e ser insignificante a Ordem do Dia, servem 
para dar começo, ao menos da tribuna, como um incitamento, aos trabalhos da 
Comissão; e, se os meus ilustres mestres quiserem, ainda este ano podemos tra
zer, à apreciação do Senado, o nosso parecer sobre a parte principal do Código; 
e ao mesmo tempo, no seio da Comissão, poderemos levantar estas questões e 
reprimir, dentro dos limites competentes, o prurido dos legisladores estaduais 
em matéria de Direito Criminal. (Muito bem! Muito bem!) 
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AS SECAS NO NORDESTE 





Sessão de 26 de junho de 1909 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, aproveito o ensejo de não haver 
em debate matéria de importância para me ocupar de interesse muito imediato 
e urgente do Estado que represento nesta Casa. Quero referir-me às secas do 
Norte. 

É um assunto muito batido. De vez em quando, o representante de um des
ses Estados perseguidos por essa calamidade ocupa-se deste assunto, e, sem fa
zer injustiça a nenhum deles, ocupa-se mais para armar ao eleitorado, no que 
não fazem muito mal, porque de alguma forma é uma satisfação que damos aos 
nossos comitentes. 

Venho bater na mesma tecla. Não só representante como filho e morador 
na Paraíba, não posso, absolutamente, durante as sessões legislativas, silenciar 
a respeito de um assunto que para mim, paraibano, e para todos os que moram 
na região assolada pelas secas é de suma importância. 

Sei, Sr. Presidente, que o assunto tem a sua feição técnica. Mas, posso falar 
sobre a matéria sem abordar a questão de técnicas; como, por exemplo, a quími
ca agrícola, a hidrologia, a hidráulica agrícola e outros assuntos relativos à 
questão e que devem ser debatidos especialmente pelos profissionais. 

Há, porém, uma ordem de considerações que, por não serem técnicas, não 
deixam de ser pertinentes. 

Antes de tudo, quase que me inibia de vir à tribuna falar deste assunto a 
consideração de que um dos obstáculos para que a população do Norte al
cançasse esse desideratum é a desmoralização dos serviços, devido aos rebenta
verbas, aos sinecuristas, aos engenheiros improvisados e ao desmazelo adminis
trativo, que veio como herança mórbida dos costumes da monarquia e que se 
agravou infelizmente na República. 

Mas a culpa é menos dos que são estritamente responsáveis por esse negó
cio nos respectivos Estados, do que do Governo Federal. 

Não quero, Sr. Presidente, com as minhas palavras, melindrar, mesmo de 
longe, quer as administrações passadas e presentes, quer os Estados e políticos 
mais ou menos responsáveis por esse estado de coisas, que, antes de tudo, des
moraliza o Brasil. (Apoiados.) 
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Quando vemos a França cuidar de coisas análogas na Argélia e nas suas 
possessões longínquas, é lastimável que o Brasil, desde que se constituiu como 
nação independente, até hoje, não tenha resolvido um dos assuntos capitais de 
política interna, que é a organização de serviços como este, para combater de 
modo definitivo os efeitos da seca, em uma zona que, preenchida esta condição, 
seria a mais próspera do Brasil. (Apoiados.) 

É erro dizer que não há fertilidade na nossa terra. Basta considerar que, 
nas zonas cearenses, alguns dias de chuva são suficientes para salvar em safra os 
prejuízos ocasionados em anos anteriores, de prolongadas secas. 

O Sr. Pires Ferreira - O mesmo se dá no Piauí. 

O SR. CASTRO PINTO - Quando falo no Ceará, considero-o um deno
minador comum, é um nome apelativo das terras assoladas pela seca. 

Sr. Presidente, estas considerações me demoveriam de vir à tribuna, mes
mo porque não quero passar por pedante, na minha qualidade de bacharel, de 
entender que a enciclopédia dos meus conhecimentos abstratos vá até a técnica 
desses assuntos. Mas recebo cartas em que se pinta o estado lastimável das po
pulações que moram sob aqueles signos de desgraças periódicas. 

V. Ex~, Sr. Presidente, me dispensará, e o Senado também, de recorrer à 
musa que me bafejou nos tempos acadêmicos, para fazer aqui a descrição senti
mental dos horrores que passam os habitantes daquelas zonas; os lares abando
nados, a situação econômica desorganizada, desorganizada também a insti
tuição da família, que é a base da sociedade, o êxodo de cidade em cidade, de 
Estado a Estado, e esta contribuição anual, terrrível, que nós, habitantes dessas 
terras, nos habituamos a pagar ao Acre, para onde mandamos 99% dos nossos 
patrícios válidos, em tributo da morte simplesmente para dar lugar às riquezas 
efêmeras das praças de Manaus e de Belém, tendo como único resultado mos
trar ao estrangeiro, que onde chega o cearense- ainda é um nome apelativo
chega o instinto da soberania nacional, chega o instinto do amor ao território. 
Pois se Plácido de Castro, o rio-grandense heróico, estava à frente de legiões, es
tas legiões se compunham de cearenses, paraibanos, pernanbucanos, rio
grandenses-do-norte, que, abandonando seus lares e suas terras, levaram a essa 
terra quase que estrangeira, porque estrangeiro é este pedaço de terra nas fron
teiras do Oeste do Amazonas, a aspiração da pátria comum. 

Eu não podia absolutamente deixar de corresponder a estes apelos de meus 
patrícios, mesmo porque, falando na Comissão de Poderes sobre umas tantas 
causas de nulidade e hermenêutica e ocupando-me desta tremenda questão das 
candidaturas, o eleitor absolutamente não está contente com a minha posição, 
porque há de pensar, como mandante do qual sou mandatário, que, antes de as
suntos desta ordem, eu devia tratar do que mais de perto respeita ao estado las
timável em que vivem as populações dos sertões do Norte. 

O Sr. Pires Ferreira- V. Ex~ está falando perfeitamente bem; estou encan
tado. 

240 



O SR. CASTRO PINTO- E' por isto, Sr. Presidente, que venho fazer um 
apelo que se pode resumir nestas três situações de alma, nestas três disposições 
de ânimo - pedir, queixar-me e reclamar. 

Pedir os socorros que a Constituição nos garante, porque se uma seca não 
é uma calamidade pública, nas condições que nós conhecemos, era preciso estar 
tremendo sobre o solo da Calábria, para estar no caso de pedir os socorros ga
rantidos pela Constituição. 

Queixar-me, e eu peço aos meus ilustres e distintos companheiros, repre
sentantes das diversas bancadas aqui do Senado, a máxima tolerância para al
gumas das involuntárias rudezas da palavra improvisada, que eu seja obrigado 
a empregar neste momento. 

A Paraíba, Sr. Presidente, é um Estado pequeno, é verdade, mas na Consti
tuição existe esta frase: ':igualdade dos Estados na Federação", frase que é uma 
das pedras fundamentais no alicerce da instituição republicana. 

E a própria fórmula republicana mais acentua esta igualdade dos Estados 
aqui, nas representações com assento no Senado. 

O Sr. Severino Vieira - Perfeitamente. 

O SR. CASTRO PINTO - É uma feição de direito. 

Usando da linguagem erudita do simpático, talentoso e ilustrado represen
tante do Estado do Espírito Santo, quando discute na nossa falada Comissão de 
Poderes os assuntos que lhe são afetos, direi que esta igualdade é uma pre
sunção, juris et de jure. 

É exato que Minas Gerais possui uma população numerosa, possui talen
tos, é, em suma, um Estado próspero, pois, além de tudo, possui muito mais 
tradições que a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Mas, Sr. Presidente, apesar 
de todos esses predicados, que importam em favor daquele Estado, ninguém 
poderá dizer que ele valha mais que aquele que represento ou do que qualquer 
outro pequeno Estado. 

É uma questãojuris et dejure; e no dia em que os Estados pequenos se re•.t
nirem, valerão tanto neste regime como, por exemplo, os de São Paulo e R i o 
Grande do Sul. 

Mas, Sr. Presidente, a Federação, em relação aos Estados pequenos, Lem 
sido mais madrasta do que mãe. 

O Sr. Severino Vieira- O defeito não é da Federação, é nosso. Que' JS Es
tados pequenos se congreguem e valerão tanto quanto os mais poderc>os. 

O SR. CASTRO PINTO- E por que V. Ex~ não prega essa tão sirwática 
doutrina? 

O Sr. Severino Vieira - Não é doutrina, é anseio, é aspiração q Je não é 
impossível, pois está perfeitamente dentro das normas da exeqüibilidade. 
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O SR. CASTRO PINTO - E é esta a verdadeira doutrina contitucional, 
doutrina que poderia ser aqui aventada e defendida tanto por mim, represen
tante de um Estado minúsculo, como por qualquer dos colegas que aqui repre
sentam Estados poderosos da Federação. 

O Sr. Severino Vieira - É uma doutrina constitucional, não há dúvida; só 
lhe falta sectários. 

O SR. CASTRO PINTO- E por que V. Ex~ não a prega com carinho e 
com amor? 

O Sr. Severino Vieira - Deixo tal empresa a V. Ex? 

O SR. CASTRO PINTO - Não a prego eu, porque ainda não disponho 
dos requisitos indispensáveis aos apóstolos: assumido esse empreendimento, só 
terei ensejo para me tornar mártir. 

O Sr. Severino Vieira - V. Ex? tem todos os requisitos indispensáveis aos 
apóstolos: talento, ilustração e facilidade de palavra. 

O SR. CASTRO PINTO- V. Ex? sabe que esta igualdade, que é um dos 
bens da Constituição, tem uma feição muito especial, sendo vista por diversos 
prismas. 

O Estado da Paraíba, por exemplo, tem lutado com uma infelicidade, a de 
não querer patronos estranhos às influências locais. Seus patronos têm sido 
obscuros e humildes mas esses têm sido tirados de entre os próprios políticos 
da localidade. 

E sabe V. Ex~, Sr. Presidente, sabem os meus ilustres colegas o que isto lhes 
tem valido? 

Nestes últimos quatro anos, enquanto se esgotava uma verba de 
1.000:000$, destinada a socorros públicos, o meu Estado não era contemplado 
na partilha, sendo certo, no entanto, que na Paraíba se morria de fome! 

Ao Estado da Paraíba chegaram, é verdade, 150:000$, mas estes oriundos 
de uma verba antiga, votada ao tempo em que era Governo o Marechal Floria
no Peixoto. 

Estas considerações visam a aproveitar a circunstância de estar quase em 
execução a pasta da Agricultura, para que os Ministros, venham eles da Bahia, 
de Santa Catarina ou de São Paulo, compreendam antes de tudo que são Minis
tros da Federação e não tenham, na distribuição dos favores constantes de ver
bas votadas pelo Congresso Federal, predileções, por mais justificadas que pa
reçam aos olhos de seus eleitores. 

Essa é a minha queixa, em nome do Estado da Paraíba, a terra sempre pre
terida, até em matéria de socorros públicos! 

Passemos à reclamação, que eu já ia iniciando quando comecei o meu dis
curso, uma reclamação contra os abusos de ordem administrativa. Parece-me 
que a linha divisória mais nítida entre o regime parlamentarista e o regime pre-
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sidencialista é que os Ministros, meros secretários, não fazem política, não de
vem fazê-la no regime presidencialista. 

O Sr. Severino Vieira - Não devem fazer, mas fazem. 

O SR. CASTRO PINTO- Mas não devem fazer, pelo menos nas pastas 
técnicas. 

O Sr. Severino Vieira- Pois, exatamente, os das pastas técnicas são os que 
mais fizeram política durante o Governo passado. 

O SR. CASTRO PINTO- Não aproveito o aparte de S. Ex~, porque não 
estou fazendo história. Mas o fato é que as pastas técnicas, a pasta da Indústria 
e Viação e a pasta da Agricultura não devem absolutamente intrometer-se na 
política, em bem da verdade, das instituições e do regime. Entretanto, a política 
dos Estados vem intervindo nos negócios afetos aos diversos Ministérios, desig
nando incompetentes para comissões ou trabalhos que interessam o bem públi
co, nomeando indivíduos sinecuristas, parentes e correligionários. Disso resul
tam, antes de tudo, a confusão e a instabilidade: engenheiros, embora compe
tentes, mas já habituados a certos serviços, os que fiscalizam estradas de ferro, 
são subitamente transferidos para o serviço de providências contra a seca; e 
aqueles que já entendem desses serviços são removidos para o de construção de 
portos, quando não são encarregados de algum trabalho geodésico, conforme a 
influência da política reinante nos Ministérios. 

Daí resulta a confusão e a instabilidade no pessoal e nos serviços. Basta di
zer que o Ministro que inicia no seu Governo uma série de medidas não encon
tra na continuidade de seus sucessores garantia para o êxito dessa ordem de tra
balhos públicos; outro Ministro vem com outras idéias, outros projetos, preo
cupado com o egoísmo natural dos Faraós, pois todos querem deixar a sua pi
râmide e, para fazer coisa nova, prejudicam a execução do que estava iniciado. 

A minha reclamação é contra a designação dos incompetentes, que desmo
ralizam serviços de interesse público, como esse de socorros; é contra isso que 
protesto perante todos os que são responsáveis diretos ou indiretamente pelos 
erros e abusos a que já me tenho referido. 

Apelo, portanto, para a honorabilidade da administração republicana, a 
fim de que se acabe nas pastas técnicas com o deplorável costume de fazer polí
tica. 

O Sr. Severino Vieira - Política, não, politicagem, porque política é pro
curar o interesse público. 

O SR. CASTRO PINTO -Politicagem, porque política é o que compete a 
todo e qualquer funcionário público, tendo em suas mãos uma partícula de au
toridade. 

Venho pedir que olhem para o destino do País. Não defendo somente a Pa
raíba. Defendo o País, sob o ponto de vista econômico e financeiro. Que não te
ria produzido aquele Estado sem os prejuízos constantes da seca? Quanto tere-
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mos perdido, quanto não tem diminuído a produção, porque o Governo do 
Brasil, desde o tempo da monarquia, não tratou de organizar sistematicamente, 
paulatinamente, um serviço que fosse melhorando e nos colocasse, sob esse 
ponto de vista, ao menos ao lado da Argélia, uma das possessões francesas. 

O Sr. Severino Vieira- V. Ex~ está discutindo muito bem. (Apoiados.) 

O SR. CASTRO PINTO - Mas será este o único prejuízo que redunda 
dessa omissão criminosa de nós todos, que temos uma responsabilidade, maior 
ou menor, na administração política do nosso país? 

Não. Quero referir-me ao homem, considerado como elemento econômi
co, que é o principal, mas como elemento prático e elemento étnico. 

Patriótico, porque as fileiras do exército estão na maioria constituídas pe
los filhos do Norte, esses mesmos para os quais peço o auxílio da Constituição, 
esses a que tem tocado especialmente a missão de defender o território nacional 
e a honra da sua bandeira. 

São eles que estão morrendo de fome! 

Quanto às considerações de ordem étnica, aqui no Sul pensa-se na salvação 
do País com a constituição de uma embaixada de ouro, que seja a vara de con
dão para a introdução de estrangeiros nas suas colônias, alegando-se que assim 
progrediram os Estados Unidos. Mas o elemento yankee foi assimilado r e não 
assimilado. No Brasil o elemento estrangeiro vai sendo assimilador, o que não é 
muito propício aos destinos da nacionalidade. 

É preciso que não deixemos morrer de fome esses homens que, por mais 
humildes, são essencialmente brasileiros. E' preciso que tenhamos dentro de 
casa· o elemento nacional, para assimilar o estrangeiro que venha concorrer 
para o progresso desta terra. 

O aparte do meu ilustre amigo, representante da Bahia, comunicando-me o 
entusiasmo de sua palavra, fez-me ir além do natural, na ocasião em que come
cei a falar. Pedindo me releve o Senado essa falta involuntária, concluo a minha 
despretensiosa palestra, fazendo votos para que, daqui em diante, se inaugure 
uma verdadeira política republicana, para a solução de vários problemas, entre 
os quais o de acabar com esta calamidade periódica, que é a infelicidade da mi
nha terra, que é a vergonha da República. (Muito bem! Muito bem! O orador é 
cumprimentado.) 
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EDUCAÇÃO 





Sessão de 20 de setembro de 1909 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, pedi a palavra para requerer à 
Mesa que faça incluir na ordem dos nossos trabalhos, o mais breve possível, o 
Projeto do Senado n9 51, de 1908, firmado pelo Sr. Dr. Érico Coelho. 

Aproveito a ocasião para fazer uma ligeira divagação. 

Atualmente, na Câmara dos Deputados, debate-se a questão relativa ao 
ensino público no País. Apesar do muito em que tenho a competência dos meus 
ilustres amigos e correligionários, que se ocuparam este ano da matéria, enten
do que ela não foi debatida de um modo consentâneo com a verdadeira orien
tação que deve presidir as reformas relativas ao ensino público. 

Primeiro que tudo, desejo referir-me, com particular instância, a um proje
to de iniciativa do ilustre e competente representante do Estado de Minas na 
Câmara dos Deputados, o Sr. Dr. José Bonifácio, dispensando o exame de ma
dureza, em certos e determinados casos, e especialmente às pessoas que preten
derem cursar as academias de ensino superior. 

Ora, nós sabemos perfeitamente que a madureza não é, como a entendem 
os ilustres Deputados que tomaram parte no debate respeitante à matéria, este 
ano, o conjunto integral de conhecimentos mais ou menos assimilados de um 
modo mnemônico, obrigando o examinando a dar conta simultaneamente de 
um preparo que, de modo algum, se compadece com a inteligência nessa idade. 

O Sr. Alfredo Ellis - Nem os próprios professores poderiam fazê-lo. 

O SR. CASTRO PINTO - Parece que não faço injustiça nenhuma aos 
membros do magistério público e particular de meu país, dizendo que não há 
nenhum deles que saiba todas as matérias constantes do programa do curso gi
nasial, de modo que possam fazer em uma dada época exame de todas elas. 

O Sr. Alfredo Ellis - É a verdade. 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, a madureza de difícil torna-se 
inviável, inexeqüível, porque compreendemos a madureza de modo errôneo, 
sob o ponto de vista mnemônico, como a integral memorização de conhecimen
tos vários, quando deve ser sob o ponto de vista lógico, isto é, dos métodos, a 
síntese das idéias gerais. Deste modo pode-se ensinar todas as matérias constan
tes do programa, recordando-se as noções gerais dos exames findos, de forma 
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que o estudante no fim do curso possa, não digo sabê-las todas, mas ter delas a 
assimilação orgânica, podendo orientar a sua inteligência amadurecida para os 
estudos mais elevados, tornando-se apto para cursar o ensino superior. 

Madureza quer dizer, nesta acepção estrita e verdadeira, o estado de espíri
to do aluno que está preparado para cursar medicina, direito ou engenharia. 
Isto não quer dizer que o estudante deva ter presentes todas as lições mais ou 
menos confiadas à sua memória pelo pior de todos os métodos, que é o método 
mnemônico. 

O que devemos é sobretudo chamar a atenção do Governo para que a ma
dureza, em vez de ser impugnada como está sendo na Câmara dos Deputados, 
aliás por espíritos brilhantes e competentes, se torne uma instituição que não 
nos faça descer mais do nível que devemos guardar na cultura geral dos povos 
ocidentais. 

A educação de negativa e material deve-se fazer positiva e formal. 

Extinguir a madureza, o que importa o mesmo que dispensá-la aos candi
datos ao ensino superior, é regressarmos à anacrônica e desmoralizada edu
cação dos preparatórios, simples aquisição de conhecimentos acumulados par
celadamente, sem nexo lógico, em épocas muitas vezes tão distantes que entre 
os primeiros exames e os últimos a lacuna da memória é absoluta. 

Ao contrário, pela madureza, feita pelos métodos científicos de acordo 
com uma racional classificação das disciplinas estudadas, a educação é o desen
volvimento do espírito, é mais do que a simples instrução, é a cultura habilitan
do o aluno a pensar, a fazer uso regular das suas faculdades intelectuais. 

A madureza deixa de ser um óbice e um espantalho e faz-se um atrativo e 
um progresso fácil. 

Outra reforma, e esta ainda de mais curiosa espécie, é a que devemos à pie
dade do representante de Minas, o Sr. Manoel Fulgêncio, que ainda este ano 
apresentou um projeto concedendo aos estudantes, a quem faltem dois prepara
tórios, licença para poder fazê-los, habilitando-se assim a entrar nos cursos su
periores. É a ressurreição do morto, é a volta ao passado, a sobrevivência de um 
sistema que exalou o seu último suspiro. 

Lembro-me bem de um conto de Coelho Netto, intitulado, creio, "Os Ve
lhos"- em que a ingenuidade de uma pobre velha guardava o cadáver do ma
rido, supondo velar a cabeceira de um enfermo, por lhe ter o defunto recomen
dado em vida que, sendo ele sujeito à catalepsia, não fosse enterrado por enga
no, por aparência, apenas, de morte. 

O cadáver entrando em estado de putrefação comprometia a saúde da viú
va e a dos vizinhos, pestilenciando o ambiente; e a piedosa criatura insistia em 
guardá-lo insepulto. É o que se está dando com o regime dos parcelados. 

O ilustre representante de Minas, arrastado pelo seu ótimo coração, impe
de que seja de uma vez para sempre inumado um cadáver que está pestilencian-
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do o regime escolar, obstando a que, de vez, entremos em uma era nova e rege
neradora. 

Já fechamos definitivamente a quadra anárquica dos preparatórios; e ain
da, depois de encerrada, após repetidas prorrogações de favor, vamos dar uma 
prorrogação mais para fazer preparatórios àqueles a quem faltarem apenas dois. 

O exame de preparatório, atualmente, não só é uma concessão discricio
nária que não está de acordo com a nossa coerência de legisladores ... 

O Sr. Severino Vieira - Apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO- ... como vem perturbar o regime escolar. Ora, 
em vez de um projeto de simples empirismo ... 

O Sr. Severino Vieira - Que é reproduzido todos os anos. 

O SR. CASTRO PINTO- Justamente, que é reproduzido todos os anos. 
Nós não podemos estar a atender constantemente aos interesses daqueles a 
quem esta medida possa servir. Em vez de um projeto empírico, absoluto em 
seu dispositivo, arbitrário em seus favores, devemo-nos voltar para o Projeto 
n9 51, de 1908, do Sr. Érico Coelho, que envolve a questão propriamente de en
sino ... 

O Sr. Severino Vieira - Apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO - ... como uma questão constitucional, e uma 
questão de progresso, de orientação filosófica e de critério pedagógico. Apro
veitando o aparte que há dias me deu o honrado representante da Bahia em dis
curso que proferi sobre outro assunto, dizendo que o Congresso não faz politi
cagem, mas faz política, e querendo agora afirmar a minha solidariedade com 
este modo de pensar, devo, a propósito da verdadeira reforma constitucional do 
ensino, declarar que a verdadeira política do Congresso atualmente, aquela que 
deve estar a cavaleiro de todas as outras, é a política em favor da Constituição, 
em favor da sua verdadeira inteligência, em prol da sua legítima influição, a 
bem do seu natural alcance, de que se afastam propositalmente os que não 
amam a nossa lei fundamental... 

O Sr. Alfredo Ellis - E não a executam. 

O SR. CASTRO PINTO- ... quando eu, Sr. Presidente, estou, convenci
do de que a nossa Constituição atende a todas as necessidades e aspirações de
mocráticas ... 

O Sr. Arthur Lemos- Apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO - O projeto do fecundo e inteligente espírito de 
Érico Coelho vem atender a necessidades de ordem moral, política e constitu
cional. 

Este projeto estabelece o ensino livre. 

O ensino livre e leigo. Mas como ensino leigo? 
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Se quisermos recorrer aos comentadores da nossa Constituição, e além e 
acima deles à própria estrutura da lei, vemos que a sua dogmática, a melhor 
dogmática do nosso sistema de direito público positivo, se baseia em uma quá
drupla divisão: preceitos, que se observam bem ou mal na prática; princípios, 
que se seguem ou se sofismam na evolução institucional da República; promes
sas, que se vão adiando conforme as circunstâncias; e utopias, no sentido com
tiano, de ideais apontados à rota de nosso progredir através das dificuldades 
opostas à realização perfeita da democracia moderna. 

Preceitos, quando, por exemplo, a Constituição estabelece, no seu art. 22, 
o subsídio para os Deputados e Senadores. Parece-me que neste particular ain
da não houve, em nosso país, nenhuma infração, o que, infelizmente, não se dá 
e de modo idêntico, com outros preceitos estabelecidos em outros artigos. 

Princípios - a independência e harmonia dos poderes como vem estabele
cido no art. 15. 

Neste artigo há uma tese que se presta à discussão, com mais ou menos la
titude no que respeita à independência dos poderes políticos, ora sacrificada 
esta à harmonia dos mesmos poderes, com a preponderância do Executivo, ora 
impondo-se a independência, em detrimento da harmonia, com a preponderân
cia do Congresso. É o art. 15 em sua essência uma das peças mais importantes 
do mecanismo da Constituição, dando sempre lugar à vultosa questão de saber
se até onde vai a linha divisória da harmonia dos poderes, até onde vai a da in
dependência deles. 

É este um dos segredos da nossa Constituição, de maneira que a interpre
tação do aludido artigo não redunde acaso na ditadura do Executivo, nem nos 
excessos do Legislativo, nem na prepotência do Judiciário. 

Eis por que eu dou ao dispositivo citado a denominação de princípio. 

Como exemplo de "promessas", na Constituição, reporto-me ao seu art. 
72, ~ 24. 

Os modernos escritores do Direito referem-se a uma espécie de interpre
tação que eles chamam progressiva. Em vez da lei ficar petrificada, como fóssil, 
impassível à ação do tempo, de quatro ou seis séculos atrasada, ela progride, ela 
se adapta às condições mesológicas de épocas ulteriores, de conformidade com 
as aspirações, as idéias, os sentimentos do meio social em que a mesma lei tem 
de ser aplicada. 

Mas, há uma outra interpretação que os escritores desconhecem e que no 
Brasil se pratica: é a regressiva, é a interpretação para trás. 

No que diz respeito, Sr. Presidente, à liberdade profissional consagrada 
nesse art. 72, ~ 24, nós temos interpretado regressivamente, reacionariamente, 
para trás, talvez pelo influxo ancestral das ordenações do Reino. 

E note V. Ex~ que eu não sou tão progressista que queira, Sr. Presidente, o 
radicalismo igualitário dos charlatães e leguleios, neste ponto, a última palavra; 
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mas entendo que também não devemos fechar os olhos à letra da Constituição, 
à qual repugna toda e qualquer espécie de privilégio. 

Por que estabelecer-se privilégio para o bacharel, para o médico, para o en
genheiro, de modo que só eles possam exercer essas profissões, muitas vezes em 
detrimento dos enfermos e com prejuízo das partes? 

Isto, Sr. Presidente, é retrogradarmos ao regime anterior a 1889. 

Que nos aconselha o espírito da Constituição? Que estabelece ela? 

A liberdade profissional... 

O Sr. Alfredo Ellis - Com responsabilidade. 

O SR. CASTRO PINTO- Com responsabilidade. Ninguém pode curar, 
ou exercer a arte de curar, senão mediante umas tantas condições que a lei esta
belece. 

O Sr. Meira e Sá- Infelizmente o princípio da responsabilidade entre nós 
é quase um mito, principalmente quando se refere a qualquer dos representan
tes do Poder Público. 

O SR. CASTRO PINTO - Este aparte pronunciado pelo honrado Sena
dor, com a calma que o caracteriza ... 

Ainda se fosse meu, estaria desculpado, porque eu sou um nervoso. 

O Sr. Severino Vieira- V. Ex~ não é um nervoso, é um entusiasta das suas 
convicções. 

O SR. CASTRO PINTO - Parece que sou. Aceito o elogio, porque, mo
déstia à parte, sou um convencido das minhas idéias. 

A liberdade profissional, com a responsabilidade correspondente, 
ressalvando-se os vitais interesses da comunhão social, assenta no ensino leigo. 
E ensino leigo, na acepção mais lata do vocábulo, é uma utopia. 

A Constituição tem esta utopia no sentido científico e técnico da palavra, o 
ensino leigo. 

Realmente a liberdade profissional sem ensino leigo é uma incongruência. 

Os §§ 24 e 6<~ da Constituição completam-se. Pode exercer qualquer profis
são todo aquele que se mostrar habilitado com a prova de capacidade especial e 
técnica, feita perante os competentes: o médico, perante as escolas de medicina, 
o engenheiro, perante as escolas de engenharia, etc. Mas essas escolas não de
vem nem podem, segundo a Constituição, fundar-se em uma organização que 
não seja inteira, absolutamente leiga. 

E como devemos entender o ensino leigo? Do modo por que o entende a 
França anticatólica, em luta com o Papado? 

Do modo por que o querem os sectários anticató1icos, inimigos arregimen
tados do clero? 
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Não, porque ensino leigo não é só aquele que deixa de ser ministrado pelos 
padres. Ensino leigo é a liberdade que cada um tem de ensinar conforme as suas 
convicções religiosas, filosóficas ou científicas. 

O Sr. A. Azeredo- Nem é verdade que no Brasil o ensino ministrado pe
los padres seja considerado como infringindo o caráter constitucional de leigo, 
porque os seus colégios são equiparados e válidos os exames neles verificados. 

O SR. CASTRO PINTO- Reproduzo aqui, Sr. Presidente, uma conside
ração que já fiz na Câmara dos Deputados. 

Leigo quer dizer livre, na acepção do legislador constituinte do Brasil. 

Se não fosse assim, leigo não seria também o ensino ministrado pelos mate
rialistas. É o próprio Augusto Comte, o Chefe da Escola Positivista, o mestre 
dos positivistas, que andaram a alardear a constituição de normas sugestiona
das por essa escola, é o próprio Augusto Comte que, em mais de um trecho de 
sua grande obra, nega o caráter de leiga à ciência acadêmica, ao cientismo pe
dantocrático desses metafísicos às avessas, como são os materialistas, os monis
tas, os criticistas etc. 

Se o católico não deve ensinar, se o padre católico atenta contra a laicidade 
do ensino público, o materialista, o spenceriano, o discípulo de Haeckel, estão 
no mesmo caso. 

Qual o ramo de ciência em que se pode respeitar essa laicidade, como a en
tendem os espíritos amoldados à reação francesa, isto é, à absoluta indiferença 
religiosa, filosófica, na explicação dos assuntos? 

Jú não quero falar da física, onde temos hoje a doutrina de Gustave Le 
Bon; a respeito da luz catódica, chegando a negar o princípio de Lavoisier, 
modificando-o por este outro: não se cria, mas alguma coisa se perde na nature
za. Não quero falar do Darwinismo, que é uma religião como qualquer outra; 
não quero referir-me ü sociologia, onde a agnóstica reveste o caráter religioso 
com Spencer. Falo das matemáticas. 

Todos nós devemos lembrar-nos do livro do falecido Ottoni, que tanto 
honrou esta Casa. 

Aí, definindo-se paralelas, afirma-se que elas se encontram no infinito for
mando um ângulo nulo. Perdoe-me, V. Ex~, a digressão, que parece acadêmica 
e talvez pretensiosa. 

O infinito tem duas acepções: tem a acepção metafísica e a acepção dada 
?or Augusto Com te, que, não sendo para todos autoridade em muita coisa, é, e 
Incontestável, a maior autoridade na ciência das matemáticas. 

Por essa escola, a noção positiva de infinito consiste na ausência do conhe
ciment~ da nossa parte, quanto ao espaço e quanto ao tempo, além de certos li
mites. E uma noção negativa. O infinito só existe, subjetivamente, no nosso 
espírito, limitado, diante do ilimitado. 
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Para os metafísicos, e eu emprego o termo em sentido mais compreensivo, 

0 infinito existe objetivamente, é um_ ser, independente no nosso eu. 

Sr. Presidente, não está aí, em uma simples definição da geometria elemen
tar, uma divergência que necessariamente implica a manifestação da crença fi
losófica, teológica ou n~10, pouco importa, mas uma divergência que não se po
de resolver para um lado ou para o outro, sem infringir a laicidade absoluta, 
atualmente apenas exigida contra os professores que fazem parte do clero? 

co ... 

Permita-me o Senado continuar esta apreciação. 

Voltemos à definição de Ottoni. 

Formar um ângulo nulo parece-me que é um conceito ainda mais metafísi-

O Sr. Alfredo Ellis - Do que o próprio infinito. 

O SR. CASTRO PINTO- ... do que as categorias de Aristóteles, do que a 
quádrupla raiz da razão suficiente de Shopenhauer; é talvez mais metafísica do 
que essa questão de acumulações, que é a mais metafísica de todas as questiún
culas gramaticais do nosso Direito Constitucional. 

Já vê V. Ex~ que a laicização do ensino pode ser infringida perfeitamente 
por um professor de matemúticas. 

Leigo, portanto, Sr. Presidente, quer dizer livre, e para atender a essas duas 
grandes necessidades, da liberdade profissional e do ensino livre, esse projeto, 
com algumas modificações, no sentido mais liberal, mais constitucional, é uma 
das questões mais importantes, mais atuais, mais dignas de nossa atenção e de 
nosso estudo, de todas que podem preocupar o espírito nacional. 

Com este projeto institui-se a Universidade. Antes de tudo, sob o ponto de 
vista didático, convém instituir por meio de um curso livre e facultativo, inter
mcdiúrio, a dependência entre faculdades em que se estudam medicina, direito 
etc. A Universidade, cujo regime foi restabelecido na França, pela Lei de 10 de 
julho de 1896, e que tanto honra o ensino na Alemanha, a Universidade vem 
preencher essa lacuna·- de ordem didática, a bem da cultura enciclopédica do 
corpo docente, de maneira que haja sempre um curso livre dos professores de 
medicina aos alunos de direito, engenharia etc., e um curso, também facultati
vo para o ensino sintético dos alunos de engenharia etc. E a prova das vanta
gens desse sistema, em que se dilatam e se completam os estudos privativos de 
cada escola, temos em Montpellier, um exemplo animador, em Montpellier, 
onde o mais eminente dos professores de psicologia mórbida, Grasset, instituiu 
um curso dos mais fecundos com a obra Introduction PhysioloRique à !' étude de 
la philosophie. 

Só com a Universidade se pode prover a essa necessidade de modo que um 
estudante de Medicina ouça do lente de Direito noções sem as quais não pode 
ser para todos os efeitos, na sociedade, o que deve ser um médico; e o estudante 
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de Direito OLH,;a do lente de Medicina noções sem as quais não poderia ser um 
juiz para todos os encargos inerentes à sua nobre missão. 

Só a Universidade pode preencher essa lacuna, sensível na educação brasi

leira. 

Agora, encarando o projeto sob o ponto de vista constitucional, ~ pre~iso 
reconhecer que só se pode instituir o ensino livre com a criação da UmversJda
de, criando primeiro a personalidade jurídica ... 

O Sr. Sel'erino Vieira - Apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO - E para atingir esse desideratum, para termos, 
no Brasil, o que se chama a personalidade jurídica, o Estado deve, antes do 
mais, contribuir com o necessário para um patrimônio, dando às universidades, 
desde já, os edifícios, os laboratórios, o mobiliário, tudo, enfim, que sendo o 
material necessário para o ensino, pertença até hoje ao Governo. 

O Sr. Severino Vieira - Todos os recursos. É uma idéia pela qual eu me 
bato desde muito ... 

O SR. CASTRO PINTO- V. Ex~ tem em mim um companheiro embora 
sem prestígio ... 

O Sr. Severino Vieira - Não-apoiado; de grande prestígio. 

O SR. CASTRO PINTO- ... disposto a trabalhar até onde chegarem os 
meus esforços. 

Dizia eu que, com a personalidade jurídica baseada em um patrimônio de 
gestão ainda mais livre do que no próprio projeto, nós instituímos uma entida
de que saberá, dentro dos limites das leis e da Constituição, de acordo com o 
pensamento do projeto, agir autonomicamente, dirigir-se por si. 

o projeto tem certas restrições que não estão de acordo com o meu modo 
de encarar a questão. Ele faz com que continue a dependência do ensino nas 
universidades para com o Governo Federal ou Estadual. é a desgraça da pró
pria instituição. É o germe da sua morte na sua própria criação. 

Deve haver absoluta independência didática, autonomia completa do ensi
no, sob a verdadeira fiscalização, e essa fiscalização limita-se simplesmente asa
ber como é gerido no estabelecimento o patrimônio que o Governo lhe concede 
e se há infrações notáveis às leis e à Constituição. 

Há uma troca de obrigações, um contrato bilateral entre o Governo e a 
Universidade. De um lado, o favor do Governo com o patrimônio, do outro la
do, a observância de certos princípios por parte da Universidade. 

O Sr. Alfredo Ellis - Como se faz nos Estados Unidos. 

O SR. CASTRO PINTO- Qual a função desse fiscal? Multar no caso de 
graves infrações, quando o estabelecimento não esteja de acordo com a lei em 
que for convertido o projeto. 
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Vendo o fiscal que, pela reincidência, o estabelecimento está-se desvirtuan
do, quer perante a própria lei e quer perante a própria Constituição, comunica 
à autoridade competente para que o Congresso lhe retire os favores, continuan
do, porém, o estabelecimento a funcionar apenas com a privação do patrimô
mo. 

Se, porém, ao exercício de suas prerrogativas, o estabelecimento se põe ao 
serviço não só do sectarismo ou da propaganda religiosa, não só da religião ca
tólica como de qualquer outra, que não seja compatível com a liberdade espiri
tual, se tem uma feição socialista, se põe em perigo a causa pública, se vem de 
encontro à verdadeira organização escolar, como o exige o espírito da nossa 
Constituição, cabe ao Ministério Público agir de modo a ser cassada absoluta
mente a esse estabelecimento a faculdade de propagar o ensino contrário à 
Constituição. É a liberdade como a compreendo, dentro da ordem constitucio
nal. 

A liberdade está inteira, absoluta, na autonomia didática. O professor de 
Biologia pode ensinar como quiser: por Moisés, por Darwin ou por Augusto 
Com te. 

O Sr. Severino Vieira - V. Ex? está pregando verdadeira doutrina consti
tucional, e tem aqui companheiros de primeira ordem, no honrado Senador por 
São Paulo, no meu distinto amigo Senador por Mato Grosso e em muitos ou
tros. 

O Sr. Francisco Glicerio - A respeito do assunto, há na Câmara projetos, 
desde 1895. 

O SR. CASTRO PINTO- Inaugurado o regime da absoluta e inteira au
tonomia didática, cada um ensinará como quiser e como entender. Assim tam
bém o médico curará como quiser. .. 

O Sr. Alfredo Ellis - De acordo com o doente. 

O SR. CASTRO PINTO - ... de acordo com o doente e sob a sua respon
sabilidade. 

Entretanto, se com esta e com outras reformas necessárias que advogo nes
ta tribuna, se em conjunto ou de qualquer maneira perigar o grande princípio 
consagrado pela nossa Constituição, caberá, como disse há pouco, ao Minis
tério Público, à própria Câmara, ao Deputado, ao Senador e ao próprio Gover
no proceder como as circunstâncias o exigirem. 

A Constituição vive através dos costumes, torna-se efetiva na dedicação 
dos homens. A sua letra e o seu espírito estão na liberdade, não pode ser o 
claustro fechado às mais nobres aspirações do povo brasileiro, que é a plena e 
absoluta liberdade de pensamento, incompatível com os ciúmes postivistas ou 
maçônicos a respeito do catolicismo ou vice-versa. 

Autonomia didática, reclamo-a eu, definindo assim o único modo do ensi
no leigo, a que dei a classificação de utopia. 
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Falo em utopia no sentido técnico, como o entende Augusto Comte: aquilo 
que não podemos realizar desde já e é, entretanto, o objetivo remoto que vai 
disciplinando a nossa vontade, rumando a ação do homem para o ideal cada 
vez mais próximo. 

Mais tarde, quando o Brasil estiver com outras noções de cultura, a liber
dade profissional e o ensino leigo serão dois postulados que não precisarão ser 
lembrados para se tornarem realidade. Isto é o que se dará com a interpretação 
progressiva de um princípio de lei. 

O art. 72, ~ 69, deve ser interpretado entre os dois extremos: nem a interpre
tação demasiada dos radicalistas, nem a interpretação dos reacionários, que só 
entram na Constituição com intuitos aparentes de interpretação para perdê-la e 
não para a servir. 

Dirá alguém como objeção: mas, se o ensino é livre, se as universidades de
vem ser autônomas didaticamente, a fim de se dar um sentido racional e eqüita
tivo à expressão - ensino leigo, pela devida observância dos princípios saluta
res da Constituição, como advogar a intervenção do Governo na vida das uni
versidades desoficializadas? O orador não reconhece que a missão do Governo, 
a missão do Estado, não é instruir? 

Estou de acordo com a doutrina que não admite o Estado ensinando; mas, 
não sou nem dogmático nem absolutista em doutrina alguma. 

Não cabe ao Governo propagar a instrução. A este respeito há de permitir 
o Senado ainda uma digressão. 

Gosto de filosofar. Alguns filosofam, porque sabem; outros, porque não 
sabem. É com a minha ignorância que filosofo. (Não-apoiados.) 

Em vez de estudar a Constituição no que se passa nos Estados Unidos, 
como se estivéssemos nas mesmas condições do yankee, em vez de fazer esse es
tudo, que é, its vezes, por absorvente e sistemático, perturbador, quando não é 
iníquo e impertinente em muitas hipóteses do nosso meio, eu recorro à medi
tação. Meditando, vejo que o Estado tem quatro funções, três diretas, que são: 
a administrativa, a governamental e a política; e uma, indireta, a cultural. 

É o Estado, como se depreende da Constituição de 24 de fevereiro. 

Para não me estender em doutrina, recorro à Ordem do Dia que é a fonte 
mais próxima do debate, na ocasião, e vejo que, por influência de um dos ho
mens superiores da República, nós contribuímos para que o Estado no Brasil 
preencha indiretamente essa missão cultural, isto é, de propagar a instrução. 
Parece que é por influência desse espírito superior, que é o Barão do Rio Bran
co, que nós vamos votar um crédito em ouro para subsidiar uma comissão que 
vai a Montevidéu representar a mocidade acadêmica brasileira. 

Eis o Estado na sua missão cultural legítima, de acordo não só com a defi
nição que temos de Estado, segundo os mais autorizados pensadores da época, 
senão de acordo com a legislação orgânica do Estado no Brasil. 
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O Estado não ensina, promove a vulgarização do ensino. 

Não precisamos manter os colégios de ensino secundário, que só servem 
para dar lugar ao maior escândalo que tem havido na administração deste país 
-aos equiparados, a indústria suspeita de conferir diplomas a quem melhores
tiver de acordo com os interesses pecuniários dos diretores, honrosas e poucas 
exceções a fazer. 

O Estado subvenciona a propagação do ensino, como, de acordo com o 
art. 35 da Constituição, auxilia, anima, promove a imigração, a agricultura, a 
indústria e o comércio; porque é esta a sua função cultural, atribuição indireta, 
ao contrário de suas prerrogativas quando administra, governa e faz política, 
por serem estas últimas funções de ordem direta, próprias do Estado. 

Ora, subvencionando, contribuindo com os cofres públicos para a maior 
expansão do ensino, o Estado não pode deixar de intervir na vida das insti
tuições livres e autônomas assim auxiliadas. 

Não é só este o motivo da intervenção limitada, circunscrita, quase negati
va, do Estado em matéria de ensino. 

Como a higiene, o ensino afeta relevantemente à ordem e ao progresso na 
sociedade. 

Como deixar de interferir o Governo do País em assunto cuja máxima im
portância deu à nossa bandeira um lema que ninguém contesta, como a con
dição sine qua non de uma sociedade política? 

Intervindo no ensino, o Estado, repito, preenche uma atribuição indireta, 
mas uma atribuição que ninguém lhe pode contestar. 

É desta maneira, Sr. Presidente, que o Estado, isto é, que o Governo, 
preenche a sua função cultural; é desta maneira, como se vê da matéria a que 
me referi, fazendo parte da ordem dos nossos trabalhos de hoje. 

É desta maneira que o espírito lúcido, reto, sólido, preparado e digno de 
Érico Coelho atende e se volta para o problema, procurando resolvê-lo de acor
do com a nossa Constituição, isto é, estabelecendo o regime das universidades, 
em vez de procurar levantar este lázaro, tantas vezes ressuscitado, que são os 
exames parcelados, pedidos pelo representante de Minas, muito digno do nosso 
respeito, cujo nome peço vênia para declinar, Sr. Manod Fulgêncio, que parece 
querer amparar com o legítimo prestígio de seu nome honrado uma causa rea
cionária, como se fosse o patriarca dos parcelados. 

Vindo da monarquia com a responsabilidade de um nome respeitável, 
como um dos homens mais sérios e mais dignos do Brasil, S. Ex~ deu ultima
mente para cobrir com a piedade do seu coração, com as suas qualidades afeti
vas notórias e louváveis, os exames parcelados, fazendo assim mal, não só ao 
País, como aos próprios interessados ... 

O Sr. Severino Vieira - Apoiado, principalmente aos rapazes. 
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O SR. CASTRO PINTO - ... concedendo-lhes faculdade de fazer agora 
mais dois exames, que, por esquecimento, deixaram de fazer, e nos quais natu
ralmente não serão reprovados, porque dirão: são só estes dois que faltam, com 
as lamúrias que todos sabemos ... 

O Sr. Severino Vieira - Seria melhor dispensá-los destes preparatórios. 

O SR. CASTRO PINTO - É destes assuntos que o Senado deve trazer 
para a ordem dos trabalhos a discussão, tão própria deste recinto, para, de 
acordo com a sua instrução e as luzes de seus membros, ocupar-se de questões 
que não sejam questões parlamentaristas, como a das candidaturas. 

É esta a verdadeira política que devemos fazer; e, se fosse possível um ape
lo do mais humilde dos representantes da Nação (não-apoiados), eu pediria que 
a Câmara dos Deputados e o Senado encerrassem para sempre a discussão des
se escabroso tema de candidaturas e outros, a fim de que, na hora do Expedien
te, fizessem a política dos princípios democráticos, como fiz, por exemplo, a 
respeito das acumulações, contra o ato do Presidente da República, a quem ren
do, da tribuna do Senado, a devida homenagem, declarando que, desde 1889, 
foi o cidadão que com mais intuição republicana ocupou a cadeira de Presiden
te da República. 

Fazendo este elogio, quero afirmar a minha isenção de espírito para sus
tentar que, com o decreto de 12 de agosto, S. Ex~ infringiu não só os preceitos 
constitucionais, como também não foi muito generoso para conosco, invadindo 
as nossas atribuições privativas. 

O Sr. Severino Vieira - Neste ponto, não apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO- É esta a política que devemos fazer, a pretexto 
de qualquer coisa, preenchendo a hora do Expediente, segundo os próprios ter
mos do Regimento, acentuadamente no seu art. ··91. 

É a política dos princípios, e não a do personalismo; a política, isto é, a dis
cussão do que interessa à República e não aos partidos, do que importa à causa 
da comunhão nacional e não ao que afeta simplesmente aos indivíduos, aos 
grupos, aos partidos. 

A política que gira em torno à inteligência que se deve dar aos princípios 
da Constituição é a mais alta, nobre e fecunda, que nos primeiros tempos de 
nossa evolução republicana devemos fazer. 

Acham-se neste caso as questões de liberdade profissional e do ensino lei-
go. 

É esta a política que nos permite fazer o Regimento; nós podemos fazer 
política, mas política no sentido republicano· e presidencialista. 

O Sr. Severino Vieira - Como V. Ex~ o está fazendo agora. 

O SR. CASTRO PINTO- Embora sem a autoridade precisa, mas com a 
orientação de quem quer acertar. 
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Peço a V. Ex~, Sr. Presidente, que, perdoando-me estas digressões, com as 
quais quis fazer política a meu modo, faça incluir na Ordem do Dia o projeto a 
que me tenho referido e bem assim o outro sobre liberdade profissional, ambos 
da autoria desse ilustre representante do Estado do Rio de Janeiro, a quem não 
me canso de fazer os elogios que merecem os espíritos que se orientam por si 
mesmos. em questüo de patriotismo e fé republicana. 

Tenho concluído. (Muito bem! Muito bem! O orador é vivamente cumpri
mentado por seus colef(as.) 
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Sessão de 18 de agosto de 1909 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, venho ocupar a atenção do Se
nado, apenas para uma pontinha de conversa, sem forma e sem figura de dis
curso, nem de folhetim tampouco. 

V. Ex~ sabe, como é notório, que, depois da última sessão, no memorável 
debate a propósito do caso do Rio de Janeiro, seguiu-se um domingo, um dia 
santo, que nossos hábitos de católicos nos fazem guardar, e dois dias necrológi
cos, em que não me coube, com uma certa satisfação, retificar uns tantos apar
tes ao discurso que, nesta Casa, pronunciou sobre o mesmo assunto o ilutres re
presentante do Espírito Santo. 

Sr. Presidente, não tenho vaidades de orador ... 

O Sr. Alfredo Ellis- V. Ex~ o é. 

O SR. CASTRO PINTO- Muito obrigado a V. Ex~ ... nem presunções de 
juriscunsulto, e se realmente, sobre assuntos em debate aqui no Senado, tivesse 
idéias justas, precisas e claras, como aquelas que, sábado último, expôs com 
tanta autoridade o outro honrado representante do Espírito Santo, num dos 
mais memoráveis discursos que temos ouvido na presente sessão, eu me desva
neceria com esta honra, concorrendo assim, com as poucas luzes de que dispo
nho, para o esclarecimento das matérias e para conduzir o voto indeciso de al
guns colegas meus - hipótese aliás pouco provável. 

Há apartes no discurso a que me refiro, que são verdadeiros disparates. 

Parece, por eles, que eu me dou a liberdade de cultivar a musa nefelibata, 
em matéria de Direito Constitucional. 

É verdade que neste assunto sou fantasista. 

O Sr. Severino Vieira- V. Ex~ não precisava justificar-se, bastava retificar 
o engano em que o envolveram os encarregados do apanhamento dos debates. 

O SR. CASTRO PINTO- Antes de prosseguir, Sr. Presidente, quero fa
zer uma referência das mais oportunas. De maneira nenhuma atribuo a respon
sabilidade destes apartes, quer ao ilustre corpo de taquígrafos, tão competente, 
tão hábil, como o que trabalha nesta Casa, quer aos redatores dos debates, ou à 
Imprensa Nacional. 
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Nós sabemos, com a prática que temos deste serviço, que a responsabilida
de é difusa a este respeito: há o orador que fala, os apartes que se cruzam, o ta
quígrafo que apanha na ocasião o trecho pronunciado pelo orador, o redator 
dos debates, o escrevente, a Imprensa Nacional, o tipógrafo e o revisor. Mas 
qualquer que seja a responsabilidade, ainda que devolvida para coisas e não 
para homens, não posso aceitar a responsabilidade desses apartes. 

Vai ver V. Ex~ como um desses apartes está reduzido: 

"E se o Poder que quer legislar for incompetente, de que serve a sanção? A 
lei não tem o seu momento escrito na sanção." 

Empreguei - momento -, perdoe V. Ex~, Sr. Presidente, que, nesta con
versa sem galerias, sem assistência de povo, que eu diga, que às vezes tomo a li
berdade de usar, um pouco forçadamente, da tecnologia de professor. 

Empreguei a expressão- momento- não no sentido de- fração de tem
po - mas de acordo com a publicística alemã, que significa - elemento pri
mordial, conceito; nem na figura delituosa, como seja, por exemplo, o furto, ti
rar para si ou para outrem uma coisa alheia, móvel, contra a vontade do seu do-
no. 

Eis diversos elementos do momento, um dos quais deve ser o elemento pri
mordial. Um momento quer dizer o conceito, quer dizer o elemento, na figura 
delituosa ou de qualquer outro conceito. Assim disse eu: - a lei tem seu mo
mento -lembro-me bem do adjetivo que empreguei na ocasião,__ na sanção ... 

Não sou tão parvo em Direito Constitucional que não saiba que a lei tem o 
seu momento- devia dizer melhor-, tem o seu momento dominante nas pró
prias casas deliberantes, nos próprios corpos deliberativos. 

Assim o momento dominante da lei é a discussão e a aprovação numa só 
Casa ou em ambas, se houver o sistema bicamerário. 

Não podia eu dizer absolutamente que, momento, isto é, o elemento pri
mordial, característico, específico de uma lei, estivesse na sanção. 

Estranhei a teoria do ilustre representante pelo Espírito Santo, dizendo -
não, não é possível que o debate só resolva pela posição que o Presidente doEs
tado do Rio guarde a respeito da questão, porque a lei não tem o seu momento 
dominante ou exclusivo na sanção. 

Sei que a sanção entra como elemento de formação da lei. É verdade que o 
Chefe do Poder Executivo, conforme os princípios do sistema que regem o Di
reito Público, num dado país, tem na sua sanção um dos momentos de for
mação da lei; mas nem é um momento exclusivo nem é um momento dominan
te. Momento dominante é o da aprovação do projeto em ambas as Casas, e tan
to assím é que a lei pode, em certos casos, independer da sanção, e, em outros, 
ser promulgada, apesar da não-sanção, se, passados os dias do prazo constitu
cional, o Presidente não vier positivamente, expressamente com o seu veto ou 
sanção. 
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O outro aparte é o seguinte: 

"O SR. CASTRO PINTO - V. Ex~ está laborando em uma ficção de 
princípios ... " 

O que é ficção de princípios, Sr. Presidente!? Podia ser que eu, num mo
mento de alta abstração parlamentar, tivesse deixado escapar impulsivamente 
essa frase - ficção de princípio - mas o que eu disse foi - petição de princípios. 

Como S. Ex~ partia da própria legitimidade da assembléia para chegar à 
conclusão de que não cabia a interpretação no caso do Rio de Janeiro, eu disse 
- "É uma questão probantur. V. Ex~ labora numa petição de princípios". Vício 
de lógica, em virtude do qual a pessoa quer provar a própria causa, partindo 
dela mesma. 

Afinal, é uma questão de vaidade e não pedi a palavra para trazer ao deba
te parlamentar uma aparte dado em uma sessão passada se não quisesse, aqui, 
no Senado sub repititio, aproveitar o ensejo de voltar ao assunto, mas voltar sem 
ser naquela ocasião, um pouco imprópria para a manifestação da minha pala
vra, pelo reconhecimento da minha incompetência política ... 

Vozes - Não-apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO - ... a falta de autoridade de minha palavra, em 
determinado momento, nesta Casa, quando os 42 graus de temperatura nas 
questões em debate apaixonam o mesmo debate, colocando-o em terreno peri
goso. 

Volto, Sr. Presidente, e volto ainda a propósito de um aparte, porque me 
parece que, entre os dois a que me vou referir, caí eu em contradição. 

O primeiro foi o que dei quando oravam os ilustres Senadores pelo Mara
nhão e Distrito Federal, aos quais, Sr. Presidente, não faço nenhuma espécie de 
elogio chamando-os de jurisconsultos, porque eles o são de verdade homens do 
foro, da ciência e do direito; no que não poderei ser contestado, e esse primeiro 
aparte é relativo à teoria de que o Poder Judiciário pode ser ouvido a propósito 
da lei orçamentária do Estado. 

S. Ex~s tiraram-me desse equívoco, explicando perfeitamente que não se 
trata desse conceito. 

Mas, Sr. Presidente, no aparte que me é atribuído, se lê: 

"No caso concreto, por exemplo, quando o contribuinte recorre ao Poder 
Judiciário para não pagar os impostos." 

É coisa sabida do Senado e de todos, pois que é o bê-a-bá da nossa juris
prudência, que, se o contribuinte não quiser pagar um imposto sob fundamento 
da ilegalidade que o decretou, pode recorrer ao Poder Judiciário, e na espécie 
dos autos esse poder pode isentá-lo do pagamento daquele imposto, sob o fun
damento da ilegalidade da autoridade que o decretou. 
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Creio que isto não pode sofrer contestação; mas, Sr. Presidente, concluir 
daí que o Poder Judiciário, na hipótese dos mesmos autos, possa conhecer da 
legalidade, da formação de uma assembléia legislativa, que se organizou de 
acordo com todos os requisitos legais e de acordo ainda com as leis que a devem 
reger: pode declarar a sua nulidade, baseando-se no pressuposto de que foi for
mada em desacordo com a lei, depois de resolvido o caso pelo Congresso, é o 
que não me parece curial. 

O Sr. Bernardino Monteiro - Ninguém sustentou isto. 

O SR. CASTRO PINTO - Eu estou explicando os meus apartes, expli
cação tanto mais natural quanto é certo que o discurso de V. Ex~ está sendo 
publicado e comentado pela imprensa de sua terra, e até, para mim, com uma 
certa estranheza, de o estar sendo publicado no jornal oficial, conjuntamente 
com o do nosso colega, o Sr. Senador João Luiz Alves. 

O Sr. Bernardino Monteiro - V. Ex~ não leu bem. 

O Sr. João Luiz Alves- O meu discurso está sendo publicado no órgão 
oficial, ao passo que o do meu nobre companheiro de representação o está sen
do no órgão da oposição. 

O SR. CASTRO PINTO - Não entro na política interna do Estado do 
Espírito Santo, pela mesma razão que não desejo que qualquer colega trate da 
do meu. 

O Sr. João Luiz Alves - Pois não parece. 

O SR. CASTRO PINTO- Se V. Ex~ tiver uma pauta para os meus discur
sos, eu a aceitarei; mas eu não me quero desviar do ponto que me tracei por essa 
tangente, a da política interna do Espírito Santo, porque sei o que é política de 
campanário que eu não quero fazer em relação ao Estado de V. Ex~, pela mes
ma razão, repito, que não quero que se faça em relação ao meu Estado. 

Mas, Sr. Presidente, consinta V. Ex~ que eu prossiga nestas pobres e des
pretensiosas considerações que estou fazendo, todas filosóficas, porque as con
siderações filosóficas são mais ou menos abstratas, sabido como é que a filoso
fia é a ciência daqueles que nada sabem e que, nada sabendo, podem falar sobre 
tudo, até, leigamente, sobre assuntos jurídicos. 

Antes de prosseguir, Sr. Presidente, permitir-me-ão V. Ex~ e o Senado mais 
uma digressão a respeito de apartes. 

Há quem estranhe que e~ seja fértil em apartes. 

Concordo em parte, isto é, que os apartes nem sempre têm oportunidade. 
Cito exemplos. 

Discursos há, como o memorável pronunciado na sessão de sábado, pelo 
Sr. João Luiz Alves, cujo nome peço licença para declinar, que não permitiu 
nem um só aparte, pois, que outra coisa não são senão disposições metódicas e 
jurídicas, que devem ser ouvidas, com a máxima atenção, religiosamente. Mas 
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V. Ex~, Sr. Presidente, compreende que, não sendo o Senado da República uma 
academia, uma escola, na qual se deva ouvir sempre silenciosamente as peças 
oratórias que cada um de nós traz para o debate aqui, também casos há em que 
os apartes têm o seu cabimento. Imagine V. Ex~. Sr. Presidente, que o Senado 
só devesse ouvir, sem comentar, os discursos que aqui fossem proferidos, e que 
cada um dos Srs. Senadores quisesse falar sobre matéria de alta relevância e ur
gência como aquela que nos ocupou na semana passada. Seria uma calamidade. 

É caso para dar parabéns a este país quando há o menor número possível 
de oradores. Isso não quer dizer que, ocupando-se a tribuna com proficiência, 
de modo a esclarecer-se o assunto em debate, não se venha prestar relevante ser
viço; mas é o caso de dizer ao Brasil, de acordo com os seus remotos anteceden
tes: quanto menos oradores, melhor. 

Entretanto, eu sou Senador, tenho assento nesta Casa, ouço umas tantas 
coisas, embora proferidas magistralmente; e hei de ficar calado? Hei de pedir a 
palavra para um novo discurso? Demais, Sr. Presidente, não é possível que, de
pois do memorável discurso do ilustre representante do Espírito Santo, outro 
Senador quisesse ainda insistir sobre o assunto já completamente debatido, sal
vo motivos especiais que o trouxessem à tribuna. 

Eu, portanto, Sr. Presidente, sou de opinião que nada há de mais natural 
do que o aparte. Perdoem-me os oradores consagrados, mais entendo que, des
de que não degenere em diálogo, o aparte é um concurso precioso: um aparte 
dispensa um discurso ... 

O Sr. Severino Vieira - Apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO- É portanto poupar tempo e mais alguma coisa 
e como funcionários que somos, devemos restringir o mais possível o tempo para 
ventilação de todos os assuntos que correm por nossa conta. Eu, se estou hoje 
dissertando aqui, é porque a sessão está morta. Posso garantir a V. Ex~ que não 
sou dos mais assíduos na tribuna ... 

O Sr. Pires Ferreira - Pois é pena. 

O SR. CASTRO PINTO - Evitei, Sr. Presidente, tomar parte no debate 
pronunciando discursos, não só por causa de minhas fracas luzes no assunto, 
como porque entendo que o ilustre representante de Mato Grosso, relator do 
parecer que aprovamos aqui, apresentou a verdadeira doutrina do caso. Quan
do o ilustre Senador por São Paulo nos argüía de uma certa suspeição de solida
riedade nessa questão eminentemente política, disse o ilustre Senador que nós 
éramos uma corporação política e estávamos necessariamente obrigados à soli
dariedade política. É uma verdade. (Apoiados.) E é preciso que, de vez em quan
do, um homem como eu, que tem preocupações de responsabilidades, diga es
sas verdades. 

O Sr. Mendes de Almeida- Mas quem disse que não era questão política? 
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O SR. CASTRO PINTO - Houve quem quisesse trazer a questão para 
um terreno puramente jurídico. 

O Sr. Mendes de Almeida- Aqui?! 

O SR. CASTRO PINTO- Eu entendia que a solidariedade devia existir, 
salvo se no correr do debate nos convencêssemos de que o Governo Federal não 
podia intervir no Estado do Rio. 

Ora, o debate - em que pese aos ilustres oposicionistas, a minoria desta 
Casa - convenceu-nos de que, juridicamente, era o caso de intervenção da 
União no Estado do Rio de Janeiro, para normalizar uma situação perturbada 
de modo gravíssimo. Para que eu em toda a discussão me manifestasse de outro 
modo seria preciso que esquecesse minha origem eleitoral; não estou aqui por 
conta própria como quem faz concurso para provimento de um lugar; sou re
presentante de um partido que é como um membro da Federação solidária com 
o Partido Republicano, de que é chefe o ilustre Senador pelo Rio Grande do 
Sul, cujo nome peço licença para declinar, o Sr. General Pinheiro Machado. 

Eu não podia absolutamente, por conta própria, só pelo belo prazer da pa
lavra, em um debate sobre Direito Constitucional, vir dizer aqui, que por moti
vos teóricos, deixava de estar de acordo com os meus -amigos. 

O Sr. Bernardino Monteiro -Agora é que estou sabendo que a questão era 
fechada. Emiti a minha opinião individual e tinha direito de emiti-la. 

O SR. CASTRO PINTO - Não sou versado em gíria parlamentar; não sei 
o que é uma questão fechada. 

O Sr. Bernardino Monteiro- Eu não sabia que todos devíamos estar soli-
dários, que era uma questão política. 

O Sr. João Luiz Alves - Políticas são todas as questões aqui. 

O SR. CASTRO PINTO - Não são. 

O Sr. João Luiz Alves- Na alta acepção do termo, todas são políticas. 

O SR. CASTRO PINTO -A ser como querem os honrados representan-
tes do Espírito Santo, todas as questões que se agitam neste recinto são políti
cas; mas, neste caso, seria preciso dar à expressão - política - a significação 
de - universal. 

Políticas, só no sentido dos partidos que representam. Não dou à palavra 
- política - essa expressão tão vaga. 

Sr. Presidente, eu queria dizer que, se a pretexto de umas tantas dúvidas 
sobre a questão de direito, eu viesse aqui com tergiversações, mentiria à minha 
origem eleitoral, era um apóstata. 

O Sr. Bernardino Monteiro - Mas eu não sou um apóstata. 

O SR. CASTRO PINTO- Não faço alusões, sou incapaz de fazê-las. Não 
há ninguém nesta Casa que se possa queixar de ter sido atingido por uma alusão 
minha. Estou varrendo a minha testada; V. Ex~ já está com a sua varrida. 
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Não sou daqueles que, a pretexto de opiniões próprias, em matéria de sen
so jurídico, se afastam da disciplina rigorosa de seu partido. Não minto, absolu
tamente, aos meus compromissos e com eles hei de achar-me sempre de cons
ciência erguida, entre os meus deveres de representante da Nação e a minha ati
tude no partido que me elegeu. 

Não quero deixar a tribuna nesta conversa, desalinhavada ... 

O Sr. Francisco Glicério - Muito agradável. 

O Sr. Mendes de Almeida- Se isto é conversa, o que não será então um 
discurso? 

O SR. CASTRO PINTO -Não se preocupe V. Ex~ com o valor quantita
tivo. 

Não quero deixar a tribuna sem me referir a um aparte que dei ao discurso 
proferido pelo ilustre representante de Sergipe, mestre reconhecido, incontestá
vel, em assuntos de Direito (apoiados) e considerado como um dos homens que 
neste país entendem perfeitamente do que seja Direito em todas as suas modali
dades, em todos os seus ramos. 

Tive esse atrevimento, p9rque S. Ex~, por motivo de um certo rigorismo 
antigo, se mostrou no seu discurso um pouco centralista centrípeto, procurando 
só na União o remédio para todos os males que atingem os Estados na sua polí
tica individual. 

S. Ex~ foi até reacionário. Para o honrado Senador, a regra é a intervenção. 
De hoje em diante, a República só tem um caminho nas suas resoluções quoti
dianas - a intervenção. 

O Sr. Coelho e Campos - Não apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO - A própria lei diz o contrário. Está no texto 
explícito da Constituição, quando ela nos diz que será vedado ao Governo Fe
deral intervir nos negócios peculiares aos Estados, estabelecida como princípio, 
como base, como regra, como sistema, a não-intervenção. 

É preciso, portanto, que, embora impertinentemente, sem autoridade de 
outras palavras e de outros prestígios políticos, o Senado me faça o favor, o ob
séquio de ouvir esse conceito, que aliás foi sintetizado ein um aparte ao discurso 
do nosso ilustre chefe, Senador pelo Rio Grande do Sul, Sr. Pinheiro Machado 
- a autonomia é a regra, a intervenção é a exceção. E não é somente porque 
seja essa a interpretação literal do texto da Constituição, mas porque há dois 
motivos poderosos, duas razões superiores à lógica do próprio sistema: primei
ro, porque em caso de conflito entre a soberania da União e a autonomia doEs
tado, é muito provável que a invasão parta do todo para a parte, que a corda ar
rebente do lado mais fraco, pois é um Estado contra 19 outros que se manifes
tam contra ele e é mais provável que a União abuse do direito de intervenção do 
que o Estado abuse da autonomia; segundo, porque, depois de proclamada a 
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República em I 889, vemos todos os dias a intervenção da União nos Estados e 
por todos os modos: na legislação, com impostos que cabem aos Estados, di
zendo à União que só a ela compete esse direito; na magistratura- perdoe-me 
a alta magistratura do país, pois nem de longe quero fazer alusões à respeitabili
dade, à coerência, à seriedade, à firmeza de princípios e às suas habilitações in
contestáveis -, por meio de habeas corpus, manutenções de posse, e tantos ou
tros meios perigosos ao Direito Civil e Político modernos. 

O Sr. Mendes de Almeida- Perigosos, não. 

O SR. CASTRO PINTO - Devo dizer ao honrado Senador pelo Mara
nhão que o habeas corpus não é a porta escancarada que a piedade federal abre 
a todos os que se dizem perseguidos. 

Se se trata de um tribunal de justiça, deve-se conceder o habeas corpus pelo 
alegado e provados e de acordo não só com as luzes do direito comparado, por
que neste caso seria ir além da posição jurídica do instituto no País, como tam
bém em desacordo com as tradições do mesmo instituto. 

Basta dizer, Sr. Presidente, que a manutenção de posse de direito incorpo
reum é a coisa de que mais uso ilegal se tem feito neste país. 

O Sr. Mendes de Almeida- A jurisprudência do Supremo Tribunal Fe
deral está firmada neste sentido. 

O Sr. Coelho e Campos - É uma garantia para os Estados. 

O SR. CASTRO PINTO- Acham S. Ex~s que a maior garantia para os 
Estados é fazer do habeas corpus o refúgio precatorium para as oposições perse
guidas. 

O Sr. Mendes de Almeida- O meu aparte não foi neste sentido; quero que 
o meu protesto fique assinalado. 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, o que quero deixar bem claro é 
que o meu pensamento, ou mélhor, o que eu entend-o, e que a autonomia ~ a re
gra e que a intervenção é a exceção. 

O Sr. Coelho e Campos- Nem há dúvida nenhuma sobre isto. É coisa tão 
cediça que não pode haver quem a conteste. 

O SR. CASTRO PINTO - Quero referir-me, Sr. Presidente, à opinião 
emitida nesta Casa por um ilustre Senador, opinião da mais alta responsabilida
de para a República, porque foi emitida por um ilustre chefe, o Sr. General Pi
nheiro Machado, que incontestavelmente é o chefe dos chefes, e sobre quem pe
sam as mais graves e sérias responsabilidades da política nacional, no regime 
que adotamos. 

E, Sr. Presidente, com este elogio, que é sincero, quero apenas pedir a S. 
Ex~ permissão para lhe dar um conselho, se é possível que lhe possa partir de 
tão baixo para tão alto, um conselho dado a quem não vive à sombra da luz do 
oficialismo, pois que nem sempre viveu à sombra única e exclusivamente do 
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prestígio do seu nome, prestígio oriundo da direção que tem sabido imprimir à 
política nacional, como dos relevantes serviços que à Pátria tem prestado. 

Não há dúvida, Sr. Presidente, que o nobre Senador pelo Estado do Rio 
Grande do Sul ocupa a posição que ora tem pelos seus merecimentos próprios. 
Mas, eu aconselharia a S. Ex\ aconselharia, digo mal; risco a palavra: eu pedi
ria a S. Ex~ que, além do homem do presente, fosse também o homem do futu
ro, que adotasse também este princípio mais rio-grandense-do-sul, que se decla
rasse abertamente o amparo da autonomia dos Estados, num país em que a au
tonomia dos Estados nada mais representa, agora que saímos da centralização 
ferrenha da monarquia para o regime de liberdade, do que um ensaio na políti
ca nacional, não por falta de Constituição, não porque a Constituição se ressin
ta de defeitos, mas porque ainda não sabemos compreender, na verdadeira 
acepção do vocábulo, o que seja autonomia. 

É este, Sr. Presidente, o conselho, ou melhor, o pedido, que dirijo a S. Ex~ 
no meu e em nome dos meus correligionários, para que mais tarde a autonomia 
dos Estados não seja uma espécie de sofisma para que possamos ir revendo a 
Constituição do modo mais perigoso e o mais impreciso, pois que, se a Consti
tuição carece de revisão, melhor será que tenhamos a coragem necessária para 
enfrentarmos o problema. 

Melhor será, Sr. Presidente, que assim procedamos, do que revê-la aos 
poucos, como receio que suceda. 

Parecerá a S. Ex~, como parecerá aos meus colegas, que, assim me expri
mindo, estou, por antecipação, apavorado com o que ocorrer de futuro no meu 
Estado. Aos que assim pensarem direi que laboram em erro, pois para confir
mar esta minha asserção poderia pedir o testemunho dos meus mais ferrenhos 
adversários no Estado, para que dissessem se alguma vez em minha vida já as
sistiram a ocupar eu a tribuna parlamentar na defesa de interesses de partido ou 
dos meus próprios interesses. 

Agora, Sr. Presidente, permitir-me-ão V. Ex~ e o Senado que termine o 
meu discurso com estas palavras: se há alguma coisa que se possa comparar à 
chave da abóbada no sistema presidencialista, é sem dúvida alguma a autono
mia dos Estados, de maneira que cada um possa fazer o que entender, dentro 
dos muros dessa autonomia, mas de maneira que a União não possa ser mais do 
que uma força resultante das energias individuais de todos os Estados. 

Eu não falo em nome da Paraíba, falo em nome de São Paulo, do Rio 
Grande do Sul, de Minas Gerais e de Pernambuco, dos grandes Estados que ab
solutamente não quererão que o respeito da autonomia seja uma estátua Janos, 
com duas faces, uma para os poderosos e outra para os fracos. 

Perdoe-me V. Ex~ terminar em tom de discurso, quando comecei em tom 
de conversa. 
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É defeito de meu temperamento que me faz falar depois do debate, sobre 
uma questão escaldante, e é coisa muito de acordo com o meu feitio de tímido e 
de obscuro. (Muito bem! Muito bem!) 
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INTERVENÇÕES E APARTES 





Sessão de 20 de maio de 1909 

O SR. CASTRO PINTO diz que esperava que o ilustre representante 
do Estado da Bahia discutisse, não já de modo sério, mas de modo jurídico, 
porque de modo sério S. Ex~ fala em todos os atos de sua vida e da sociedade; 
mas S. Ex~, em matéria de discussão do parecer deixou o Senado in a/bis, não 
trouxe um só argumento pró ou contra o pleito eleitoral do Estado da Paraíba. 

Vê-se que S. Ex~ foi apenas um elo das oposições, mas esteve em contra
dição consigo mesmo, porque, pedindo urgência para que se dispensasse o in
terstício legal para o parecer relativo às eleições do Estado de Goiás, esqueceu 
que o distinto representante desse Estado, que acaba de tomar assento, não é re
presentante da oposição. 

O Sr. Severino Vieira - Não é verdade; foi eleito pela oposição. 

O Sr. Urbano de Gouvêa - Apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO - Mas atualmente não está na oposição. 
O Sr. Severino Vieira - Mas era da oposição quando se fez a eleição. 

O SR. CASTRO PINTO- Ao orador parece que S. Ex~ deve ser em ma-
téria de eleições, o defensor sistemático dás oposições, e o Sr. Leopoldo de Bu
lhões, cujo nome pede licença para declinar, não é representante da oposição, é 
dos que estão de cima neste momento. 

O Sr. Urbano de Gouvêa- Perdoe-me V. Ex~; ao tempo da eleição ele era 
oposicionista. 

O Sr. Bra:: Ahrantes - Foi eleito como oposicionista. 

O SR. CASTRO PINTO - Mas agora não é. 

O Sr. Urbano de Gouvêa- Na época eleitoral, o que éramos? Éramos opo
sição e oposição sofredora, à qual se negava tudo. 

O SR. CASTRO PINTO não quer tratar agora da política de Goiás; está 
mostrando a contradição no procedimento do ilustre Senador pela Bahia, que 
se tornou eco nesta Casa de todas as oposições, mas que neste momento foi, a 
respeito de Goiús, o eco simpático dos que estão de cima. 

Outra contradiçüo de S. Ex~. esta mais notável, foi a de visar a discutir aqui, 
embora em termos vagos, embora com considerações genéricas, o parecer sobre 
a eleição da Paraíba, cujo pleito correu sem competidor. 
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Se o nobre Senador pela Bahia, representante da oposição, olhar para o 
passado, há de verificar que eleições se fizeram no seu Estado com o placet de S. 
Ex~ 

A legislatura passada na Câmara dos Deputados foi um exemplo dos mais 
eficazes da política dominante na Bahia a respeito de oposicionistas. 

O Sr. Severino Vieira - V. Ex~ dá-me licença para um aparte? 

O SR. CASTRO PINTO- Quantos V. Ex~ quiser. 

O Sr. Severino Vieira- A liberdade da eleição no pleito ferido para a legis
latura passada está patente. Nós não temos culpa de que a oposição baiana não 
se cingisse ao quinhão com que podia contar em face da lei. 

O SR. CASTRO PINTO diz que o quer apenas, sem ofensa aos melin
dres do nobre Senador, é que em matéria de crenças políticas na República não 
sabe quem possa atirar a primeira pedra. 

O Sr. Severino Vieira - Posso eu, porque estou pronto a defender os meus 
atos, assumo a responsabilidade deles em qualquer momento. 

O SR. CASTRO PINTO- Dada a diferença de talento, de serviços à Pá
tria e de outros requisitos que recomendam a S. Ex~, parece-lhe que estamos nas 
mesmas condições. 

O fato é que o honrado Senador quis tornar-se eco simpático das oposições 
nesta Casa. 

Assistimos agora a um verdadeiro desmancho dos partidos na República, 
porque o que falta à política é a crença de idéias. 

Se não se tratasse de matéria urgente, não porque se julgue na altura dos 
conhecimentos de ilustre representante da Bahia, a propósito da eleição da Pa
raíba, o orador aceitaria o debate por mais prolongado que fosse; S. Ex~ disse 
mesmo, no correr de sua bela alocução, que não sabia muita coisa que se passa
va na Paraíba; portanto, se S. Ex~ lhe permitisse, diria que falou de oitiva a res
peito do parecer. 

O Sr. Severino Vieira - Perdoe; eu fiz considerações de ordem geral. 

O SR. CASTRO PINTO - S. Ex~ falou a respeito da Paraíba e, sem des
respeito, mais direito tem, porém, S. Ex~ de falar sobre a Paraíba. 

S. Ex~ combate o parecer sobre as eleições da Paraíba simplesmente porque 
quis ter este belo gesto de advogado das oposições. 

Faz votos - e com isto termina as suas ligeiras considerações - para que 
S. Ex~. seja coerente e sistemático nessa oposição de impugnar os erros do Go
verno, qualquer que seja a situação dominante na República. (Muito bem! Mui
to bem!) 

Ninguém mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 
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Postas sucessivamente a votos, são aprovadas as seguintes conclusões do 
parecer: 

I~) Que sejam anuladas as eleições dos Municípios de Alagoa Grande, 
Araruna, Brejo do Cruz, Pedras de Fogo, Piancó, Pilar, São João do Rio do 
Peixe, Santa Rita, Taperoá, 'Umbuzeiro e Mamanguape. 

2~) Que sejam aprovadas as demais eleições realizadas no Estado da Paraí
ba em 30 de janeiro de 1909. 

3~) Que seja reconhecido e proclamado Senador da República por esse Es
tado Monsenhor Walfredo Leal. 

O SR. PRESIDENTE- O Senado reconheceu e eu proclamo Senador da 
República pelo Estado da Paraíba Monsenhor Walfredo Leal. 

O SR. ÁLVARO MACHADO (Pela ordem.) - Sr. Presidente, peço a V. 
Ex~ se digne nomear a comissão que deve acompanhar a este recinto o Sr. Sena
dor que acaba de ser reconhecido e proclamado e que se acha na ante-sala. 

O SR. PRESIDENTE- Nomeio para a comissão os Srs. Álvaro Macha
do, Francisco Glicério e Generoso Ponce. 

Introduzido no recinto com as formalidades regimentais, contrai o com
promisso constitucional e toma assento o Sr. Walfredo Leal. 
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Sessão de 17 de setembro de 1909 

O SR. CASTRO PINTO- Peço a palavra para uma explicaçãopessoal. 

O SR. PRESIDENTE- Na forma do Regimento, concedo a palavra para 
uma explicação pessoal ao Sr. Senador Castro Pinto. 

O SR. CASTRO PINTO (Para uma explicação pessoal.) - Perfeitamente 
de acordo com a orientação estritamente republicana que S. Ex~ o Sr. Presiden
te tem dado ao Governo atual, cumpre ao orador desenvolver o aparte que deu 
hoje ao ilustre representante da Bahia, na hora do Expediente. 

Filiado ao partido político da maioria do Senado, não admite, entretanto, 
que se faça questão fechada no que respeita à doutrina constitucional, salvo o 
único motivo da revisão da nossa lei fundamental. 

A convicção de cada um dos membros do Congresso N acionai, quanto ao 
modo como deve ser observado um preceito da Constituição de 24 de fevereiro, 
não depende de programa de partido. 

Esta opinião acentua-se particularmente no debate ora travado, quer na 
imprensa, quer na tribuna, em torno do decreto de 12 de agosto, sobre as acu
mulações remuneradas. A interpretação do texto constitucional só pode ser fei
ta de dois modos: 19) autenticamente, pelo Congresso, mas pelos trâmites esta
belecidos para a reforma da mesma Constituição; e 29) pelos meios ordinários, 
atribuição exclusiva do Poder Judiciário, ao qual compete, julgando em espécie, 
solver os conflitos que apareçam entre as leis ordinárias e as Constituições, quer 
da República, quer dos Estados. 

Se o próprio Poder Legislativo, por lei ordinária, não pode firmar a inter
pretação de um dispositivo constitucional, que obriga o Poder Judiciário nas 
suas decisões, como aceitar a opinião favorável, a legitimidade do aludido de
creto de 12 de agosto? Fazer desse ato do Presidente da República uma bandei
ra do partido, é forçar, numa deplorável orientação, a disciplina de uma agre
miação partidária. 

Pelo próprio espírito do sistema, e de acordo com as mais nobres aspi
rações da democracia brasileira, o chefe do Poder Executivo não deve fazer 
política no sentido estrito da palavra, isto é, política de partido, qualquer que 
seja a razão invocada. 
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Acresce que esta mesma idéia é um dos princípios viscerais do partido re
publicano, cujo chefe tem assento nesta Casa, o General Pinheiro Machado. 

Insurgindo-se contra o direito que arrogara um dos antecessores do bene
mérito Dr. Nilo Peçanha, de preocupar-se com a eleição do seu substituto, o 
partido implicitamente incorporou no seu programa a opinião de que, 
destacando-se dos seus correligionários para assumir a Presidência da Repúbli
ca, um cidadão deixa de ser o chefe do mesmo grêmio, se o era, e, em hipótese al
guma, assume a direção de seus correligionários. Para encaminhar a estes últi
mos existem os diretórios, os chefes livremente aclamados, uma organização 
autônoma, em harmonia com o Presidente da República, é fato, mas não subor
dinada aos seus ditames. 

Em vez de o partido obedecer ao Presidente da República no que diz res
peito à sua economia própria, é o Presidente da República, como correligio
nário, que deve obedecer ao partido. 

Não discute de meritis o decreto de 12 de agosto; reserva-se para discutir 
essa doutrina no momento oportuno; defende apenas a verdade do sistema tão 
adulterada pelas práticas estranhas à índole do presidencialismo, esterilizando
se toda a sessão deste ano em discussões de caráter partidário e pessoal, absolu
tamente alheio à missão constitucional do Congresso. (Muito bem! Muito bem!) 
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Sessão de 27 de outubro de 1909 

Entra em I~ discussão o Projeto nç 37, de 1909, do Sr. Castro Pinto, equi
parando os vencimentos dos funcionários da Diretoria Geral de Saúde Pública 
aos dos funcionários das outras diretorias do Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores. 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, este projeto foi oferecido por 
mim e nos termos em que está concebido, vê-se perfeitamente que houve la-

' ' 
mentável equívoco - lamentável pelo menos para mim. 

Pela primeira inspeção vê-se que a redação do art. 1 ç é simplesmente a de 
uma nota que me serviu de síntese para as considerações que teria de emitir, 
quando tivesse de defender o projeto, se fosse combatido por qualquer dos cole
gas. 

Aconteceu que a pessoa encarregada de copiar, na máquina de escrever, o 
meu projeto, fez a cópia por essa nota. 

O projeto estava elaborado nos termos que passo a expor: 

"Art. I ç Ficam equiparados, para todos os efeitos, os vencimen
tos dos empregados da Diretoria Geral da Saúde Pública aos dos fun
cionários de iguais categorias das demais diretorias do Ministério do 
Interior. 

Parágrafo umco. O secretário vencerá 15.000$ e o arqulVlsta 
9.600$, sendo dois terços de ordenado e um terço de grafificação." 

Sendo esta a primeira discussão, não posso apresentar substitutivo, mas 
protesto oferecê-lo em 2~ discussão. 

Como V. Ex~ vê, Sr. Presidente, o art. I ç não obedece às praxes seguidas na 
redação dos projetos de lei. Quanto ao fundo e à substância, terei de adotar 
mais alguma coisa, conforme o estudo que tenho da matéria, por parecer-me 
que as disposições deste projeto devem ser extensivas a outros funcionários que 
fazem parte da classe de que sai a Diretoria de Saúde Pública. 
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São estas as considerações que tinha a expender, para que não se leve em
conta de minha ignorância parlamentar o fato de apresentar um projeto em 
termos que absolutamente não estão de acordo com o estilo e as praxes nas 
quais são redigidos os projetos, nesta e na outra Casa do Congresso. 
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Sessão de 22 de novembro de 1909 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, não tenho a pretensão de vir de 
improviso combater as considerações que, com o seu estudo e preparo tão co
nhecidos na Casa, acaba de expender o ilustre representante do Espírito Santo. 

Quase que sou forçado a ocupar a tribuna para responder às palavras com 
que S. Ex? se referiu a um simples gesto da minha parte, quando espontanea
mente me ri da proposição que S. Ex? emitiu quanto à utilidade das leis chama
das regeneradoras. 

Eu me ri, Sr. Presidente, mas V. Ex? sabe que não houve da minha parte 
quebra do acatamento que tenho ao talento do ilustre Senador. 

Eu me ri, porque não creio absolutamente nesta reforma de costumes polí
ticos deste país à custa de leis. 

Nesta reforma de costumes políticos a golpe de lei, se estudarmos a história 
da legislação eleitoral ... 

O Sr. Joào Lui:: Alves- Neste caso, podíamos até revogar a Constituição. 

O SR. CASTRO PINTO - Não vou tão longe. 

Eu me referia, Sr. Presidente, às leis eleitorais. Desde 1846 que nos esforça
mos para regenerar os costumes eleitorais, por meio de leis casuísticas, e parece
me que podíamos estudar a história dos sistemas eleitorais pelo que temos tido 
em nossa legislação, chegando sempre ao mesmo resultado, a não ser a reforma 
executada sob o Ministério Saraiva, em que as eleições foram regulares, porque 
ele o quis e não por força da lei. E assim todas as outras. 

O Sr. Joào Lu i:: Alves - Melhoraram, ou não melhoraram os costumes? 

O Sr. Rosa e Silva - O efeito não foi maior, por causa da verificação de 
poderes. 

O Sr. Coelho e Campos - Por causa dos governadores. 

O SR. CASTRO PINTO- Permitam-me V. Ex?s que eu não me deixe le
var muito em digressões. 

O Sr. Sel'erino Vieira- Pelo menos fica demonstrado que é preciso legislar 
para a verificação de poderes. 
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O SR. CASTRO PINTO - Legislar sobre tudo? 

O Sr. Rosa e Silva- O remédio lembrado por V. Ex~, então, é a abolição 
de todas as leis? 

O Sr. João Luiz Alves - Até do Código Penal. 

O SR. CASTRO PINTO- As leis existem como princípio, como ponto de 
partida, na ação política e social de um povo. 

O Sr. Rosa e Silva- Então qual o meio de obter o empenho do Poder Exe
cutivo na execução das leis? 

O SR. CASTRO PINTO- Estou fazendo uma simples digressão no deba
te e vejo que a discussão está tomando um rumo transcendental e filosófico, que 
eu não lhe pretendia imprimir, e que, aliás, é tanto do meu gosto. 

Quanto à mesma lei Rosa e Silva ... 

O Sr. Meira e Sá- É uma lei que nos faz honra. 

O SR. CASTRO PINTO- Não há dúvida, mas pergunto: a lei Rosa e Sil
va tem sido compreendida, conforme os intuitos do legislador? 

O Sr. João Luiz Alves - Mas já conseguiu alguma coisa. 

O Sr. Rosa e Silva- Na primeira execução demonstrou que, quer no alis
tamento, quer nas eleições, deu os resultados esperados; foi alterada na verifi
cação dos poderes. 

O SR. CASTRO PINTO - Ora, o que eu quero dizer, Sr. Presidente, é 
que a reforma dos costumes depende das intenções daqueles que se dizem dire
tores da opinião nacional, dos mais diretamente responsáveis na prática do re
gime. 

O Sr. Rosa e Silva - Isto vai a quem toca. 

O SR. CASTRO PINTO- Não quero absolutamente, nestas minhas li
geiras considerações, trocar apartes que contrariem o ilustre chefe republicano, 
autor da áurea lei eleitoral. 

O Sr. Rosa e Silva - Agradeço a V. Ex~ 

O SR. CASTRO PINTO- V. Ex~ há de permitir, entretanto, que eu fale 
de acordo com as ·minhas convicções e com o meu temperamento. 

A matéria em debate, Sr. Presidente, é importantíssima e prova-o a discus
são havida. 

Não vim, Sr. Presidente, ocupar a tribuna pelo prurido de falar, mas para 
dizer ao honrado Senador pelo Espírito Santo o que penso a respeito e firmar 
opinião relativa ao Poder Legislativo em face da Constituição. 

Sr. Presidente, já se debateu nesta Casa, e como que· ficou assentado, no 
entender de todos, que nós não podemos interpretar a Constituição senão 
quando, nos termos do art. 90, deliberamos em caráter de constituinte. 
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O Sr. João Luiz Alves - Que entende V. Ex~ por interpretar? 

O Sr. Severino Vieira- É reconstruir o pensamento do legislador, na opi
nião de Savigny. 

O SR. CASTRO PINTO- É definir claramente o pensamento do legisla
dor constituinte; é penetrar, por assim dizer, a sua intenção desde que haja obs
curidade ou lacuna. 

Sr. Presidente, prezo e respeito muito o honrado Senador pelo Espírito 
Santo; conheço a fundo a sua vasta erudição; mas, compulsando o projeto por 
S. Ex~ apresentado, sinto-me embaraçado no meu voto. 

Entretanto, o assunto é importantíssimo, e o calor do debate o está dizen-
do. 

Quem quer que se entregue a um estudo detalhado do texto da Consti
tuição, e especialmente do art. 79, comparando-o com os artigos do projeto ofe
recido pelo honrado Senador, verifica desde logo o alcance deste último, agora 
em debate, parecendo que com este projeto vamos, não só esclarecer e comple
tar, mas reformar, ou, pelo menos, interpretar a nossa Constituição. 

Argumentamos por hipótese, antes de encararmos de frente a tese constitu
cional. 

Acha S. Ex~ que um Ministro do Supremo Tribunal, que aceita uma comis
são de um outro Poder, está ipso facto \'iolando a Constituição. 

Antes de prosseguir, eu pergunto: todas as comissões? A comissão de legis
tas, que atualmente trabalha junto ao ilustre Sr. Ministro do Interior, que cará
ter tem? 

O Sr. João Luiz Alves - É uma função de caráter administrativo. 

O SR. CASTRO PINTO - Perdoe-me V. Ex~; mas as funções de caráter 
administrativo são, em regra, as que requerem a máxima atividade, o exercício 
mais positivo e real do Executivo, ao passo que aquela é uma comissão encarre
gada de simples estudos, sem caráter administrativo, nem legislativo, nem judi
ciúrio, simples bases teóricas, como as lucubrações de um jurisconsulto no seu 
gabinete de trabalho. De modo algum, essa comissão pode ser classificada em 
qualquer das atribuições dos três poderes políticos. 

O Sr. João Luiz Alves- É uma comissão administrativa, porque trabalha 
sob a presidência de um dos membros do Poder Executivo. 

O SR. CASTRO PINTO- V. Ex~ poder-me-á apontar em que lei assenta 
esta opinião? Este argumento não parece de V. Ex~ 

Uma \'O.: - A comissão estú preparando a lei. 

O SR. CASTRO PINTO- Mas o Executivo não prepara leis senão em ca
sos determinados. 

Um Sr. Senador - Que está fazendo então? 
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O SR. CASTRO PINTO - Imaginemos que o Governo consulte os Srs. 
Lafaiete e Rui Barbosa a respeito de questões de competência científica, jurídi
ca. Segue-se que o Dr. Lafaiete e o Dr. Rui Barbosa estejam preenchendo 
funções de natureza administrativa? 

O Sr. João Luiz Alves - Mas onde quer V. Ex~ chegar? 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, eu figurei a hipótese de um 
membro do Supremo Tribunal aceitar uma dessas comissões a que se referiu o 
honrado Senador pelo Espírito Santo. Aceita e perde o cargo. em virtude do 
projeto, ou do substitutivo, em um caso por sanção explícita, no outro por 
sanção implícita, porque uma lei de caráter proibitivo deve trazer a sanção ime
diata, e a sanção no caso seria a perda das funções. Mas o membro do Supremo 
Tribunal volta ao exercício do seu cargo. Eis o conflito: o Tribunal diz- não 
perdeu o cargo. 

O Sr. João Luiz Alves- V. Ex~ chega assim à inutilidade de qualquer lei, 
porque a todas o Tribunal pode declarar nulas. 

O SR. CASTRO PINTO - Este projeto não somente restringe ... 

O Sr. João Luiz Alves- Eleva. Eleva o Poder Judiciário. Esta é a opinião 
dos constitucionalistas norte-americanos que eu citei. 

O SR. CASTRO PINTO - Pois digamos eleva, restringindo, porém, as 
atribuições do Poder Executivo e as regalias do Poder Judiciário; é um projeto' 
restritivo e quase irritante, pelo objetivo de suas disposições, embora ninguém 
duvide da isenção de ânimo e intenção patriótica do ilustre representante do 
Espírito Santo, um dos mais esforçados e competentes nesta Casa (apoiados), 
tanto que é difícil preencher a falta de S. Ex\ na boa discussão e estudo cabal de 
outras matérias ... 

O Sr. João Luiz Alves - A bondade é tão grande que estou esmagado. 

O SR. CASTRO PINTO - Não conheço neste país corporação mais ilus
tre, e esta é a própria presunção da lei, a fim de colaborar, no estudo das ques
tões jurídicas, com o Executivo, do que o próprio Poder Judiciário, pela sua ex
periência. 

Nós sabemos que uma lei, quando é discutida sem a experiência desses ho
mens que, na prática do foro, como juízes, têm luzes especiais sobre o assunto, é 
uma lei quase sempre manca, quase sempre teórica demais. 

Seja como for, dispensáveis ou não, as luzes dos magistrados no estudo 
prévio de leis importantes, admitamos, como eu ia figurando, a hipótese de 
aceitar um deles uma comissão nesse sentido, vigorando a lei em que for con
vertido o projeto em debate, como tornar efetiva a sanção expressa ou implícita 
da perda do cargo, se o Supremo Tribunal, de que, ainda por hipótese, fizer 
parte o magistrado, entender que este não perdeu o lugar? 
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Eis o perigo, a que eu aludia, de estarmos agora interpretando disfarçada
mente a Constituição. Perigo manifesto, Sr. Presidente, primeiro, porque exor
bitamos de funções desde que não as exercemos nos termos devidos; segundo, 
porque a interpretação das leis, desde que não é autêntica, está incumbida ao 
Judiciário. 

Não é melhor seguirmos o exemplo dos Estados Unidos, onde não foi pre
ciso recorrer às leis ordinárias? 

Não há, absolutamente, contestação alguma que independa dos costumes. 

Não me refiro aos costumes populares, nem mesmo ao direito consuetudi
nário, refiro-me à prática das Constituições pela boa vontade de acertar, pela 
responsabilidade republicana dos que governam e exercem a alta missão diri
gente da boa política nacional. 

Se a Constituição precisar de leis casuísticas, como têm sido as leis eleito
rais, a fim de remediar costumes, pode ir até a consumação dos séculos, mas es
téril. 

O Sr. João Luiz Alves - V. Ex~ quer suprimir a lei eleitoral? 

O SR. CASTRO PINTO- Não digo tanto. Creio também na eficácia re
lativa das leis. Como viver um povo livre sem leis? O próprio juiz com sua pru
dência e honorabilidade não prescinde da lei. É a premissa maior. No julgamen
to de todos os casos não se pode chegar à conclusão sem essa premissa maior. 

Eu me refiro aqui, especialmente, às leis regeneradoras de costumes, as que 
pretendem prevenir todos os abusos das autoridades, com cláusulas verdadeira
mente inquisitoriais, cláusulas que por sua vez hão de ser desvirtuadas por ou
tros abusos, que hão de reclamar outras leis regeneradoras; leis que eu chamo 
odiosas e irritantes, entre as quais não são as menos odiosas, as de suspeição, 
como é o projeto, e são todas essas leis que limitam a capacidade política; acres
cendo que todas elas são leis que depõem contra o caráter nacional. 

O Sr. João Luiz Alves- V. Ex~ não tem razão. Ninguém poderia atirar a 
primeira pedra, senão talvez a Inglaterra. Os outros países levam a reformar 
continuamente a sua lei eleitoral. 

O SR. CASTRO PINTO - Não há dúvida, mas não se comparam com o 
Brasil. E V. Ex~ sabe que a evolução das leis eleitorais da Inglaterra, desde 1832, 
marca a própria evolução política daquele grande povo no século passado. 

Nós levamos a revogar a lei, para prover abusos que nós mesmos comete
mos, sem obedecermos a outro rumo que não seja o de prevenir esses abusos. 

Eu quisera saber por que contingência, por que dialética se pode achar in
compatibilidade entre as funções do eminente Senador pela Bahia, com assento 
nesta Casa, e o cargo que exerceu no tribunal de Haia. 
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O Sr. João Luiz Alves- Não é questão de dialética. É questão de sepa
ração de poderes, da independência do Poder Judiciário, em relação ao Poder 
Executivo. 

O Sr. Artur Lemos- E a independência do Poder Executivo foi sacrificada 
pela nomeação do Conselheiro Rui Barbosa? 

O Sr. João Luiz Alves dá um aparte. 

O Sr. Artur Lemos - O juiz em disponibilidade deixa de ser juiz? 

O Sr. João Luiz Alves- O juiz em disponibilidade não está em função. 

O Sr. Artur Lemos- Então, a palavra já não exprime a coisa. 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, permita-me V. Ex~ que, apro
veitando o colóquio erudito que acabam de fazer os meus distintos colegas com 
os apartes cruzados e que tanto têm ilustrado o assunto, na falta de argumentos 
da minha parte (não apoiados), eu faço uma pergunta aos ilustres autores do 
projeto e do substitutivo: 

Se não houvesse nas leis ordinárias as disposições que estabelecem a in
compatibilidade dos magistrados, eles podiam ou não fazer parte do Poder Le
gislativo? 

O Sr. João Luiz Alves- Sem dúvida. 
O SR. CASTRO PINTO- Então, onde a repugnância de ordem constitu

cional? (Trocam-se muitos apartes.) 

Sr. Presidente, de todo este debate só tiro uma conclusão, e é que, em ma
téria de Constituição, nós estamos em extremo atrasados, pois ainda desconhe
cemos a que possuímos. 

O Sr. João Luiz Alves- Ela tem apenas 20 anos, e a norte-americana con
sumiu período muito maior para ser conhecida. 

O SR. CASTRO PINTO- Pergunto ainda, Sr. Presidente, ao ilustre Se
nador pelo Estado do Espírito Santo, cuja grande competência jurídica não po
demos negar: o Poder Judiciário não legisla? Não tem funções legislativas? 

O Sr. João Luiz Alves- Responderei a V. Ex~, se me prometer não cortar 
o fio do meu aparte. O Poder Judiciário legisla; o Poder Executivo legisla, e o 
Poder Legislativo julga por textos expressos, por desclassificações manifestas 
na Constituição. 

O SR. CASTRO PINTO - A questão é agora inteiramente de doutrina: 
até onde vai a separação dos poderes políticos no regime. 

O Sr. João Luiz Alves- V. Ex~ não sabe que essas invasões de poderes são 
desclassificações todas feitas em bem do serviço público? 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, vou ver se consigo romper a 
grossa muralha que ante minha oração está sendo construída pelos inúmeros 
apartes. 
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O Sr. João Luiz Alves- Acredito que V. Ex~ não está desgostando desses 

apartes. 
O SR. CASTRO PINTO - Pelo contrário . 

. Sr. Presidente, é uma preocupação verdadeiramente metafísica esta, a da 
separação absoluta dos poderes. Era talvez cabíveis e consentânea quando nós 
estudávamos a Constituição de 25 de março pela teoria de Benjamin Constant; 
hoje, em vez de poderes, nós devemos dizer, com mais acerto, órgãos do Poder 
Público, e a expressão não é simplesmente metafórica. E até, Sr. Presidente, 
essa separação seria melhor compreendida tendo-se em vista o que se passa nos 
organismos vivos, onde a solidariedade mais íntima não obsta à diferenciação 
dos órgãos. 

Não levemos tão longe a idéia fundamental da separação dos poderes polí
ticos, de modo a não permitir a cada um deles senão o que se acha estritamente 
expresso nas leis. 

Desde que não haja, contra a soberania de um desses poderes, a invasão 
perturbadora que as Constituições previnem e proíbem, a colaboração de todas 
as autoridades públicas na manutenção e no progresso das nossas instituições 
serú a mais alta e benéfica prútica do regime. Os três poderes não são acampa
mentos de forças inimigas, em face umas das outras. 

Como negar ao ilustre Ministro do Interior, que está prestando um serviço 
de alto patriotismo, convidando ilustres homens do foro, para esclarecerem um 
assunto que eles, mais do que nós e de que quem quer que seja, devem conhecer, 
pela razão de que eles, os próprios profissionais, artistas da sua arte, devem sa
ber mais do que nós, que muitas vezes discutimos aqui tão por alto assuntos de 
técnica jurídica, que ainda a lei não está pronta e já lá fora está à sua espera o 
fracasso reservado aos que se ilustram mais pelo que lêem do que pelo que ob
servam? 

O Sr. Jo[io Luiz Alves- Para mim a carapuça não serve. 

O SR. CASTRO PINTO - Porque V. Ex~ é advogado. 

O Sr. João Luiz Alves - Sou eminentemente prático. 

O SR. CASTRO PINTO- Pois eu, que nada tenho de prático, estou ven
do todos os dias que leis elaboradas pelo legislador ordinário revelam defeitos, 
que não teriam se sobre elas fossem ouvidos os profissionais. 

O Sr. João Luiz Alves - V. Ex~ vai chegar à conclusão de que todas as 
leis ... 

O SR. CASTRO PINTO - Há muita distância do aparte humorístico de 
V. Ex~ ... 

O Sr. João Luiz Alves - Não fui humorístico. 

O SR. CASTRO PINTO - ... e o projeto do Dr. Moreira da Silva, 
conferindo-nos onisciência; há muita distância para ter lugar a humilde opinião 
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que estou defendendo, isto é: as questões de comércio, indústria, medicina, polí
cia, penitenciária, dependem, antes do pronunciamento decisivo do Poder Le
gislativo, das luzes dos especialistas. Não penso que, pelo simples fato de transi
tar pelas comissões permanentes do Congresso, se fique sabendo tudo, dispen
sando os estudos alheios. 

As nossas leis seriam melhores se em matéria de jurisprudência consultás
semos sempre os juízes; em matéria de economia e finanças, os banqueiros e co
merciantes; em matéria de penitenciária, os próprios administradores das mes
mas. Se nos presumíssemos menos em nossa onisciência, os erros não poderiam 
ser atribuídos diretamente à mú legislação de nosso país. 

Voltando ao lado constitucional da matéria, acho um perigo firmar, em 
leis ordinárias, a inteligência obscura da lei básica de 24 de fevereiro. Digo obs
cura, porque, se não fosse obscura, os ilustres representantes do Rio Grande do 
Norte e do Espírito Santo não estariam discutindo, com argumentos contrários 
e abundantes, a questão. Se a letra da Constituição, neste ponto, oferece dúvi
da, é um projeto de interpretação o que estamos discutindo. 

Eis, Sr. Presidente, a explicação despretensiosa que entendi dar sobre o as
sunto. 

Confesso que não estou correspondendo perfeitamente às dificuldades do 
debate; nem de improviso, a instâncias de colegas que me sugeriram esta minha 
intervenção na tribuna, a fim de que não se encerrasse tão depressa a discussão 
de matéria tão relevante, eu poderia atender a todos os argumentos contrários 
ao projeto e ao substitutivo, que nos ocupam a atenção. 

V. Ex~ é testemunha de que, além dessa circunstância, os inúmeros apartes 
com que me têm honrado diversos colegas, vão tornando mais precária a coor
denação das idéias. 

Releve-me o Senado a intemperança da palavra, em se tratando de assuntos 
de gravidade em matéria constitucional. 

Discurso Direito Constitucional, pelo fato de que todo o mundo neste país 
discute Gramútica e Direito Constitucional. 

O intuito do projeto é dos mais patrióticos, obedece à orientação do ilustre 
representante do Espírito Santo de reformar os nossos costumes. 

Não creio que S. Ex~ o consiga, enquanto os responsáveis pelo regime não 
se compenetrarem do dever de serem republicanos no sentido exato e honesto 
do termo. 

Não quero fazer ofensa ao Poder Judiciário de se corromper. Ao contrário. 

Mas admitamos ainda uma hipótese. Se eu fosse Ministro do Supremo Tri
bunal. seria possível que, afetando independência, não aceitasse uma comissão 
científica; mas aceitaria a nomeação dos parentes e amigos, a troco de favores 
com o Executivo. 
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Submeter-me-ia à injunção do Catete, rejeitando quaisquer relações osten
sivas, mesmo de caráter científico, mas consentiria que os favores caíssem indi
retamente, sub-repticiamente, no regaço de minha família, à proporção que os 
meus votos sufragassem a opinião do Governo. 

É uma hipótese. Graças a Deus sabemos que o Poder Judiciário a este res
peito tem olhado com desprezo a todas as solicitações do Poder Executivo. 

Os meios de corrupção são tanto mais eficazes quanto são menos confessá-
ve1s. 

O Sr. João Luiz Alves- Não me atribua V. Ex~ a intenção que não tive. O 
meu fim é apenas o de tornar real, como a Constituição quis, a separação dos 
poderes políticos, assegurando a harmonia dos mesmos poderes. 

O SR. CASTRO PINTO - A corrupção não está como uma sífilis ter
ciária estampada na face do indivíduo que a ostenta. 

Quanto ao argumento de não se dever distrair o magistrado do exercício 
efetivo das funções, faço esta pergunta: foi devido a exercício de funções cumu
lativas que o Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal, guardou 
autos com desespero das partes? 

O Sr. João Luiz Alves- Não foi só por isso, e o meu parecer o disse. Mas 

foi também por isso. 

O SR. CASTRO PINTO - Não foi por isso; foi pelo motivo de licenças 
prorrogadas, talvez da insuficiência numérica do Tribunal. 

Se houver empenho da parte do magistrado em satisfazer plenamente os 
deveres do seu cargo, não será pelo exercício de uma comissão de caráter cientí
fico, que ele prejudicará as partes. Se todos os magistrados possuírem essa vo
cação, que é o característico mais decidido da idoneidade para a vida pública; se 
procederem com justiça, sem atenderem a circunstâncias de ordem pessoal, não 
se dará absolutamente a corrupção. 

Se a magistratura perigar neste país- quod Deus acertat -, não será pelo 
exercício de comissões, mas pela falta de caráter dos juízes. E o honrado Sena
dor, que aprecia muito a ação das leis regeneradoras, não há de descobrir leis 
que supram o caráter dos juízes. 

O Sr. João Luiz Alves dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO- Estou de acordo com V. Ex~, não porque seja 
questão de ordem constitucional, mas porque desde a monarquia, desde as or
denações mesmo, não se podem acumular cargos que se repugnam. E não posso 
achar maior repugnância do que entre os cargos do Ministro do Supremo Tri
bunal e Ministro de Estado. Não precisava estar expresso na Constituição. 

A Constituiçüo nüo é uma carta de A BC com ilustrações no texto, ao al
cance do vulgo. a lim de que se possa perceber o seu espírito, a sua origem, o seu 
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alcance. É necessário que a Constituição esteja a nos responder como se fosse 
um questionário pedagógico? 

De acordo, portanto, com os intuitos de V. Ex~, farei votos para que, no 
meio do desmoronamento geral das esperanças republicanas, nos fique a certe
za de que temos uma magistratura honesta. 

Não creio na utilidade do projeto de S. Ex~, porque ele está filiado, apenas, 
às suas preocupações constitucionais. 

Não acredito, também, que a magistratura seja ou deixe de ser honrada, 
porque está exercendo profissões de caráter científico ou outras equivalentes, 
adequadas à natureza de sua missão. 

Deixemos de retalhar a Constituição em tantas leis ordinárias. V. Ex~ bem 
sabe que hoje não se pode ler a Constituição dos Estados Unidos, do mesmo 
modo que se lia em ... 

O Sr. João Luiz Alves- Pelas interpretações, não só do Poder Judiciário, 
como do Poder Executivo. 

O SR. CASTRO PINTO- A respeito desta, como de outras leis, tenho as 
minhas dúvidas sobre a sua eficácia. 

Sr. Presidente, as minhas considerações já estavam correndo como águas 
dispersas de um rio sem leito (não-apoiados), e vou terminar pedindo ao Senado 
que desculpe a minha ousadia de discorrer sobre Direito Constitucional, princi
palmente na discussão de um projeto que firma um de seus pontos mais impor
tantes. (Muito bem! Muito bem!) 
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Sessão de 2 de dezembro de 1909 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, eu não tenho a pretensão de es
clarecer o debate. As dúvidas e escrúpulos que ocorreram ao ilustre represen
tante do Distrito Federal também me ocorreram a mim, quanto à sua constitu
cionalidade; não que eu seja, em regra, tão possuído de constitucionalismo que, 
a pretexto de qualquer dispositivo de qualquer projeto, esteja a me queimar de 
zelos sobre essa preliminar de todos os projetos, mas porque entendo que a lei 
deve ter estas duas características -generalidade e permanência. (Apoiados.) 

Se este projeto vem prover a uma necessidade de certa importância no Dis
trito Federal, não pode esta mesma ocorrência se verificar noutro qualquer Mu
nicípio? 

Neste caso, tornando-se extensiva, de modo genérico e permanente, a pro
vidência do projeto a todos os Municípios que constituem o território nacional 
e que se achem nas mesmas condições em que se acha atualmente o Distrito Fe
deral, estaríamos fazendo uma verdadeira obra de legislação, a disposição do 
projeto seria incorporada definitivamente à lei eleitoral. 

O Sr. Pedro Borges - Seria difícil encontrar outro Município nas con
dições em que se acha atualmente o Distrito Federal. 

O SR. CASTRO PINTO- Duplicatas de Conselhos e de Poder Legislati
vo não são tão raras neste país que seja difícil dar-se noutro Município aquilo 
que estamos presenciando aqui na Capital. 

Mas, dizia eu, Sr. Presidente, que, redigido o projeto nestes termos genéri
cos, ele ficaria incorporado, como providência salutar, à legislação que regula o 
alistamento e o processo eleitorais em todo o País. Em vez de provermos, um 
pouco fora da órbita do legislador, a um caso excepcional do Distrito Federal, 
nós acudiríamos a todo e qualquer caso que pudesse acontecer aqui ou em ou
tro qualquer Município. 

Neste caso, eu redigiria uma emenda, nos seguintes termos. Não vou apre-
sentar a emenda, mas apenas esclarecer o meu voto. 
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O Sr. Sá Freire- V. Ex~ vota contra o projeto? 

O SR. CASTRO PINTO - Ainda não cheguei à conclusão ... 

O Sr. Sá Freire- Mas V. Ex~ não apresenta a emenda? 



O SR. CASTRO PINTO- V. Ex~ se quiser, poderá apresentá-la. Tenho-a 
até redigida, nos seguintes termos: 

"Em vez das palavras - na revisão do alistamento até Corte de 
Apelação- diga-se- quando, por ter ocorrido duplicatas de Conse
lhos Municipais, ou quando, por qualquer circunstância não estiver 
no exercício legítimo do seu mandato o Conselho Municipal em qual
quer circunscrição do País, na revisão do alistamento que se deve pro
ceder no dia lO de janeiro, a comissão de alistamento compor-se-á da 
respectiva autoridade judiciária, de acordo com a lei em vigor. O res
to, como está no projeto." 

Eu apenas atenderia com a mesma instância e solicitude do autor do proje
to a essa necessidade que estamos sentindo aqui, mas, de um modo, não só con
sentftneo com a nossa missão de legislar, como também de acordo com os es
crúpulos e suscetibilidades muito legítimas dos representantes políticos e de to
dos os eleitores do Distrito Federal para que eles não se achem, mesmo transi
toriamente, sujeitos a essa exceção em matéria de garantias de direito eleitoral. 

Entretanto, Sr. Presidente, apesar de ter manifestado com tanta clareza e 
franqueza os meus escrúpulos a este respeito, acho que não podemos nem deve
mos ser tão rigoristas. 

A lei, ninguém contesta, deve ter estes dois característicos: generalidade ou 
universalidade e permanência, isto é, vigorar, para todos os efeitos, em todos 
os lugares, e em todos os tempos, até ser revogada. Mas não temos tantas leis de 
caráter pessoal, em relação às licenças, em relação aos montepios? O que eu 
quero dizer, quanto às leis que regem os montepios e as licenças, é que não se 
pode considerar que elas regem a matéria de um modo genérico, para todos os 
cidadãos. 

O Sr. Sá Freire- Mas todos os cidadãos que tiverem aquele direito são re
gidos pela mesma lei. 

O SR. CASTRO PINTO- Vivemos aqui a dispensar na lei, relativamente 
às licenças, de acordo com os casos que são submetidos à apreciação do Con
gresso. 

Por que razão, em uma lei de caráter individual, podem-se dispensar ares
peito do caso ocorrente, submetido à apreciação do Co.ngresso, os dispositivos 
genéricos ... 

O Sr. Severino Vieira - O caso não é de dispensa; desde que se está repa
rando uma falta, deve-se tornar a medida extensiva a outras ocorrências nas 
mesmas condições. 

O SR. CASTRO PINTO- Reconheço, de acordo com o aparte do ilustre 
representante da Bahia, que não há identidade de casos, mas há analogia. 

Eu queria provar que este caráter de universalidade não é tão absoluto que 
não possa faltar, ao menos em leis de caráter individual. 
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A respeito de legislação eleitoral, não podemos, à vista das circunstâncias 
excepcionais do Acre, dispor de um modo diferente, atendendo às circunstân
cias de lugar, organização demo~ráfica, estado de cultura social e outras? 

Logo, podemos infringir este preceito de 'universalidade a respeito da lei 
eleitoral. 

O Sr. Ribeiro Gonçalves - Até em relação às licenças, temos feito. 

O Sr. Mete/o- A providência do projeto é determinada pela anormalida
de do Distrito Federal. 

Como estender esta providência a toda a República? É supor que todos os 
Municípios estão nas mesmas condições. 

O SR. CASTRO PINTO- Não apoiado. Eu já argumentei a este respeito, 
para provar que não sou sistemático. 

Em regra, estou de acordo com a idéia do ilustre representante do Distrito 
Federal, cujas habilitações de legista reconhecémos e somos unânimes em aca
tar; mas, pergunto primeiro, se este caráter de permanência e de universalidade 
é tão absoluto que não possa haver, em lei alguma, de caráter individual e de 
efeitos pessoais, locais e transitórios. 

E pergunto mais: se o Congresso, apesar de ser o Poder Legislativo, quan
do dispõe sobre estes casos de caráter individual, não administra ou não preen
che uma função que em Direito Público se chama administrativa? 

Ainda outro dia ouvi a palavra autorizada do honrado representante do 
Estado do Espírito Santo, honrando-me com os seus apartes, em discurso que 
aqui proferi, falar sobre o que, em tecnologia de direito, se chama desclassifi
caçoes de competência. 

O Congresso Nacional, por desclassificação de funções entre os poderes 
políticos, de acordo com a Constituição, exerce a missão judiciária ou a admi
nistrativa em certos e determinados casos. 

Na espécie em debate, pode-se argüir o projeto de usar dessa regalia em 
matéria que não está expressa na Constituição. 

Qual é, porém, a autoridade competente para remediar o mal? 

É preciso convir que não somente existe essa desclassificação de competên
cia, no direito positivo, como não se pode absolutamente compreender que o 
Congresso, na ausência de qualquer outra providência, de qualquer outra auto
ridade que tivesse competência para prover a necessidade do momento, cruzas
se os braços, deixando que os cidadãos aptos a serem eleitores não o sejam, por 
uma questão política pela qual não podem ser responsáveis. 

O.Sr. Rosa e Silva- Esta é a verdade. 

O SR. CASTRO PINTO- O projeto, como bem diz o seu ilustre autor, 
vem atender a uma gravíssima circunstância de excepcionalidade, curando dos 
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direitos políticos quanto aos habitantes deste Distrito, que estão no caso de ser 
eleitores e que não podem alistar-se, pelo motivo que venho expendendo. 

Portanto, resumindo as minhas explicações, e como um voto antecipado, 
declaro que voto pelo projeto. Votaria por ele com o maior entusiasmo se fosse 
redigido nos termos em que há pouco me referi; tornando extensivo, condicio
nalmente, a todo o território da República os seus dispositivos, onde quer que 
ocorressem circunstâncias excepcionais idênticas às do Distrito Federal. 

O que é certo, Sr. Presidente, é que estamos diante do direito mais positivo 
de soberania, que é o direito de voto dos cidadãos, que aqui se acham tolhidos 
desse direito, em virtude de uma questão na qual não são partes. 

Por que, Sr. Presidente, havemos de procrastinar o direito daqueles que 
ainda não são eleitores, mas que se acham no caso de ser alistados na revisão de 
1910? 

Por que se criar embaraços a esse direito, com exceções esdrúxulas de fun
do inteiramente político? 

O Sr. Rosa e Silva - Apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO- O projeto não modifica em nada a posição dos 
ilustres representantes deste Distrito; ele, quando muito, afasta, de um modo 
habilíssimo - digamos em honra do seu autor- essas considerações irritantes 
de dualidade de Conselhos Municipais, de circunstâncias anormais e esdrúxulas 
de reconhecimento de poderes, para só atender aos habitantes deste Distrito, 
quer sejam ou não sectários do partido a cuja frente se acham os honrados Se
nadores representantes do mesmo Distrito, mas que estejam no caso de alistar 
eleitores. 

O Sr. Sá Freire - Não leve a discussão para esse terreno, porque nesse 
caso não poderá classificar de esdrúxulas as condições em que se acha o Conse
lho. 

Propositalmente, não trouxe para o Senado a questão política. Portanto, 
aconselho a V. Ex~ que não enverede por esse caminho. 

O SR. CASTRO PINTO- Mas eu estou privado, V. Ex~ está privado de 
discutir qualquer fato de ordem política que se dê neste Distrito? 

O Sr. Sá Freire- V. Ex~ não está privado de fazê-lo, nem eu do direito de 
protestar. 

O SR. CASTRO PINTO- Pode ser perfeitamente que esse projeto- não 
me refiro ao intuito de seu autor-, mas pode ser que ele, por uma ilação atrevi
da, assuma qualquer feição política; mas, quanto a prejulgamento, não. Se ele 
tem caráter transitório, se está eivado da incompetência do legislador para pro
ver ao caso, nunca poderá ser considerado como um nosso pronunciamento 
nem como prejulgamento do Congresso Nacional, no que se relaciona com a 
questão do Conselho. 
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O Sr. Sá Freire- Estou de acordo com V. Ex~; eu me referi apenas ao fun
damento do projeto. 

O SR. CASTRO PINTO- Sirva a minha palavra para acentuar na gênese 
da lei, que pode surgir desse projeto, essa feição eminentemente prática do pro
jeto- isto é que o Congresso Nacional dispôs sobre a emergência da revisão do 
alistamento no Distrito Federal, no dia 10 de janeiro; não se referiu nem mesmo 
remotamente ao caso político, profunda, essencialmente político, da dualidade 
do Conselho Municipal, da possibilidade de haver ou não Conselho legal em 
exercício atualmente. 

De minha intervenção nesse debate decorre pelo menos a vantagem de se 
acentuar essa verdade ... 

O Sr. Sá Freire- A intervenção de V. Ex~ no debate sempre traz vanta
gens. 

O SR. CASTRO PINTO- Eu quero apenas justificar o meu voto; eu ain
da tenho o platonismo de querer que a Constituição não seja apenas uma in
jun(,:ào negativa na evolução política deste país. A respeito da dualidade do 
Conselho Municipal, assim como de toda e qualquer questão que afete os direi
tos políticos de meus concidadãos, eu não tenho voto antecipado. Pelo menos, 
fique bem claro que, votando o projeto, absolutamente não me julgo ligado por 
qualquer solidariedade a respeito da dualidade do Conselho Municipal do Dis
trito Federal. 

Voto com o projeto, lamentando que ele não fosse redigido em termos ge
néricos, de maneira a abranger todos os casos. 

O Sr. Sá Freire- Nestes termos também eu votaria o projeto. Mas V. Ex~ 
pode apresentar o substitutivo. 

O SR. CASTRO PINTO - Não me julgo com autoridade para tanto; V. 
Ex~, ou outro Senador, apresente o substitutivo. Não assumo a responsabilida
de de estorvar o andamento de uma tão importante e tão urgente medida. 
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Sessão de 20 de dezembro de 1909 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, pedi a palavra para interferir 
no debate a respeito do substitutivo da honrada Comissão de Polícia e também 
sobre o merecimento da indicação do ilustre representante do Espírito Santo, 
porque há visivelmente da minha parte uma feição quase pessoal que me arras
ta, a pesar meu, a esta tribuna; faço parte da Comissão de Poderes, já se sabe 
que pela via da sorte, na expressão feliz do ilustre representante do Espírito 
Santo. 

Sei perfeitamente que em mim não se depositaria a confiança da maioria 
do Senado ... 

O Sr. João Luiz Alves- Não apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO - ... para, no seio de uma Comissão tão impor
tante e melindrosa, influir com os meus estudos, com a minha palavra e com o 
meu voto. 

Logo no começo dos trabalhos desta Comissão, Sr. Presidente, a propósito 
de certo incidente que ocorrera, manifestei a minha estranheza acerca da sua 
constituição. Estranhei, muito naturalmente, que, sendo esta Comissão uma 
das de mais efetiva responsabilidade na organização do Senado, no preparo dos 
papéis e estudo das questões sobre que tem de deliberar efetivamente, fosse ela 
constituída por sorteio. 

Eu, Sr. Presidente, não sei se porque esteja um pouco emancipado das 
preocupações de ordem metafísica, não creio na sorte como colaboradora, 
como responsável dos sucessos, principalmente políticos, não creio na sua ação, 
a que se referiu, embora alusivamente, o ilustre representante do Espírito San
to. Não creio que a sorte venha garantir os direitos de uma suposta minoria ou 
dessa hipótese de minoria que se possa delinear nitidamente no Senado, confor
me as eventualidades da política nacional. Não posso crer que a sorte venha, na 
constituição de qualquer das nossas Comissões, principalmente daquela que vai 
estudar as questões relativas aos próprios poderes dos eleitos para esta Casa, 
garantir de qualquer forma os direitos de quem quer que seja, minoria ou maio
ria. 

A questão, embora complexa, pode ser convertida em uma questão de sim
ples aritmética; e é fácil provar que, por meio da sorte, a composição de uma 
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Comissão deixa, às vezes, de garantir a minoria, pode mesmo eliminar a repre
sentação da maioria, o que é mais grave, ou fazer com que se representem des
proporcional e iniquamente os matizes políticos do Senado, se realmente os há, 

. ou quando os houver. 

Suponha-se que haja duas ou mais correntes de opiniões manifestadas de 
modo inequívoco. 

Deve-se apelar para a sorte, para que todas as nuanças da opinião se façam 
representar? Mas a sorte pode dar à minoria todos os votos. 

Admito que é necessário garantir o pronunciamento da minoria, mas deve
mos considerar a minoria como minoria, sem preterição dos direitos da maio
na. 

O Sr. Rosa e Silva - A maioria está sempre garantida, porque é sempre 
quem delibera. 

O SR. CASTRO PINTO - Não se trata do voto no plenário. A questão 
deve ser encarada, quanto à constituição das Comissões, seja por sorte, seja por 
eleição, seja por designação do Presidente. 

Para V. Ex~ assim nós teríamos a garantia de que todos os direitos de cará
ter político seriam respeitados ou não? De duas uma: ou a Comissão vale algu
ma coisa, e não deixa de valer, porque nela é que se trata mais decisivamente do 
assunto, porque nela é que se vence o meio caminho dos trabalhos do Senado, e 
tanto faz ser nomeada pelo Presidente, como ser eleita, ou ser escolhida por sor
te, desde que se atender à competência de seus membros, ou não vale senão po
liticamente, e neste caso não é a sorte que vem garantir os direitos da minoria. 

O Sr. João Luiz Alves dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO - Para tornar bem claro e bem p_reciso o meu 
discurso, pergunto a V. Ex~: a minoria pode ser sempre garantida pela sorte? 

O Sr. João Luiz Alves- Pode não ser. 

O SR. CASTRO PINTO - A sorte não pode recair só na maioria? 

O Sr. João Luiz Alves- Não cogitei do ponto de vista da representação da 
minoria na Comissão de Poderes. 

O SR. CASTRO PINTO- Sou contrário ao regime da sorte, não acredito 
que em um regime de plena responsabilidade, como o que deve presidir aos tra
balhos do Senado, a sorte possa garantir coisa alguma. 

Entretanto, não estou de acordo com a Comissão de Polícia, quanto à 
eleição da Comissão de Poderes, da mesma maneira que as outras Comissões, 
porque acho que nós podemos estar no seio delas, qualquer que seja a divergên
cia de caráter político, comungando na mesma harmonia que deve existir sem
pre, em uma assembléia legislativa, em se tratando de assuntos de ordem técni
ca; mas a respeito da Comissão de Poderes, que tão de perto fala à nossa vida 
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política, devemos de alguma forma atender a esta preocupação da represen
tação das minorias. 

Como a respeito dessas questões, que se prendem ao reconhecimento de 
poderes, uma das que mais diretamente dizem respeito à política nacional, na 
qual, como numa atmosfera comum, nós respiramos, pode haver divergência, 
divergência que chegue a se estender em uma legislatura ou uma sessão anual, 
sou de opinião que a minoria seja representada. 

Nesse sentido, sem querer de modo nenhum contrariar o pensamento dos 
que são mais responsáveis pelo bom andamento dos trabalhos desta Casa, ao 
substitutivo da Comissão de Polícia, mando a seguinte emenda: 

"Onde convier. A Comissão será constituída por eleição, votanto, 
cada Senador em seis nomes." 

Sendo a Comissão composta de nove membros, se realmente a minoria da 
Casa tiver força, poderá eleger três de seus membros; se ela, porém, for insigni
ficante, se não tiver força para se fazer representar, então se fará o que em calão 
político se chama rodízio, elegendo a maioria a Comissão completa. 

Figuremos uma hipótese. 

A maioria do Senado compõe-se de 20 Senadores, e neste caso elege os 3 
membros. Imaginemos, porém, que essa minoria não é composta de 20 Senado
res, compõe-se de cinco ou seis, e neste caso, Sr. Presidente, não acho curial que 
uma minoria fraca, quase nula, mediante favor regimental, faça membros de 
comissões. 

Sr. Presidente, é assim que se procede em toda e qualquer sociedade, em 
toda e qualquer assembléia: a minoria impera quando é minoria de valor, nu
mericamente falando; quando essas minorias, porém, são, como há pouco dis
se, nulas pelo número de seus membros, elas naturalmente desaparecem. 

Sr. Presidente, V. Ex~ permitirá que a este propósito eu faça uma diva
gação com respeito à expressão minoria, como garantia de ordem constitucio
nal. A este respeito é preciso convir que ou a minoria é verdadeira, isto é, uma 
minoria que pode influir nas urnas, ao menos para representação proporcional 
de seu voto, ou a minoria é um ente de razão. Minorias insignificantes não são 
as que o legislador constituinte teve em vista. 

Pela minha emenda, se a minoria é muito reduzida, fica apenas com o di
reito de falar na tribuna do plenário, e com o direito de voto; mas, se a minoria 
tem força suficiente para representar um pensamento divergente da maioria, ela 
se fará representar no seio da Comissão. Acho que, com essa emenda, não in
frinjo a disciplina e o respeito devido aos elementos dirigentes dos nossos traba
lhos. Apresento-a porque ela vem apenas conciliar os meus ditames imperiosos 
de consciência com a disciplina partidária, sem a qual, neste momento político, 
sairíamos de uma possível anarquia para outra anarquia pior. 
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Vem à Mesa, é lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão a seguin-

EMENDA 

ao substitutivo da Comissão de Polícia 

Onde couber: 

"A Comissão de Poderes será eleita, votando cada Senador em 
seis nomes. - Castro Pinto." 



Sessão de 27 de dezembro de 1909 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, incluído na emenda, também se 
acha o Estado da Paraíba. 

O Sr. Rosa e Silva- Já pago. 

O SR. CASTRO PINTO - Não fosse isso, embora, antes ou depois da 
emenda, a minha solidariedade estaria com Alagoas. Não se deve nutrir, nem 
mesmo a Paraíba nutriria, estes pequenos estímulos reprováveis, entre capitais 
que, sendo praças diversas, são contudo empórios de comércio. 

O Sr. Rosa e Silva- V. Ex~ não pode dizer isto, porque a Paraíba lança 
impostos por terra, superior ao que cobra por mar. 

O SR. CASTRO PINTO - É para que haja eqüidade na cobrança do 
imposto, dentro do próprio Estado, conforme as diferentes zonas. 

O Sr. Rosa e Silva dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, não quero ocupar, demorada
mente, a esta hora apertada da sessão legislativa, a atenção dos meus ilustres 
colegas, mas, Sr. Presidente, preciso dizer que eu estaria ao lado de Alagoas, 
não pelas minhas simpatias preferenciais, porque, se eu deixasse de ser paraiba
no, seria naturalmente pernambucano, porque Pernambuco é o centro intelec
tual do Norte, como um dos centros mais notáveis de educação nacional. 

O Sr. Rosa e Silva- E onde V. Ex~ sabe que não há bairrismo. Todos os 
representantes dos outros Estados são tratados pela bancada pernambucana do 
mesmo modo. 

O SR. CASTRO PINTO - Posso subscrever, com os meus aplausos, as 
palavras de S. Ex~, pois, dou testemunho da maneira correta da bancada per
nambucana a respeito do prolongamento dos diversos trechos da estrada de fer
ro Great Western. Mas, Sr. Presidente, acho que há um princípio que pode do
minar a questão. 

Trata-se, naturalmente, de imposto porque tem esta forma? 

O que é imposto? 

Permitir-me-ão os honrados colegas que entre nos prolegômenos de econo
mia política. 
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Imposto é a maior ou menor quantidade retirada da riqueza particular 
para ocorrer às despesas do Estado. São as despesas públicas propriamente di
tas que reclamam dos particulares, por esta forma, maior ou menor parcela dos 
seus haveres. 

Mas, quando se trata de construir um porto como o de Recife, não é pro
priamente um imposto. Basta vermos o paralelo de São Paulo. Em São Paulo, 
não se cobra esse imposto. 

O Sr. Rosa e Silva- Oh! 

O SR. CASTRO PINTO - Ali cobram-se taxas para execução de um ser
viço especial. 

Em São Paulo, não se denomina imposto; chama-se o que o comércio paga 
em virtude dos melhoramentos realizados no porto de Santos. Essas taxas são 
cobradas pelos serviços prestados naquele porto, tais como atracação, armaze
nagem e todas as mil circunstâncias de maior formalidade que decorrem daque
les melhoramentos. 

O Sr. Alfredo Ellis - Além dessas, São Paulo paga mais, sem saber por 
que, nem para que, 313$130. 

O SR. CASTRO PINTO - Isto já está um pouco alheio ao debate. 

Vê-se, porquanto, Sr. Presidente, que não se trata de preceito constitucio
nal da regulamentação do comércio, cujas infrações acarretam conseqüências 
mais graves do que aquelas a que se refere o honrado Senador por.Pernambuco. 

Se realmente se tratasse de um imposto propriamente dito, para reverter, 
como é da natureza dos impostos, em favor da individualidade jurídica- Esta
do -, destinada a ocorrer às suas necessidades, neste caso haveria uma infração 
gravíssima. 

Mas, a cobrança do imposto em relação ao Estado de Pernambuco, como 
em relação ao Estado do Rio Grande do Sul e da Bahia, não se dá senão em vir
tude do seguinte: a União adianta ao concessionário das diversas obras o di
nheiro que o comércio não pode despender imediatamente, e fá-lo, Sr. Presiden
te, com mais uniformidade, com maior garantia. 

Se houvesse nesses Estados, como há no de São Paulo, um contrato feito 
diretamente entre o comércio e a empresa construtora, não incidiria o impos-
to. · 

É verdade que, atualmente, ocorre esta desigualdade entre o porto de Reci
fe e os portos de Alagoas e da Paraíba. Mas não é menos verdade que, mais tar
de, o porto de Pernambuco, um dos melhores da América do Sul, suplantará 
com vantagem a todos os portos vizinhos. 

Atualmente, Sr. Presidente, nós pagamos esse imposto, ocasional e transi
toriamente; mais tarde, porém, os portos da Paraíba e Maceió terão contra si o 
de Pernambuco, incontestavelmente um dos mais bem instalados no continente, 
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quando as obras estiverem concluídas, em uma das praças de tradição mais re
mota neste país, um dos pontos geograficamente mais propícios à freqüência da 
alta navegação, e isto tudo realizado à custa desses 2%, que não são mais do que 
um adiantamento do comércio em favor do próprio comércio. 

O imposto é sempre uma penalidade, embora necessária. O imposto parti
lha da natureza da multa. Paga-se a multa por infração da lei, paga-se o impos
to pela necessidade suprema de ocorrer às despesas gerais, que não podem estar 
à mercê da benevolência patriótica de cada um dos cidadãos. 

Se assim é, se são esses os princípios mais elementares e gerais, pode-se 
chamar propriamente imposto o que se cobra na Bahia? ... 

O Sr. Coelho e Campos- É uma taxa em compensação de serviços feitos. 

O SR. CASTRO PINTO - Apoiado; fala um dos mais competentes juris
consultos desta Casa. É uma taxa cobrada em compensação de serviço, mas, em 
compensação, retribuída pelo décuplo. 

É um sofisma dizer-se que se repara uma situação inconstitucional. Se exis
te inconstitucionalidade, o argumento do representante de Pernambuco prova 
de mais, porque a lei que regula essa concessão seria inconstitucional, por deter
minar, como acaba de dizer o ilustre representante de Alagoas, que só se cobre 
esse imposto, como está expressamente estabelecido em lei, naqueles pontos em 
benefício dos quais ele incidisse. 

Alagoas não tem melhoramentos, nem mesmo em perspectiva. Alagoas 
nada pediu. 

Nós já fizemos a vacina obrigatória, temos agora melhoramentos de portos 
obrigatórios. A Paraíba tem um melhoramento de lama. Até hoje uma das pági
nas mais tristes da administração federal tem sido o melhoramento do porto 
desse Estado. 

Se a generosidade e a munificência da União quiser beneficiar a Paraíba, 
que vá em socorro dos seus recursos, insuficientes para o caso. 

Pagamos por essa suposta igualdade constitucional 40%. 

Se a praça de Pernambuco sofre, não é pela argüida desigualdade de impos
tos, trata-se da arrecadação de rendas; aquela praça não sofre senão nos seus 
velhos intuitos de emulação insistente de ser a monopolizadora do comércio do 
Norte. 

Nós pagamos esse tributo, nós incidimos nessa penalidade, mas injusta
mente. E se não fosse o empenho sistemático em que se acha o representante c!e 
Pernambuco, chefe prestigioso da situação dominante, era o caso para se dar 
pêsames, não a S. Ex~, mas a um dos princípios que estão na sua bandeira: o da 
igualdade dos Estados, porque, nesse particular, S. Ex• desviou-se do seu pro
grama; ampara o seu Estado, que é poderoso, em detrimento dos direitos incon
testáveís dos pequenos, de Alagoas e da Paraíba. (Muito bem! Muito bem!) 
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Sessão de 14 de junho de 1910 

O SR. CASTRO PINTO (Pela ordem.)- Sr. Presidente, não quero pro
longar o debate, alimentando questiúnculas. 

De fato, nós estamos, nesta questão de prazos, num regime de tolerância 
de parte a parte, tanto da maioria como da minoria. 

O Sr. Eduardo Sócrates - Regime de tolerância, protesto. 

O SR. CASTRO PINTO- Nós temos prorrogado o que se chama termo 
jàtal em direito, de modo que, em matéria de prazos, estamos, maioria e mino
ria, de mãos dadas. 

O Sr. Paula Ramos - Quanto à comissão de que faço parte, declaro que 
não foi concedido prazo superior ao concedido em outras apurações. 

O SR. CASTRO PINTO - Eu creio, Sr. Presidente, que, terminando o 
prazo hoje, juridicamente, o novo prazo que se pede não poderá ser contado de 
hoje, e sim de amanhã, e que, havendo um domingo de permeio, esse novo pra
zo será de cinco dias úteis, opinião que já foi aqui formada em aparte por ilus-. 
tres colegas e até pelo nobre preopinante. 

Quanto à questão de competência, para requerer, creio que a tem todo e 
qualquer membro do Congresso. 

Se se considera, porém, que tal ou qual comissão não carece desse prazo, 
que ela dele não se aproveite. 

Acho, portanto, que, a não ser pelo hábito de protestar, que é uma atitude 
muito nobre das oposições, as palavras, tão brilhantemente expostas pelo ilus
tre representante de Goiás não fizeram mais do que trazer uma certa animação 
ao dia de hoje, que, pelas condições atmosféricas, estava um pouco monótono. 
(Riso.) 
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Sessão de 22 de agosto de 1910 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, havia pedido a palavra para le
vantar uma questão de ordem, que não tem mais razão de ser, porque estou de 
acordo com a solução dada pela Mesa à dúvida suscitada pelo ilustre represen
tante da Bahia. Não volto, portanto, ao assunto. 

Tinha, entretanto, idéia de caráter constitucional sobre a matéria do proje
to. Não é que venha tratar da sua constitucionalidade ou da conveniência do 
projeto, que cabem mais justamente no primeiro turno da discussão desta ou da 
outra Casa do Congresso. 

Refiro-me a um aspecto, se assim me posso exprimir, incidente da questão, 
em face da Constituição Federal. 

Na ordem dos argumentos expostos por S. Ex~, o representante de Mato 
Grosso, defendendo o seu substitutivo, nós ouvimos, de acordo perfeitamente 
com as considerações emitidas, que S. Ex~ se referia às condições de subsistên
cia precária com que atualmente lutam os juízes e com que lutam todos os habi
tantes do País, exigindo por este motivo o aumento de vencimentos para uma 
classe muito nobre e muito distinta - a dos magistrados federais. 

Mas, Sr. Presidente, quando nós temos de dotar de maiores vencimentos a 
magistratura federal, devemos fazê-lo com a máxima circunspecção, porque é 
uma classe cujos vencimentos não podemos diminuir (apoiados) na proporção 
exata das condições econômicas e financeiras do País, segundo a opinião rei
nante entre nós. 

O Exército, a Armada, o Tesouro Nacional, enfim todos os departamentos 
do funcionalismo público estão à mercê das dotações orçamentárias, que po
dem mudar de ano para ano, de conformidade não só com as condições econô
micas do País, refletindo sobre a vida de cada um dos funcionários, como de 
conformidade também com as condições financeiras, porque, em matéria de 
dotação de serviços, nós não podemos deixar de atender não só às condições 
econômicas para a vida de cada um dos funcionários, como às condições finan
ceiras da República, às maiores ou menores ensanchas do erário nacional. 

Ora, se por circunstâncias extraordinárias o Tesouro Nacional for assober
bado por grandes despesas, ameaçado de bancarrota, uma das medidas aconse
lhadas em todos os países ... 
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O Sr. Severino Vieira- É pedir uma contribuição à custa desses vencimen-
tos. 

O SR. CASTRO PINTO ... é propor a redução de vencimentos dos funcio
nários públicos. 

Mas, Sr. Presidente, em relação aos magistrados isto não se dá, porque nós 
não podemos, em hipótese alguma, diminuir vencimentos; é a opinião domi
nante, da qual, aliás, eu discordo, pelas razões que passarei a expor no correr 
desta minha ligeira e despretensiosa alocução. 

Sabe-se que, lendo por alto na nossa lei básica, entendem os nossos legisla
dores e os nossos juízes que os vencimentos da classe de magistrados federais, 
nem mesmo a pretexto de tributação, devem ser diminuídos. 

O Sr. Coelho e Campos- Esta é a questão. 

O SR. CASTRO PINTO - Parece que é esta a jurisprudência dos pró
prios tribunais, a quem a Constituição cometeu a missão de julgar a constitu
cionalidade dos atos dos outros poderes, inclusive do Poder Legislativo, juris
prudência aceita, após uma questão famosa, e pela qual vigora o princípio de 
que nem mesmo a pretexto de impostos o Congresso Nacional pode diminuir 
sequer um ceitil nos vencimentos dos magistrados federais. Portanto, eu chamo 
atenção do Congresso para a reflexão e comedimento que devemos ter, tratan
do de aumentar vencimentos que mais tarde não poderemos diminuir, em face 
da aludida jurisprudência. 

Entretanto, não queira V. Ex~, nem o Senado, concluir de minhas palavras 
que vou votar contra o projeto. 

O Sr. Coelho e Campos - Então? 

O Sr. Severino Vieira - Mas V. Ex~ devia votar contra. 

O Sr. Jorge de Moraes- É apenas um incitamento à reflexão. 

O Sr. Pires Ferreira- Parece que temos remédio para tudo isso na própria 
Constituição. 

O SR. CASTRO PINTO - Emendando o projeto, o meu desejo é contri
buir para que se firme opinião um pouco diversa da que entre nós parece estar 
assentada, dando-se uma inteligência menos restritiva ao art. 57 da Consti
tuição, quando nos proíbe ... 

O Sr. Coelho e Campos dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO- V. Ex~ permita que eu termine ao menos a pro
posição para ver que minhas idéias estão de acordo, não só com o espírito da 
Constituição, como com a sua própria letra, e, sobretudo, de acordo com a lógi
ca das coisas, a qual, por sua vez, não pode ser alheia à hermenêutica constitu-
cional. · 
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Pela Constituição, interpretada um pouco ligeiramente como temos feito 
até aqui, o Congresso Nacional não pode, em hipótese alguma, diminuir os ven
cimentos dos juízes federais. Eu quero com minha emenda, de algum modo, es
tabelecer na nossa legislação a faculdade de diminuir esses vencimentos, sem fe
rir o preceito constitucional nem os direitos adquiridos, por ele garantidos à in
dependência pessoal dos juízes. 

A questão é muito delicada e eu a abordo com essa timidez de quem está 
convicto de que os assuntos constitucionais merecem cuidadoso exame, não só 
dos jurisconsultos e legisladores como de todos os cidadãos, amadurecendo-se a 
opinião, a respeito, com o tempo, lentamente, pela assimilação gradual das re
gras latentes da Constituição, como exige a importância desses assuntos. 

Parece que em hipótese nenhuma nós podemos diminuir os vencimentos 
dos magistrados federais; é essa inteligência, prima facie, do artigo da Consti
tuição a que acabo de aludir. 

Entretanto, se aceitamos essa inteligência tão restritiva do preceito consti
tucional, vamos redundar em um verdadeiro absurdo como o que vou figurar. 

Imaginemos que o poder aquisitivo da nossa moeda decresce não só por 
circunstâncias de câmbio baixo como por todas as outras circunstâncias conco
mitantes; admitamos que o valor aquisitivo da nossa moeda seja o mínimo e 
que por este motivo, abundando nos intuitos deste projeto e nas considerações 
que expôs o ilustre Senador por Mato Grosso, dotemos cada membro do Su
premo com quatro ou seis contos mensais a fim de que, muito naturalmente, 
não só a independência de caráter, isenção de ânimo, como todas as outras ra
zões de representação de um dos poderes políticos do País, não se ressintam da 
crise do momento. 

Mudemos, agora, de hipótese: se, por circunstâncias outras e diferentes, 
. mais tarde chegarmos a alcançar o valor máximo da nossa moeda, na máxima 
aquisição de outras mercadorias, achando-se o País em condições favoráveis, 
seremos obrigados necessariamente, porque o nosso dever é zelar pelos dinhei
ros públicos e poupar o mais possível os contribuintes, seremos obrigados a bai
xar as tabelas de vencimentos, visto como não nos podemos tornar simpáticos a 
uma determinada classe, por mais digna e respeitável, com gestos de munificên
cia imperial. 

Somos apenas delegados dos contribuintes, das classes laboriosas, da 
nação que paga; devemos tratar de dispor a despesa pública de acordo com are
ceita, isto é, com as energias tributáveis do povo. 

E assim procedendo, quando dotamos orçamentariamente os empregos 
públicos, se formos obrigados a reduzir as tabelas dos respectivos vencimentos, 
cumpre-nos evitar a incongruência e a iniqüidade de vencerem uns em excesso, 
outros apoucadamente. 

Todos eles são empregados do País, servidores da Nação e, como tais, são 
remunerados somente quanto aos serviços que prestam. 
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Se a situação econômico-financeira, mudando radicalmente, acarreta fatal
mente a redução dos vencimentos, todos os funcionários públicos devem ter em 
seus ordenados um decréscimo correspondente a essa mesma situação. 

Não obstante esta razão intuitiva, os membros do Supremo Tribunal Fe
deral continuarüo a vencer pelas tabelas antigas. 

Poderão objetar-me: legem habemus, é o próprio artigo da Constituição. 
Não me parece que seja assim. 

Primeiro, vamos fazer a análise gramatical do dispositivo. Art. 57: 

"Os juízes federais são vitalícios e perderão o cargo unicamente 
por sentença judicial. 

§ I g Os seus vencimentos serão determinados por lei e não pode
rão ser diminuídos." 

Ora, vê-se que o possessivo "seu" não se refere ao cargo, refere-se às pes
soas; vencimentos de juízes- das pessoas que estão investidas do cargo de juiz 
federal. 

O que diz a Constituição, na sua interpretação gramatical, é que nós em hi
pótese alguma podemos, nas nossas leis, afetar os vencimentos que percebe 
cada um dos juízes federais no nosso país. 

Não se refere, nem poderia referir-se à lotação do cargo, imobilizada em 
nosso on.,:amento de despesa pública, de modo que só por uma reforma consti
tucional pudéssemos diminuir os altos vencimentos da magistratura federal, ta
xados em época anterior, muito mais folgada para o Tesouro, e em virtude das 
reais condições de subsistência no nosso meio econômico. 

Não, Sr. Presidente, essa anomalia de direito financeiro não podia ser per
filhada por nossa Constituição; ela não consigna o absurdo de vencimentos fi
xados eternamente para certos cargos públicos. Isso importaria maior aber
ração dos princípios da economia política. 

Vamos agora à interpretação lógica, ao outro sentido do dispositivo, ao 
pensamento do legislador. 

O legislador queria simplesmente, por excesso de teoria, por amor à teoria 
constitucional. copiando dispositivos alheios de outras Constituições, estabele
cer que, uma vez orçando-se os vencimentos de um cargo federal, em hipótese 
nenhuma, podíamos diminuir esses vencimentos? Não, Sr. Presidente. 

Sabemos pela lição do douto João Barbalho, sabemos pelo que a esse res
peito todos os tratadistas, todos os jurisconsultos dos países regidos por insti
tuições similares têm ensinado, que o intuito do legislador é simplesmente ga
rantir a independência pessoal do juiz federal, do magistrado da União, para 
que nem o Poder Executivo nem o Poder Legislativo, por ameaças, ou de qual
quer maneira, venha a constranger a liberdade da missão da magistratura, 
diminuindo-lhe os vencimentos. 
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Por mais alto que paire o espírito do magistrado, desde que ele veja o pão 
de sua própria família sujeito à instabilidade decorrente de leis reacionárias ou 
de momento, desde que ele veja que o Poder Legislativo, de acordo ou não com 
o Executivo, obedecendo a certas correntes políticas, tenciona ferir as próprias 
condições de sua subsistência individual, se verá em uma situação menos de 
acordo com a isenção de ânimo que deve ser a atmosfera calma em que todo o 
juiz se deve manter, não só a respeito dos particulares como a respeito de todos 
os outros poderes públicos. 

É, portanto, para garantir a independência do indivíduo, do cidadão que 
exerce o cargo da magistratura federal, que a Constituição consagrou esse 
princípio salutar de não se diminuir seus vencimentos, mesmo por lei ordinária 
ou em virtude de dispositivo orçamentário. 

Nem podia deixar de ser assim. Como é que um cargo ou poder político 
que é a Justiça, que é o Poder Judiciário, pode estar sujeito a essa inconstância 
de maior ou menor dotação orçamentária, afetando a vida material dos cida
dãos que o exercem? É o indivíduo, é a pessoa que exerce essa delicada função 

que se pode ressentir das ameaças do Legislativo. A magistratura como pessoa 
jurídica, como instituição, abstratamente considerada, não se ressente de quais
quer ameaças, de quaisquer atentados contra os vencimentos dos seus 
membros, quando essas ameaças e atentados obedecem a qualquer outro intui
to que não seja o intuito de orçar devidamente, racionalmente, patrioticamente, 
a receita e fixar a despesa da União. 

Quer, portanto, em face da interpretação gramatical, quer em face da inter
pretação lógica, quer consultando a própria letra da Constituição, quer consul
tanto o espírito do legislador, não só quanto ao fundamento racional do disposi
tivo, como à gênese da lei e quanto ao direito comparado, nós nos convencemos 
de que o§ J9 do art. 57 da Constituição, quando nos veda diminuir os venci
mentos dos juízes federais, não nos inibe de obedecer à lei primordial da vida fi
nanceira e econômica do País, a de dotar os cargos públicos de conformida
de com as suas condições econômicas relativas ao indivíduo que os exerce, e 
com as condições financeiras relativas ao Estado, que lhes ministra esses venci
mentos. 

E por isso, Sr. Presidente, que eu tomei a ousadia de levantar esta celeuma 
constitucional, já na 2~ discussão, a respeito do projeto. 

Talvez julguem imprópria, inoportuna, incabida a minha emenda; ela en
tretanto terá, pelo menos, a virtude de protestar contra esse absurdo em direito 
público, de não poder o Congresso, em hipótese alguma, diminuir vencimentos 
relativos aos cargos públicos. 

O que a lei quis foi que se respeitasse o direito adquirido, e é isto o que a 
minha emenda consubstancia, ficando, portanto, de pé a medida salutar da 
Constituição. 
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A minha emenda é concebida nos seguintes termos: 

Poderá ocorrer outra objeção, de nós incidirmos na disparidade de conser
varmos juízes federais com vencimentos superiores a outros. Mas, a culpa não 
será nossa, pois que assim sucede em vários departamentos da pública adminis
tração, em várias corporações oficiais. 

Não raro vemos no Exército, no magistério, funcionários com o mesmo 
tempo de serviço ou maior, reformados ou jubilados, com menores vencimen
tos do que outros posteriormente reformados ou jubilados. 

Mas, este fato, Sr. Presidente, é oriundo de uma consideração que não deve 
passar despercebida, e vem a ser que, ao tempo em que aquele se reformava ou 
jubilava, as vantagens eram inferiores àquelas que vigoravam para aqueles 
que posteriormente se jubilaram ou reformaram. 

Acho, Sr. Presidente, que esta emenda vem, de alguma forma, modificar a 
louvável generosidade que o Congresso da República tem para os membros da 
magistratura superior do País. 

Não faço oposição ao projeto, faço votos para que os magistrados do meu 
país cada vez mais encontrem, na retribuição que recebem, bãSe-sólida para in
dependência de seu caráter - embora eu creia que a questão de caráter em um 
homem é antes de tudo uma questão de índole, de educação, de patriotismo, de 
assiduidade ao trabalho, de abnegação e de outros requisitos, do que de maior 
ou menor dotação de .seu emprego. 

Triste seria a situação de uma democracia que tivesse a cada passo de 
lançar mão do orçamento para garantir a integridade moral de seus funcio
nários, à custa de maiores vencimentos, como estímulo de honra. 

Tomo a ousadia de apresentar a minha emenda para que não fiquemos 
aqui na situação de guardas fáceis do erário público, prontos sempre em abrir 
as suas áreas para beneficiar os interessados, mas, coatos, por uma superstlção 
de hermenêutica constitucional, quando se trata de regular os vencimentos de 
certa classe de funcionários públicos, na conformidade das condições verifica
das de nossa situação econômica e financeira. 

Vem à Mesa, é lida, apoiada e posta conjuntamente, em discussão, a se
guinte 

EMENDA 

Ao art. J9, acrescente-se: 

Parágrafo único. A tabela de vencimentos dos funcionários a que se refere 
a presente lei será modificada quando as condições econômicas e financeiras do 
País o aconselharem, respeitados os direitos adquiridos de cada um dos 
membros da magistratura federal, de acordo com o art. 57, § 19, da Consti
tuição. - Castro Pinto. 
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Sessão de 23 de agosto de 1910 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, vou emitir considerações ares
peito do assunto em debate, no que se refere à volta do projeto às comissões 
permanentes. 

Parece-me que, se não houvesse obstáculo regimental, a minha emenda de
via voltar à Comissão de Constituição e Diplomacia, porque ela envolve muito 
positivamente matéria de natureza constitucional. 

Eu não pensaria deste modo, à vista da generalidade em que está concebida 
a minha emenda, se não houvesse neste país uma jurisprudência de arrocho, 
com a qual a magistratura federal entendeu defender suas vantagens, no sentido 
de não ser possível diminuir seus vencimentos. 

Mas, se não podemos em hipótese alguma diminuir os vencimentos dos 
magistrados federais, devemos procurar a tangente constitucional que ofereço· 
na minha emenda. Se ela é inconstitucional, se significa uma heresia em matéria 
de Direito Público positivo no Brasil, neste caso que o Senado volta atrás, não 
autoriza esse ato munificente de dar mais vencimentos à magistratura federal, 
porque estamos hoje em condições econômicas que aconselham o contrário. 
Basta olhar para a alta do câmbio para se saber que a prosperidade econômica 
do país está aconselhando que não aumentemos os vencimentos do funcionalis
mo público. 

Se o câmbio subir, como é a sua tendência natural, porque se há alguma ló
gica no mundo é a de que o câmbio suba a 27, que é a paridade, que é o valor 
natural, que é o valor legal da nossa moeda, nesse caso, com os mesmos venci
mentos para todo o funcionalismo público, se terá, ipso facto, melhorado e mui·· 
to a sorte do mesmo, correspondentemente às ensanchas, facilidade que a alta 
acarretará em comparação com o que existe ao câmbio de 16. 

Ontem, me referi a uma outra ordem de considerações, mostrando como 
era iníquo, como era incongruente, termos na alta aristocracia orçamentária 
uma classe privilegiada, como é a da magistratura, com vencimentos que não se 
baixam, quando há outras classes cujos vencimentos têm de obedecer ao alto da 
nossa vida econômica. 
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Há muito materialismo no modo de conceber a nobreza das funções, neste 
país, garantindo-se a independência do magistrado por meio de maior dotação 
de seus cargos. 

O Sr. Artur Lemos - A Inglaterra remunera bem os seus juízes e por isso 
tem uma justiça perfeita. 

O SR. CASTRO PINTO- Permita-me V. Ex~ que eu volte às conside
rações expostas ainda há pouco da tribuna pelo ilustre Senador pela Bahia, o 
Sr. Severino Vieira. 

É preciso que se faça a verdadeira proporção aritmética. Os vencimentos 
dos magistrados no Brasil devem estar para os vencimentos dos magistrados 
nos Estados Unidos e na Inglaterra como as condições econômicas e financeiras 
do Brasil estão para as condições desses países. 

Se o critério não for esse, teremos simplesmente a vontade de sermos sim
páticos à magistratura federal e nada mais. 

Longe de mim, querer argüir, mesmo por meras alusões, a quaisquer ou
tras considerações por parte dos que defendem o projeto. 

Sei que nós, políticos brasileiros, nós legisladores brasileiros, e a magistra
tura federal, estamos todos no caso de insuspeição do nosso ato, mas as conside
rações verdadeiramente luminosas, que ainda há pouco expendeu o honrado re
presentante pelo Maranhão, são de ordem financeira, isto é, dessa ordem pri
mordial, da qual decorrem sempre nesta Casa obstáculos para todas as preten
sões, que devem ser os mesmos, quer para as classes poderosas, como a da ma
gistratura federal, quer para as desprotegidas. 

Na ante-sala do Senado, estão agora operários do Arsenal de Marinha, 
que desde o ano passado postulam humildemente, até perante o ilustre repre
sentante do Pará que acabou de honrar-me com os seus apartes. 

Qual a atenção que tivemos para com esses proletários do funcionalismo 
público? O Senado teve para com eles o silêncio das suas altas preocupações 
políticas e financeiras. Eles estão aí, parece-me, ouvindo o que afirmo. 

O Sr. Pires Ferreira - Tem-se feito o que é possível. 

O SR. CASTRO PINTO - O ilustre representante do Piauí auribordou 
com a facilidade da sua palavra umas tantas considerações que só têm a lógica 
das aparências. 

Realmente, o magistrado deve ser garantido na sua independência de 
modo que não tenhamos de vê-lo, no meio da via pública, passar coberto de an
drajos, a exibir nas suas misérias inconfessáveis, nas suas misérias íntimas, o ve
xame e a subalternidade do representante supremo da ordem social, aquele que 
distribui ju.stiça na sociedade, nas mais elevadas relações de direito. 

Mas S. Ex~ esqueceu dois pontos de vista que limitam, que confinam, neste 
como em todos os projetos semelhantes, a generosidade em matéria orçamen
tária. 
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Vem a ser, Sr. Presidente, que as condições precárias a que se referiu o hon

rado Senador não pesam somente sobre a classe dos magistrados, pesam sobre 
todas as classes do País, e, portanto, devíamos ser eqüitativos na distribuição 
dessas dádivas orçamentárias, de maneira que abrangesse a todo o funcionalis
mo. Melhor seria, Sr. Presidente, que tivéssemos uma tabela móvel, de confor
midade com o câmbio, obedecendo às flutuações da vida econômica do País; 
idéia esta que avento, como que por amor à palavra, para discutir apenas. 

Acresce, Sr. Presidente, que nós que orçamos a receita e fixamos a despesa, 
que podemos aumentar ou diminuir os vencimentos de todo o funcionalismo, 
inclusive o das classes armadas, não podemos diminuir o dos magistrados, a vi
gorar a opinião que eu combato, isto é, a da inflexibilidade dos vencimentos dos 
magistrados federais, a qual me parece vencedora e irredutí\eJ no Senado. 

Nem ao menos, Sr. Presidente, se quer atender ao princípio democrático e 
fundamental do nosso regime, da igualdade de todos perante o imposto. 

Veja V. Ex?, Sr. Presidente, até onde vão as suscetibilidades daquela classe 
respeitúvel e patriótica, da classe dos magistrados federais: uma vez decretados 
os vencimentos dos magistrados federais, não nos é dado a nós, que orçamos a 
receita e fixamos a despesa, diminuir os vencimentos dos cargos da magistratu
ra federal. Eu digo: dos cargos e não dos membros. 

Foi por isto que eu denominei este modo de pensar, por parte dos fetichis
tas da letra da lei, de verdadeira superstição constitucional. 

O Sr. Vitorino Monteiro - Criada pelo próprio Tribunal. 

O SR. CASTRO PINTO- Se o legislador quis resguardar a independên
cia pessoal do juiz, como pensam aqueles que advogam esta opinião, é claro 
também que a Constituição não deu aos magistrados um privilégio, e dos mais 
odiosos, é preciso dizer, porque é em matéria econômica. 

A inviolabilidade dos vencimentos do cidadão que exerce o cargo de juiz 
federal é uma necessidade lógica e iniludível do sistema. 

É esta a letra, é este o espírito da nossa Constituição. 

A eternidade de uma tabela de vencimentos para determinado cargo é um 
absurdo, e desnecessúrio, visto como, uma vez garantido quem exerce a função, 
não é mister garantir os seus sucessores eventuais, incertos, ainda por ser no
meados, quando o atual funcionário for substituto. 

Estes outros, os que de futuro ocuparem esses cargos, não poderão invocar 
direitos adquiridos, porque a tabela é outra. 

Não é possível que, uma vez decretados os vencimentos, de qualquer classe 
de funcionários, sejamos inibidos de modificá-los para menos no correr dos 
anos, em obediência a uma verba petrificada, inamovível, eterna. 

O Sr. Artur LI'IIIOS- É o que estCt na Constituição. 

313 



O SR. CASTRO PINTO- Quod probandum. A Constituição refere-se aos 
membros e não aos cargos da magistratura. 

Eu quero interpretar a Constituição à luz de um novo critério, talvez estra
nho, mas que me parece justificável. Eu entendo que o que nós não podemos é 
rebaixar os vencimentos de um magistrado que já os está gozando, mas lícito 
marcar tabela nova para os que forem nomeados. 

Eu penso, Sr. Presidente, que, guardadas as distinções inerentes aos cargos, 
não há diferença, entre um membro do Supremo Tribunal e qualquer outro 
funcionário da República, seja dos mais humildes. 

O Sr. Artur Lemos- Nilo hú diferença quando se toma por base um cri
tério todo individual, mas eu me afasto desse critério e considero os membros 
do Supremo Tribunal por outro critério: o de interesse público, o da justiça, de 
que eles são a guarda, e por isso entendo que lhes devemos dar garantias e segu
ranças, mesmo nesses privilégios que V. Ex~ considera tão contrários ao regime, 
sob o ponto de vista do interesse individual. 

Eu encaro a questão sob o ponto de vista do interesse coletivo. 

' 
O SR. CASTRO PINTO- Mas a opinião que acaba de externar, em bri-

lhante aparte o nobre Senador, já está plausivelmente atendida pela diferen
ciação dos vencimentos entre o porteiro de uma repartição e o Ministro do Su
premo Tribunal: está ali a garantia. 

O Sr. Sá Freire - Mas há outras. 

O SR. CASTRO PINTO- As observações muito judiciosas dos honrados 
Senadores vêm ao encontro de minha própria opinião. Se há essas outras re
galias, se há a diferenciação dos cargos pela diferenciação dos vencimentos e re
galias, para que se criarem novos privilégios? Eles já têm o privilégio da vitali
ciedade e o da inamovibilidade. 

O Sr. Artur Lemos- Eu quero torná-los inatingíveis. 

O SR. CASTRO PINTO - Então eu volto a um dos argumentos que ex
pendi ontem. A propor~;ão que vamos nos apercebendo das dificuldades que 
cercam os magistrados, vamo··lhes aumentando os vencimentos e, quando essa 
situação aflitiva se permutar em condições de prosperidade, estaremos impedi
dos de voltar ao nível comum, razoável, da dotação natural desses cargos de 
acordo com a situação geral do País, somente porque, Sr. Presidente, no enten
der de meus ilustres contendores, não o permite a Constituição. De modo que 
mesmo que o câmbio chegue a 27, mesmo que a moeda alcance valor duplo, tri
plo, décuplo do que tem hoje, seremos obrigados a manter a dotação dos cargos 
da magistratura, não para o luxo, não para entesourar, não para o pé-de-meia, 
mas como retribuição de serviço, manutenção da família, subsistência condig
na. 
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Entretanto, como funcionário, um Ministro do Supremo Tribunal deve es
tar sujeito ao mesmo regime de eqüidade proporcional que um contínuo ou ser
vente da mais humilde das repartições. 

O Sr. Artur Lemos - Esses não guardam os mesmos interesses. 

O SR. CASTRO PINTO - Quanto ganha um Ministro do Supremo Tri
bunal? 2.500$. Haverá no Exército, na Armada e classes anexas e, ainda mais, 
na raia miúda dos empregados de repartições federais, centenas, milhares, que 
não ganham a quinta parte desses vencimentos. A igualdade não é cabível, não 
é justa, eu o conheço muito bem; mas deve haver proporcionalidade equitativa. 

O Sr. Artur Lemos- Há grandes advogados que ganham muito mais do 
que isso e que não vão para o Tribunal, justamente, devido à insuficiência dos 
vencimentos. 

O Sr. Sá Freire - Que exige a Constituição para ser membro do Supremo 
Tribunal? 

O SR. CASTRO PINTO- Neste caso sejamos lógicos: há banqueiros que 
ganham muito mais do que isso. 

O Sr. Pires Ferreira- Mas para estes a Constituição nada exige para se
rem nomeados. 

O SR. CASTRO PINTO- Peço ao honrado Senador pelo Piauí que não 
me dê semelhantes apartes, que, aliás, muito me honram partindo de S. Ex~ 

Não podemos estabelecer comparação entre os vencimentos de emprega
dos públicos e os lucros incertos dos comerciantes, banqueiros e agricultores. 
Estes podem ganhar mais, mas estão sujeitos à contingência da vida; o nego
ciante falido, o banqueiro que na sua velhice recolhe apenas dissabores de todo 
o seu trabalho não têm outro amparo, além da caridade; ao passo que o funcio
nário público no Brasil, não falando nas vantagens dobradas do Exército e da 
Armada ... 

O Sr. Pires Ferreira - O Exército e a Armada não têm vantagens dobra
das. 

O Sr. Severino Vieira - Foram equiparados. 

O SR. CASTRO PINTO - Têm o montepio, o meio-soldo, que são 
bênçãos que não atingem a todos. 

O Sr. Pires Ferreira - O montepio é feito à nossa custa. 

O SR. CASTRO PINTO- Mas então por que se fez cessar em nossa legis
lação essa providência às classes civis? 

O Sr. Pires Ferreira- Porque o Ministro, contra a Constituição, em lei or
dinária, mandou cessar; isto, com aplauso do honrado Senador pela Bahia. 

O Sr. Severino Vieira - A lei dá e retira. 
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O Sr. Pires Ferreira - Não a lei ordinária. 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, estou falando sem preocupação 
de tribuna, sem armar ao efeito e com a modéstia natural aos ignorantes ... 

O Sr. Se1·erino Vieira - V. Ex~ fala sempre com muita proficiência. 

O SR. CASTRO PINTO -Obrigado a V. Ex~ 

Voto pelo projeto, e voto especialmente para que não se diga que nós aqui 
estamos regateando vencimentos à magistratura federal. 

Mas como a nobre e digna classe dos magistrados federais firmou jurispru
dência de arrocho, em virtude da qual mesmo em questão de imposto não pode
mos diminuir seus vencimentos, procurei, pela minha emenda, firmar uma in
terpretação da Constituição menos paradoxal em economia política. 

Não é propriamente interpretação, porque tenho a este respeito idéia já 
formada: é que só podemos interpretá-la como poder constituinte pelos trâmi
tes nela mesmo estabelecidos. 

Ora, aprovando a minha emenda ou outra qualquer em termos equivalen
tes, vamos firmar o princípio de que não é irrevogável uma tabela de venci
mentos, pois é, na ciência econômica, absurdo não se poder diminuir os venci
mentos da ilustrada classe dos magistrados ... 

O Sr. Artur Lemos dú um aparte. 

Eu me refiro aos cargos e não ao pessoal; pois, de acordo com a Consti
tuição, não se podem diminuir os vencimentos em cujo gozo se ache qualquer 
membro da magistratura da União. Respondendo ao aparte de S. Ex? não sei se 
nos termos do projeto ... 

O Sr. Artur Lemos - São vencimentos. 

O SR. CASTRO PINTO - Falo a ~espeito da magistratura federal. 

O Sr. Artur Lemos- É isso mesmo; o projeto divide em ordenado, gratifi
cação e representação. 

O SR. CASTRO PINTO- O que posso garantir é que esses vencimentos 
de representação, que essa dotação orçamentária de representação é uma novi
dade muito mais heterodoxa do que a minha emenda. Nesse caso a minha 
emenda seria simplesmente declaratória. 

Firmada pelo Congresso Legislativo a opinião de que as condições do País, 
quer sob o ponto de vista econômico ou financeiro, não permitem a mesma ta
bela de vencimentos para a magistratura federal, nós baixaremos esses venci
mentos, respeitando os direitos adquiridos em face do artigo da Constituição ci
tado na minha emenda. 

O Sr. Sl:'l'erino Vieira dú um aparte. 
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O SR. CASTRO PINTO- Aceito o aparte que, muito à puridade, me está 
dando o ilustre representante da Bahia. O melhor seria parar, no que toca a au
mento de vencimentos de funcionários públicos. 

O que posso garantir ao ilustre Senador pelo Piauí, que também me apare
cia, é que alguém morrerá de fome na sua terra ou na minha: no funcionalism? 
público ninguém morre dessa moléstia de inanição dos sertões do Norte, e mm
to menos na magistratura federal. 

O Sr. Pires Ferreira -Até hoje não se recusou emprego no funcionalismo 
público. 

O Sr. Severino Vieira - Não se acha é quem queira ir para a lavoura. 

O SR. CASTRO PINTO - Estou-me escandalizando ... 

O Sr. Pires Ferreira- Se fôssemos ouvir a V. Ex• para a distribuição da 
justiça. 

O SR. CASTRO PINTO - ... com os sobrolhos, com o rigorismo absolu
to da Comissão de Finanças, quando se trata dos funcionários de categoria hu
milde e ao mesmo tempo desta latitude camarária com que atendemos às con
dições de comodismo e representação da magistratura federal. 

Sem fazer alusão e assinalar malícia maior do que aquela que se reconhece 
em outros membros desta Casa, permita-me V. Ex~ lembrar que se a Consti
tuição cogitou de ameaças possíveis ao Poder Judiciário por se diminuírem os 
vencimentos da classe, devemos também nos precatar contra a censura da opi
nião pública a que estão, de alguma forma, subordinados os poderes políticos, 
no que respeita a essa insistência em aumentar os vencimentos da magistratura 
federal, ainda há poucos anos aumentados. 

Não, Sr. Presidente, não se trate de aumentar o subsídio do Senador ou 
Deputado, não nos apressemos em aumentar os vencimentos da magistratura 
federal, sem descermos previamente às camadas inferiores do funcionalismo ... 

O Sr. Severino Vieira - Aumentemos os melhoramentos materiais. 

O SR. CASTRO PINTO- Isso é outra coisa; eu me refiro especificada
mente à justiça orçamentária. 

O Sr. Pires Ferreira dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO- V. Ex~ pode dizer o que quiser, mas o que é 
certo é que ainda não vimos neste país magistrado algum, principalmente fede
ral, estender a mão à generosidade da bolsa alheia. 

O Sr. Pires Ferreira- É justamente para evitar esse vexame que eu defen
do o projeto. 

O SR. CASTRO PINTO - V. Ex~ há de me permitir essas digressões, 
aprendidas com o ilustre amigo que me honra com a sua amizade particular 
desde muitos anos, digressões que fazem do debate alguma coisa menos parla
mentar do que os discursos que aqui proJerimos. 
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Venho dizer apenas a V. Ex~ qual o meu parecer muito humilde e obscuro e 
que com a interposição da minha emenda desejo que o projeto vá à Comissão 
de Constituição, embora para condená-lo. 

Temos até hoje, todos, pensado assim: que os vencimentos da magistratura 
não podem absolutamente ser diminuídos. 

Entretanto a simples leitura das Constituições congêneres demonstra que a 
doutrina legítima e racional, a consentânea com o direito público, é a da minha 
emenda. 

Pergunto a V. Ex~, Sr. Presidente, regimentalmente posso requerer que o 
projeto vá às Comissões de Finanças e de Constituição e Diplomacia? 

O SR. PRESIDENTE- Uma vez que ao projeto foram oferecidas emen
das, a discussão vai ser suspensa para que a Comissão interponha parecer sobre 
as referidas emendas. Se a Comissão de Finanças entender, poderá concluir seu 
parecer por um requerimento, pedindo audiência da outra Comissão. Não há 
número, de modo que a apresentação do requerimento de V. Ex~ agora seria 
nulificada pela falta de número. 

O SR. CASTRO PINTO- Perfeitamente. Neste caso as minhas palavras 
servirão de antecipação de opinião, chamando a atenção da Comissão de Fi
nanças para que ela sponte sua requisite a audiência da Comissão de Consti
tuição e Diplomacia. 



Sessão de 27 de agosto de 1910 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, permita-me V. Ex~ que eu force 
de algum modo o rigor das fórmulas regimentais no que diz respeito à discussão 
do projeto. Sei que, se fosse cingir-me à discussão do dispositivo em debate, não 
poderia estender-me em umas tantas considerações a que sou obrigado, como 
relator do parecer. 

Queira, portanto, Sr. Presidente, permitir-me que, defendendo o parecer 
que tive a honra de submeter à consideração do Senado, eu me estenda sobre di
versas outras considerações que julgo de interesse. 

Permita-me V. Ex~, permitam-me meus colegas, que nesta Casa são advo
gados, práticos em quest~to de Direito, e técnicos no ofício de legislador, que eu, 
sem pretensão a fazer aqui uma preleção de Direito, me explique sobre uma teo
ria, ou antes sobre uma opinião que sustentei no meu parecer, e que pode pare
cer extravagante à primeira vista. 

Quando, pela primeira vez, li a Lei Rosa e Silva; na parte relativa às nulida
des, estranhei, como estudante de Direito, que fui, a classificação de atos nulos 
e atos anuláveis, em direito público eleitoral. 

Estou convencido de que, de todos os métodos de que se pode lançar mão 
para se tratar mesmo de matérias pertencentes às ciências sociais, é a erudição 
um dos mais perigosos e - digamos mesmo - um pouquinho desmoralizado no 
nosso país. Entretanto não posso deixar de fazer per summa capita umas ligeiras 
considerações sobre nulidade absoluta e nulidade relativa. 

Atos nulos, atos anuláveis em outra linguagem, nu.lidades de pleno direito 
e nulidades dependentes de rescisão. É verdade que sob o ponto de vista, quer 
doutrinário, quer relativo, existe alguma hesitação a respeito da distinção de 
nulidades. Mas hesitação não é confusão, e só levados por uma confusão invo
luntária é que podemos admitir, no direito público eleitoral, atos anuláveis, sem 
quebra da tecnologia jurídica. 

Peço aos meus ilustres colegas, principalmente aos que são juristas, ho
mens do foro, quer como juízes, quer como advogados, que me dêem a honra 
de ouvir um pouco demoradamente sobre este ponto do debate. 
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No direito romano, em seus tempos primordiais, todo ato nulo era nulo de 
pleno direito, era um ato inexistente, nullum est negotium, nu/la obligatio; nihil 
agitur: nihil actum est, como se nada se tivesse feito. 

Desde que o ato infringia as formalidades e as solenidades que o garan
tiam, o .ato era como se não se tivesse feito, não existisse. 

Mais tarde, sob o Império, o direito pretoriano estabeleceu os atos anulá
veis, com aquela latitude que tinha o juiz de ir acomodando os princípios in
flexíveis da legislação romana aos casos ocorrentes, formando o direito vivo 
por excelência, o que falta de alguma forma nas Constituições modernas, nas or
ganizações político-sociais dos tempos modernos, pelo menos, no nosso país e 
nos países regidos pelo sistema análogo ao nosso. 

Devido a essa nova influência, houve mais uma categoria de nulidade, as 
nulidades pretorianas, em contraposição às nulidades civis; eram as nulidades 
judiciárias, as nulidades dependentes de rescisão, como no caso do menor ter 
sido parte em um contrato celebrado com todas as solenidades e requisitos da 
lei, como no caso em que o pretor, não podendo anular, usava desta ficção de 
Direito, tão pródiga, em resultados, como todos nós conhecemos, a da resti
tuição. Mas era preciso que a parte viesse com sua ação de rescisão, e é por isso 
que, ao lado das nulidades de pleno direito, existiam as nulidades pretorianas; 
ao lado das nulidades civis, as nulidades judiciárias, as nulidades dependentes 
de ação, as nulidades dependentes de rescisão. 

Antes de prosseguir neste meu humilde, obscuro e despretensioso desen
volvimento, pergunto aos meus ilustres colegas, pergunto a todo o mundo, que 
queira encarar sem paixão este assunto: em que parte do direito público eleito
ral existe a nulidade dependente de rescisão, dependente de ação? 

É verdade que mais tarde, mesmo no direito romano e depois na idade mé
dia e no início dos tempos modernos, estabeleceu-se uma certa hesitação, 
dizendo-se mesmo que os atos nulos de pleno direito dependiam da intervenção 
da justiça, a fim de decidir entre as partes contestantes se os atos eram nulos ou 
não. 

É preciso, porém, notar-se que, mesmo no caso de intervenção necessária e 
.fatal da justiça, o ato nulo ou nulo ab initio, nulo de pleno direito e não anulá
vel, não pode ter produzido efeito jurídico em tempo nenhum, nem a favor da 
parte nem a favor de terceiros, nem contra a parte nem contra terceiros. Esse 
ato não pode prevalecer, é inexistente; enquanto que o ato anulável pode serre
tificado pelas partes e, se elas nada alegarem, produzirá todos os efeitos, até que 
haja uma ação judiciúria anulando-o. 

Se estou dizendo alguma novidade em direito, nada melhor do que um 
aparte, no sentido de correção, daqueles que se julgam mais competentes na 
matéria. 

O Sr. Francisco Glicério - É impossível, porque V. Ex~ mesmo acaba de 
dizer: aqueles que se julgarem mais habilitados e mais competentes. 
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O SR. CASTRO PINTO -Questão de frase. 

O Sr. Francisco Glicério- O nobre Senador por Mato Grosso ia dando 
um aparte a V. Ex?, mas recuou ante a frase empregada. 

O SR. CASTRO PINTO- O nobre Senador por Mato Grosso é mestre 
dos mestres há muito tempo. 

O Sr. Mete/o- O aparte que eu ia dar era concebido nestes termos: ne
nhum de nós é mais competente do que V. Ex? 

Vozes - Apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO - Quando os elogios partem do alto da compe
tência de V. Ex?, embora não sejam merecidos, honram muito e servem de estí
mulo. 

O Sr. Mete/o - Não faço senão justiça a V. Ex? 

O SR. CASTRO PINTO- Domat, Pothier,jilrisconsultos de nota, apesar 
de longas páginas, talvez fastidiosas sobre o assunto, não chegam a esclarecer a 
questão, antes a embaralham. 

Essa teoria, esse princípio de direito, veio assumir maiores proporções, 
maiores dificuldades, quando, no princípio do século passado, um escritor ale
mão, Zachariae, erigiu em doutrina os fatos insubsistentes, isto é, mais do que 
nulos. 

Na França, lembro-me bem, que Demolombe e Laurent, entre outros, tra
taram da questão. Aubry e Rau, na sua obra comum, em relação aos fatos in
subsistentes, chegam às últimas conseqüências lógicas e doutrinárias. 

Mas Planiol, que é um dos jurisconsultos mais competentes, nos tempos 
modernos, restabelecendo a verdadeira doutrina, aceita a divisão binária de fa
tos nulos e de fatos anulados. É verdade que esse autor aceita de algum modo os 
fatos não subsistentes; mas a nossa legislação pátria não os consagra de modo 
algum. 

Posso estar em erro, mas a verdade é que só encontro uma hipótese de fa
tos inexistentes como o entendem estes autores citados e é quando se trata do 
casamento, contrato sui generis, para o qual as nulidades devem ser de natureza 
sui generis. Nós podemos encontrar casamentos nulos. e, não obstante, existen
tes para certos efeitos. 

Pode um casamento ser perfeitamente anulado e ter efeitos legais para cer
tos atos, ao lado de outros casamentos legais, legalmente celebrados, mas in
subsistentes para todos os efeitos, inexistentes. 

Para mim, Sr. Presidente, a nulidade expressa em lei importa a insubsistên
cia do ato anulado. É a regra única admissível em nosso direito pátrio. 

Para reforçar a minha opinião, lembro-me ter lido hoje, a propósito desta 
questão, uma das obras mais interessantes que se tem publicado em Portugal, 
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Instituição do Direito Civil Português, por Guilherme Alves Moreira. Esse au
tor, Sr. Presidente, emprega a palàvra inexistente como sinônima de nulo na 
técnica jurídica de pleno direito, nulidade absoluta. 

Eu lanço mão das idéias expressas a este respeito na obra citada, porque é 
de um autor português, está escrita em português, em vernáculo, uma matéria 
de que posso fazer uso corrente, com certa autoridade, deixando aos outros o 
tratarem do que seja a acepção rigorosa do direito, na sua tecnologia. 

Em português, na língua em que escrevemos o nosso direito positivo, como 
se vê da citada obra, são sinônimos perfeitos: nulos e inexistentes. 

As tradições de linguagem em seu país de origem sufragam, pois, a minha 
opinião: de que não devemos introduzir nos hábitos de nossa terminologia jurí
dica essa palavra - inexistente- significando uma nova categoria de nulida
des. 

Não devemos deixar, nós que falamos português, os autores que escrevem 
nesta língua, para procurar outros, por maior que seja a diferença de prestígio 
entre eles como jurisconsultos. 

Na nossa legislação temos um monumento que não me canso de admirar 
-o Regulamento n9 777, lei em que se encontra, a par da consolidação de tudo 
quanto havia de mais adiantado na nossa legislação processual, o português 
correto, o vernáculo, infelizmente tão desprezado na legislação republicana. 
Nem os rigorosos e suscetíveis literatos da Academia de Letras do Rio de Janei
ro poderiam encontrar nessa lei um só pronome mal colocado, porque sua re
dação final foi confiada a um dos espíritos mais brilhantes da época- Felicia
no de Castilho. 

Aí nós vemos o assunto, a matéria, como em nenhum outro tratadista nem 
em outra qualquer parte da legislação pátria. No Regulamento n9 777 se faz a 
diferença das nulidades e se diz- nulidades de pleno direito são aquelas fulmi
nadas expressamente pela lei em virtude de preterição de formalidades essen
ciais, como, por exemplo, um contrato de compra e venda de imóvel por escri
tura particular; como, por exemplo, um eleitor que vota com título alheio; co
mo, por exemplo, uma ata que não vem com data nem assinatura. Isso é que é 
nulidade de pleno direito. 

O Sr. Sâ Freire dú um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO- Eu vou até lá. Estou formulando a teoria. A 
nulidade de pleno direito pode deixar de ser expressa pelo legislador; 
subentende-se em vista da preterição de formalidades importantes ... 

O Sr. Oliveira Figueiredo - Tem sanção irritante. 

O SR. CASTRO PINTO - ... á nulidade de pleno direito está na não
execução de fórmulas exigidas pela lei, por exemplo, uma escritura de venda 
que não reza o lugar e o dia em que se efetuou. 
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Permita o Senado que me demore nesta demonstração; eu sou o mais atra
sado dos que se julgam aqui juristas. (Não-apoiado.) Mas, como ia dizendo, esta 
primeira nulidade é o que se diz, na doutrina, nulidade de forma, as outras são 
nulidades de fundo, são nulidades que derivam do dolo, fraude, violência- fa
tos que precisam ser provados. 

O Sr. João Luiz Alves - É o caso da lei. 

O SR. CASTRO PINTO - Eu chegarei lá; estou estabelecendo umas tan
tas premissas, depois chegarei ao direito eleitoral. 

Esses atos são anuláveis, isto é, dependem da intervenção da parte interes
sada. 

No direito eleitoral quais são os atos em que a nulidade só pode ser decre
tada ... 

O Sr. João Luiz Alves - Atos políticos ... 

O SR. CASTRO PINTO- Eu tomo por exemplo uma ata falsa; para que 
se prove que a eleição respectiva é válida, apesar da ata que veio assim ao Sena
do, é preciso que outros documentos se produzam; e se esses documentos che
gam ao conhecimento do Senado, essa eleição é nula, porque a ata é falsa? 

O Sr. João Luiz Alves - É nula. 

O SR. CASTRO PINTO- Mas como, se o interessado provou que houve 
real mente eleição? 

O Sr. Sá Freire dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO - V. Ex? dá licença que eu responda? 

Mesmo quando não haja interessado no processo de verificação de pode
res, a não ser o diplomado, mesmo quando não haja contestação, o dever do Se
nado ou da Câmara, no caso de dúvida sobre a procedência real da ata autênti
ca ou da ata falsa, é promover a elucidação da dúvida. 

Pode acontecer que uma autêntica, aparentemente legal, seja uma falsida
de, e das mais ousadas; e pode também acontecer que, não obstante os vícios de 
uma autêntica submetida ao exame do poder verificador, a eleição também te
nha ocorrido com toda a regularidade, e isto mesmo se possa constatar por ou
tros documentos: boletins, certidão do livro em que foi transcrita a ata da 
eleição etc. 

É preciso notar que nem as e!eições, nem os papéis, ilem as atas, que são 
submetidos a julgamento definitivo, dependem apenas da iniciativa das partes, 
para que se decida afinal. Pode haver contestantes, mas pode deixar de os ha
ver. O nosso dever aqui, na verificação de poderes, é respeitar a liberdade das 
urnas e o direito do voto; é tornar líquido o diploma, respeitar a vontade do 
eleitorado, tal qual ele se manifestou. 

O Sr. Sá Freire - Mas o contestante alega o seu direito .... 
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O Sr. Gonçalves Ferreira - A ata tem todos os característicos ... 

O SR. CASTRO PINTO- Não há nulidade que, perante a verificação de 
poderes, dependa da parte interessada, para ser imposta. 

O Sr. João Luiz Alves- E a prova da fraude? Sem ela como poderemos ve
rificar se houve fraude? 

O SR. CASTRO PINTO- Neste caso, independente da iniciativa da par
te interessada, cabe à Comissão respectiva, no próprio Senado, no plenário, a re
quisição de documentos, sem precisar da iniciativa da parte interessada, se ela 
não se fez sentir. 

Se eu, como membro da Comissão de Verificação de Poderes, tivesse sus-
peita de qualquer fraude, sem a provocação da parte interessada ... 

O Sr. Sá Freire - Tem esta iniciativa, como Senador. 

O Sr. João Luiz Alves - Se não houver suspeita? 

O SR. CASTRO PINTO- Abro um parêntese: não respondo aos apartes 
porque não terminei o meu período. Fecho o parêntese e continuo o meu dis-

curso. 
Se eu como membro da Comissão de Verificação de Poderes, como Sena-

dor mesm,o, tiver suspeita da falsidade de qualquer documento não faço obra 
com ele. 

O Sr. João Luiz Alves - Se não houver suspeita? (Trocam-se vários apar

tes.) 
O SR. CASTRO PINTO - Perdão, assim não posso continuar; eu aprecio 

os apartes, mas assim não. Não há taquígrafo que possa apanhar essa avalan
cha de apartes, no meio de uma oração incidente. 

Aprecio os apartes, não há dúvida, e seria um dos mais insuportáveis pre
sumidos se me julgasse com tamanhas habilitações na matéria, que as minhas 
opiniões não pudessem ser combatidas. A força da minha palavra está na força 
da minha convicção. O diplomado e o contestante podem esclarecer o poder ve
rificador. Mas se não houver contestante e só houver diplomado? 

Por falta de contestante não seria difícil examinar os papéis submetidos a 
julgamento. Não somos tribunal de justiça, julgando entre partes; devemos 
abrir as nossas portas somente para que por elas entre o eleito do povo. Nós 
aqui não somos juízes, mas delegados do povo, mesmo em função judicante de 
verificação de poderes e por isso mesmo devemos atender que somos antes os 
mandatários do povo do que juízes julgando entre partes. 

Função judicante é realmente a que exercemos como poder verificador; 
mas, por isso, não somos propriamente um tribunal de justiça, a tirar uma re
sultante do que uma e outra parte alegam e demonstram. 

Nós, aqui, devemos, antes de tudo, indagar o que houve de verdade no 
pleito eleitoral, haja ou não contestação, para só admitirmos em nosso seio os 
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eleitos do povo, os delegados da maioria dos eleitores que concorreram às ur
nas. 

Antes de prosseguir nos meus desalinhavados conceitos mencionarei outra 
confissão que existe na terminologia do direito, sobre nulidades absolutas e nu
lidades relativas, que nem sempre coincidem com as nulidades de pleno direito e 
dependentes de rescisão. 

A nulidade pode ser absoluta e depender de rescisão como, por exemplo, 
no caso de alienação ou hipoteca de bem imóvel em fraude da execução. 

É uma nulidade de pleno direito, e expressa, porque esse fato é explícito na 
letra da lei; mas, para ser pronunciada depende da iniciativa dos interessados. O 
interesse, porém, não é geral, não é social, na expressão de Japiot, é privado, a 
nulidade é relativa. 

Temos também o caso em que o menor foi parte num contrato para o qual 
não tinha capacidade, mas que pode ratificar. Aí se dá uma nulidade de pleno 
direito, mas relativa. E como distinção entre nulidade absoluta e nulidade rela
tiva é que uma se funda na ordem pública e outra na ordem privada, segue-se 
que a distinção entre essas duas nulidades é írrita, impertinente e exótica, no di
reito público eleitoral. 

A lei comina a nulidade, mas a nulidade sendo relativa pertence, exclusiva
mente, ao direito da parte lesada. 

Quando a lei para garantir as formas de contratos e processos estabelece 
certos princípios de ordem geral, de ordem pública, a infração desses princípios 
importa em uma nulidade absoluta; quando apenas acautela o interesse priva
do, o de certa classe de indivíduos, suprindo-lhe a defesa própria, a nulidade é 
relativa. 

Vê-se pois que essa distinção, que é provida no direito civil, não tem cabi
mento no direito eleitoral, onde o interesse da parte é sempre o interesse públi- · 
co. 

Peço a atenção dos meus ilustres colegas para responder às objeções feitas 
por S. Ex~s 

Já disse que falando aos ilustres Senadores cujos nomes vou declinar, os 
Srs. Oliveira Figueiredo, General Glicério, Sá Freire, Jo"ão Luiz Alves, Metelo, 
cuja aureóla eu já conhecia antes de ser estudante de direito, Coelho e Campos, 
que é um dos jurisconsultos tradicionais desta Casa, Urbano dos Santos, 
Artur Lemos, Tavares de Lyra, Severino Vieira, Campos Sales, não tenho a 
presunção de dar lições. Mas, desde que estudei pela primeira vez esta legis
lação, fiquei chocado nos meus conhecimentos de estudante de direito por essa 
distinção de nulos e anuláveis do direito eleitoral e, assim, julguei-me autoriza
do a discorrer agora sobre o assunto. 

O legislador e autor desta sábia e áurea lei eleitoral - a Lei Rosa e Silva -, 
capitulando taxativamente as nulidades, não fez mais do que obedecer a uma 
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das mais imperiosas necessidades do nosso direito político, não fez mais do que 
consagrar o que a história dos últimos acontecimentos ou, antes, a história dos 
acontecimentos políticos vinha-lhe ensinando desde a monarquia. 

Disse eu ontem, em aparte, que três eram os momentos do processo eleito
ral: a identidade do eleitor, a autenticidade do voto e a justiça na verificação de 
poderes. 

Foi para prevenir a injustiça, foi para prevenir o arbítrio, foi para conter as 
faculdades ilimitadas do poder verificador que ele estabeleceu taxativamente as 
nulidades das eleições. 

Ora, é preciso fazer distinção entre as nulidades da eleição e nulidades de 
atas eleitorais. Chamo a atenção do Congresso para este ponto. 

Há diferença, e diferença capital, e diferença prática, e diferença essencial 
entre essas duas nulidades. Assim, desde que ao poder verificador se depara 
uma das nulidades taxativamente especializadas no capítulo 12 da lei eleitoral, a 
eleição está nula, salvo a prepotência do Congresso, abusando de sua posição 
de tribunal de última instância proferindo sentença inapelável, no que respeita 
à sua própria constituição. 

Neste ponto, parece que estou de acordo com os meus colegas não consi
derando eleições nulas senão aquelas que incidem no capítulo 12 da Lei n9 1.269. 

São nulidades absolutas, de pleno direito aqueles atos que vêm taxativa e 
expressamente capitulados na lei; as nulidades ali especificadas o são necessa
riamente. 

Se uma eleição for presidida por uma mesa irregularmente organizada, 
contra o que está prescrito na lei, a eleição que se fizer sob essa presidência é nu
la, absolutamente, nula de pleno direito. 

Outro argumento ainda. 

O Sr. Francisco Glicério- Mas suponha V. Ex~ que a eleição correu regu
lar e livremente diante de uma mesa irregularmente instalada: qual o mal que 
daí resultará? 

O SR. CASTRO PINTO - De jure constituendo é a objeção de S. Ex~ 

E note S. Ex~ que não estou longe de o acompanhar nestas idéias. Mas, Sr. 
Presidente, o que está textual e expressamente consagrado no§ 19 do título 116 
da lei, é que, desde que se verificar vício no processo da constituição, organi
zação da mesa, a eleição está ipso facto nula. 

Eis aí um dos casos que eu chamo nulidade de eleição e não nulidade de ato 
eleitoral, que é mais restrito. 

Mas, pergunto, a falta exclusiva da lista de presença pode inquinar todo o 
processo eleitoral de nulidade? 
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Não, Sr. Presidente, o que nós devemos é limitar um tanto os direitos do 
poder verificador, que se esquece as mais das vezes do verdadeiro soberano, que 
é o eleitor, porque anular por este ou aquele motivo de ocasião uma eleição é 
atentar contra o mais soberano dos direitos, o direito do voto. 

O Sr. João Luiz Alves- Para mim a verdade da eleição reside na autentici
dade do voto. Autênticos os votos, acho que não se deve anular nenhum pleito. 
Para mim é indiferente que venha ou não com a ata a lista de presença. Se me 
provarem que 200 eleitores que compareceram a uma seção eleitoral consegui
ram votar livremente e os seus votos foram apurados com verdade, essa eleição 
é um fato. 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, desde que nós julgamos pelo 
alegado e provado, pelos documentos que exteriorizam, que traduzem exata
mente a questão, não podemos prescindir dos atos que os garantem. Eu não sou 
tão liberal como S. Ex~ o representante do Espírito Santo. 

O Sr. Mete/o- Se nós julgamos pelo alegado e provado, não somos um 
tribunal de justiça? 

O SR. CASTRO PINTO - Eu já disse que quanto ao modo de agir, o 
Congresso, neste caso, exerce uma função judicante. 

Exercer, acidentalmente, no que respeita às eleições verificando poderes, 
uma função judicante, não é propriamente se constituir em tribunal de justiça. 

Para que assim fosse, seria preciso que em assuntos de caráter contencioso, 
disputado entre partes, autor e réu, nós nos regulássemos, no Senado ou na Câ
mara, por fórmulas de processo, muito mais completas e precisas do que os dis
positivos dos regimentos e das leis eleitorais vigentes. 

É uma pura metáfora aquela pela qual chamamos partes ao diplomado e 
ao contestante; são interessados, é exato, mas como qualquer eleitor ou grupo 
de eleitores dos que compareceram às urnas, sendo que à luz dos princípios do 
direito público, o interessado na verificação de poderes dos eleitos para uma as
sembléia legislativa qualquer é o eleitorado, é o povo, na qualidade de mandan
te, cuja vontade se deve respeitar íntegra e perfeita. 

O poder verificador, sem ser um tribunal de jusÚça, exerce, contudo, uma 
função judicante. 

O Sr. João Luiz Alves - E quanto ao modo de decidir? 

O SR. CASTRO PINTO- E isso porque, no que respeita investidura do 
eleito na sua cadeira, aqui, no Senado, somos juízes para decidir, não entre par
tes, como em uma demanda; somos antes de tudo delegados do eleitorado, re
presentantes da soberania nacional. 

Se não representamos a soberania nacional, deixamos de ser um poder de
mocrático, o órgão da soberania nacional. 
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O Sr. Sá Freire - Mas também o direito está subordinado aos princípios 
de justiça. 

O Sr. Mete/o- E também os juízes estão obrigados ajulgar sujeitando-se 
aos princípios do direito. 

O SR. CASTRO PINTO- Os princípios de justiça a que se referem os 
honrados Senadores não são apenas os que se impõem a um juiz, de só julgar do 
alegado e provado. (Trocam-se apartes.) 

Eu não posso continuar. 

O Sr. Sá Freire- Isso prova que o discurso de V. Ex~ está provocando 
atenção. 

O SR. CASTRO PINTO - A atenção é provocada pelo assunto. 

O Sr. João Luiz Alves- Pelo orador. 

O SR. CASTRO PINTO- É o assunto que só não provocaria atenção se 
eu viesse dizer sobre ele banalidades e paradoxos, que são aliás os recursos lite
rários de muitos espíritos brilhantes, em outros gêneros de eloqüência que não a 
parlamentar. 

Eu queria dizer que o Congresso, exercendo uma função judicante, respei
tando o direito e a verdade dos fatos, quanto ao alegado e provado, não está, 
por isso, adstrito às regras preestabelecidas no processo em geral, como se dá 
com os que exercem a judicatura. Somos um tribunal político e todos os assun
tos desta natureza, como o das eleições, trazidos a esta Casa são políticos. 

O Sr. Mete/o- Mas estamos sujeitos aos mesmos preceitos de direito; a 
única diferença é que um tribunal político não tem forma de processo. 

O Sr. Sá Freire - Mas o projeto diz - só podem ser anuladas as eleições 
nos casos determinados pela lei. 

O SR. CASTRO PINTO- Então V. Ex~ não prestou atenção ao que eu 
disse. 

O Sr. Sá Freire - A maior atenção. 

O SR. CASTRO PINTO - Eu me refiro, não às nulidades das eleições, 
mas a outras irregularidades, a outros vícios, constantes dos papéis ... 

O Sr. Sá Freire- Pois é isto. V. Ex~ diz que há outras nulidades, então não 
são só as que estão na lei. 

O SR. CASTRO PINTO- V. Ex~ faça o favor de formular o seu aparte, 
porque não o compreendi bem. 

O Sr. Sá Freire - O que eu disse foi o seguinte: o projeto apresentado à 
consideração do Senado declara que não podem ser anuladas as eleições pelos 
casos de nulidades determinados na lei; portanto, não procede a conclusão de 
V. Ex~ de que pode haver outros casos de nulidades. (Trocam-se apartes.) 
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Sessão de 6 de dezembro de 1910 

O SR. CASTRO PINTO (Pela ordem.)- Sr. Presidente, é com constrangi
mento que ocupo a tribuna. 

Julgo, entretanto, que não devemos fazer deste pretexto regimental de en
caminhar votações um 49 turno, que não foi cogitado no Regimento da Casa. 

Não posso satisfazer neste momento as dúvidas que pairam no espírito do 
honrado Senador pela Bahia, primeiro porque não faço parte de nenhuma das 
Comissões que presuntivamente devem saber, com toda a técnica, o que de di
reito assiste a cada uma dessas emendas. 

Estranho também que S. Ex~, sempre tão bem informado- e digo isto sem 
ironia -sobre os assuntos afetos tanto a esta como à outra Casa do Congresso, 
não lesse o que a respeito veio impresso no Diário Oficial, porque estas emendas 
foram discutidas no seio das Comissões, como no Plenário da Câmara. 

O Sr. Cassiano do Nascimento- Isto não justifica a dispensa da audiência 
das nossas Comissões. 

O SR. CASTRO PINTO- Respondendo ao aparte do honrado Senador, 
devo dizer que, quando pedi dispensa - eu ia requerer urgência para a discus
são, mas ontem, em virtude das circunstâncias em que estava a matéria, requeri 
que fosse ela dada para Ordem do Dia de hoje- não foi referindo-me ao mere
cimento de cada uma das emendas. Esta matéria, em globo, está adiada desde o 
ano passado ... 

Um Sr. Senador- A matéria da emenda é nova. 

O SR. CASTRO PINTO- Estou explicando que, pedindo fosse incluída 
na Ordem do Dia de hoje a emenda da Câmara dos Deputados ao projeto do 
Senado aumentando os vencimentos dos militares, não atendi ao merecimento 
de cada uma das emendas suas ao projeto em globo. 

Há, porém, duas circunstâncias das quais parece-me, não discordará, a não 
ser por uma tenacidade de espírito digna de melhor sorte, o ilustre representan
te da Bahia; uma é que desde o ano passado, por motivo de urgência dos orça
mentos no último mês de sessão, ficou sacrificado o projeto, cuja iniciativa é 
desta Casa, e a outra é que agora estamos nas mesmas condições. 
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O Senado e a Câmara têm o seu tempo quase monopolizado pela perspec
tiva das leis ânuas: como, pois, estudar mais minuciosamente qualquer outro 
projeto, por mais merecimento que tenha? 

Sei perfeitamente que S. Ex~ cultiva a musa da ironia, mas certamente não 
quis chamar-me à tribuna para dar-me uma lição em assunto de técnica militar. 

Não posso esclarecer melhor o honrado Senador, principalmente no que 
diz respeito a vencimentos. 

S. Ex~ é radicalmente contrário a aumento de vencimentos, por motivos de 
ordem financeira que muito o animam. 

Faço votos para que S. Ex~ seja sempre sistemático, votando aqui contra 
aumentos para qualquer que seja a classe. 

O Sr. A. Azeredo - Neste ponto, S. Ex~ tem sido sempre coerente. 

O SR. CASTRO PINTO - Já não posso dizer a mesma coisa, porque 
parece-me que coerência nesses casos não consulta muito ao estudo que deve
mos fazer particularmente de cada um dos assuntos afetos à nossa apreciação. 

Tenho dito. 
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Sessão de 12 de dezembro de 1910 

O SR. CASTRO PINTO- Pedi a palavra, Sr. Presidente, para requerer a 
V. Ex~ a inclusão na ordem dos nossos trabalhos dos projetos e proposições re
lativos a créditos pedidos em mensagens. 

Parece-me que o Regimento do Senado faculta à Mesa resolver sobre o as
sunto, independente de consulta à Casa; isto é, permite que a Mesa dê para Or
dem do Dia, independente de pareceres das Comissões, os projetos e propo
sições relativos a créditos pedidos em mensagens pelo Poder Execuiivo. 

O SR. PRESIDENTE- A Mesa só tem esta faculdade depois de extinto 
o prazo concedido ~ts Comissões para emitirem o parecer respectivo, ou se entre 
a apresentação dos projetos e o encerramento dos trabalhos legislativos medea
ram apenas oito dias; fora disto, só a requerimento de um dos Srs. Senadores. 

O SR. CASTRO PINTO - É o que estou fazendo, estou requerendo. 

O SR. PRESIDENTE- A Mesa não pode deliberar a este respeito: para 
isto só o Senado tem competência. 

O SR. CASTRO PINTO- Então peço a V. Ex~ que consulte ao Senado se 
consente que sejam dadas para Ordem do Dia, independente de parecer das Co
missões, as proposições relativas a créditos pedidos em mensagens pelo Gover
no. 

Posto a votos, é aprovado o requerimento. 

331 



Sessão de 14 de junho de 1911 

Votação, em discussão, única, das emendas da Câmara dos Deputados ao 
Projeto do Senado n9 33, de 1909, que prescreve os casos de inelegibilidade para 
o Congresso Nacional, e para Presidente e Vice-Presidente da República. 

O SR. CASTRO PINTO (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, 
nas emendas oferecidas a este projeto, nesta mesma Casa, onde ele teve a sua 
iniciativa, há um dispositivo que vai ser, como todo o projeto, convertido em 
lei. 

Este dispositivo é o seguinte. 

"Art. 79 No último ano de cada legislatura, terminada a revisão 
do alistamento, a mesma Câmara que a houver procedido fará nova 
divisão do Município em seções, pela forma estabelecida na Lei n9 
1.269, de 15 de novembro de 1904." 

Mais adiante, no seu art. 150, a mesma proposição dispõe: 

"Esta lei entrará em vigor desde já, revogado o art. X da Lei n9 
1.269, de 15 de novembro de 1904, e mais disposições em contrário." 

Vê-se perfeitamente, pelo cotejo dessas duas diposições, que o legislador, 
tendo sido o projeto apresentado em 1909, previa que, nesse mesmo ano ou no 
seguinte, 1910, fosse ele convertido em lei. E uma vez que a aplicação fosse ime
diata, a comissão, a que se refere o art. 79, seria a de 1909. 

Acontece, porém, que, é pelas delongas que sofreu o projeto, aqui e na Câ
mara, só agora é que pôde ele chegar ao seu último turno; de maneira que, uma 
vez convertida em lei a proposição, deixa de ser observado, quanto à legislatura 
de 1912 a 1915, o que dispõe o artigo a que me referi, que manda que a lei entre 
logo em vigor. 

A Comissão primeiro ofereceu uma emenda para que a Comissão revisora 
desse último ano de legislatura, depois da publicação dessa lei, se reunisse para 
executar o que determina o art. 79 Mas esta emenda, naturalmente, iria delon
gar a sorte deste projeto, e por isto a Comissão estava decidida a tomar outro 
alvitre, apresentando outro projeto, à parte, porque, se este último projeto não 
passasse este ano, não prejudicaria a marcha do que vai ser agora votado. 
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Conversando com alguns dos meus colegas mais entendidos nas nossas 
praxes político-administrativas, entenderam eles que isto caberia ao Poder Exe
cutivo. 

Parece que não são demais estas minhas palavras, para que o Governo, na 
ocasião de baixar instruções sobre esta lei, não se esqueça de determinar nas 
mesmas que se reúnam as Comissões de revisão de alistamento, para darem exe
cução a esse dispositivo. 

Creio que as minhas palavras não são de todo improcedentes. 

O Sr. Severino Vieira- É uma excelente sugestão. 

O Sr. Sá Freire - Foram muito úteis. 

O SR. CASTRO PINTO- Todos nós sabemos que, por diversas causas se 
podem dar infrações e irregularidades, em matéria de direito político, e é por 
isto que chamo a atenção do Poder Executivo para que em qualquer regulamen
to ou aviso que possa baixar faça ver que essas Comissões têm necessariamente 
de se reunir este ano para dar execução a esta disposição. 

O SR. PRESIDENTE -As observações feitas pelo honrado Senador ser
vem de prévia advertência a fim de que o Poder Executivo, no regulamento, que 
expedir para execução desta lei, torne bem compreensível, como acaba de ser, o 
pensamento da Comissão expressado pelo seu honrado relator. Vai-se proceder 
à votação das emendas da Câmara ao referido projeto. 

Ao art. 39, n9 i, letra g - Acrescente-se "no Distrito Federal", 
modificando-se a redação para constituir um número à parte. 

Aprovada. 

Ao art. 49, letra c - em lugar de "seis meses" diga-se "doze meses". 

Aprovada. 

Ao art. 14- Suprima-se o§ 19 

Aprovada. 

É anunciada a votação da seguinte 

EMENDA 

Artigo adicional - O prazo para preenchimento de vagas, na ~â~ara ou 
no Senado, contar-se-á, havendo dia destinado para a posse do substltmdo, des
se dia, e não havendo, da data da posse ou investidura, independente, em todos 
os casos, de quaisquer comunicações. 

O SR. PRESIDENTE - A emenda foi aprovada. 

O Sr. Severino Vieira- Não é somente um erro de impressão; é que isso 
não é expressão que deva ser empregada na redação de uma lei. 
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O SR. CASTRO PINTO - Por quê? Será erro gramatical? 

O Sr. Severino Vieira - Perdão. Aqui não se trata do substituído. A 
eleição a que se refere é para preencher uma vaga existente e não para substituir 
este ou aquele congressista. 

O SR. CASTRO PINTO- Isto é_ questão de palavra. Devo informar a 
V. Ex" que a emenda não é minha, e sim da Câmara. 

O Sr. Severino Vieira- Neste caso está mal redigida e não deve merecer a 
aprovação do Senado. Sr. Presidente, conhecidos como são os termos desta 
emenda, pergunto: terá o Senado a coragem de assinar tamanha baboseira? 
Como é que nós vamos votar uma disposição desta ordem? Sr. Presidente, por 
honra do Senado e da própria Câmara dos Deputados, que dormitou um pouco 
enviando-nos essa emenda, eu creio que ela não pode ser aprovada, devendo, ao 
contrário, ser rejeitada pelo Senado. 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, se o intuito do nobre Senador 
que me precedeu na tribuna fosse prejudicar o projeto, fazendo-o voltar à Câ
mara dos Deputados, onde, não exagerarei dizendo que, se tal acontecer, não 
será ele, talvez, aprovado este ano; se o intuito do nobre Senador, como disse, 
fosse manifestado em outra ocasião mais azada, não estaria ocupando esta tri
buna. Penso, porém, que S. Ex?, ocupando a tribuna, o fez pelo seu manifesto 
desejo de sempre esclarecer o debate. 

O Sr. Severino Vieira- E de fato foi esse o meu desejo. Agradeço a V. Ex? 

O SR. CASTRO PINTO - Mas, se é esta última hipótese que ocorre, 
não tem procedência a dúvida levantada por S. Ex?, e por muitos outros colegas 
que mais ou menos secundaram a sua opinião, porque o artigo aditivo, a emen
da da Câmara não se refere a qualquer hipótese de vaga que ocorra no Senado 
ou na Cúmara, refere-se exclusivamente à vaga que ocorrer quando um Depu
tado ou Senador for nomeado para um cargo incompatível com as funções le
gislativas. 

Mas mesmo neste caso, Sr. Presidente, o Senado poderia obviar o inconve-
niente, apresentando emenda. 

O Sr. Severino Vieira - Mas nós não podemos emendar neste caso. 

O Sr. Alencar Guimarães - Só podemos aprovar ou rejeitar. 

O Sr. Pinheiro Machado - Trata-se de um simples erro de redação. 

O Sr. Severino Vieira - Não é erro de redação. 

O SR. CASTRO PINTO- Não se trata de um erro de redação; trata-se 
do equívoco em que laboramos pensançio que esta disposição abrange toda e 
qualquer hipótese de vaga. 

O Sr. Severino Vieira - Mas está redigida deste modo. 

O Sr. Artur Lemos - A redação é que é deficiente, e daí a confusão. 
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O SR. CASTRO PINTO - Para as outras hipóteses de vagas existem as 
disposições anteriores. 

O que a Câmara dos Deputados quis, apresentando e aprovando esta 
emenda, foi atender à hipótese de vaga no caso de o Deputado ou Senador ser no
meado pelo Poder Executivo para a comissão incompatível com as funções le
gislativas manifesta e expressamente. 

O Sr. Pinheiro Machado- E esta hipótese tem ocorrido. 

O SR. CASTRO PINTO - Aproveito o aparte do honrado Senador pelo 
Rio Grande do Sul. Sabemos perfeitamente que esta hipótese tem ocorrido inú
meras vezes. Ou por desleixo, ou por qualquer outro intuito que muitas vezes 
não é confessúvel, os poderes do Executivo regional não mandam preencher as 
vagas. 

O Sr. Artur Lemos- Isto é uma questão que a Comissão de Redação pode 
corrigir. 

O SR. CASTRO PINTO- Não pode, porque vai além do intuito e pensa
mento do legislador. 

O Sr. Severino Vieira - A coisa está malfeita. 

O SR. CASTRO PINTO- Todo o equívoco provém de se querer atribuir 
que o artigo adicional se refere a todas as espécies de vagas. 

O Sr. Severino Vieira - Está formulado em termos genéricos. 

O SR. CASTRO PINTO- Não, senhor; pela própria redação do artigo 
adicional, está-se vendo que não é em termos genéricos. Se fosse, redundaría
mos no paradoxo a que se referiu o ilustre preopinante. 

Em resumo, Sr. Presidente, é esta a explicação que devia. A emenda, não é 
minha, não é do Senado ... 

O Sr. Artur Lemos- Aprovado, o projeto vai à Comissão de Redação. 

O Sr. Severino Vieira - Não se trata de redação. 

O SR. CASTRO PINTO - Estou de acordo com o ilustre representante 
do Estado da Bahia. Não se trata de má redação. O legislador quis apenas sere
ferir à hipótese de vaga quando o Deputado ou Senador tiver sido nomeado 
para um cargo que acarrete incompatibilidade. (Trocam-se apartes.) 

Pergunta-me o ilustre mestre, Senador por São Paulo, onde está isto na lei. 
Está nos seus próprios termos, porque, se a lei se referisse em termos genéricos a 
hipóteses vagas, não teria a redação que tem o artigo adicional. (Há vários apar
tes.) 

O Sr. Francisco Glicério - V. Ex~ tem razão. 

O SR. CASTRO PINTO- O ilustre Senador por São Paulo dá-me razão. 
Assim, como me vai suceder na tribuna a palavra autorizada de um dos juris-
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consultas da Casa, termino a minha ligeira alocução pedindo desculpas ao Se
nado do calor com que defendi a minha opinião, esperando, como o ilustre Se
nador pela Bahia, que por uma nuga gramatical não se sacrifique um projeto a 
que o Senado e a Câmara ligam tão grande importância. 

O Sr. Sá Freire- Sr. Presidente, pedi a palavra para fazer ligeiras conside
rações a propósito do incidente levantado pelo ilustre Senador pela Bahia. 

O Senado todo compreendeu muito bem o que exprime a emenda da Câ
mara; compreendeu também que o honrado representante da Bahia tinha razão 
em parte, porque a redação não é de fato muito clara. Uma vez, porém, que o 
projeto vem emendado da Câmara e o Senado aprove estas emendas, ele tem de 
ir fatalmente à Comissão de Redação, para que seja novamente redigido de 
acordo com o vencido. Assim sendo, a Comissão de Redação esclarecerá qual
quer ponto que porventura esteja obscuro e o Senado aprovará a redação defi
nitiva. 

Parece-me, pois, que o Senado não deve deixar de aprovar emenda de tanta 
utilidade e depois a Comissão de Redação a redigirá de forma a não haver dúvi
das futuras. 

Eram estas as considerações que tinha a fazer. 

O Sr. Francisco G!icério - Sr. Presidente, a Comissão de Redação pode 
sem dúvida tornar mais clara a disposição no que diz respeito à redação deste 
dispositivo, porque o pensamento da lei está muito claro. 

O que teve em vista a disposição da emenda não foi senão marcar o prazo 
que deve ser contado da data da posse do nomeado, Deputado ou Senador. 
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Sessão de 7 de _julho de 1911 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, não quero interferir nesta ques-
tão de ordem puramente jurídica por simples veleidade de me exibir na tribuna. 

Trata-se, não há dúvida, de uma questão de alta política nacional. 

O Sr. Coelho e Campos - É uma questão jurídica, simplesmente. 

O SR. CASTRO PINTO - É uma questão jurídica, não há dúvida, mas 
que colide com a orientação da política nacional. 

Nós vivemos sob o regime da separação da Igreja do Estado, tanto que, or
dens religiosas, conventos etc., legalizadas devidamente, podem adquirir ou 
alienar, da maneira por que lhes aprouver, bens. Estes são os princípios incon
testes do direito nacional. 

Mas, Sr. Presidente, discutindo-se este assunto, surge-nos à mente umas 
tantas perguntas preliminares, sendo a primeira esta. A Igreja católica romana é 
uma associação civil? Parece-me que não. 

O Sr. Mendes de Almeida - Mas os conventos são. 

O SR. CASTRO PINTO- Parece-me, Sr. Presidente, que a Igreja Católi
ca Apostólica Romana, sociedade universal, não se submeterá à contingência 
de uma associação civil para usufruir as vantagens do direito civil. 

O Sr. Mendes de Almeida - Quem a reconhece tal é a Nação brasileira, 
mantendo um representante seu junto ao Vaticano. 

O SR. CASTRO PINTO- Mas, não é uma associação civil, é uma entida
de de caráter internacional e podia estender-me nesta parte se me quisesse apro
veitar da argumentação contida no aparte de V. Ex~ Que não é uma associação 
civil, di-lo a consciência de todos os católicos. 

O Sr. Mendes de Almeida - Mas não é isto que está em discussão. 

O SR. CASTRO PINTO- Eu estou falando sob um ponto de vista geral. 

O Convento da Ajuda e a ordem respectiva representavam uma associação 
civil, legalizada devidamente? 

O Sr. Mendes de Almeida- É uma ordem devidamente legalizada, sem o 
que não poderia transigir. 
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O SR. CASTRO PINTO- Estou de acordo, Sr. Presidente, com o honra
do representante do Maranhão, não lamentando, como fez o honrado Senador 
por São Paulo, que os particulares interessados neste assunto possam ser preju
dicados, porque a esses cabe a responsabilidade integral de seus atos. 

Mas, não é sob este ponto de vista que devemos encarar a questão. O hon
rado Senador por São Paulo, segundo a redação dada ao seu requerimento, cha
ma a atenção do Governo no que diz respeito ao regime de propriedade, coisa 
que não tem que ver com as associações religiosas, nem assume caráter de pai
xão sectária. 

Mas nós devemos, antes de tudo, procurar saber se essas ordens estão devi
damente legalizadas, segundo o direito pátrio. 

O Sr. Hcrcílio Luz- Nem há dúvida sobre isto, e tanto assim que os tribu
nais todos os dias estão resolvendo questões que lhes dizem respeito. 

O SR. CASTRO PINTO- Não há dúvida que a jurisprudência, segundo 
as considerações que acaba de fazer o ilustre Senador pelo Maranhão, diaria
mente está resolvendo questões em espécie; mas devemos esmerilhar bem se es
sas ordens têm em seu favor um direito escrito. 

Bem reconheço, Sr. Presidente, que esta questão não deverá ser aventada 
aqui. 

O Sr. Hercílio Luz- Mesmo porque, em relação ao direito de terceiros, ao 
daqueles que tenham transações com essas ordens, nós nada temos que ver. 

O SR. CASTRO PINTO- Perdoe-me V. Ex~; mas são esses os termos do 
requerimento formulado pelo honrado Senador pelo Estado de São Paulo? 
I Pausa.) 

S. Ex~ não se referiu a conventos, a ordens ou aos interesses daqueles que 
contratem com essas ordens estes ou aqueles negócios; o requerimento de S. Ex~ 
visa a uma questão de ordem geral, e ê sob este ponto de vista que devemos en
carar a questão. 

Nós não podemos cogitar do prejuízo que porventura venham a ter parti-
culares que se aventurem em tais negociações de compra de imóveis. 

O Sr. Hercílio Luz - Esta é uma questão privada, particular. 

O SR. CASTRO PI:'-ITO - Não é tanto assim. 

O que é preciso, Sr. Presidente, é que o Governo, acordando com os termos 
do requerimento do honrado Senador por São Paulo, examine genericamente o 
assunto. 

O Sr. Sá Freire- O Governo já acordou a respeito, e tanto assim que o di
retor do Patrimônio já está tratando do assunto. 

O Sr. Mendes de Almeida- O Senado nada tem que ver com isso. 
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O SR. CASTRO PINTO - Então não sei qual foi o intuito do requeri-
mento do honrado Senador por São Paulo; se a questão já está resolvida ... 

O Sr. Mendes de Almeida - A questão não está resolvida. 

O Sr, Sá Freire - O objetivo era acordar o Governo. 

O SR. CASTRO PINTO- Eu estou discutindo o princípio que deve reger 
a propriedade ... 

O Sr. Mendes de Almeida - O Governo já está acordado. 

O SR. CASTRO PINTO- V. Ex~ não gosta de aparte e gosta tanto de os 
dar. 

O Sr. Mendes de Almeida- Eu não disse que não gosto de apartes, acho 
até que ilumina o debate. Ainda há poucos dias fui crivado deles. 

O SR. CASTRO ~INTO- Na minha opinião a amortização de bens reli
giosos, como figura jurídica, é inteiramente antagônica com o nosso regime 
(apoiados). mas o que se pergunta é o seguinte: esses bens, que pertenciam à 
mão morta, não foram já, como bens vagos, devolutas à Nação? 

Nesse caso o ilustre representante de São Paulo, muito devidamente, cha
ma a atenção do Governo para um abuso, que poderia passar em silêncio, mas 
que afeta a propriedade da Nação. 

Assente minha opinião, se elas têm fundamento de que as leis de amorti
zação cessaram absolutamente em virtude de nossa Constituição, eu pergunto 
se essas associações são legais, se elas adquiriram as formalidades legais para 
que esses bens lhes pertençam; porque pode ser que o esquecimento dos interes

sados ... 
O Sr. Mendes de Almeida - Isso é muito para duvidar. 

O SR. CASTRO PINTO - Como assim? 

Pode ter havido até esquecimento voluntário. Esses bens podem, muito le
galmente, por fato estritamente jurídico, pertencer à União; podem ter, há mui
to tempo, passado à propriedade do erário público, em virtude de prescrição, 
como bens vagos. 

O Sr. Sá Freire - Prescrição como? Na posse de terceiros? 

O Sr. Mendes de Almeida - Onde se viu isso? 
O SR. CASTRO PINTO- Vou figurar a hipótese; por ausência de pro-

prietário, por morte do último proprietário. 

O Sr. Sá Feire - Não seria então prescrição, seria sucessão. 

O Sr. Mendes de Almeida - Seria a devolução dos bens por vagas. 

O Sr. Pinheiro Machado dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO- Nesse caso há ainda uma pergunta: os bens de 
ordens religiosas serão devolutas à igreja católica? Parece-me que não. Os bens 
não podem deixar de ser devo! utos à Nação. 
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O Sr. Mendes de Almeida- Ninguém fala em Igreja Católica. 

O SR. CASTRO PINTO- Mas eu pergunto: a quem cabe a sucessão dos 
bens vagos? 

O Sr. Mendes de Almeida- Àquele que estiver indicado nos estatutos. 

O SR. CASTRO PINTO- Eu estou argumentando em face do direito es-
crito. 

O Sr. Coelho e Campos - A lei o diz. 

O Sr. Mendes de Almeida - É a Lei n9 173. 

O SR. CASTRO PINTO- V. Ex~ pode citar-me o dispositivo? 

O Sr. Mendes de Almeida- A lei determina que, no caso da liquidação das 
sociedades, se não estiver estipulada nos estatutos a condição da pessoa a quem 
deve pertencer, vai para o domínio do Estado. 

O SR. CASTRO PINTO- Esta citação de V. Ex~ não resolve a questão. 

Se a entidade for jurídica, de conformidade com os princípios reguladores 
da matéria, será devolvida. (Trocam-se vários apartes.) 

Sr. Presidente, se tomei parte neste debate foi para rumar a questão para 
este ponto de vista especial. Estas associações não estão legalizadas. 

O Sr. Mendes de Almeida- Digo a V. Ex~ que estão. 

O SR. CASTRO PINTO - Nem todas estão legalizadas, nem todas têm 
personalidade jurídica. Em segundo lugar, estes bens só pertencem às asso
ciações por uma espécie de tolerância dos poderes públicos. 

Mas, ainda que estas associações estejam devidamente legalizadas e quan
do estes bens lhes pertençam por não terem incorrido em prescrição, ou, como 
bens vagos, não tenham sido devolutas à Nação, nesse caso ainda não se pode 
invocar as leis de amortização, porque elas cessaram absolutamente, não só 
pela letra expressa da Constituição, como porque é antagônico com o regime da 
Igreja livre do Estado livre. 
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Sessão de 10 de julho de 1911 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, acabava de entrar neste recinto, 
e a não ser pela ligeira leitura que fiz da Ordem do Dia de hoje, não sabia de que 
se tratava. 

Informado, agora, do assunto em questão, vou tomar parte no debate com 
a máxima imparcialidade, imparcialidade que deve ser exigida de todos aqueles 
que tratam dos interesses nacionais. 

Antes, porém, de entrar no âmago da questão, dispensando-me mesmo de 
repisar argumentos que digam respeito ao assunto, encarada, de meritis, me 
permitirão os meus honrados colegas que faça uma dissertação muito incompe
tentemente ... 

O Sr. Sá Freire - Não apoiado, fa-lo-á com a máxima competência. 

O SR. CASTRO PINTO- ... sobre um ponto de doutrina posto em deba
te nesta ocasião. 

Dos atos do Poder Executivo, em face da ordem governamental, não há re
curso para a nossa interferência? 

Se o ato é inquinado de nulidade, não há recurso para o Poder Judiciário e 
para o Poder Legislativo, provado que fique que o ato governamental não se es
triba nas leis escritas do País? 

O Sr. Sá Freire- Em virtude de que disposições? 

O SR. CASTRO PINTO- É isto o que vimos fazendo desde o Império. 

O Sr. Sá Freire- Mas, agora com ofensa à Constituição, que no art. 15 es-
tabelece a independência dos poderes. 

O SR. CASTRO PINTO - E não podemos, por acaso, suprir uma defi
ciência de um ato do Poder Executivo? 

O Sr. Pinheiro Machado- Mas de que modo? Temos nós atribuição para 
aposentar qualquer pessoa que não seja empregado público? 

O SR. CASTRO PINTO - Chegarei lá. 

O Sr. Pinheiro Machado- Não, senhor; responda, porque esta é que é a 
questão; o mais é confusão. 
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O SR. CASTRO PINTO- Mas como querem, Sr. Presidente, os meus 
nobres colegas que lhes responda, se desde que estou nesta tribuna me vejo sob 
uma avalancha de apartes? 

O Sr. Pinheiro Machado - Onde está essa atribuição conferida ao Poder 
Legislativo? Se há injustiça do Poder Executivo é a ele que cabe respondê-la. 

O Sr. Sá Freire - Só ele. 

O SR. CASTRO PINTO - Mas, porventura, o Poder Legislativo entre as 
suas atribuições também não administra legislando? 

Onde viram os nobres Senadores essa divisão tão restrita entre as atri
buições dos poderes, de modo a não permitirem que o Poder Legislativo não 
julgue, não legisle? 

O Sr. Sá Freire - É a desclassificação da forma constitucional. 

(Trocam-se muitos apartes entre os Srs. Sá Freire, Moniz Freire, Pinheiro 
Machado e Severino Vieira.) 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, se os meus colegas consentis
sem, eu continuaria a minha oração. 

O SR. PRESIDENTE- Atenção. Quem está com a palavra é o Sr. Castro 
Pinto. 

O SR. CASTRO PINTO- Dizia eu, Sr. Presidente, que se a insuficiência 
do ato do Poder Executivo é de caráter ordinário, cumpre-nos, a nós, o Poder 
Legislativo, supri-la; e neste caso, nós não concederemos a aposentadoria, va
mos além do prazo máximo que em face das leis ordinárias se pode dar àquele 
funcionário, reintegrando-o ... 

O Sr. Sá Freire - Reintegrando-o? 

O SR. CASTRO PINTO- .. .fazendo reverter ao quadro, dando-lhe pleno 
exercício. 

E nem há nada de novo nisto, porque é assim que se tem procedido em re
lação a Generais do Exército. 

O Sr. Sá Freire - Não digo que se não tenha feito, mas contra a Consti
tuição. Nós estamos discutindo uma questão de Direito. V. Ex~ afirma que o 
Poder Legislativo pode mandar reintegrar um funcionário demitido, e eu afir
mo que esse direito não nos assiste. 

O SR. CASTRO PINTO- Podemos, como não? Tanto mais quanto já se 
tem assim procedido. 

O Sr. Sá Freire- Não discuto se há ou não precedente; o que afirmo é que 
não podemos proceder deste modo, porque esta importaria em uma nomeação, 
atribuição que não temos. (Trocam-se muitos apartes.) 
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O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, rogo a V. Ex~ que consulte os 
meus honrados colegas se consentem que eu continue na tribuna. 

O SR. PRESIDENTE (tocando os tímpanos)- Atenção! Quem está com a 
palavra é o honrado Senador pela Paraíba. 

O SR. CASTRO PINTO - Dizia eu, Sr. Presidente, que o embaraço para 
que se atenda aos interesses em questão é de ordem puramente legislativa ... 

O Sr. Sá Freire- Discordo de V. Ex~; entendo que é de ordem puramente 
do Executivo, porque o Executivo pode declarar sem efeito o ato injusto que 
praticou. 

O SR. CASTRO PINTO- Se o embaraço oposto aos interesses da pessoa 
em questão é de ordem puramente legislativa, isto é, se a proibição tem assento 
nas leis ordinárias, cabe ao Congresso satisfazer o que o Executivo não pode fa
zer. 

O Sr. Sá Freire - O Executivo pode fazer. 

O Sr. Alfredo Ellis - Porque o Executivo não repara o seu ato? 

O SR. CASTRO PINTO- Peço a V. Ex~s a caridade de ouvir o resto das 
minhas pobres considerações. 

O Sr. Severino Vieira - O Governo pode fazê-lo, mas não é obrigado. 

O Sr. Alfredo Ellis- É uma questão até de moralidade administrativa. Se 
o Executivo reconhece que errou, por que não repara o seu erro? 

O SR. PRESIDENTE- Atenção! Está com a palavra o nobre Senador 
pela Paraíba. 

O SR. CASTRO PINTO- Se o embaraço, porém, Sr. Presidente, é de or
dem constitucional, neste caso estou com o ilustre representante do Distrito Fe
deral - não podemos ir além da órbita das atribuições que nos está traçada na 
Constituição. 

O Sr. Artur Lemos- Perfeitamente; estamos no regime de poderes delega
dos. 

O SR. CASTRO PINTO - Não é de poderes delegados. 

O Sr. Artur Lemos- Como não? 

O SR. CASTRO PINTO- Quero dizer o seguinte: que nós não legislamos 
somente sob o ponto de vista particular, individual, legislamos em espécie. É 
verdade que aí preenchemos uma função de caráter administrativo. A nossa 
função ordinária é a de deliberar e votar resoluções, que, sancionadas pelo Po
der Executvo, são leis; mas nós também administramos. Quando damos li
cenças, nós administramos; são atos de caráter administrativo, sob o ponto de 
vista didático, lógico. 
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O Sr. Sá Freire - A questão é que os indivíduos cujas licenças autoriza
mos o Executivo a conceder são funcionários e o de cuja aposentadoria se trata 
não é funcionário. 

O Sr. Pinheiro Machado - Autorizando o Poder Executivo a aposentar 
este funcionário, injustamente demitido, poderíamos de ora em diante mandar 
reparar todas as demissões injustas que se têm praticado neste país e que se con
tam por milhares. 

O SR. CASTRO PINTO- Quem desconhece que 75% pelo menos da nos
sa legislação desde 1889 têm sido consagrados a esses casos a que se refere o 
ilustre representante do Rio Grande do Sul? 

Que faremos nós aqui todos os anos, senão despender o melhor dos nossos 
esforços, o melhor do nosso tempo em torno desses casos pessoais, reparando 
injustiças? 

O Sr. Pinheiro Machado- Ainda não houve um único caso igual a este. 

O SR. CASTRO PINTO- Da espécie deste que faz objeto do debate, não 
tenho memória. 

O Sr. Sá Freire - Com abusos não se discute. 

O SR. CASTRO PINTO- Nós não podemos reintegrá-lo por ato pró
pno ... 

O Sr. Moniz Freire - Podemos autorizar o Governo a fazê-lo. 

O Sr. Sá Freire - Não podemos reintegrá-lo. 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, eu disse ainda há pouco, ini
ciando estas pálidas considerações com que estou cansando o Senado (não
apoiados), que se a injustiça é ao mesmo tempo uma ilegalidade ... 

O Sr. Sá Freire - Não é uma injustiça. 

O SR. CASTRO PINTO - Perdão, estou falando em hipótese - se a in
justiça é ao mesmo tempo uma ilegalidade, cabe à pessoa que sofreu recorrer ao 
Poder Executivo, não necessitando da benevolência do Poder Legislativo, que 
no seu critério vai reparar... 

O Sr. Severino Vieira - Devemos observar a Constituição. 

O SR. CASTRO PINTO- Perdão, permita V. Ex~_ ao menos que eu com
plete três orações inteiras. 

Se a injustiça é de ordem moral, é uma iniqüidade e a vítima, ao mesmo 
tempo, não pode levá-la aos tribunais porque se vê em face de uma injustiça 
confessada pelo próprio Governo ... 

O Sr. Sá Freire - Que tinha competência para repará-la. Podemos nós 
repará-la em seu lugar? 
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O SR. CASTRO PINTO- Estamos tratando aqui um pouco levianamen
te dessa questão. 

O Sr. Sá Freire - Estamos tratando do assunto cuidadosamente. 

O SR. CASTRO PINTO - Está-se discutindo a não-competência, para 
mandar aposentar o indivíduo. 

O Sr. Sá Freire- Amanhã o Poder Executivo demite os funcionários e nós 
anulamos estas demissões. Onde ficaria a administração pública? 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, para que levar para este terreno 
escaldadiço uma questão que devia ser debatida calmamente? Estamos invan
dindo a seara do Poder Executivo, quando é ele mesmo que declara que come
teu uma injustiça? 

O Sr. Sá Freire - Se ele cometeu a injustiça, por que não a repara? 

O SR. CASTRO PINTO - Não tem razão no que diz o nobre Senador 
pelo Distrito Federal. 

Ao Poder Executivo falece competência para reintegrá-lo. 

O Sr. Sá Freire- Ele não pede reintegração. O que podia fazer era anular 
aquele ato e depois o funcionário pediria aposentadoria ao Congresso. 

O SR. CASTRO PINTO- A que horas da civilização estamos nós, quan
do se permite ao Poder Executivo, a respeito de um ato seu ... (Trocam-se vários 
apartes.) ... neste caso a prevalecer a teoria dos honrados apartes, estamos 
ameaçados de um verdadeiro cataclismo financeiro. 

A ser verdadeira a teoria dos apartes com que me honram os honrados Se
nadores, um Governo mais ou menos socialista, mais ou menos familiar e pa
triarcal e que se deixasse levar pela piedade dos fatos individuais, se quisesse 
prevalecer dessa faculdade, teria de ver o erário público constantemente sob a 
ameaça de freqüentes pedidos de indenização. 

O Sr. Sá Freire- Cada um aí praticava ato de sua atribuição, nós temos a 
atribuição de votar a verba. 

O SR. CASTRO PINTO- Isso é uma questão .clara. V. Ex~ está simples
mente pondo em prática sua dialética, muito conhecida, de advogado assíduo 
aos tribunais desta cidade. Diz que nós temos recurso de negar a verba! Nós só 
temos o direito de negar a verba quando a lei é ilegal. Entretanto, V. Ex~ acha 
que se podia reintegrar. 

O Sr. SáFreire- Reintegrar, não. 

O SR. CASTRO PINTO- V. Ex~ pensa talvez que estou me demorando na 
tribuna por amor à palavra falada. Mas eu aqui estou por que se vai constituin
do, no Senado, um hábito que é dos mais perigosos: ninguém se pode conservar 
na tribuna sem ser aparteado da maneira mais anárquica. 
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O Sr. Sá Freire- Bem. Se V. Ex~ não gosta de apartes ... 

O SR. CASTRO PINTO - Ao contrário; os apartes animam; são os ex
poentes mais eloqüentes da importância do orador ... 

O Sr. Mendes de Almeida- Apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO - V. Ex~ me parece suspeito, porque não gosta 
de apartes. 

O Sr. Mendes de Almeida - Como não! Quantos queiram. 

O SR. CASTRO PINTO- Mas, dizia eu, para que demorar nessa ques
tão? O Poder Executivo reconheceu a injustiça do seu ato, o que não pode é 
aposentar o funcionário porque as leis a isso se opõem; ele recorre ao Poder Le
gislativo que o pode fazer em ato especial. 

O Sr. Coelho e Campos- Somente em ato especial. 

O SR. CASTRO PINTO- Muito me alegro com a opinião de V. Ex~ por
que me vejo amparado pelo entender de um dos juristas notáveis do meu País. 

O Sr. Sá Freire - Então V. Ex~ já gosta de apartes. ( Hilaridade.) 

O SR. CASTRO PINTO - Não pense o ilustre representante do Distrito 
Federal que eu, em hipótese alguma, lhe falte com o tributo de meu respeito, de 
minha estima e de minha admiração muito consciente, a respeito de seus méri
tos de parlamentar e jurista; mas, nesse caso da Comissão de Finanças versus 
Comissão de Justiça, acho que V. Ex~ foi mais financeiro do que jurista. 

Negar ao Poder Legislativo essa atribuição que, se ele não tivesse expressa
mente, ser-lhe-ia inerente ... 

O Sr. Sá Freire- Eu diria a V. Ex~ que, se isso fosse a verdade, não have
ria Governo possível. 

O SR. CASTRO PINTO - Não haveria Governo possível se falhasse da 
parte do Congresso o critério necessário. 

O Sr. Mendes de Almeida- E se o Governo faltasse a todos os instantes 
com o seu dever. 

O SR. CASTRO PINTO- Muito bem. Vejam como eu gosto dos apartes. 

O Sr. Sá Freire - O Poder Executivo ficaria sempre na dependência do 
Poder Legislativo. 

O SR. CASTRO PINTO - Poderá vetar. 

O Sr. Sá Freire - Poderia vetar a lei e o Congresso reJeitar o veto. 

O SR. CASTRO PINTO- Responda o honrado Senador a uma pergunta 
de Direito Público: que é Poder Executivo? 

(Trocam-se apartes entre os Srs. Sá Freire, Coelho e Campos e Severino 
Vieira.) 
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O SR. CASTRO PINTO - O que admiro é que V. Ex?, lente de jurispru
dência, desconheça que o Poder Executivo está subordinado ao Legislativo. 

O Sr. Sá Freire dá um aparte, 

O SR. CASTRO PINTO~ Está V. Ex~ fazendo questão de palavras. Não 
confunda poder administrativo com Poder Executivo. Este tem função pública 
e governamental, mas o poder propriamente administrativo não é mais do que 
um poder criado único e expressamente para executar as leis emanadas do Po
der Legislativo. 

O Sr. Sá Freire - É sibilino. 

O SR. CASTRO PINTO - Não é tal. 

O Sr. Sá Freire - Procuremos na Constituição Federal quais os poderes 
da República. 

O SR. CASTRO PINTO- V. Ex~ ainda está fazendo questão de palavras. 

É possível que haja uma injustiça decorrente de um ato praticado pelo Po
der Executivo. Não discuto o caso na espécie. É possível que não possamos su
prir essa deficiência legislativa, pois é 6 próprio Poder Executivo ou administra
tivo, como queiram, na sua funç.ão administrativa que diz ao interessado que 
não o pode aposentar porque esse ato vai de encontro às leis ordinárias. 

Pergunta-se se vai de encon ··o à Constituição, porque, se for, não pode
mos absolutamente sup1 :r a deficiência do ato. Mas iria de encontro à dispo
sição c_onstitucional se se provasse que o peticionário era inválido; entretanto, 
durante 35 anos de serviço efetivo, até ser demitido, ele se achou nas condições, 
segundo a lei, de ser aposentado. 

Que pedi eu em vista do ato do Poder Executivo? 

Que o Poder Legislativo mandasse simplesmente reintegrar o funcionário 
para um só efeií:o - o de aposentadoria. 

O Sr. M oniz Freire - Apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO- O mais, Sr. Presidente, é uma questão de pala
vras que nenhum valor tem, pois que estamos ligando uma importância dema
siada a uma simples questiúncula. 

O Sr. Severino Vieira - Neste ponto V. Ex~ tem toda a razão. 

O Sr. Moniz Freire- E a questão foi levantada, porque se trata simples
mente de um infeliz. 

O SR. CASTRO PINTO - Não vou por aí. 

O Sr. Alfredo Ellis - Não vamos conceder um favor. 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, uma vez por todas deve ficar li
quidado que, assim procedendo, não infringimos a órbita das nossas atri
buições. 
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O Sr. M oniz Freire - Apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO- Foi, Sr. Presidente, para pronunciar estas pou
cas palavras a propósito da matéria em debate, que não estudei com muito afin
co, a ponto de não estar habilitado a satisfazer a quaisquer exigências dos meus 
colegas quanto à questão propriamente de meritis, que pedi a palavra. 

O que eu quero por último deixar bem assinalado é que esta sentença re
presenta, a meu ver, uma precipitação, e que, representando ela uma precipi
tação, que envolve uma iniqüidade, a nós, Poder Legislativo, cabe o direito de 
provermos o mal de um remédio eficaz, que no caso é a reparação da injustiça 
cometida. (Muito bem! Muito bem!) 
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Sessão de 16 de agosto de 1911 

É anunciada a votação, em 2~ discussão, da proposição da Câmara dos 
Deputados n9 49, de 1910, autorizando o Presidente da República a conceder apo
sentadoria, com todos os vencimentos e mais vantagens que lhes competirem, 
aos lentes das escolas de ensino superior da República que contarem mais de 15 
anos de magistério e assim o requererem. 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, sou o autor do parecer da Co
missão de Instrução Pública, favorável de algum modo à proposição da Câma
ra, concluindo, entretanto, por um substitutivo, que respeitou em substância o 
pensamento da mesma proposição. 

Tanto a proposição como o substitutivo da Comissão de que faço parte 
não mereceram o assentimento da Comissão de Finanças. 

Não foram argumentos de ordem financeira aqueles que o ilusíre relator 
do parecer, por parte da Comissão de Finanças, invocou para combater a opi
nião por mim externada na qualidade de membro da Comissão de Instrução 
Pública. 

Segundo o ilustre representante do Distrito Federal, o Sr. Sá Freire, relator 
do parecer da Comissão de Finanças, peca por inconstitucional o favor que a 
proposição da Câmara concede aos membros do magistério superior. 

Sr. Presidente, seria o primeiro a subscrever essa opinião radical em Direi
to Constitucional, de que, só e absolutamente só nos casos de invalidade, é que 
o funcionário pode continuar a perceber os vencimentos sem estar preenchendo 
as suas respectivas funções, se se observasse rigorosamente essa formalidade em 
todos os projetos de lei, desde 1891. · 

E pergunto a todas as pessoas de boa vontade, se as teses constitucionais 
do nosso país ou de qualquer outro são observadas com o rigor que reclama o 
parecer da Comissão de Finanças ... 

O Sr. Alfredo Ellis - Para este caso. 

O SR. CASTRO PINTO - ... para este caso e não talvez para outros. 

Não, Sr. Presidente; permitir-me-á V. Ex~ que, nesta hora de votação, em 
que não tive oportunidade de ocupar-me do assunto, quando em segunda dis-
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cussão, aduza algumas considerações, pedindo aos meus ilustres colegas que me 
relevem se com isto canso suas atenções. 

Nós temos diversas teses constitucionais, as quais absolutamente não po
dem ser observadas com o rigor literal com que foram redigidas. 

O Sr. Coelho e Campos- Hão de ter necessariamente a sua elasticidade. 

O SR. CASTRO PINTO- Hão de ter, como bem diz o Sr. Senador por 
Sergipe, necessariamente· a sua elasticidade. 

Certos princípios estatuídos na nossa lei básica, os de maior alcance, os 
mais compreensivos, são teses enunciadas que, para regerem as necessidades su
periores da vida nacional, têm necessariamente de se adaptar a essas necessida
des, amoldar-se à existência concreta e real do país. Do contrário nós teríamos 
uma Constituição intangível, uma Constituição que não desceria absolutamen
te do alto de sua abstração de leis políticas ou sociais ao terreno das questões 
que constituem a atualidade nos negócios públicos do Brasil. 

Nessa adaptação dos princípios aos fatos, nesta acomodação da letra da lei 
à realidade positiva das relações político-sociais, mediante as leis ordinárias, há 
disposições que parecem exceções. 

A compulsória no Exército e Armada. O militar, como funcionário públi
co, sem ser por invalidez, não poderia ser reformado. 

O Sr. Pires Ferreira dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO - Eu não estou combatendo a lei da compul
sória, estou provando que a tese constitucional no regime das leis ordinárias vai 
encontrando como que exceções, impostas necessariamente pelo motivo supe
rior de necessidades de ordem pública, fatalmente impostas pela realidade das 
coisas. É isso o que eu quero dizer. A tese constitucional, de que só por invali
dez é que deve ser aposentado o funcionário público, sofre exceções. Uma delas 
é a compulsória. 

Há quem combata a lei da reforma compulsória dos militares. Mas, per
gunto: em face das normas iniludíveis da defesa nacional, das nossas relações 
com outros povos, na reorganização das Forças Armadas, podemos nos cir
cunscrever, na renovação do pessoal, quer de mar, quer de terra, à reforma pela 
invalidez física, pela decadência dos anos, pelas enfermidades, pela incapacida
de orgânica? 

Não; a lei da compulsória é uma necessidade. 

Nós não estamos mais no tempo da interpretação dogmática; estamos 
atravessando no Direito moderno uma fase importante nesse sentido, uma fase 
mais elevada em seus cânones, mais científica - a da aplicação das leis confor
me as necessidades públicas para as quais são decretadas, independentemente 
dos intuitos do legislador e da época em que foram promulgadas. 
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Outra exceção à regra, além da compulsória, temos na disponibilidade. É 
verdade que um funcionário em disponibilidade pode ser chamado em qualquer 
tempo para preencher novamente as suas funções; mas é certo que por toda a 
sua vida goza de todos os proveitos de sua classe sem estar no exercício das suas 
funções, e isto acontece com a maioria absoluta dos funcionários em disponibi
lidade. 

Permita-me ainda V. Ex~, Sr. Presidente, que eu apele para uma outra ex
ceção. 

Nós temos o território do Acre e a nossa Constituição não cogita de terri
tórios. Entretanto foi por uma medida de caráter superior, inadiável, de alta im
portância, quer na política externa quer interna, que criamos o território do 
Acre. 

Sem querer assumir responsabilidade nesse pleito do Amazonas com a 
União a respeito do território do Acre, não tenho dúvida de que se houve medi
da que se impusesse foi essa da criação do território. 

Entretanto é uma entidade extraconstitucional - posso dizer mesmo -
anticonstitucional. 

Se estudarmos os precedentes da Constituição nós vemos que entre os pro
jetos nos quais se baseou o projeto oficial, formulado pelo Governo Provisório, 
para a discussão da Constituição, havia um deles, não sei se de Rangel Pestana, 
que consignava a idéia de território e a Constituinte não admitiu esta figura por 
não achá-la compatível com os nossos hábitos e as nossas tradições. 

Quem ler os arts. de I a 4 da Constituição, vê que o território do Acre não é 
constitucional. 

O Sr. Coelho e Campos - É opinativo. 

O SR. CASTRO PINTO- Entretanto, necessidades imperiosas que im
portavam em alto interesse nacional impuseram ao benemérito gestor da Pasta 
do Exterior essa medida. 

O Sr. Oliveira Figueiredo- Não desconhece V. Ex~ que o Supremo Tribu
nal tem-se oposto sempre à inconstitucionalidade da lei compulsória? 

O SR. CASTRO PINTO- É a jurisprudência dqs tribunais invocada con
tra o Legislativo. 

A compulsória é lei e em vigor. 
O que estou demonstrando- e a minha opinião não está desamparada

é que há teses da Constituição que na sua aplicação em lei ordinária tem de se 
acomodar, adaptar-se, apesar do rigorismo de sua expressão liberal, às necessi
dades imperiosas dos fatos concretos. 

Temos, por exemplo, a liberdade profissional; se seguíssemos rigorosamen
te a tese constitucional, não tínhamos necessidade de cursos oficiais, e os diplo
mas não criavam privilégios aos seus portadores. Entretanto sabemos que traria 
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a desorganização dos serviços públicos a não-adoção deste sistema. A letra da 
Constituição observada em seu rigor absoluto seria uma das mais sérias desor
ganizações administrativas. 

A respeito do Supremo Tribunal Federal, quem abrir a Constituição se 
convencerá de que qualquer cidadão, em condições de ser eleito para o Senado, 
pode ser nomeado para aquele tribunal. Entretanto, prevendo-se que aqueles 
que fossem leigos não poderiam preencher a missão daquele tribunal, 
estabeleceu-se a doutrina de que a escolha dos cidadãos que o devem compor é 
restrita à classe dos formados em Direito. 

O Sr. Francisco Glicério - E os que não são formados e sabem Direito? 

O SR. CASTRO PINTO -A Constituição não podia restringir apenas a 
uma classe a escolha das pessoas que devem compor o terceiro poder político. 

O Sr. Alfredo Ellis- Tanto mais quanto a Constituição estabelece a liber
dade profissional. 

O SR. CASTRO PINTO - A letra da Constituição preceitua que todo o 
cidadão que esteja no caso de ser eleito para o Senado possa fazer parte do Su
premo Tribunal; entretanto o conhecimento exato de coisas e a necessidade do 
serviço impuseram esta transformação. 

O Sr. Coelho e Campos- É a compreensão do pensamento do legislador. 

O SR. CASTRO PINTO - Exato. 

O Sr. Coelho e Campos - A presunção de saber a matéria. 

O SR. CASTRO PINTO- Parece, Sr. Presidente, que o espírito altamen
te democrático que presidiu à Constituinte é um pouco contrário à opinião do 
ilustre colega que me aparteia porque, se houve algum movimento de opi
nião contra os privilégios, foi justamente aquele que criou a Constituição e foi 
obedecendo a este espírito que na formação do terceiro poder político, do ter
ceiro órgão da soberania, o legislador não quis que se circunscrevesse absoluta
mente os requisitos de provimento ao cargo a uma determinada classe. 

O Sr. Quintino Bocaiúva - Apoiado; nesse sentido sempre votei aqui. 

O SR. CASTRO PINTO- Mas, para que eu não esteja falando de modo 
absoluto e sistemático, preciso dizer a V. Ex~ e ao Senado que não andaram mal 
inspirados aqueles que tem opinião em contrário à sentença que acaba de ser la
vrada, pela palavra do nosso distinto colega, o ilustre Senador pelo Estado do 
Rio de Janeiro, porque o que se teve em vista foi anexar de algum modo à mis
são constitucional do Supremo Federal uma organização que falta no nosso re
gime judiciário, que é a de um Tribunal de Cassação, para que se salvasse de al
gum modo a unidade do direito, levianamente- permita V. Ex~ que o diga
dividida, como atribuição, entre a União e os Estados. 

Foi com o fim de dar essa função acessória de Tribunal de Cassação ao Su
premo Tribunal, que o Senado manteve a jurisprudência, estabeleceu o prece-
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dente, consagrou o princípio de que para ser nomeado membro do Supremo 
Tribunal, além dos requisitos taxativos da Constituição, era preciso mais um: o 
de ser bacharel em Direito. 

O Sr. Coelho e Campos - Não Senhor; saber Direito. 

O SR. CASTRO PINTO- Qual é a presunção, qual é a prova senão o di
ploma? 

O Sr. Coelho e Campos- Por obras que tenha escrito, ou por qualquer ou-
tro modo que se tenha manifestado. 

O Sr. Francisco Glicério - No exercício da advocacia. 

O SR. CASTRO PINTO - Mas não se entende assim entre nós. 

O Sr. Coelho e Campos dá um aparte. 

Um Sr. Senador- Como o ilustre Senador por São Paulo. 

O Sr. Francisco Glicério ~ É preciso que os rábulas não sejam excluídos. 

O SR. CASTRO PINTO- Não chego até essa distinção pequenina, entre 
diplomados e nüo-diplomados no exercício da profissão. Não quero mesmo que 
ela se estabeleça entre os bacharéis, entre os profissionais e os que não o são, 
porque basta lembrar o nome do Sr. Dr. Barbosa Lima, para se saber que não é 
preciso ser diplomado para se conhecer o Direito. 

Nós sabemos que pessoas diplomadas em outras profissões, como o ilustre 
Senador por São Paulo, que é médico, discutem questões de Direito, quer cons
titucional quer civil. 

O Sr. Mendes de A /meida - E quem o contesta? 

O SR. CASTRO PINTO - E então por que razão querem provas? 

O Sr. Mendes de Almeida dá outro aparte. 

O SR. CASTRO PINTO - Não preciso aprender pela cartilha de nin
guém, para saber qual o método que devo seguir na exposição de minhas idéias 
aqui na tribuna. 

O Sr. Mendes de Almeida dá outro aparte. 

O SR. CASTRO PINTO- O que é certo é que nésta Casa tem-se roubado 
muito mais o tempo, em questiúnculas de aldeia. 

O Sr. Alfredo E/lis- Tanto mais quanto V. Ex~ está discutindo brilhante
mente o assunto. 

O SR. CASTRO PINTO- Muito obrigado. O que é certo é que não ocu
ro agora a tribuna, para tratar de negócios atinentes à minha pessoa e nem mes
mo ao meu Estado. 

Não trago para a tribuna, mesmo quando o meu Estado ou a minha políti
ca é atacada de qualquer maneira pela imprensa, questões pessoais, e só discuto 
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o que diz respeito aos nossos trabalhos e de acordo com o que está determinado 
no regimento, e conforme o espírito das nossas instituições. 

O Sr. Coelho e Campos - Essa é a verdadeira doutrina. 

O SR. CASTRO PINTO - Trago este exemplo para provar que a tese 
constitucional sofre exceção. 

V. Ex~ é a favor da liberdade profissional de maneira que qualquer pessoa 
possa exercer, por exemplo, a profissão de farmacêutico? 

O Sr. Coelho e Campos- Responsável cada um pelos seus atos, de acordo 
com as leis. 

O Sr. Alfredo Ellis- Mas se V. Ex~ estiver doente, não manda aviar are
ceita do médico sem indagar anteriormente se quem vai aviá-Ia está nas con
dições de o fazer. 

O SR. CASTRO PINTO - A questão pode ser impertinente, mas não 
peca por falta de importância, e a prova está nos apartes com que os meus cole
gas estão honrando a minha pobre palavra. 

O Sr. Mendes de Almeida - Quem diz isto? 

O SR. CASTRO PINTO - Pois não foi V. Ex~ quem perguntou: a que 
vem isto? 

O Sr. Alfredo Ellis- Entretanto, V. Ex~ está discutindo uma questão im
portante. 

O SR. CASTRO PINTO- A nossa Constituição, por exemplo Sr. Presi
dente, estabelece que é de exclusiva competência da União a decretação de im
postos de importação; entretanto em todos os Estados ... 

O Sr. Hercílio Luz - Menos no de Santa Catarina. 

O SR. CASTRO PINTO- Talvez V. Ex~, depois que eu tiver concluído a 
minha oração, não afirme isto de modo tão categórico. 

Entretanto, Sr. Presidente, embora matéria privativa da União, todos os 
Estados, ou quase todos, para servir-me do aparte do honrado Senador por 
Santa Catarina, decretam impostos sobre mercadorias estrangeiras, que, já ten
do entrado pelas Alfândegas, entram mais tarde no giro comercial desses Esta
dos. 

O Sr. Hercílio Luz - Mas quais as denominações desses impostos? 

O SR. CASTRO PINTO - Impostos de classes, de estatística, de giro. 

Pergunto agora ao honrado Senador por Santa Catarina, se os gêneros im-
portados do estrangeiro, quando entram no território do seu Estado, para se
rem entregues ao consumo, não sofrem um outro imposto de importação? 

O Sr. Hercílio Luz- Desde que são importados do estrangeiro, são entre
gues ao consumo, independente de qualquer imposto estadual. 
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O SR. CASTRO PINTO- Mas, os Estados, em s"ua grande maioria, urgi
dos, talvez, por necessidade de maior monta, são obrigados a lançar mão ... 

O Sr. Alfredo Ellis - Desta medida odiosa. 

O SR. CASTRO PINTO - ... dessa medida odiosa embora, como diz V. 

O Sr. Mendes de Almeida- Mas muitos desses impostos têm decaído em 
ação judiciária. 

O SR. CASTRO PINTO - Mas eles existem na prática. 

O Sr. Alfredo Ellis - Queira V. Ex~ excetuar também o Estado de São 
Paulo. 

O SR. CASTRO PINTO- A nossa Constituição, Sr. Presidente, também 
dispõe terminantemente que nenhuma delegação de jurisdição federal pode ser 
conferida à justiça dos Estados; entretanto, nós cometemos à justiça local cola
boração na lei eleitoral, isto é, na sua execução, quanto ao alistamento eleitoral. 

Mas, Sr. Presidente, será alguma coisa que clame aos céus o havermos co-
metido à justiça local colaborar com a União na execução da lei eleitoral? 

Haverá nada mais racional? (Trocam-se vários apartes.) 

O Sr. Hercílio Luz- No caso não há delegação. 

O SR. CASTRO PINTO- Nós cometemos aos juízes de Direito ou à au
toridade judiciária mais eminente do Município a presidência no processo elei
toral, no tocante ao alistamento, isto é, a um serviço exclusivamente federal. 

O Sr. Hercílio Luz- E esta atribuição não pode ser dada a qualquer outra 
autoridade que não seja judiciária? 

O SR. CASTRO PINTO- Vamos por partes. 

Em primeiro lugar pergunto a V. Ex~: o Juiz de Direito pertence ou não à 
justiça dos Estados? 

O Sr. Hercílio Luz - Quem contestará isto? 

O SR. CASTRO PINTO - Entretanto, a Constituição em seu art. 60, § ]9, 

dispõe que é vedado ao Congresso cometer qualquer jurisdição federal à justiça 
dos Estados. 

O Sr. João Luiz Alves dá um aparte. 

O Sr. Alfredo Ellis (dirigindo-se ao Sr. Castro Pinto)- V. Ex? tem toda a 
razão. 

O SR. CASTRO PINTO- O honrado Senador pelo Espírito Santo pare
ce querer distinguir entre jurisdição e jurisdição. 

O Sr. João Luiz Alves- Jurisdição federal, pela Constituição, é aquela que 
está expressamente no artigo que define ou estabelece a competência da Consti
tuição federal. Fora disto, não é jurisdição federal. 
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O SR. CASTRO PINTO- O projeto do ilustre representante de São Pau
lo, cujo nome peço licença para declinar, o Sr. Francisco Glycério, rer_nediava 
isso de modo a não se cometer absolutamente jurisdição alguma à justiça esta-

dual. 

O Sr. João Luiz Alves - Jurisdição federal, segundo a Constituição, é 
aquilo que se acha expressamente definido no art. 60 ou 61. 

O SR. CASTRO PINTO - Perdão, eu estou falando diante de mestres, 
mas permita-me o honrado Senador objetar à sua opinião. 

A jurisdição é o conjunto das atribuições conferidas pela lei ao juiz. 

Pergunto: todas as atribuições dos juízes federais estão definidas na Cons

tituição? 

O Sr. João Luiz Alves- As de juízes de direito federais estão. Nós não po
demos deslocar dos Estados para a Federação atos de jurisdição que estão defi
nidos na Constituição. 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, não há quem possa contestar 
que, aplicando a lei eleitoral decretada pelo Congresso e promulgada pelo Pre
sidente da República, relativamente a um serviço federal, os juízes de direito de 
qualquer Estado estejam preenchendo jurisdição federal. 

O Sr. João Luiz Alves- A sua competência pela própria Constituição está 
definida. 

O SR. CASTRO PINTO- O honrado Senador está fazendo questão de 
palavras, está confundindo os termos da questão. 

É verdade que o juiz executa leis federais, mas de conformidade com as 
suas atribuições. Mas não há absolutamente na organização judiciária de Mi
nas, do Espírito Santo, da Paraíba, de São Paulo ou de qualquer outro Estado, 
nenhum dispositivo que determine aos seus juízes a atribuição de servir no alis
tamento eleitoral da União. 

Desafio a erudição e o critério jurídico do ilustre representante do Espírito 
Santo a que aponte uma lei de Estado cometendo esta atribuição especial aos 
membros do judiciário estadual. Nem podia ser que a organização judiciária do 
Estado de São Paulo, de Minas, do Espírito Santo, ou de outro qualquer come
tesse aos juízes a aplicação de uma lei federal para um serviço federal. Só podia 
ser cometida esta jurisdição pelo Governo Federal. (Pausa.) 

Quereria, Sr. Presidente, restringir as minhas observações porque sei que 
estamos na hora da votação e precisávamos aproveitar o fato ocasional, verifi
cado agora, de haver número para deliberar. A este respeito posso varrer a mi
nha testada. A falta de número nesta Casa não tem sido pela minha ausência 
porque sou dos mais assíduos. 
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Poucas vezes ocupo a tribuna e quando o faço é sempre para tratar de as
sunto de ordem geral, embora desabnegadamente, sem a autoridade dos meus 
outros colegas. (Não-apoiados gerais.) 

Peço a V. Ex?, pois, Sr. Presidente, a tolerância de mais alguns minutos, 
forçando embora a letra do Regimento. 

Vou tratar agora de uma questão que afeta muito simpaticamente ao ilus
tre representante do Maranhão- a nossa legação no Vaticano. Esta legação 
parece uma distinção entre a religião católica e as outras religiões que, porven
tura, funcionem no Brasil: entretanto a Constituição proíbe terminantemente 
esta distinção. 

Será uma violação do preceito constitucional? Não. É que essa legação 
atende a interesses de ordem quase internacional, interesses não só da generali
dade dos nossos concidadãos católicos, mas de todo o Brasil, cuja unanimidade 
é quase constituída pelos que adotam essa confissão. 

Eu tenho sempre hipotecado o meu voto à continuação desta legação e 
continuarei a hipotecá-lo, porque ela representa um benefício para o Brasil, de 
grande importância, atendendo à influência do Vaticano nas suas relações com 
o orbe católico, e especial com os fiéis, residentes em nosso país. 

Eis portanto, Sr. Presidente, diversas exceções. Podia lembrar-me de ou
tras e tenho mesmo aqui uma enumeração de algumas outras mais. 

Já vê que, não invocando relações de ordem financeira, a Comissão de Fi
nanças não podia fulminar o seu parecer. 

A jubilação dos lentes, sem ser por invalidez, remonta às tradições mais re
motas da nossa vida pública; conceder-se favores à classe dos mestres, uma das 
classes mais desprezadas no nosso funcionalismo público, não é atentar contra 
a Constituição. 

Todos sabem que estes mestres, esses homens de ciência quando atingem 
aos 65 anos de idade, ou quando perfazem 25 anos de serviço efetivo e conti
nuado, estão mais ou menos inválidos pela invalidez relativa a tão melindroso 
encargo. Para estes concede-se a jubilação. 

Segundo a Constituição, para se aposentarem, eles se submetem à inspeção 
de saúde, provando a invalidez. Isto quando se trata propriamente de invalidez, 
espécie de que cogita a Constituição, na acepção técnica do termo. 

O Sr. Mendes de Almeida- Mais uma exceção à lei. 

O SR. CASTRO PINTO- Será exceção, mas é antes um modo de inter
pretar a Constituição. Não me parece, entretanto, que isto viesse infringir a tese 
constitucional, porque, se a Constituição preceitua a reforma dos funcionários 
só por invalidez, não pode ele ser privado obrigatoriamente das suas funções, 
senão por invalidez, é exato. 

357 



O Sr. João Luiz Alves- V. Ex~ sabe que há uma lei julgada inconstitucio
nal pelo Supremo Tribunal, que propõe reforma por invalidez para os magistra
dos? 

O SR. CASTRO PINTO - A justiça federal só julga em espécie. 

O Sr. João Luiz Alves- O argumento da invalidez obrigatória não colhe. 

O SR. CASTRO PINTO - Mas se for facultativo? 

O Sr. João Luiz Alves - Facultativo, mas provando invalidez. 

O SR. CASTRO PINTO- Como é que a justiça federal, que só julga em 
espécie, quando não aplica a lei por vício de inconstitucionalidade, pode conhe
cer da espécie, se é facultativa a disponibilidade, se foi concedida a requerimen
to do interessado, se não se agita a questão nos tribunais? 

O Sr. João Luiz Alves dá um aparte. 

O SR. CASTRO PINTO- Já combati com argumentos que aduzi desta 
tribuna esse excesso de zelo constitucional, e V. Ex~ que é um dos mais laborio
sos e competentes legisladores deste país ... 

O Sr. João Luiz Alves - Não apoiado. 

Vozes- Apoiado. 

O SR. CASTRO PINTO - ... nem sempre há de estar por esses zelos, em 
matéria de constitucionalismo. 

O honrado Senador deve convencer-se de que a Constituição como um 
dogma religioso, intangível na sua letra, apertada nos seus dizeres, absoluta
mente não pode ser observada na prática dos fatos ocorrentes neste país. 

Quantas leis V. Ex~ propôs, propõe, ou proporá, que, pelo menos, na opi
nião de muitos dos seus contraditares, não consultam o espírito genuíno da 
Constituição?! 

O Sr. Alfredo Ellis - A Constituição não é um sapato chinês. 

O SR. CASTRO PINTO -Não é à custa de emendas que a Constituição 
dos Estados Unidos vai-se modificando. Hoje nesse país há praxes quanto ao 
seu direito público, quanto ao seu direito administrativo, quanto ao seu direito 
eleitoral, que parecem verdadeiras antinomias em face da Constituição, e o 
espírito superior de Boutmy, de Bryee e de tantos outros, prova que a própria 
Constituição foi, segundo o tempo, segundo as idades e segundo as circunstân
cias, cedendo de sua rigidez de dogma para se adaptar às necessidades da vida 
pública, porque, do contrário, seria uma Constituição fetiche, uma Consti
tuição morta no tempo e no espaço, o maior entrave à evolução do Direito. 

O honrado Senador, mesmo de acordo comigo, já aqui invocou essa nova 
orientação sobre a interpretação das leis. 

O Sr. Joào Luiz Alves- Interpretar o espírito com a lei não é violar essa lei 
e nem, a pretexto de a interpretar, violá-la. 
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O SR. CASTRO PINTO- Mas o honrado Senador, mesmo dando outra 
denominação ao que S. Ex~ chamou intepretação finalística, mostrou que hoje 
podem-se aplicar textos da velha e obsoleta Ordem do Reino, a fatos que não 
podiam absolutamente ser cogitados pelo legislador daquele tempo. 

Na nossa vida política, nós podemos, consultando o espírito do regime, su
bindo às alturas do verdadeiro espírito constitucional, aplicar com a indispen
sável elasticidade os textos constitucionais aos fatos ocorrentes da nossa vida 
pública. 

Não quero doutrinar como se fosse mestre nestas coisas, mas o que não 
posso admitir é que, não podendo ser invocado o verdadeiro fundamento, que 
seria o das finanças, se fulmine o meu substitutivo com a pecha de inconstitu
cional. 

Mais uma vez, resumindo meu pensamento, devo dizer que, além da refor
ma por invalidez, já existe na lei a jubilação dos lentes que contraem uns tantos 
anos de serviço, o que representa uma tradição do nosso direito administrativo, 
do nosso direito público. 

Vemos ainda na lei orgânica, que atualmente regula este assunto, outros 
favores, aos quais bem se poderia acrescentar mais este, tanto mais quanto se 
trata de uma classe eternamente desprezada ... 

O Sr. Alfredo Ellis - E merecedora de todas as considerações. 

O SR. CASTRO PINTO - ... e merecedora de todas as considerações, 
como bem diz o nobre Senador que, conhecendo de perto, porque ali já viveu, 
os Estados Unidos, sabe que na grande República Americana os professores re
presentam a classe primus inter pares ... 

O Sr. Alfredo Ellis - São eles os fundadores daquela grande nação. 

O SR. CASTRO PINTO - ... porque o ensino ali é considerado a con
dição básica da evolução democrática da grande República. 

O Sr. Alfredo Ellis - Tal mestre, tal povo. 

O SR. CASTRO PINTO - Ora, Sr. Presidente, ninguém de boa fé dirá 
que dar a uma classe tão esquecida mesquinho privilégio é ferir a Constituição. 

Que me perdôem V. Ex~, Sr. Presidente, e os meus honrados colegas o ha
ver tomado sua atenção para expender estas considerações; mas empenhado, 
como me acho, junto à ilustre classe dos professores, de que faço parte, não po
dia calar o meu sentimento ante o parecer da Comissão de Finanças, fulminan
do, à falta de outro argumento, o meu substitutivo, de inconstitucional. 

Tenho concluíd0. (Muito bem! Muito bem!) 
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Sessão de 29 de agosto de 1911 

O SR. CASTRO PINTO - Peço a palavra para encaminhar a votação. 
São muito ligeiras as considerações que tenho a fazer. 

O SR. PRESIDENTE- Peço licença para lembrar, de novo, que não há 
nada em discussão. 

O SR. CASTRO PINTO - Mas é para encaminhar a votação, e julguei 
que V. Ex~ já me havia concedido a palavra. Posso manter-me na tribuna? 

O SR. PRESIDENTE - Concedo a palavra ao Sr. Senador. 

O SR. CASTRO PINTO- (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, 
antes de tudo, hospitalização de tuberculosos ou antes de tísicos, não é medida 
profilática. A profilaxia depende de outras medidas estudadas e postas em prá
tica sistematicamente. E, depois, o honrado Senador pelo Distrito Federal pode 
garantir-me que o Governo tem a faculdade de obrigar os tuberculosos à hospi
talização? Isso é uma nova questão, embora sem o gravame ... 

O Sr. Sá Freire- Pois então dá-se aos tuberculosos a liberdade da hospi
talização e eles não a aproveitarão?! 

O SR. CASTRO PINTO- Mas V. Ex~ admite a hipótese da profilaxia ... 

O Sr. Sá Freire- Se a opinião de V. Ex~ prevalecesse, não teríamos acaba-
do com a febre amarela aqui. 

O SR. CASTRO PINTO - Perdão. Eu não sou técnico. 

O Sr. Sá Freire- Nem eu. 

O SR. CASTRO PINTO - Não sou médico: estou arranhando notas de 
instrumento que não sei tocar. V. Ex~ deixe-me ao menos deduzir algumas con
siderações, para orientar meu voto. Se se trata de uma medida profilática, deve 
ser obrigatória. 

O Sr. Sá Freire - Isso não está em discussão. 

O Sr. Pinheiro Machado - Não há nada em discussão. 

O Sr. Sá Freire- Mas para encaminhar a votação sempre se falou aqui. 

O SR. CASTRO PINTO- Eu seria o primeiro a sentar-me se o honrado 
Senador pelo Distrito Federal não tivesse dito que o projeto chegou à 3~ discus-
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são quase sem ser contestado; contra essa opinião, quero lembrar o fato, no
tório, de ter passado esse projeto em 2~ discussão quase despercebido. 

O Sr. Sá Freire - Por quê? 

O SR. CASTRO PINTO - Por circunstâncias acidentais. 

O Sr. Sá Freire - Porque V. Ex~ não leu a Ordem do Dia. 

O SR. CASTRO PINTO- V. Ex~ bem sabe que a atenção não pode ser 
tão grande que, uma vez por outra, não passe despercebido um ou outro proje
to, embora importante. 

Mas acho estranhável que se queira dar combate à tuberculose no Distrito 
Federal ... 

O Sr. Sá Freire - É em todo o Brasil. 

O SR. CASTRO PINTO - Perdão, deixe-me falar. 

O Sr. Sá Freire- V. Ex~ está afirmando coisas que não estão no projeto; 
sou forçado a retificar. 

O Sr. Francisco Glicério- Para todo o Brasil não bastam 2.500:000$ e sim 
25.000:000$000. (Trocam-se apartes.) 

O Sr. Sá Freire - Por esse caminho nunca se teria acabado com a febre 
amarela aqui. 

O Sr. Francisco Glicério - Aqui era o foco. 

O SR. CASTRO PINTO - Acho estranhável que se pretenda eximir o 
projeto de aumento de despesa a pretexto de um imposto, que não passará na 
Câmara dos Deputados, sobre uma indústria periclitante, como a indústria do 
açúcar. 

Entendo, Sr. Presidente, que se nós quiséssemos combater a tuberculose 
pelos meios profiláticos, devíamos então há muito ter aquiescido às idéias lumi
nosas do Dr.Oswaldo Cruz que a este respeito tem opinião assentada, e que ain
da não foram atendidas convenientemente pelo Congresso. Se queremos com
bater a tuberculose, essa verdadeira calamidade social, devemos tomar medidas 
de ordem geral etécnica, de uma maneira sistemática, e não votar medidas par
ciais como esta. 

O Sr. Sá Freire - Mas ainda não houve medida geral tão importante 
como esta. 

O SR. CASTRO PINTO- Não posso continuar, Sr. Presidente, porque 
estamos na hora da votação e estou sendo continuamente interrompido. 

Desejo apenas lavrar daqui patrioticamente, se me permitem o advérbio, o 
meu protesto contra esta idéia de mais uma tributação sobre a cana-de-açúcar, 
que deve merecer a proteção do Estado e não a sua hostilidade. (Muito bem! 
Muito bem!) 

Rejeitado o projeto. 
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Sessão de 16 de dezembro de 19II 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, a emenda que tive a honra de 
apresentar consolida perfeitamente as disposições contidas em um projeto há 
temos apresentado e firmado, entre outros, pelos Srs. Rui Barbosa e Urbano 
Santos, cujos nomes peço licença para declinar. 

Afora as disposições que dizem respeito propriamente às atribuições do 
Tribunal de Contas, sou o primeiro a confessar, e faço-o com a maior franque
za, a minha emenda nada mais faz do que, em substância, distribuir as vanta
gens da tabela de vencimentos aos empregados de pequena categoria, 
aquinhoando-os, como se faz em relação aos empregados superiores, isto é, 
dando-lhes maiores vantagens, equiparando-os aos empregados do Tesouro 
Nacional de igual categoria. 

Em favor dos empregados do Tribunal de Contas, Sr. Presidente, existem 
dois argumentos que não podem ser taxados de somenos importância: o primei
ro tem a sua origem no fato de ser muito diminuto o número de promoções que 
se verificam naquele tribunal, e o segundo na disposição de uma lei vigente que 
determina que os empregados do Tribunal de Contas não podem, como sucede 
aos do Tesouro, exercer outras comissões, comissões que, se por um lado tra
zem aumento de trabalho, oferecem também vantagens pecuniárias, compensa
doras daquele excesso de serviço. 

Enviando a minha emenda à Mesa, procurei consultar todos os meus cole
gas, sobretudo aqueles que compõem a Comissão de Finanças, por ser a que diz 
sobre a despesa a fazer-se e após essa consulta cheguei à conclusão de que insis
tir na sua apresentação seria perder tempo inutilmente, e, concomitantemente, 
preparado quanto à sua rejeição, eu tomo a deliberação de pedir para retirá-la, 
contando, porém, Sr. Presidente, com a benevolência do Senado, que fará devi
da eqüidade, volvendo seus olhos para essa classe de desprotegidos, que deixa 
de ser contemplada quando se trata da reforma de sua própria repartição. 

O Sr. Mete/o- A emenda pode ser apresentada como um projeto em se
parado. 

O SR. CASTRO PINTO - É o que ia dizer. Mas se ela, parasitando na 
benevolência do Senado, acompanhando o aumento de presidentes e diretores 
do tribunal, tem já, de antemão, sua condenação, que não será abandonada à 
sua sorte? 
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Entretanto, solicitantemente eu apelo para essa disposição de espírito do 
Senado, individualizando esse compromisso no honrado Senador por São Pau
lo, presidente da Comissão de Finanças. A ele peço de antemão benevolência 
para os outros empregados do Tribunal de Contas, porque, perdôe-me a rudeza 
de minhas palavras, apesar do "nariz de cera", das considerações que precedem 
o projeto da Câmara, esse projeto parece ter por fim apenas aumentar os venci
mentos dos diretores e presidentes do Tribunal de Contas. (Não-apoiados . .) 

É o que tinha a dizer. 
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Sessão de 21 de dezembro de 1911 

O SR. CASTRO PINTO- Sr. Presidente, eu sei tanto quanto os meus co
legas que não devia assumir a responsabilidade da tribuna, não tanto por me 
faltar a noção completa dos negócios públicos do país, mas porque me falta a 
autoridade de político militante na atividade brasileira. 

Membro desta Casa, porém, não quero que a insignificância do meu voto 
seja levada à irresponsabilidade do silêncio dos que ouvem e não se convencem. 

Não creio na lógica, nem na eloqüência das frases de que a imprensa e a tri
buna têm abusado da ditadura financeira. 

Desde que nós, os representantes do povo, limitássemos o Poder Executivo 
às forças de um orçamento, embora transato, nós absolutamente não procla
maríamos a ditadura financeira. 

O Sr. Francisco Glicério- Declarei que não era inconstitucional o projeto. 

O SR. CASTRO PINTO -Não temos a liberdade de impugnar os concei
tos luminosos do ilustre Senador por São Paulo; estou falando, porque estamos 
nos últimos dias da última Sessão Legislativa e não quero que os meus eleitores 
levem ü conta de uma certa tenacidade por amor à disciplina partidária mi
nha opinião, diante da lição de direito que nos quis dar o honrado Senador por 
São Paulo. 

Não creio na ditadura financeira; isso era uma frase na gíria política no 
tempo do Império. 

Se estudássemos com mais atenção os acontecimentos que se desenrolaram 
no Império, com relação àqueles que estão urgindo neste momento, nós nos 
convenceríamos de que a mesma pressão que assistiu à prorrogativa no Império 
assiste ü prorrogativa agora na República. 

Então era, não em virtude da Constituição, porque essa obrigava da mes
ma maneira ao Poder Legislativo a dotar o país das leis de meios, anualmente, 
mas em virtude das forças das circunstâncias, que se lançava mão, como ultima 
ratio da prorrogativa. Os partidos ao se revezarem, ou por circunstância de alta 
monta na política, não podiam muitas vezes discutir detidamente, votar com 
sinceridade, com calma e segurança, em todos os seus detalhes, a lei de orça
mento. 
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Sr. Presidente, eu não estou dando uma resposta ao honrado Senador por 
São Paulo; estou apenas, como já disse, varrendo minha testada. Por mais obs
curo que seja o meu voto, não quero recorrer ao silêncio de minha obscuridade, 
eximindo-me de responsabilidade nítida e individual. 

Foi, principalmente, em conseqüência do revezamento dos partidos que, 
no tempo do Império, lançaram mão da prorrogativa que é autorizar o Poder 
Executivo a arrecadar impostos votados pelo Congresso, embora no ano ante
rior. 

Não se trata de discutir a excelência da prorrogativa em relação à lei vota
da anualmente; mas, a prorrogativa é uma lei que assegura muito mais os direi
tos do país do que um orçamento votado pelo Senado que não tem a liberdade 
de o emendar. Um orçamento assim está de acordo com a previsão do legisla
dor constituinte? 

O Sr. Severino Vieira - Absolutamente não. 

O SR. CASTRO PINTO - De conformidade com as lições que nos vêm 
do Império, a dualidade das Câmaras têm por efeito assegurar a perfeição das 
leis; uma lei que por menos caso ou falta de estudo, ou pressão das circunstân
cias, ou paixão política ou outra qualquer causa, tenha sido menos ponderada 
na Câmara, pode ser ponderada no Senado, e de conformidade com esta cola
boração dos dois poderes, uma lei qualquer, inclusive a de orçamento, seria me
lhor do que quando discutida por um só ramo do Legislativo. 

A Câmara dos Deputados, não há dúvida nenhuma, nem faremos esta in
justiça aos nossos patrícios que têm assento na outra Casa, discutiu e votou -
não com o tempo necessúrio, digamo-lo com toda a franqueza, para estudar to
das as emendas oferecidas aos orçamentos, mas discutiu e votou todas as leis 
respectivas. 

Mas, Sr. Presidente, o Senado não pode, com a autoridade de homens, en
tre os quais salientamos o nobre representante de São Paulo, repelir muitas des
sas intenções que nos podem parecer, a nós outros, prejudiciais ao país. 

Essas leis de orçamento, não votadas pelo Congresso, mas votadas, desde 
certos anos, pela Câmara dos Deputados e homologadas passivamente pelo Se
nado, não correspondem, por maior que seja o preconício do honrado Senador 
por São Paulo, à previsão do legislador constituinte. 

O Sr. Francisco Glicério - Apoiado. Não quero dizer isto. 

O SR. CASTRO PINTO- Diz o honrado representante de São Paulo que 
nós temos o remédio: a votação do duodécimo. A este respeito já respondeu 
convenientemente ao ilustre preopinante o honrado Senador pelo Rio Grande 
do Sul, dizendo que quem tem atribuição legal para votar duodécimos, tem 
também para votar a prorrogação de todos os orçamentos para todo o exercí
cio. 
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Temos para cada legislatura três sessões anuais. A última acaba este ano, a 
31 de dezembro. 

Como vamos nós prorrogar as nossas sessões além das forças de mandato 
de que nos achamos investidos? 

Como é que nós outros podemos esperar do Executivo uma convocação 
extraordinúria, quando nós terminamos a nossa missão no fim deste ano? 

O Sr. João Luiz Alves- No fim deste ano não. O nosso mandato vai até a 
nova eleição, sob pena de V. Ex~ admitir o absurdo com a ausência do Legislati
vo. 

O SR. CASTRO PINTO - O Legislativo é um poder intermitente. 

O Sr. João Luiz Alves- No exercício das suas funções. 

O Sr. Francisco Glicério - Mas permanentemente instituído. 

O SR. CASTRO PINTO - Mas funcionando intermitentemente. 

Sr. Presidente, eu poderia estender-me em ociosas e fastidiosas conside
rações a este respeito. Não assomei a tribuna para ter a veleidade de responder 
ao honrado Senador por São Paulo. Quer em intuitos patrióticos, em responsa
bilidades políticas, quer na clareza da frase, no domínio dos conceitos, S. Ex~ 
guarda, não somente para comigo, mas para com muitos outros representantes, 
uma superioridade, que não é invejável, porque é merecida. 

Quero dizer que nós não estamos aqui, os membros do Partido Republica
no Conservador, jungidos à disciplina partidária ante questões de doutrina. Es
tamos convencidos de que assim como no Império, apesar da letra da Consti
tuição, lençou-se mão da prorrogativa em momento difícil, nós, em momento 
mais difícil do que qualquer outro que atravessou o Império, porque nunca as 
lutas chegaram ao auge hoje atingido, não como ditadura financeira, porque se 
ela se manifestar será de outro modo que não esse de cobrar impostos e decretar 
despesas; nós, que estamos filiados ao Partido Republicano Conservador, nós 
que aceitamos a prorrogativa, somos a isto obrigados pelas circunstâncias cuja 
responsabilidade pesa, antes de tudo, sobre o Poder Executivo que não nos ha
bilita no princípio das sessões a votar os orçamentos cujas propostas só chegam 
muito tardiamente. 

Pois o Congresso que se reúne em maio pode ser o único responsável pela 
demora da remessa das propostas de orçamento, que só chegam em outubro ou 
novembro à Câmara dos Deputados, que tem a iniciativa desse trabalho? 

Como obscuro representante do meu país, quero ao menos eximir o Con
gresso de uma responsabilidade que cabe ao Poder Executivo. 

O Sr. Severino Vieira- V. Ex~ está fazendo justiça, distribuindo igualmen
te essa responsabilidade. 
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O SR. CASTRO PINTO - Eu queria apenas, não como adversário, mas 
como admirador do distinto representante do Estado de São Paulo, dizer que 
não era apenas por aproveitamento da palavra que eu vinha tomar parte nesta 
discussão. 
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VOTOS DE PESAR 





Sessão de 7 de maio de 1912 

O SR. CASTRO PINTO - Sr. Presidente, espero da benevolência de 
V. Ex~ e dos meus ilustres colegas a atenção de alguns minutos, para me demorar 
um pouco nesta tribuna, tratando da personalidade do meu distinto chefe polí
tico, o ilustre General Álvaro Machado, falecido a 30 de janeiro último. 

Cumpre-me, Sr. Presidente, pelos laços de íntima solidariedade política e 
amizade pessoal que sempre mantive com o ilustre morto, dizer mais algumas 
palavras, além do tributo simples prestado à memória do estadista paraibano 
pelo nobre representante do Espírito Santo. 

Nesta Casa todos nós o conhecemos como um dos mais trabalhadores. 
Nos seus discursos, nos seus pareceres, em todos os seus trabalhos, dominava 
sempre o cunho prático, a orientação firme que sempre impunha às manifes
tações mais evidentes da sua inteligência e atividade. 

Posso destacar, de momento, dos seus projetos de lei, aqueles em que mos
trou seus conhecimentos de cientista, o seu estudo de estadista; primeiro, o que 
versou sobre o montepio; segundo, o que se refere à contrastaria, projeto que 
ainda depende do voto da outra Casa do Parlamento e que, na humildade dos 
seus dispositivos, não deixa de ser uma providência necessária e urgente ao 
atual momento econômico do nosso país. (Apoiados.) 

Em terceiro lugar, Sr. Presidente - e quero me referir somente a alguns 
projetos -, vem aquele que trata da reforma eleitoral, dependente ainda da 
aceitação desta Casa, o qual, obedecendo a um critério prático, a uma orien
tação firme, como há pouco disse, visa a corrigir o que a lei atual, porventura, 
tenha de defeituoso ou de lacunoso. Com a apresentação desse projeto, o pran
teado político paraibano de outra coisa não cogitava senão de tornar uma reali
dade a verdade das urnas. 

Nas comissões diversas de que ele fez parte, nós todos fomos testemunhas 
de que agia mais como um funcionário que estivesse sujeito a ponto, pois nin
guém até então foi mais assíduo no cumprimento dos seus deveres do que o dis
tinto paraibano, cuja morte nós pranteamos conjuntamente com a dos altos 
vultos do nosso país. (Apoiados.) 

E já, Sr. Presidente, que tacitamente me foi permitido demorar um pouco 
nesta tribuna, não é de mais que eu lembre também as altas qualidades morais, 
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a excessiva moderação, a extraordinária urbanidade que foram o apanágio do 
Dr. Álvaro Lopes Machado. (Apoiados.) 

Eram tais, Sr. Presidente, a moderação e a urbanidade do ilustre extinto, 
que, ao desaparecer da cena da vida, não deixou um só ressentimento, nem mes
mo um daqueles oriundos dos possíveis atritos a que nos levam muitas vezes os 
debates parlamentares onde a poeira das paixões nos sufoca. (Apoiados.) 

Os Anais do Senado, Sr. Presidente, jamais mencionarão um atrito qual
quer, um ressentimento, por mínimos que sejam, originados pela palavra auste
ra, meditada, gentil, moderada de Álvaro Machado. 

Vozes - Muito bem! 

O SR. CASTRO PINTO - Álvaro Machado, Sr. Presidente, foi, antes de 
tudo, um obreiro nacional, um amigo de seu país, razão por que bem andou 
V. Ex~ incluindo-o no discurso que acaba de pronunciar, entre os beneméritos 
da Pátria. 

Consintam, pois, V. Ex~ e o Senado que; em homenagem a S. Ex~ e em sa
tisfação aos meus próprios sentimentos, me alongue um pouco nas palavras que 
estou proferindo. 

O Sr. João Luiz Alves- Estamos ouvindo V. Ex~ com a máxima atenção. 

O SR. CASTRO PINTO- Aos muitos.predicados do estadista paraiba
no, Sr. Presidente, devo acrescentar mais um. Quero referir-me à obra ingente 
de S. Ex~, quer como político, quer como administrador do Estado da Paraíba. 

A Paraíba deve a Ãlvaro Machado tudo quanto é na República, sendo cer
to que S. Ex~ soube sempre separar a administração da política. Ê, talvez, por 
esse motivo que o Estado que tenho a honra de representar nesta Casa é um dos 
únicos, senão o único que não se aventurou em empréstimos externos. 

E nem se diga que a ação de Álvaro Machado, no Estado da Paraíba, foi 
improfícua. Entre outros assuntos a que ele se entregou de corpo e alma, avul
tam os da instrução pública, cujo nível ele soube grandemente elevar, desde a 
sua base, o ensino primário, e os melhoramentos materiais. Ê verdade que a 
maior parte desses melhoramentos materiais foram realizados depois, mas nin
guém negará que ele os iniciou. 

Álvaro Machado agia sempre como cientista, como um matemático, pro
curando sempre prever, razão por que, repito, o meu Estado jamais enveredou 
pelo caminho tortuoso dos compromissos de ordem internacional em matéria 
financeira. 

A Paraíba tem realizado seus progressos, seus melhoramentos, sempre cal
culados dentro dos estritos limites de seu orçamento. 

Quando, de uma vez, estando Álvaro Machado ausente, na Europa, em 
tratamento de sua saúde, muito abalada por seus trabalhos parlamentares e ad
ministrativos, se tratou de um empréstimo externo, ele escreveu aos seus amigos 
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dizendo que era um princípio político do partido, de que era chefe, não realizar 
empréstimo, principalmente estrangeiro, em seu Estado. 

E era esse hábito de previdência, ordem legal e moderação na gestão dos 
negócios públicos que constituía o característico de sua individualidade políti
ca. 

Como político, é preciso que se saiba que, desde 15 de novembro de 1889, 
não houve um cidadão brasileiro que mais de perto pudesse assumir e exercer a 
tolerância do que meu ilustre chefe, o extinto general Álvaro Machado. 

Quando em 1892 foi para a Paraíba, em nome do contragolpe de vitória de 
Floriano Peixoto e da Legalidade restaurada, encontrou o humilde orador (não
apoiado) que neste momento cansa o ilustre auditório como chefe político do 
jornal da oposição- e a meu lado se senta um meu companheiro de então -e 
com o governo de Álvaro Machado não só nós dois como todos os que milita
vam sob a direção de V. Neiva e Epitácio Pessoa, todos fomos incorporados, 
sem distinções, no partido chefiado por Álvaro Machado, porque sob sua che
fia não houve na Paraíba um só cidadão a quem fosse vedado colaborar na obra 
de administração e engrandecimento do Estado, embora na véspera estivesse 
nas fileiras do partido oposicionista; Álvaro Machado aproveitou o mérito de 
todos os paraibanos que queriam colaborar na política da Paraíba. 

Ora, Sr. Presidente, dadas essas qualidades que, obscuro e humilde que 
fosse o meu pranteado amigo, constituiriam uma das glórias mais brilhantes da 
política nacional, eu estava no meu direito dilatando-me mais do que devia na 
tribuna a fim de que, nesse momento e motivo, se retifiquem ·quaisquer agres-
sões injustas à memória de um dos estadistas que mais concorreram para a polí
tica de tolerância e serenidade neste país. 

Peço a V. Ex~ essa homenagem a um de nossos mais distintos e mais nobres 
colegas nesta Casa. (Muito bem! Muito bem!) 
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