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Discurso pronunciado na sessão de 1 de julhc
de

O Sr. Mello Mattos — Sr. Presidenta, a reformação dos serviços da hygiene
publica ó uma necessidade geralmente sentida o já por varias vexes apregoada. Não ha
ainda muitos dias, o Governo dirigiu a esta
Camai*a uma mensagem, propondo á sua
consideração a urgência de se fazer essa
reforma e indicando alguns pontos, que elle
•julgou conveniente submetter ;i apreciação
da Camará.
Tratando-se de assumpto que interessa
grandemente ao Districto Federal, de que
tenho a honra do ser representante, entendo
que cumpro um devei' submottendo ao estudo e exame da Camará um p"rojeete, em
que, mo parece, são mau ou menos remediadas as falhas e videntes,os defeitos principaes,
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as insullicicncias mais sensíveis, que se notam na organização actual ; supponho que
o projecto indica providencias capazes da
corrigir o,s inconvenientes nella existentes.
Não tenho a pretenção do que o meu projecto seja o único capaz de resolver as difflculdades do caso ; apresento-o apenas para
.servir de base aos estudos indispensáveis,
aflm de que acudamos com recursos eííicazes
ás exigências da nossa precária hyííiene
administrativa.
Assim,pois, Sr. Presidente, enviando á Mesa
o meu projecto, peço a V. Ex. que só digne
fazer com que soj't submettido á apreciação
da Camará, para que esta o tome na consideração que elle possa merecer. (Muito bem;
muito bem.)
Fica sobre a meia, até ulterior deliberação, o seguinte
Projscto reformando os serviços da Hygiene Publica
O Congresso Nacional resolve reorganizar '
os sarviços da hygiene adm'nistrativa, nos
seguintes termos:
DA DIRECTORIA DE SAÚDE PUBLICA

Ar t. 1." E' reorganizada a Directoria Geral do Saúde Publica, ficando sob sua com- '
potência, além das attribuições actuaes, tudo

qua diz respeito á hygiene domiciliaria, á
policia sanitária dos domicílios, logares e
logradouros públicos, e tudo quanto se relaciona á prophylaxia geral o especifica das
moléstias infectuosas, podendo o Governo fazer as installações quo julgar necess irias e
pôr em pratica as posturas municipaes que
só relacionem com a hygiene.
Art. 2.° O Governo regulamentará todos
os serviços dependentes da Direcíoria Geral
iio Saúde Publica, admittindo o pessoal constante da tabeliã annexa, estabelecendo as
medidas repressivas necessárias, aflm de tornar eíTectivas a notificação das moléstias infectuosas, a vigilância e policia sanitárias, a
vaccinação e revaccinação, emfira todas as
necessárias medidas executivas o disposições
regulamentares.
Art. 3." Fica o Governo autorizado a entrar em accordoconva Prefeitura, aflm do
ser cedido definitivamente ao Instituto Sorotherapico Federal o próprio municipal de
Manguinhos.
Art. 4.° E'constituído um património do
quatro mil apólices (4.000) para o Instituto
Sorotherapico, quo passará a ser autónomo,
sob a denominação do «Instituto de Man"ninhos ».
Os bens do Instituto serão geridos sob a
fiscalização eiminediata responsabilidade de
"m delegado do Governo, com us vencique se taxar.

Arfc. 5." A direcção scientifica e administrativa será exercida pelos actuaes proflssionaes do Instituto, aos quaes poderá ser
ánncxado um sábio europeu de reconhecida
competência e contractado pelo Instituto.
No respectivo contracto sã fixarão seus
vencimentos; o Governo na mesma occasião
providenciará de modo a estatuir as obrigações do Instituto para com elle.
Art. 6.° Fica o Governo autorizado a promulgar o Código Sanitário, de accordo com
as seguintes bases:
I). Regulando tudo quanto diz respeito á
hygiene urbana e domiciliaria.
II). Assegurando a prophylaxia geral o especifica das moléstias infectuosas.
III). Estabelecendo o serviço sanitário dos
portos e a prophylaxia sanitária internacional.
IV). Regulamentando o exercício da medicina e pharmacia.
V). Abrangendo o Código Pharmaceutico.
VI). Instituindo como penas ás infracções
sanitárias multas ato dous contos de róis.
(2:000$), que poderão sorconvertidas em prisão ato o prazo máximo de três mczes, bom
como, cumuladas ou não (ainda mesmo como
medida preventiva), cassação de licença, fechamento, interdicção, destelhamento e demolição do prédios, obras e construcções, apprehensão, destruição dos bens apprehendi- .
dos, vendas dellos, assim como de prodios e

terrenos, por conta e risco de seus donos,
despejo, sequestro e venda do objectos.
Art. 7.° O Código Sanitário será observado em todo o território da Republica.
Nos Estados as suas infracções serão
julgadas pelas Justiças Locaes.
Art. 8.°Para custeio dos serviços constantes da presente reforma, além do património do Instituto de Manguinhos, fica
aberto o credito de cinco mil e quinhentos
contos de róis (5.500:000$), discriminado
do accordo com a tabeliã annexa.
Art. 9.° As reformas constantes da presente
lei entrarão om vigor 30 dias após a promulgação desta.
Art. 10. Si no fim de três annos, a contar
da data da approvação dos regulamentos a
que se refera a presente lei, não for extincta
a febre amarella, sob a forma opidemica, da
cidade do Rio de Janeiro, será o novo pessoal nomeado em virtude da presente lei
dispensado, voltando os antigos funccionarios
da hygieno terrestre a perceber os vencimentos que tinham antes. No caso, porém,
da extincção da febre amarella os novos funccionarios serão conservados, com os vencimentos constantes da tabeliã annexa.
DA ENGENHARIA SANITÁRIA

Art. 11. E'instituída uma secção de engenharia sanitária, composta de três engenheiros e um desenhista.
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Art. 12. E' de competência da secção de
engenharia sanitária:
I). Incumbir-so de todos os assumptos
technicos referentes á engenharia sanitária,
que forem indicados pola autoridade competente.
II). Emittir parecer sobre as construcções julgadas insalubres pelas autoridades
sanitárias medicas o fiscalizar as obras
aconselhadas.
III). Incumbir-so de todas as obras e construcções dependentes da Directoria Geral
de Saúde Publica.
DA JUSTIÇA SANITÁRIA

Art. 13. E' instituído no Districto Federai
o Juizo dos Feitos da Saúde Publica, composto de um juiz, um procurador, um subprocurado.', um escrivão e oílíciaes de justiça
sanitária.
Art. 14. E' da competência do Juizo dos
Feitos da Saude Publica conhecer de todas as
acções o procsssos civis e criminaes em matéria de hygiene o salubridade publica, concernentes á oxecução das leis e dos regulamentos sanitários, attinentes á observância
e effectividado dos mandados o ordens das
autoridades sanitárias ou relativos aos actos
de offlcio destas.
Art. 15. O Juizo dos Feitos da Saude Publica tem jurisilicção privativa em primeira.

instancia para o processo e julgamento das
causas qu'e teem por objacto :
I). Despejo, demolição, interdicção, desapropriação, obras do prédio ou qualquer
propriedade.
II). Cobrança do multas ou taxas sanitárias.
III). Julgamento dos orimes e contravenções
do hygiene e salubridade publicas.
IV). Qualquer acção em que a saúde publica possa ser interessada.
Art. 16. O juiz, o procurador e o sub-proourador serão nomeados polo Presidente da
Republica; o escrivão e os offlciaos pelo juiz.
Este será escolhido d'entra os bacharéis em
direito, com quatro annos, no minimo, de
pratica forense.
Art. 17. O juiz servirá por quatro annos,
podendo sor reconduzido por quatriennios.
Os demais funccionarios serão demissiveis
ad nutum.
Art. 18. Os vencimentos dos funccionarios do Juizo dos Feitos da Saúde Publica
são os constantes da tabeliã annexa. Todos
perceberão custas, do accorJo com o regimento vigente para a Justiça Local do Districto Federal.
Art. 19. Ao procurador dos Feitos da
Saúde Publica compete promover o andamento de todas as causas que interessarem
á saúde publica e offlciar em todas as questões
administrativas, como consultor jurídico,
devendo ser sempre ouvido em todos os ter-.
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mós dos processos judiciacs, mesmo nos em
que não for parte principal, ainda que
corram por outro juizo, sob pena do nullidade.
Art. 20. O Juiz dos Foitos terá três supplentes, formados em direito, de nomeação
do Ministro da Justiça.
Art. 21. Ao sub-procurador compete auxiliar ao procurador nos casos por este designados esubstiíuil-o.
Art. 22. No impedimento do sub-proourador o juiz nomeara o seu substituto,
por prazo máximo de oito dias ; si, porém,
o impedimento exceder desse prazo, a nomeação será feita pelo Ministro da Justiça.
Art. 23. Não pôde a Justiça Sanitária,
nem as autoridades judiciarias, quer federaes
quer locaes, conceder interdicto possessorio
contra os actos do autoridade sanitária exercidos ratione imperii, nem modificar ou revogar os actos administrativos ou medidas
de hygiene e salubridade por ellas determinadas nesta mesma qualidade.
Fica salvo á pessoa lesada o direito do
reclamar judicialmente, perante a Justiça
Federal, as perdas e damnos que lho couberem, si o acto ou medida da autoridade
sanitária tiver sido illegal,, e promover a
punição penal, si houver sido criminosa.
Art. 24. As intimações de medidas sanitárias, as comminações de multas, etc.,
serão feitas por escripto, pela respectiva
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autoridade da saúde publica, o farão fé .sobre
os factos a que se referirem, ato prova em
contrario.
Art. 25. Os autos de infracção das leis e
regulamentos sanitários serão lavrados pelos respoctivos funccionarios administrativos,
em duplicata, sendo um exemplar remettido
á Procuradoria dos Feitos e outro deixado
no local em que for encontrado o infractor
ou o responsável pela infracção, com declaração da que esta se considera citado para
pagar a multa dentro do prazo legal, ou verse processar, findo tal prazo. Alóm disso, será,
insorto no jornal que publicar o expediente
da Saúde Publica um aviso relativo a cada
autoação, com as declarações e communicações necessárias.
Art. 26. Os processos eiveis seguirão o formulário da Justiça Local do Districto Federal,
o os criminacs terão a marcha do processo
e julgamento do contravenções da lei n. 628,
de 28 de outubro de 1899.
O juizo dos recursos é a Corte de Appellação.
Art. 27. Revogam-se as disposições em
contrario.
Camará dos Deputados. Rio, l de julho de
1903.—José Cândido de Albuquerque Mello
Mattos.— A's Commissõos do Instrucção e
Saúde Publica o de Orçamento.

IS -
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TABELLA DE VENCIMENTOS E DESPEZAS A QUE SE REFliRE
O PRESENTE PROJECTO

l Director geral.

18:000$000

Serviço de terra
10 Delegados de saúdo a 10:800$
65 Inspectores sanitários a 9:000$

108:000$000
585:000$000

Serviço de prophylaxia da febre amarella
l Inspector de serviço
10 Médicos auxiliares a 10:800$
l Administrador
l Almoxarife
l Escripturario-archivista
70 Auxiliares académicos a 2:
l.200 Trabalhadores a 90$
200 Capatazes a 180$
9 Chefes de turma a 3:000$
18 Carpinteiros a 3:000$
18 Guardas de 1a classe a 2:400$
18 Guardas de 2a classe a 1:800$

Secretario
Chofo de soeção
Primeiro offlcial
Archivista
Segundo offlcial
Terceiros offlciacs a 4:200$.
Porteiro
Continuos a 2:400$
Serventes a 1:200$

5 Inspectores a 9:600$
4 Médicos auxiliares a 7:200$
l Interprete

14 :400$000
108 :000$000
7 :200$000
6 :000$000
4 :800$000
168 :000$000
l .314: 000$000
438: 000$000
32: 400$000
54: 000$000
43: 2()0$000
32: 400$000

48:000$000
28:800$000
3:600$000

VERBA PARA O SERVIÇO GERAL

Material, construcções e eventuaes....

Secretaria
\
l
l
l
l
7
l
4
6

Serviço do porto

501:270$030

Inspectoria de Isolamento e Desinfecção
l Inspector
l Administrador
1 Auxiliar do administrador
2 Escripturarios a 3:600$
2 Encarregados de secção a 3:000$.
5 Chefes de.turma a 3:600$
l Depositário arrecadador
1 Porteiro
2 Continuos a l:800$

H:400$000
7:200$000
6:000$000
7:200$000
6:000^000
18:000$000
2:400$000
1:800$000
3:600$000

Pessoal sem nomeação
10:800$000
8:400$000
G:000$000
5:400$000
4:800$000
29:400,'»000
3:600$000
9:600$000
7:200$000

10 Desinfectadores de 1a classe a 2:400$
20 Desinfoctadores de 2' classe a l: 800$
l Machinisto,
3 Foguistas a l :200$
1 Feitor das cocheiras
2 Ajudantes do feitor
20 Cocheiros a l :500$
20 Serventes a 1:200$

24:000$000
36:000$000.
2:400$000
3:600$000
2:400$000
3:600$000

30:000$000
21:000$000
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Juizo dos Feitos da Hygicne 1'ublica

Material

Sustento e forragens de aniraaes
Combustível e lubrificante
Desinfectantes e desinfecções
Conservação e renovação do material
Expediente, asseio o eventuaes

48:000$000
6:OOO.SOOO
32:000$000
30:000$OUO
10:000$000

l
l
l
1
2

Juiz
Procurador
Sub-procurador
Escrivão
Officiaes do justiça a 960$

13:OOOsOOO
9:000$000
6:000$000
3:600$000
l: 920$000

Instituto Sorotherapico federal
Secção demographica

1
2
l
3

Medico demographista
Médicos ajudantes a 7:200$.
Cartographo
Auxiliares a 3:000$

Para seu custeio
9:600$000
14:400$000
4:800$000
9:000$000

Laboratório bacteriológico

l Chefe de laboratório
5 Auxiliares teclmicos, médicos, a
6:000$
l Escripturario-archivista
4 Serventes a l :200$
,

9:600$000
30:000$000
3:600$000
4:800$000

Reparações, construcções e material
2 Directores a 9:800$
l Vice-director
6 Médicos dos hospitaos a 6:000$

6:000$000
5:000$000
ã:000$000
3:OOOsOOO

Pessoal sem nomeação

l Foguista
l Servente
l Ajudante de cozinha

l:080$000
1:080$000
l:080$000

l
l
l
4
6

Mestre, com 10$ diários
Machinista, i 'em
Foguista, com 3s400 diários
Desinfectadores, a 2:400$
Marinheiros, a 3$ diários

3:650$000
3:650$000
l :241$000
9:600$000
6:670^000

Verbas não modificadas

18:000$000

Engenharia sanitária
3 Engenheiros sanitários a 9:000$—
Desenhista.

19:600$000
7:200$000
36:000$000

Barca de desinfecção do porto

Fiscalização das pharmacias

3 Pharmaceuticos a 6:000$

250:000$000

Hospitaes

Material

Instrumentos, apparolhos e reactivos
Bioterio
Objectos de expediente e livros
Asseio e eventuaes

120:000$000

Lazareto e estações de desinfecção

27:000$000
3:600$000

Material para a repartição central.
Estação da visita do porto
Material
Lancha das colónias de alienados...

41:300$000
38:120íj;000
4:500$000
10:366$000

— 16 Lazareto da Ilha Grande
Hospital de S. Sebastião (menos o
director)
Hospital Paula Cândido (menos o director e o vice-director)

81:683$ )00
145:800$OUO
65:020$000

Estados
Primeiro districto sanitário
S. Paulo
Rio Grande do Sul
Paraná,
Santa Catharina
Espirito Santo
Matto Grosso

37:150$000
25:200$000
11:460$000
14:820$000
10:260$000
4:7008000

Segundo districto sanitário
Pernambuco
Bahia
Alagoas
Sergipe e Parahyba

28:100$000
37:150|000
12:300$000
19:(J20$'IOO

Oíscurso pronunciado na sessão de de jollio
de

O Sr. .Mello Mattos—Pedi a palavra, Sr. Presidente, para uma explicação
pessoal.

Terceiro districto sanitário
Pará
Maranhão e Ceará
Rio Grande do TSTorte
Piauhy
Amazonas
Hospitaas do isolamento nos Estados
Serviço quarcntenario em Matto
Grosso

37:I50ÍOOO
29:880$OOC
11:040$000
9:860sO;)0
10:26f)$000
20:920,ÍOOO
50:600$000

Material geral
Applicações diversas

178:300^000
5.500!000$OQO

As principaes increpações ao projecto resumem-se no -seguinte :—creação de um privilegio de foro,— instituição de penas violentas :—com a primeira imputação caracteriza-se a inconstitucionalidade do projecto,
com a segunda significa-se a sua monstruosidade.
«A' excepção das causas que, por sua natureza, pertencem a juízos especiaes, não
haverá foro privilegiado» (diz o orador
lendo a Constituição Federal) ; este é o texto
dg § 23 do arí. 72 da Constituição Federal.
4SU
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A simples lettra desto dispositivo convenço de que o JUÍZD dos feitas da saúdo publica, com ser um foro especial ou privativo,
não é um privilegio inconstitucional.
A própria lei, a que recorrem os censores
do projecto, consagra a existência o necessidade de excepções á regra prohibitiva, porque ha causas que por sua natureza devem
pertencer a juízos cspeciaes.
Em regra todos os negócios e pessoas devem ser subordinados ao foro commum, ao
juízo geral, á justiça ordinai-ia; mas, em
certos casos,-valiosas razões do interesse publico podem exigir qu3 se divida a jurisdicção commum, tendo om consiloração o numero das acções, a diver idade dos assumptos, a essência das causas, a qualidade
das pessoas, creando-se alguns juizos particulares .
Sob esse fundamento de ordem publica,
nós temos na nossa organização vários juizos
privativos e foros privilegiados, para os
funccionarios públicos om crimes de responsabilidade, para os processos eiveis, os commerciaes, os dos feitos da fazenda municipal,
e, ainda em matéria criminal, tsmos a justiça subdividida em quatro competencias privativas, a saber: Camará do Tribunal, Junta
Correccional, Pretor e Jury.
Si, pois, Sr. Presidente, uma boa razão de
ordem publica aconselhar alguma outra divisão, ou subdivisão, do competenciajudicial,

não S3 pôde ropelil-a sob pretexto do inconstitucional, e monos o pôde a actual Camará,
que ha poucos dias votou a rjforma judiciaria, estabelecendo varas privativas em
grande numero.
O SR. TEIXEIRA DE SÁ — E' preciso não
esquecer a distincção entro competência e
jurisdicção.
O SR. MELLO MATTOS — O texto constitucional excluo esn distinc,>ão e, ondo a lei
não distingue, ó vedado ao interprete distinguir. O que cumpre indagar 6 si ha ou
não conveniência e utilidade publica na instituição da justiça sanitária ; o, posta a questão nestes termos, è fora de duvida que o numero do negócios a decidir, a prestezade marcha que precisam ter os feitos, a urgência dos casos a julgar, a energia de acção
para garantir a efflcacia das medidas, a concentração da justiça nas mãos de uma só autoridade com o flm de uniformizar a solução
das demandas, tudo isso e mais outras razões
evidentes são argumentos decisivos para se
adoptar o foro privativo projectado, principalmente agora que vão ser extinctos o Juizo
dos Feitos da Fazenda Municipal e a Junta
de Contravenções Municipaes.
Estas juntas correccionaes, cujo funcciona.
mento só poderia fundamentar objecção ao
projecto na parte concernente á matéria
criminal, também são extinctas pela novíssima reforma judiciaria; aquém, pois, compe-
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tira julgar as infracções sanitárias com a
presteza e regularidade que a espécie demanda?...
Antes da creação da justiça municipal
existiu nesta cidade, por força do decreto
n. 88, de :á4 de dezembro de 1839, um commissariado executivo, composto de um juiz,
um escrivão e dous offlciaes de justiça, incumbidos especialmente da cobrança das multas
impostas pelas autoridades sanitárias ; mas,
em consequência da instituição do Juízo dos
Feitos da Fazenda Municipal, foi abolido
aquelle juízo sanitário, pelo decreto n. 1199 A,
de 29 de dezembro de 189á; supprimido
agora o Juizo dos Feitos da Fazenda Municipal,
é natural a restauração da justiça sanitária
privativa.
Fora de combate a inconstitucionalidade
do projecto, passo a tratar da outra censura
grave que llie é increpada.
Allega-se erradamente que o projecto crêa
penas draconianas.
Sr. Presidente, o projecto neste particular
não contém novidade alguma:—as penas alli
tratadas são todas consignadas na vigente
legislação e apenas foram transportadas ao
corpo do projecto como uma medida do systematização.
'A maior gritaria está sondo levantada contra a conversão da multa em prisão; pois os
nobres Deputados vão ver que a medida indicada no projecto nada mais 6 que uma
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repetição da norma estatuída nos arts. 58
e 59 do Código Penal. (Lê.)
A pena de multa consiste no pagamento
ao Thesouro Nacional de uma somma pecuniária que será regulada pelo que o condemnado pudor ganhar em i cada dia por
seus bens, emprego, industria ou trabalho.
Si o condemnado não tiver meios para pagar
a multa, ou não a quizer pagar dentro de
oito dias, contados da intimação judicial,
será convertida em prisão cellular, conforme
se liquidar.
Sr. Presidente, ô bem do ver que o projecto, não só está legal, como até é mais libsral que o Código Penal, porque, segundo
este, a conversão da multa podo levar o
condemnado a ficar em prisão por muitos
mozes, ao passo que, segundo o projecto, a
prisão não podo exceder de três mezes.
O SR. ÁLVARO DE CARVALHO—O Código
Penal só se applica aos crimes.
O SR. MELLO MATTOS—E ás contravenções.
Também o projeato é mais liberal que o
Código Penal no capitulo em que este pune os
crimes contra a saúdo publica; e, para prova,
basta attender â penalidade comminada pelo
art. 103, que pune com a pena de três
mezes a Um armo de prisão a simples alteração de substancias destinadas á publica
alimentação, como, por exemplo, a mistura
do café ao milho torrados, facto muito menos
grave do que occasionar a propagação de
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moléstias infectuosas ou concorrer para a
propagação da fabre amarella.
As outras penas inscriptas no meu projecto não pasmam de compilação das penas
creadas nas vigentes posturas municipaes e
conservadas na rocentissima lei n. 939, que
reformou o Districto Federal, em dezembro
do anno passado.
Uma differonça ha, consistente omaugmentar o máximo da multa ; mas essa augmentação é compensada pela diminuição no
máximo da prisão commutada.
O dostelhamento, a interdicçãj, a demolição de prédios, a cassação Je licença e
demais ponas, qua metteram horror aos
amig-os da livre exploração da propriedade
e fizeram appellidar de monstrengo o meu
projecto, não são invençõos minhas, nem
novidadns no nosso Direito, são velharias
consagradas e que estão reeditadas na lei
n. 939, de V9 do dezembro de 1902, art. 7°
§ l ° e a r t s . 22 até 25. (Lê os artigos indicados .)
E' verdade que a pena de prisão comminada pelo art. 7° é de 15 dias no máximo ;
note-se, porém, que alli se trata de meras
posturas municipies e o projocto cogita de
crimes e contravenções.
Finalmente, o arbítrio concedi,Io ás autoridades sanitárias não é tyrannia, é doutrina
corrente em Direito e decretada na lei n. 939(Lêo ai-l. Í6 desta lei.)

O moderno Direito ensina que o jus imperii do poder publico administrativo não
supporta embaraços do Poder Judiciário ;
sempre que se trate de resoluções daquelle
poder om suas attribuiçõos sobre segurança,
paz publica e hygiene, devem ellas ser executadas inevitavelmente, sem que se admitta acção alguma para impedil-as, ficando
salvo aos prejudicados reclamarem as indemnizações a quo se julgarem com direito.
Eis ahi, Sr. Presidenta, o que me occoi-re
dizer em defuza d o m o u desamparado projecto, emquanto não chega a occasião de
mais largo exame. '

MENSAGEM DO GOVERNO

Srs. Membros do Congresso Nacional —
Na inclusa exposição, que o director geral de
saúde publica apresentou ao Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores e que
este trouxe ao meu conhecimento, ponderando a conveniência da submetter ao Congresso Nacional o objecto de que minuciosamente se occupa tal documento, não só opina
aquelle funccionario que, organizada, como
ora se acha, a Repartição Sanitária Federal
não poderá desempenhar, de modo cabal,
os serviços que lhe incumbem, em referencia
quer á cidade do Rio de Janeiro, quer aos
portos marítimos e fluviaes da Republica,
mas também especifica as medidas e orça as
despezas necessárias para obter-se resultado
inteiramente satisfactorio.
D'entre as alludidas medidas sobreleva
mencionar a que diz respeito á transferencia,
para a administração federal, da policia sã-

nitaria dos domicílios, Iodares e logradouros públicos, a qual permaneço o cargo
da Municipalidade, não obstante haver sido
commettido ao Governo da União o serviço
de hygiene de defesa da cidade.
Solicitando vossa esclarecida attencão para
essa assumpto, de importância capital á solução do problema sanitário, espero também
que vos dignareis resolver quanto aos preceitos legislativos reputados indispensáveis,
atira de que a repartição federal fique habilita Ia a pôr om pratica, de modo completo
« systematico, todas as medidas tendentes a
extinguir a febre amarella, e a acção da
autoridade sanitária, que deve exe: citar-se
com prornptidão, energia e continuidade,
não seja impunemente contrariada ou nnuullada, á custa de irreparável prejuízo da
saúde publica e de outros interesses de grande
relevância, que cumpre não sacrificar.
Para completar a reforma, cujos benefícios
largamente compensarão as despezas de que
depende a sua realização, parecj, outrosim,
conveniente dispor, de modo efflcaz, acerca
da vaccinação e da revaccinação obrigatórias ; melhorar o imperfeito serviço sanitário dos portos, dotando-os de hospitaes de
isolamento e de estações de desinfecção ; e,
de par com a reorganização do Instituto Sorotherapico de Manguinhos, crear laboratórios
adequados a estudos, que são de grande alcance pratico e scientifico.

No tocante á vantagem, também indicada
na exposição feita pelo director geral de
saúde publha, de ser elaborado um código
sanitário, que reja toda a hygiene no Brazil,
o Congresso Nacional deliberará o que entender acertado.
Rio de Janeiro, 15 de junho de 1903.
FRANCISCO DE PAULA. RODRIGUES ALVES.

EXPOSIÇÃO A QUE S K UEFEKE A MENSAGEM

Entre as funcções privativas da Directoria
Geral de Saúde Publica figuram :
o) O estudo da natureza, etiologia, tratamento e prophylaxia das moléstias transmissíveis que apparecem ou se desenvolvem em
qualquer localidade da Republica, onde não
haja recursos materiaes ou serviço organisado para as pesquizas de caracter technico
ou scientiflco, que se tornarem necessárias;
&) A prestação de soccorros médicos e de
hygiene ás populações dos Estados á requisição dos respectivos governos, verificado o
caso de calamidade publica;
c) O serviço sanitário dos portos marítimos
e fluviaes.
A execução, mediante ordem do Governo,
de providencias de hygiene defensiva, em
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épocas anormaes, contra a invasão de moléstias exóticas ou a disseminação das indígenas, na Capital da Republica, cabia ao Instituto Sanitário Federal, que foi substituído
pela Directoria Geral de Saúde Publica, em
virtude do decreto n. 2.458, de 10 de fevereiro de 1897. Accideutalmente coube a este
departamento da hygiene superintender pela
primeira vez os serviços sanitários terrestres
no Districto Federal, quando tivemos, em
1900, a erupção da peste bubonica.
Apezar da Municipalidade dispor de uma
repartição de hygiene bem constituida, julgou o Governo da União que era acertado
attender á requisição do governo local com
o intuito de obstar á propagação do mal
reinante, por um conjuncto harmónico do
providencias centralisadas, por um concerto
uniforme da medidas dictadas e executadas
pela administração superior com inflexibilidade, independência e segurança de êxito.
As autoridades municipaes e federaes coustituiram, nesta emergência, um todo homogéneo e unido e só se divorciaram depois do
declínio da epidemia. Os esforços de umas e
de outras ficaram então suspensos. O successo de providencias inteligentemente combinadas e dirigidas não pôde corresponder á
expectativa geral, porque as duas repartições de hygiene não mais tinham o direito
de agir em commum, cada uma delias adstricta á esphera de suas attribuições.

O interesse commum dos habitantes do
Rio de Janeiro e do seu governo principal
debateu-se, d'ahi em diante, pela conjuração
urgente das funestas condições de sua insalubridade, para cuja estabilidade muito ia concorrendo a dissociação dos serviços sanitários
em matéria de prophylaxia, a falta de connexão de providencias que na pratica devei iam ser synergicas, a quebra, emfim, da unidade de vistas e da execução de medidas que,
pela sua base scientifica segura, pela energia administrativa que as dietas englobam o
segredo maior da transformação sanitária de
uma cidade.
A collaboração offlcial não podia ser demorada. Surgiu,então, o decreto n. 4.403, de 12
de julho da 1902, que teve como pedra fundamental a necessidade imperativa e inadiável de entregar á Directoria Geral de Saúde
Publica o serviço de hygiene de defesa no
Districto Federal. Esta resolução, posteriormente approvada pelo poder legislativo, teve,
desde os seus prodromos, o apoio incondicional do Prefeito em exercício.
A invasão e disseminação das moléstias
exóticas e indígenas, affectando altos interesses nacionaes e estrangeiros, preoccupa
instante por instante o governo supremo do
Paiz.
Si já lhe cabia, nas épocas anormaes, o
soccorro aos Estados federaes, e, em qualquer período do auno, a direcção sanitária
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dos portos marítimos e fluviaes, maior tornou-se a sua orbita de responsabilidade, com
a faculdade que Ias foi transferida de organizar e superintender a policia sanitária de
defesa na Capital da Republica.
Inteiramente ligada á hygiene de defesa,
de que é dependência intrínseca, a policia
sanitária de defesa não pôde conquistar benefícios, no ponto de vista das moléstias
transmissíveis, sem o saneamento do meio
local, sem a reforma das insuíflcientes condições de salubridade dos domicílios, sem o
concurso e adopção, finalmente, das medidas
correctorias a QUO clã ensejo, nas \ i*itas systematicas, a inspecção frequente das habitações, dos legares e logradouros públicos.
A génese de muitas anomalias nosologicas,
a marcha de muitos estados mórbidos tem
sua explicação scientiflca no máo estado dos
prédios habitados e desoccupados, no vicio
orgânico das construcções, na falta de aterro
e nivelamento dos terrenos e numa série de
transgressões dos preceitos de hygiene domestica, o que, favorecendo sobremodo a
evolução dos mosquitos, contribuo para a
permanência da febre amarella entre nós.
Difficiltiiente pode pretender-se lucros certos de um systema prophylactico que gira
num circulo de providencias restrictivas,
com dous agentes de execução, um federal e
outro municipal, com dualidade de competência e de orientação, com fraccionamento

de attnbuições, de prerogativas e de intervenções.
Ern duas palavras: separação de serviços
homogéneos o subdivisão de responsabilidades
technicas indivisíveis.
Uma repartição local fazendo a hygiene
aggressiva, emquanto outra, da União, faz
fcimultaneamentj a liygiene de defesa.
Realiza-s 1 , o desmembramento forçado de
um organismo administrativo, cujns peças se
completam, se subordinam e que só podem
mover-so por um jogo de combinações reciprocas o nunca por solicitações desiguaes ou
antagónicas que pretextem a neutralização
dos esforços despendidos.
A fusão da hygiene aggressiva e defensiva
seguradas hoje por fronteiras abstractas que
só um espirito subtil pôde conceber, é aspiração administrativa inadiável.
Por ella visa só destruir, sem delongas, a
complexidade num serviço publico que, por
sua natureza transcendente, deve primar
pala simplicidade.
Também no ponto de vista da prophylaxia,
isto é, com o intuito de prevenir e combater
as moléstias que tenham de invadir ou
que existem na capital da Republica, não
convém ao seu governo deixar de associar a
hygiene dos portos á de terra, integrando
nesta os recursos do aggressão e de defesa,
aos quaes se filiam o isolamento e a desinfecção nos casos opportunos e a policia se-

— 33 —

— 32 —

vera das habitações, dos logares e logradouros públicos, do primeiro ao ultimo dia do
anno, como base primordial do ataque aos
focos domiciliários de moléstias transmissíveis.
Com a organização vigente, que dividiu a
hygiene terrestre em. aggressiva e defensiva,
teremos de lastimar, de um lado, a ineffl.
cacia de rocursos preciosos para solução do
problema sanitário, e, do outro lado, o anniquilamento das operosas tentativas das autoridades federaep, desfeitas com um único
sopro pela ausência de investidura executiva
contra os violentadores da saúde publba.
Assim sendo, conviria que aos actuaes serviços a cargo da União constantes do art. 1°
do regulamento a que se refere o Decreto
n. 2,458, da 10 de fevereiro de 1897, e do de
n. 960, de ã de janeiro de 1903, fossem addicionados os que se referem a : —
Policia sanitária dos domicílios, logares
e logradouros públicos, podendo as autoridades sanitárias federaes fazer pôr emexecução as leis municipaes sobre este assumpto.
Os serviços hygienicos que merecem actualmente o maior cuidado são : o da prophy.
laxia da febre amarella e o da saúde dos
portos, não fallando nas grandes obras do
saneamento affectas ao Ministério da Industria : abastecimento de agua, canalisação de
esgotos; assim como o beneflciamento da

zona alagadiça peri-urbana que confina
a baixada do E. do Rio.
A extincção da febre amarella de
cidade é um facto que já está resolvido : o
problema já foi posto em equação por experiências decisivas e incontestes no estrangeiro e entre nós ; a solução já foi obtida
pelos americanos em Cuba. Nada mais resta
do que seguir as pegadas daquelles que em
cerca de dous ânuos conseguiram extirpar
do solo cubano uma epidemia que dizimava
ininterruptamente a']uellas paragens havia
muitos séculos. E', portanto, um lacto consummado, não nos resta mais que repetir o
que já foi feito, não se trata, portanto, de um
ensaio, não é uma experiência a tentar, 6
repetir uma cousa que já. foi experimentada
com successo, ó dar execução a um plano
que já foi traçado e qus, sendo seguido, dará
fatalmente o mesmo resultado que deu em
ouíras mãos, si for posto em pratica nas
mesmas condições. Não é uma idóa original
e nova, passivo! de controvérsia, é um facto
realiazdo,éuma idéa victoriosa queabandonou
os arraiues da liypotliese e jã adquiriu os foros
de facto positivo. Si os americanos conseguiram exterminar a febre amarella de Cuba,
não lia razão para que não consigamos o mesmo entre nós. Conhecemos os meios postos
em pratica, estamos -de posse tias bases scientiflcas do processo de que se lançou mão;
tenhamos os meios rnateriaes de fazel-o: di4841

3
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nheiro e leis que garantam a execução das
medidas, que, fatalmente, conseguiremos o
mesmo fim. Posto o problema neste pé, resta-nos synthetisar a questão na seguinte
phrasa : Cessará a febre amarella no Rio de
Janeiro, desde que o Congresso forneça os elementos que delle dependem. Que o Governo
disponha de dinheiro e das leis que julga
necessárias, e a febre amarella no Rio será
em breve um mytho.
Estabeleci da essa preliminar, mostremos em
largos traços em que consiste a prophylaxia,
apontemos os meios práticos de executal-as.
As verdades adquiridas e que alicerçam
todas as medidas ião as seguintes: 1°, a
febre amarella é produzida por um micróbio
que é encontrado no sangue do doente
apenas nos primeiros dias da moléstia; 2", o
micróbio da febre amarella não se transmitte
poios meios de contagio habituaes, de homem a homem ; 3°, para que se dê o contagio é preciso que o micróbio soíTra uma evolução no organismo de um hospede intermediário que ó representado por uma espécie de
mosquito : o mosquito rajatlo, a « stegomya
fascista»; 4°, a febre araarella só ataca,
em geral, as pessoas não immunes, que são,
na regra geral, representadas pelas crianças
e pelos indivíduos recem-chegados ao foco
em que reina a moléstia. Portanto, para
que haja a febre amarella é preciso que,
além. das condições mesologicas necessárias á
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evolução da febre amarella, se congreguem
os seguintes elementos: 1°, micróbio da febre
amarella (que se encontra no sangue do amarellento nos primeiros dias da moléstia); 2°,
mosquito transmissor especial; 3", indivíduos
em estado de receptividade. Assim, pois,
a prophylaxia da febre amarella constituirá
em impedir a formação do cyclo «microbiomosquito-individuo receptivel». O micróbio
só poderá desapparecer quando desnpparecer
o ultimo amarellenío e o ultimo mosquito infectado. O primeiro passo, pois,
a dar é impedir que o mosquito se infeccione no doente; portanto, quando houver doentes é preciso protegel-os contra
a picada dos mosquitos, o que se pôde
fazer, no próprio domicilio, por meio de dispositivos especiaes, que não acarretam o
mínimo incommodo ao doente e á sua família, nem trazem constrangimento ao medico
assistente. Mas, como o doente é sobretudo
perigoso nos primeiros dias de moléstia, é de
indeclinável necessidade que a autoridade sanitária tenha conhecimento dos casos o
mais cedo possível. Para que se tornem effectivas essas providencias, é preciso que a
autoridade sanitária disponha de leis que :
1°, obriguem os médicos, chefes de família,
etc. a communicarem á autoridade sanitária as moléstias de notificação compulsória,
entre as quaes se acha a febre amarella ; 2°,
obriguem os indivíduos a não se opporem ás
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medidas de isolamento, punindo fortemente
aquclles que se levantarem contra ellas ou
que,protestando a melhor vontade, burlarem
as medidas postas em pratica. Assim se impedirá a contaminação do mosquito.
A segunda medida propbylatica é o exterminio do mosquito transmissor da moléstia.
Este serviço p de summa importância e deve
ssr feito com a maior intensidade e extensão
nos períodos inter-epidemicos ; ó a chamada
"campanha de inverno". A destruição dos
mosquitos compõe-se de três partes: 1°, destruição do insecto adulto; 2a, destruição das
larvas e nymphas; 3", destruição ou resguardo dos locaes em que o mosquito adulto
fecundado, em estado de hibernação, possa
depositar os ovos, quando o permittirem as
condições do meio externo (temperatura,
humidade, etc). A destruição dos mosquitos
adultos deve ser feita, de preferencia, nos
focos da epidemia anterior, onde devem existir, em estado de hibernação, mosquitos infeccionados que aguardam a primeira opportunidade (elevação da temperatura ambiente)
para contaminarem os indivíduos não immunisados, que, por acaso, encontrarem. A
destruição das larvas, e nymphas deve ser feita
também, ou pela destruição dos accumulos de
agua, em que existam ou por outros meios
adequados (kerozene, creolina, cultura de
certos peixes e plantas) quando essa destruição for impossível (lagos, riachos, etc.)
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A abolição dos locaes em que se formam
os mosquitos, consiste na destruição de todo
o accuinulo de agua domiciliar e peri-domiciliar e essa operação deve ser repetida, ao
menos mensalmente, em todos os domicílios,
de uma maneira systamatica, por isso que ó
de mais ou monos um mez o tempo quo o
mosquito leva para, sahindo do ovo, attingir
o desenvolvimento compatível com a postura de novos ovos. Para essa «campanhade
inverno » fuz-se mister um grande pessoal,
constituído, sobretudo, por trabalhadoras, pedreiros, otc.,dotados de material necessário, de
modo que to Ias as casas da cidade sejam visitadas uma vez por mez e os focos do febre
amarella o sojam quinzenalmente. Outrosim,
6 necessário que haja leis que prohibam a
existência de depósitos em que se possa accumular agua, assim como se estabeleçam
certos princípios referentes á construcção das
casas (inclinação das calhas, protecção das
caixas d'agua, prohibição de certos objectos
de ornamentação, repuxos, tinas, etc.)
Outrosim, convém também que o Congresso
estabeleça uma lei savera autorizando o fechamento dos domicílios por motivo da
saúde publica, autorizando a demolição compulsória, a expensas do proprietário, pelo
pessoal da hygiene, assim como uma lei permittindo os melhoramentos compulsórios a
expensis do proprietário,
nesta m agora as medidas referentes aos

— 38 —

indivíduos em estado de receptividade.
Para isso será installado o serviço de vigilância sanitária, que será exercitado sobre
três grupos de pessoas: 1°, sobi'e todos os
indivíduos receptiveis ou não, que estiverem
em contacto com os amarellentos; 2', sobre todos os indivíduos provenientes do interior da Republica ou dos portos nacionaes
ou estrangeiros que venham fixar residência
na cidale do Rio de Janeiro ; 3», sobre as
crianças. Estas deverão ser protegidas por
installações especiaes nos estabelecimentos
de habitação collectiva,como collegios,asylos,
etc., ou por mosquiteiros, nos domicílios particulares.
Para que taes medidas se tornem effectivas, haverá conveniência de leis que estabeleçam: 1°, a obrigação dos indivíduos
se sujeitarem à vigilância; ã1, ao recemchegado de indicar o domicilio e communicar a mudança e residência; 3", impedimento da entrada 'de immigrantes pelo porto do
Rio de Janeiro nos mezes em que costuma
grassar a febre amarella; 4°, a obrigatoriedade de installações adequadas á protecção
contra 03 mosquitos noa collegios, asylos,
hotéis, casas de pensão e outras habitações
collectivas que costumam abrigar viajantes,
assim como de mosquiteiros ou telas de arame, nas casas particulares, ao menos, nos
quartos em que dormem as crianças.
Com a pratica das medidas acima referi-
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das a febre amarella desipparecerá certamente de nossa cidade. Mas, para que as
medidas lembradas possam ser postas em
pratica é indispensável uma organização especial dou serviços ("e hygiene actualmente
existentes e que consistem: l°, augmento do
pessoal que deverá ser remunerado de maneira a poder consograr-se exclusivamente ao
serviço reclamado psla saúde pnblica ; 2a,
reorganização do serviço demographico, que
será a bússola indicadora não só dos focos a
atacar, como também das conquistas obtidas pelo ataque instituído contra os focos; 3°'
a adaptação e construcção de pavilhões hospitalares adequados para o isolamento dos
indigentes ou o isolamento compulsório das
pessoas que não se sujeitarem ao isolamento
domiciliar; 4°, a creayão do um departamento de poder judiciário, appenso á repartição da saúde publica e encarregado de processar summariamente as multas impostas
por infracções contra a saúde publica;
5a, uma repartição de engenharia sanitária.
Isto quauto á febre amarella.
Ha ainda a attender a outras medidas que
merecem particular attenção. Assim, ó da
mais alta conveniência estabelecer-se uma
severa lei sobre a vaccinação e revaccinação
obrigatórias, moldada sobre a celebre lei allemã de 8 de abril de 1774, que tão benéficos
resultados produziu, acabando, por assim
dizer, com a varíola no Império allemão.
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Finalmente, desde já convém attender ao
serviço sanitário dos portos, que é vordadeimcnte vergonhoso. E' imprescindível estabelecer estações de desinfecção n<>s principaos
portos, assim como hospitaes ile isolamento.
Corro medida final, seria do grande vantagem a orgdUiSição de um código sanitário,
pelo qiuil fosse regida toda a Hygiene no
Brazil.
Para acrganizacão dos serviços, de accordo
com as idóas acima expendidas haverá necessidade de um credito do 5.500:000$ de accordo com a tabeliã annexa.
Conviria estabelecer mais que o pessoal
medico encarregado da prophylaxia da febre
amarella fosse considerado em commissão.
Si, porém, for conseguida a extincção da moléstia dentro do 3 aunos a contar da promulgação da ultima lei referente a tal serviço,
o referido pessoal será considerado effectivo
com os mesmos vencimentos que percebeu
durante a extincção da moléstia. No caso
.contrario, será o pessoal extraordinário dispensado, voltando os actuaes fuuccionarios
federaes a perceber os ;mtigos vencimentos.
Como medida de grande alcance pratico
c scientifico, é de indeclinável necessidade a
creação de laboratórios annexos aos hospitaes de isolamento, aos lazaretos, assim
como a organização do actual Instituto Sorotherapico de M.mguinhos, que deveria ser
transformado num Instituto para o estudo

das moléstias infectuosas e tropicaes, de accordo com os moldes do Instituto Pasteur de
Pariz.
Ficaria esse Instituto encarregado do preparo de todos os soros therapeuticos, vaccinas, tratamento anti-rabico, preparo de
fermentos para a industria, do ensino da
bacteriologia e parasitologia e se transformaria num núcleo de estudos experimentaes
que muito concorreria para o nosso nome no
estrangeiro,

Decreto n. 88, íe 24 íe iezemíro fle 18
Crea o Commissariado Executivo ( J u i z o Executivo Sanitário )

O Marochal Manoel Deodoro da Fonseca,
Chefe do Governo Provisório da Republica dos
Estados Unidos do Brazil, constituído pelo
Exercito e Armada, em nome da Nação, attendendo & conveniência de ser executado o
decreto n. 68, de 18 do corrente mez, na parta
referente á cobrança executiva das multas
impostas pelas autoridades sanitárias desta
Capital Federal, por um commisaariado executivo cora poderes especiaes para o fim proposto, independente da jurisdicção do Juizo
dos Feitos da Fazenda Nacional, de modo a
descarregar a autoridade executiva da Fazenda de um excessivo serviço e dar mais expedição á cobrança das alludidas multas :
Resolve:
Art. l.° A cobrança executiva das ditas
multas será ex-offido promovida e processada por um juiz commissario especial, com

- 44 —

quem servirá um escrivão, nomeado pelo
Ministro do Interior, e um ou dous officiaes
auxiliares, nomeados pelo dito juiz especial,
conforme forem as exigências do serviço.
Art. 2.° Das dtcisõesdo juiz cominissario
não haverá recurso algum.
Art. 3.° Recebido o documento comprobatorio da imposição das multas pelas autoridades sanitárias, iniciará immediatamente o
mesmo juiz o processo executivo, que seguirá
depois disso os demais termos do processo
estabelecido no regulamento approvado pelo
decreto n. 9885 de 29 de fevereiro do 1888.
Art. 4.° Fica marcada ao referido juiz commissario a gratificação provisória mensal de
300$ e de 150s ao escrivão, aos quaes competem as custas dos processos, quando os
multados forem vencidos, na conformidade
do regimento de custas.
Paragrapho único. Aos officiaes auxiliares
do juizo competem igualmente as custas
dos actos que praticarem.
Art. 5.° Alteram-se os arts. 16 e 17 do
citado decreto n. 68 na parte em quo dispunham a creação-de um adjunto do procurador
dos Feitos da Fazenda Nacional.
Sala das sessões do Governo Provisório,
24 de dezembro de 1889, 1° da Republica.
MANOEL DEODORO DA FONSECA..
Aristides da Silveira Lobo.

— 45 —

Decreto n. 1199 A, de 31 de dezembro de 1692
declara extincto o Commissariado Ex3cutivo (Juízo Executivo Sanitário )

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, considerando que o
Commissariado Executivo, creado pelo decreto n. 88, de 24 de dezembro de 1889, para
a cobrança das multas impostas pelas autoridades sanitárias desta Capital, não pôde subsistir em face do decreto n. 1030, de 14 de
novembro de 1890, que creou o juizo dos
Feitos da Fazenda Municipal, tendo este
ficado com jurisdicção privativa para o julgamento dos causa fiscaes que tiverem por
objecto a cobrança da divida activa da Municipalidade, proveniente do multas

Resolve :
Art. 1° E' declarado extincto o juizo do
Commissariado Executivo com poderes especiáes para a cobrança das' multas impostas
pelas autoridades sanitárias, <;tc

Lei n. 939, de 29 de Dezemlru de 1902.
Rcorganisa o Cistricto Federal

Art. 7.° Compete ao Conselho Municipal:
§ l.« Estabelecer, para os casos de infracção,
penas de multa até 1:000$030, prisão ato
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15 dias, bem como, cumuladas ou não, as do
cassação de licença, fechamento, interdicção^
destelhainento e demolição de prédios, obras e
construções, apprehensão, destruição dos bens
apprendidos e venda delles por conta e risco
dos seus donos, despejo, sequestro e venda de
objectos para indemuisação de despezas feitas.
Art. 1G.° Não podem as autoridades judiciarias, quer federaes, quer locaes, modificar
ou revogar as medidas e actos administrativos, nem conceder interdictos possessorios contra actos do Governo Municipal
exercidos ratione imperii.
Fica salvo (art. 17) ao particular lezado
o direito do reclamar judicialmente as perdas
e damnos que lhe couberem, si o acto administractivo tiver sido illegal ou si nelle tiver
havido excesso de poderes...
Art. 22. Trata de processos e diligencias civis referentes a prédios, terrenos ou
obras, sua demolição ou interdicção.
Art. 23. Occupa-se de infrações de posturas sobre interdicção ou despejo, cassação de
licença ou clausura de estabelecimento, etc.
Arts. 24 e 25. Referem-se a embargos, despejos de immoveis, remoção de objectos, etc.

Discurso pronunciado na sessão de 7 de
Outubro de 1903
O Sr'. Mello Mattos — (Movimento
de attencão)—Autor do projecto que se
vae discutir, tenho por dever de cortozia
parlamentar discorrer, primeiro que ninguém, sobre os pareceres das Commissões encarregadas do seu exame. E a minha obrigação tornou-se mais grave e imperiosa depois
da delicadeza de comportamento do nobre
Deputado do Rio do Janeiro, o illustrado
Dr. Teixeira Brandão, que, no louvável intuito de não demorar inutilmente os debates,
concordou commigo em que fosse encerrada a
primeira discussão sem que eu respondesse
ao seu brilhante discurso, único proferido
naquella phase dos debates regimentaes.
Por esta minha declaração fique publico e
sabido quo o meu silencio naquella occasião
não foi descortazia ao meu distincto adversário, mas convenção amigável e favor de
sua bondade, que lhe agradeço, assim como
agradeço ao nobre Deputado Sr. Germano
8021
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Hassloclier por me ter cedido o primeiro
logar da inscripção, já occupado por S. Ex.
Para corresponder ao cavalherismo do
SS. EEx., o discurso,a que me proponho, versará principalmente sobre a constitucionalidade do meu projecto, porque esto foi a
único assumpto da eloquente oração do meu
nobre contendor e o principal assumpto dos
pareceres em separado.
O meu projecto foi taxado de inconstitucional, porque offende a autonomia dos
Estados e a do Districto Federal, chegando
um dos illustres autores dos pareceres vencidos a opinar que o Congresso Federal não
tem competência para legislar sobre as matérias que lhe servem de objecto; peço vénia
porém, para discordar, e supplico á Camará
que benevolamente se digne escutar a justificação do meu dissentimento.
Sr. Presidente,a acção social do Estado não
pôde deixar de abranger na sua esphera a
saúde dos individuos, visto que é dever institucional do Estado, como representante da
associação dos individuos, assegurar e proteger os direitos individuaes, garantir a vida e a
integridade physica dos associados: dahi o seu
direito de intervir em matéria de hygiene.
O SR. GERMANO HASSLOCIIER — V. Ex.
está argumentando sem encarar a forma
de governo em que vivemos. Nós .temos Estados e União.
O SR. MELLO MATTOS—Estou me occupando
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de doutrina sustentada por V. Ex. no seu
voto vencido, que, sem qualquer distincção,
denega a ingerência do Estado na actividade
do indivíduo, para coagil-o a usos prophylacticos.
E' bem de ver que a intervenção tutelar
do Estado não pôde ir ao ponto da lhe pôr a
cargo o.-; cuidados da saúde de cada indivíduo,
pois ó direito de todo homem escolher por
si mesmo e seguir o teor de vida salubre
que lhe convenha, adoptar as precauções que
julgue aptas para evitar as perturbações da
sua saúde, tomar os remédios que supponha
capazes de cural-o, e, portanto, a intervenção do Estado, neste ponto, importaria usurpação da liberdade individual; mas a competência do Estado começa indubitavelmente
desde quo a incúria do individuo, ou a insufflciencia das forcas individuaes para asso
gurar a defesa da saúde e a repressão das
moléstias, pôde prejudicar a saúde de terceira pessoa ou tornar-se damnosa á sociedade. Eatão a intervenção do Estado é
legitima e necessária, dá-se em nome do
interesse geral contra o interesse individual,
effectua-se para impedir as acções e omissões que possam lesar a saúde geral.
O SR. MALAQUIAS GONÇALVES — Podo e
devo impor.
O SR. MELLO MATTOS — E' exacto, pôde e
deve impor.
A intervenção do Estado não só é um di-
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reito como até um dever, sempre que a liberdade, que o indivíduo tem, de cuidar da
sua saúde como bem entender, só torne causa
de damno, real ou potencial, á saúde alheia:
desde que a liberdade de cada um <5 limitada
pela liberdade do seu proximo,ao Estado cumpre intervir sempre que alguém, por facto
seu próprio,ou por facto de cousas das quaes
é proprietário, exponha a outrem, ou a collectividade, ao perigo de ficar doente.
O SR. GERMANO HASSLOCHER — E' um absurdo. Pela mesma razão poderia prohibir a
venda do álcool, que ô um grande gerador
de crimes, e, entretanto, não o supprime.
(Ha outros apartes do Sr. Brido Filho e outros
Srs. Deputados.)
O SR. MELLO MATTOS—Outra razão, que
torna indispensável a intervenção do Estado a bem da saúde geral, é que a salubridade das agglomerações sociaes não depende só da vontade individual, pois a sanidade das populações é sujeita á influencia
de vários factores estranhos á actividade
dos indivíduos, varias causas de perturbações sanitárias são oriundas de agentes externos, cósmicos, existem no meio onde habitam os indivíduos: nem sempre a moléstia
é imputável a factos do homem, algumas
provêm de causas naturaes, do solo, do ar,
da agua e outros; não basta luctar contra as
moléstias infectuosas, impedir o contagio destas: também é preciso tornal-as impossíveis,
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saneando o meio onde o homem é chamado a
viver, vigilando as condições hygienicas da
sua vida quotidiana.
Ainda a necessidade da intervenção do
Estado é fundada em razão económica, pois
que os esforços e recursos financeiros precisos para o saneamento dos povoados excede á iniciativa e ás posses individuaes.
Como consequência dessas ponderações segue-se que ao Estado é licito, no ponto de
vista jurídico, social e económico, intervir na
guarda da saúde geral, decretar leis e regulamentos coercitivos, cuidar da hygiene publica como sciencia da administração, e instituil-a como repartição do poder publico.
E por esta forma fica respondido, desde já,
o parecer separado que deu o nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, Sr. Germano
Hasslocher, negando ao Estado o poder de
obrigar os cidadãos a determinado tratamento ou a certos meios prophylacticos.
O SR. GERMANO HASSLOCHER—Não apoiado.
O SR. MELLO MATTOS — Não ha negar
que a sciencia moderna, apezar dos seus
progressos, não está em condições de estabelecer com rigorosa exactidão todos os
princípios da defesa da saúde e da cura
das moléstias, e esta circtimstancia torna
a acção do Estado menos perfeita do que á
desejável; mas o atraso dos conhecimentos
scientifícos não dispensa o Estado do seu dever de recorrer á hygiene publica para pró-
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teger efficizmonte a saúde dos indivíduos,
o rnesmo melhorai-a, ainda mais quando
indubitavelmente ha um grande numero de
praticas hygienicas que, si não produzem
infallivel resultado feliz, ao menos fazem
diminuir em sérias proporções a mortalidade dos indivíduos.
Em summa, a historia e a sciencia do Direito consagram a intervenção do Estado om
matéria sanitária como legitima e indispensável para garantir a integridade corpórea
dos indivíduos e tutelar a saúde da collectivilade social; e, neste respeito, ó licito ao
Estado legislar, estabelecendo os princípios
reguladores da prophylaxiageral e especial,
organizando os serviços administrativos da
hygiene publica.
O SR. GERMANO HASSLOCIIER—Não apoiado.
Esta doutrina é insustentável em absoluto.
O SR. MELLO MATTOS — E' doutrina tão
corrente que em vários congressos e escriptos
medicos-hygienicoa na Itália, França, Ingl iterra, Allemanha, Austria-Hungria e Bélgica, se fizeram votos pela instituição de um
ministorio da hygione publica.
A hygiene publica, como instituto governativo, ramo da administração, abrange três
partes distinctas, a saber: uma parto positiva, que comprehende a acção directa do
E4ado para promover a sanidade publica e
o bem-estar geral, protegel-os e conservaios, procurando augmentar a resistência

sadia dos indivíduos peb saneamento dos
meios habitados, e o melhoramento das condições de existência ;—uma parte Negativa,
que se refere ao exercício da acção coactiva
do Estado sobre os indivíduos, permittindo,
vedando e regulando a actividade delles para
a conservação da saúde publica;— uma parte
propriamente administrativa, que consiste
na organização do funccionalismo e discriminação das fuacções para a effectuaç.ão das
outras duas partes.
Aparte positivatemporobjecto melhoraras
condições sanitárias da população e dos logares por ella habitados,oecupar-,*e de medidas
que interessam immedlatamente á generalidade dos habitantes ou á sociedade mesma,
e só mediatamente as individualidades. A
parto negativa occupa-se immediatamente
de limitar o arbitrio individual, afim de
que as acções ou omissões dos indivíduos
não ciuíem damno ou perigo á generalidade
dos cidadãos. Mas na pratica essas duas
partes da hygiene publica se entrelaçam e
se confundem frequentemente por tal forma,
que ó difficil, si não impossível, separal-as.
O SR. GERMANO HASSLOCHER—Faça a distincção si é capaz.
O SR. MELLO MATTOS — Para attingir
os âng a que se propõe a hygiene publica, o Estado tem precisão de recorrer a
medidas jurídicas q,ue importam na restricção da liberdade pessoal, pela com-
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mínação de penas ou pela imposição de
quarentenas, isolamento, desinfecção, inspecção sanitária ; —restricção no direito de
propriedade, obrigando a obras ou demolição, fazendo sequestro e destruição de
cousas infeccionadas ou de géneros avariados,
matando animaes, etc. ;— restricção ao direito de inviolabilidade do domicilio, impondo visitas de fiscalização ;— restricção
na liberdade de trabalho, prohibindo o exercicio das industrias insalubres ; —restricção na liberdade de profissão, regulamentando e pondo condições ao exercício das
profissões curativas ou salutares, de certos ramos do commercio, etc.
Ora, Sr. Presidente, essas medidas restrictivas da liberdade individual e repressivas
entendem com o Direito Penal, Direito Civil, Direito Commercial; e a nossa Constituição Federal dispõe,no art.34, n.23, que
ao Congresso Nacional compete legislar sobre as matérias subordinadas a esses três
ramos do Direito ; portanto a esta Camará
não falta competência para elaborar um regimen sanitário, com força obrigatória para
os Estados.
O SR. TEIXEIRA DE SÁ—O argumento de
V. Ex. prova de mais.
O SR. MELLO MATTOS — Mormente no
tocante á definição e punição de crimes e contravenções contra a saúde publica, a competência do Congresso Nacio-
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nal é incontestável. As regras jurídicas
acompanhadas de sanci;ão penal são frequentíssimas em matéria sanitária, e, nos mais
importantes dos casos, os Estados, como as
Municipalidades, são incompetentes para as
legislar.
Argumenta-se que a hygiene publica é um
assumpto genuinamente municipal,o,por isso,
compete ás municipalidades editar as penalidades para as infracções sanitárias; mas os
quo assim objectam esquecem-se que as municipalidades só podem decretar posturas, a
cuja alçada escapam figuras delictuosas, que
o direito moderno vae creando, que o nosso
Código Penal não qualificou e que devem ser
incluídas no quadro repressivo de uma boa
legislação sanitária.
A hygiene publica ô uma sciencia nova,
mas, graças ás descobertas de Pasteur, que
revelaram ao mundo moderno como nascem
e se transmittem as moléstias contagiosas e
epidemicas, como acertadas medidas hygio.
nicas podem impedir a transmissão delias.
prevenir a sua propagação, como a salubridade do meio ambiente, do solo, das habitações, etc., pôde evitar a sua irrupção, tomou a nova sciencia grande impulso, adquiriu princípios racionaes e seguros, que formaram as bases fundamentaes para uma legislação sobre hygiene social, facilitando aos
governos dos povos cultos a elaboração de
regulamentos o de medidas repressivas con-
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tra as acçõas ou omissões que possam occasionar o appareeiraento de taes moléstias.
Ainda não se poda dizer que já existe
deflnitivamento constituído como sciencia
o Dirjito Sanitário, mas o estudo cia legislação comparada revela a consagração de preceitos e regras jurídicas sobre matéria sanitária em tal cópia que dão para avolumar
bastantemente os capítulos dos crimes e contravenções contra a sau lê publica nos códigos psnaes e nas leis regulamentares da
hygiene administrativa.
O nossa Coligo Penal ó muito deficiente
neste respeito, e a decretação do código
sanitário vem dar ensejo a supprir as lacunas
da nossi lagislaçio, pondo-a em pé de igualdade com as mais modernas e completas.
As acções e omissõas que podem constituir crimes e contravenções contra a saúde
publica não são subordináveis á legislação
municipal, não podem ser objecto de posturas, em faca do art. 34, a. 23, da Constituição Federal.
As camarás municipaes monarchicas tinham o direito de formação de posturas
policiaes sobre matéria sanitária das vil Ias
e cidades, porque a Constituição do Império,
nos seus arts. 167 e 169, lhes dava expressamente competência para isso, restringindo
assim a attribuição de fazer leis que a
me^ma Constituição dava á Assembléa Geral
no art. 15 n. VIII; o ulteriormente, a lei de

l de outubro do 1823, preceituou no sou
art. 72 que as camarás municipaes em suas
/>osturas não tinham faculdade de comminar
penas sinão até oito dias de prisão e 30$ de
multa, penas que na reincidência poderiam
ser aggravadas até 30 dias de prisão e 60$
de multa ; e posteriormente o Código Criminal, no art. 308, § 4", confirmou a lei orgânica das municipalidades, declarando que os
crimes contra a policia e e3onomia particular das povoações continuavam a ser regulados por meio das posturas municipaes,
com excepção dos qualificados naquelle Código.
Mas no nosso actual regimen politico é
questionado si as municipalidades têm competência para legislar posturas inflictivas de
penalidades, embora sobre matéria sanitária ; e eu sou de parecer que, deante do
taxativo preceito do art. 34, n. 23, da Constituição Federal, só ao Congresso Nacional
compete legislar sabre assumptos penaes,
qualificar os crimes e contravenções de
saúde publica, faltando absolutamente competência aos governos municipaes, desde que
a Constituição Federal não consignou expressa attribuição, em artigo especial, como
o foz a constituição imperial.
O SR. GERMANO HASSLOCIIER — Esta opinião de V. Ex é singular.
O SR. MELLO MATTOS — Ainda mais se
robustece a minha convicção, em face do
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vigente Código Penal, que declara revogadas as disposições de todas as leis e
regulamentos que impõem penas, resalvando somente as de administração e policia geral que decretam penas pecuniárias e
disciplinares; e ninguém por certo dirá que
a prisão imposta por força das posturas municipaes <5 disciplinar, porquanto taes prisões
são penas criminaes applicadas por meio de
processo e em consequência de sentença judicial, como criminaes são as penas de
multa.
O SR. TEIXEIRA DE SÁ—As posturas rnunicipaes são de policia.
O SR. GERMANO HASSLOCHER—E de administração.
O SR. MELLO MATTOS— A policia municipal não está na administração geral, nem na
policia geral.
O SR. TEIXEIRA DE SÁ—E são penas disciplinares.
O SR. MELLO MATTOS—Não são.
O SR . TEIXEIRA DE SÁ — Podem ser, de
certo modo.
O SR. MELLO MATTOS — Não podem ser.
Penas disciplinares são as comminadas para
infracções que no exercício de funcções podem
commetter os membros de corporações, os
funccionarios públicos, emflra, as pessoas
sujeitas a deveres profissionaes ou especiaes
em virtude de regulamentos privados ou regimentos internos, como os collegiaes, sol-
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dados, juizes, advogados, escrivães, officiaes
de justiça, etc.; e o direito de applicar essas
penas é uma emanação do poder que todo
superior exerce, no interesse da ordem.sobre
os dependentes da sua autoridade,é um attributo hierarchieo.
As penas disciplinares são impostas na
administração, pelos superiores hierarchicos
a seus inferiores, e a Municipalidade não é
superior hierarchieo dos habitantes do municipio, de modo que no caso não pôde haver
penas disciplinares. Penas disciplinares são
comminadas aos empregados do Conselho*
funccionarios da Secretaria, etc., pelos respectivos chefes administrativos; não porôm
as editadas pela Municipalidade, com relação
ao munícipe. (Trocam-se apartes.)
Só as autoridades municipaes do Disíricto
Federal, a meu ver, podem lançar posturas
que comminem penas de prisão e multas,
porque a lei federal n. 85, do 20 de setembro de 1892, art. 15, § 11, e a lei federal
n. 939, de 29 do dezembro de 1902, no seu
art. 7°, § 1°, deram competência para tanto
ao Governo Municipal.
Conseguintemente, de accordo com a Constituição Federal e o Código Penal, sustento
que as municipalidades em geral não têm
competência para decretar penas de prisão
ou de multa, embora em matéria de policia
sanitária.
A liberdade individual dos habitantes da
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Republica só podorá soffrer rgstricções ou
limitações nos casos previstos por lei federal
e na forma por ella estabelecida.
A prisão, salvo a disciplinar, s<) poderá ser
applicada como pena do delicio ou contravenção, como meio de assegurar a acção
da justiça contra uai delinquente sujeito a
processo criminal, como medida assecuratoria para satisfação de obrigação contratada
segundo o direito commercial ou Civil: e
em qualquer desses casos a competência para
legislar é do Congresso Federal exclusivamente. Não podem, pois, as municipalidades
impor a prisão como pena.
A multa è uma das penas especificadas no
Código Penal, como o era no extincto Código
Criminal, e, segundo o nosso direito imperial, as municipalidades podiam comminar a
multa como pena nas suas posturas; mas,
actualmente, as municipalidades já não gozam dessa prerogativa, e só podem cotnminar multa administrativa ou fiscal, mas não
a multa criminal.
Nem sempre a multa é uma pena propriamente dita, isto ó, uma pena criminal: ella
também pôde ser uma pena meramente disciplinar, uma medida fiscal ou administrativa, uma convenção contractual ou reparação civil.
O SR. TEIXEIRA DE SÁ— A multa contractual ô pena civil.
O SR. MELLO MATTOS— A multa conven-
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cional dos contractos é clausula penal, cousa
muito differente da pena criminal.
Mas a multa é sempre uma pena no sentido do direito criminal, toda a vez que .o
paciente incorre nella em consequência de
infracção á lei que a editou como medida
repressiva de uma acção ou omissão e mediante julgamento judicia,!. Ora, as multas
impostas nas posturas municipaes são desta
natureza ; portanto, são penas eriininaes.
Nem se diga que esta distincção das multas é meramente académica, porque na pratica decorrem diíferenças substanciaes entre
a multa criminal e as outras,visto que a primeira é conversível em prisão e as outras
não, bem como a primeira comporta processocriminal e as outras acção puramente
civil.
E, si a Constituição Federal reserva ao
Congresso Nacional a privativa competência
para legislar sobre direito penal, é manifesto
que as municipalidades perderam a faculdade de impor as penas de multa nas infracções sanitárias.
Todavia, ainda que se admitta como inherente ao poder municipal a attribuição de
votar posturas policiaes sanitárias, é lógico
que as penalidades não podem exceder á
taxa instituída pelas leis impariaes que lhes
deram a, competência. E, assim sendo, escaparão forçosamente á punição actos lesivos
da salubridade publica, que a sciencia manda
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punir severamente e que só serão impedidos
na pratica mediante graves penas, superiores ás que podem ser comminadas om posturas municipaes.
Si recorrermos ás legislações dos povos
cultos, veremos que muitas acções e omissões offensivas da saúde publica, sem cuja
prohibição não ha hygiene perfeita, são punidas com penas rigorosas, como meio seguro de intimidação efflcaz ; e, pelo menos
relativamente a- estas, os partidários da
competência municipal hão de reconhecer e
confessar que seria inconstitucional regulal-as
mediante posturas. E desta sor to é justificada a constitucionalidade do projecto
quando torna obrigatório em todos os Estados o código sanitário, cuja creação pede.
Para dar uma idéa da gravidade das penas
com que a legislação sanitária estrangeira
pune certos actos, vou referir á Camará alguns exemplos.
Na Allemanha o Código Ponal, no ar t. 327,
pune quem viola scientemente as medidas
de isolamento ou de vigilância, ou as prohibições relativas á importação, cordões sanitários, quarentonas, etc., para o fim de prevenir a introducção ou a propagação de uma
moléstia infectuosa ou contagiosa, para o
homem, embora ataque também os animaes.
A pena máxima é de dous annos de prisão,
que pôde ser elevada a três annos, si em
consequência da infracção for alguma pes-

soa atacada da enfermidade. E no art. 328
o mesmo código pune quom viola scientemente as medidas de isolamento ou vigilância, ou as prohibicões. relativas á importação que a autoridade competentes tonha
estabelecido para o fim de impedir a introducção, ou propagação de epizootias. A pena
máxima é prisão por um anno, podendo ser
elevada até dous annos, si a infracção der
causa a que animaes sejam affectados da
moléstia.
Modernamente, a 30 de junho de 1900, foi
promulgada na Allemanha uma lei, destinada a estabelecer os meios de combate contra as enfermidades de perigo geral, quo
estipulou penas severíssimas para as infraeçõas sanitárias, entre as quaes a pena
máxima de três annos de prisão para quem
quer que, scientemente, use, dê a outrem,
exponha á venda, roupas ou moveis ou utensílios, ou qualquer objecto quehajam sido utilizados por pessoa atacada de moléstia contagiosa, antesque tenham sido devidamente
expurgados, assim como vehiculo que haja
servido para transporte de doonte ou defunto
do enfermidade contagiosa.
E ainda a mesma lei pune, com prisão e
multa, a omissão da notificação compulsória,
a denegação do visita domiciliaria, a recusação a exame medico ou a informações
ou a observação sanitária.
A Inglaterra tem a lei de 1875,modificada
8021
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por uma de 1878, outra de 1889 e outra de
1890, onde se encontram regras sanitárias
severíssimas, sanccionadas com fortes penas
de prisão e multa, com especialidade relativamente á prophylaxia das moléstias contagiosas . A declaração dos casos contagiosos é
obrigatória para o medico, o chefe de familia, ou o principal locatário ou a pessoa
que trata o doente. São passíveis de penas
as pessoas que durante a sua moléstia se
comportarem de maneira a espalhar esta,
como si frequentarem logares públicos, tomarem yehiculos públicos sem informar o
cocheiro do seu estado de saúde, etc.
E' prohibido, sob graves penas, dar, emprestar, vender ou expor á venda cousas
que tenham servido a um doente infectuoso,
ou alugar quarto que este occupou, sem que
os objectos ou o quarto hajam sido desinfectados devidamente.
A autoridade sanitária impõe as modidas
prophylacíicas que entender, inclusive a internação em hospital, a desinfecção, a destruição de objectos, fazendo, si for preciso,
executar as suas ordens em 24 horas, ex-officio, sem appello nem aggravo.
A França é o paiz europeu de legislação
sanitária mais recente, pois a sua ultima lei
data de 15 de fevereiro do anno passado, e
essa lei (em que largamente se inspirou o
nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, o Sr.
Teixeira Brandão) qualifica e pune nos

arts. 5i7 a 30 as contravenções sanitárias
mais importantes, ampliando a estas vários
artigos do Código Penal o fortes multas.
Essa lei impõe a notificação compulsória
das moléstias contagiosas,a vaccinação obrigatória, além de outras modidas.
Outros paizos civilizados são rigorosos na
punição das infracções sanitárias, editando
penas de prisão e multa elevadas, especialmente em matéria concernente á epidemia
e epizootia, mas deixo de me occupar delles
para não abusar da paciência da Camará.
Ninguém ousará dizer, Sr. Presidente, que
as nossas municipalidades têm poder para
fazer outro tanto que esses p:iizes por meio
da posturas.
Como esses apontados, outros muitos casos
se descobrem no estudo da legislação comparada, e está fora de duvida que no nosso
systema de governo só ao Congresso Nacional licito legislar atai respeito.
Mas o projectado código sanitário não tratará somente da qualificação de crimes e
contravenções de saúde publica e da instituição de penalidades; occupar-se-ha também
da consolidação das demais leis sanitárias
vigentes e ainda de outros assumptos que se
acham indicados no projecto, que, incontestavelmente, são da competência do Congresso
Nacional, e que têm força obrigatória para
todos os Estados da União.
Pôde-se perfeitamente regular tudo quanto
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diz respeito á hygiene domiciliaria e urbana,
sem usurpar as funcções attributivas dos
governos municipaes.
Em vez de leis e regulamentos regionaes,
determinantes de medidas desencontradas,
quasi todas circumstanoiaes, que não podem
ser coordenadas segundo o objecto a que se
propõem, decretem-se disposições conjunctas
e methodicas, que estabeleçam normas
geraes, que obedeçam a uma orientação systematica, firmem os princípios em theses
genéricas, que abranjam as principaes questões praticas da hygiene publica, instituam
as regras prohibitivas e fixem as penas applicaveis a cada grupo do infracções sanitárias, de tal arte que a policia sanitária das
edilidades encontre no código sanitário a
sancção coercitiva das suas posturas.
Outrosim, o mesmo código terá disposições
para proteger o paiz contra a invasão das
moléstias exóticas, outras que resguardem as
differentes regiões do paiz contra a propagação das moléstias aclimadas contagiosas,
das epidemias, das epizootias, outras que
livrem os habitantes do apparecimento de
moléstias devidas ou á ausência de hygiene
ou á presença de focos de infecção.
Está subentendido que as competencias
administrativas estaduaes e municipaes serão
respeitadas escrupulosamente, que nenhuma
invasão soffrerão as matérias que lhes são
privativas.
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Não ha, portanto,razão para se averbar de
inconstitucional o projecto, porquanto elle
não fere de modo algum a autonomia dos
Estados e versa sobre matérias que são da
competência legislativa do Congresso Nacional.
O SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO— Eu não
combato; ao contrario, entendo que o Congresso tem esta competência, mas os Estados
e asmunicipalidades têm as suas competência sespociaos.
O SR. MELLO MATTOS — Objecta-se que
ao Congresso Nacional falta competência
para votar lei sanitária com vigor para
os Estados, ex-vi do preceito expresso no
art. 5° da Constituição Federal, que incumbe a cada Estado prover ás necessidades
administrativas da hygiene, só admittindo
a intervenção da União, por peiido do
mesmo Estado, em caso de calamidade publica, para prestar soccorros...
O SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO — V.
Ex. não me comprehendeu. Não nego ao
Congresso o direito de legislar sobre este
assumpto; o que digo é que o Congresso ó
quem deve legislar e não delegar ao Poder
Executivo esse direito.
O SR. MELLO MATTOS— Chegarei lá. Examinarei o discurso de V. Ex. sob todos os
pontos de vista da inconstitucionalidade.
Mas a referida objecção origina-S3 de uma
confusão de princípios, visto que o projecto
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apenas só prooccupa de legislar sobre as
questões de direito penal, civil e commercial que se relacionam com a hygiene publica, firmando regras geraes, princípios fundamentaes, estabslecendo normas que constituem direito substantivo, puramente, sem
que se intrometia na parte estrictamento
administrativa, nem no direito processual,
que constitucionalmente pertence aos Estados; e tanto assim é que o ar t. 7° do
projecto declara terminantemente que as infracções do código sanitário nos Estados serão
processadas o julgadas pelas justiças locaes,
do mesmo modo por que o são as leis penaes, civis o commereiaes decretadas pula
União.
O projecto não autoriza o Governo Federal a impor soccorros públicos aos Estados, a lhes acudir som que elles solicitem
sua acção; o projecto não arma o Governo
Federal do poder de intervir em negócios
peculiares aos Estados.
Conseguintemente, 6 fora de duvida que o
projecto não ataca a autonomia dos Estados.
O projecto também respeita a autonomia
do Districto Federal, e nas impugnações que
por esse lado lhe foram feitas também não
deparei nenhuma razão plausivel.
A avocação dos serviços de hygiene da
municipalidade para a União ô perfeitamente
licita, em face do art. 34, n. 30, da Consti-

tuição Federal, já que ao Congresso Federal
competo determinar, por leis ordinárias,
quaes os serviços que na Capital Federal
devem pertencer á União.
O SR. GERMANO HASSLOCHER—Neste ponto,
apoiado.
O SR. SÁ FREIRE—Não apoiado. Nego essa
competência ao Congresso.
O SR. MELLO MATTOS—O aparte do nobre
Deputado pelo Districto Federal confirma
apenas uma opinião sua já, varias vezos
emittida aqui ; e folgo muito de estar em
harmonia, ao menos neste ponto, com o
nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul.
Até succede que a parte da hygiene que
actualmente está, confiada á municipalidade
lhe foi commettida por lei ordinária,
que não é, nem pôde ser, irrevogável.
O nobra Deputado pelo Rio de Janeiro, a
quem tenho a honra, de responder, fundouse no paragrapho único do art. 67 da Constituição Federal, para afflrmar que o Congresso não pôde votar verba para as despezas propostas no projecto, porque se trata
de despezas de caracter local, e estas, na
capital da Republica, incumbem exclusivamente á autoridade local; mas o nobre
Deputado não tem razão, porque o texto indicado por S. Ex. não pôde deixar de ser
iuterpretado de harmonia com o art. 34,
n. 30, e, combinando-se estes dous artigos
da Constituição Federal verifica-se que o
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Congresso 6 o competente para declarar
quaos os sarviços que devam estar a cargo
da União e quaes os que devam caber á, municipalidade.
O SR. GERMANO HASSLOCIIER—Concordo
com V. Ex.
O SR. MELLO MATTOS —Demais disso, a
J
ei orgânica do Districto Federal, d3 20
de setembro de 1892, no seu art. 57, paragrapho único, n. II, incumbiu a União
da execução de quaesquer providencias
de natureza defensiva contra a invasão
das moléstias exóticas ou disseminação das
indigonas na Capital Federal; o, portanto,
cabem á União, segundo os termos da própria lei orgânica do Districto Federal, as despezas o os serviços para a debellação da
febre amarella, como propõe o projecto.
O SR. GERMANO HASSLOCHER—Exactamente
essa disposição invocava -eu.
O SR. MELLO MATTOS — Além dessas
razões de ordem legal, outras de ordem
administrativa o scientiflca, que não enumero porque são muito conhecidas, exigem
imperiosamente a unificação dos serviços de
hygiene aqui. Está na consciência de
todos que o actual regimen é impossível.
(Apoiados.)
Increpa-se ainda o projecto de inconstitucional, porque pretende que o Poder Legislativo encarregue o Governo de regulamentar todos os serviços dependentes da Dire-

ctoria Geral de Saúde Publica e de organizar o código sanitário, impondo medidas repressivas, assim demittindo de si o Congresso
Nacional uma funcção constitucional quo lhe
é própria, confessando tacitamente sua incapacidade, si não sua inutilidade. Entretanto, essa increpação ô desarrazoada.
Sr. Presidente, a discussão nas Camarás
Legislativas de certas leis complexas, de
elaboração difflcil, que exigem conhecimentos especiaes e íechnícos, como a de que
agora se trata, retardaria muito a promulgação, que 6 no presente caso uma necessidade imperiosa e urgente, além de que prejudicaria a perfeição da obra, que forçosamente deixaria de ter a unidade, o methodo,
a harmonia indispensáveis.
Convencidos dessa verdade, os parlamentos' dos povos os mais adeantados têm
adoptado a .pratica de delegarem ao Governo
ou a commissões ospeciaes, ora determinando bases, ora sem essa determinação, o
encargo de elaborar certas leis, sem que, entretanto, ossos parlamentos tenham decahido
no conceito publico dos seus paizes ou tenham desmerecido na estima das nações
cultas.
Na Hespanha, a lei de 21 de junho de 1880
autorizou o Governo a reformar e publicar a
Ley de Enjuiciamienlo Civil, que é, nada
mais, nada menos, que o código do processo
civil, limitando-se a subordinal-o a umas taa-
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tas bases, que foram expressamente presstabelecidas, exactamente como o meu projecto
propõe.
Na Inglaterra, a lei de 5 de agosto de 1873,
organizando o systema judiciário, autorizou
uma commissão a formular as leis do pi-ocesso ; anteriormente a esse acto, que reorganizou a administração da justiça, o legislador tinha-se reservado o direito de fixar as
regras do processo, mas desde então elle
considerou como mais pratico dar aos juizes
uma delegação da natureza das que certas
leis francezas confiam ao Conselho de Estado,
quando ellas o encarregam de redigir um
regulamento de administração publica. Kntretauto, tratava-se de uma lei composta de
1.045 artigos, a qual depois foi completada
por uma serie de regulamentos, que afinal
foram consolidados, constituindo um verdadeiro código do processo civil, ten;lo o successivo trabalho de elaboração durado desde
1873 a 1891.
Na Áustria e no Chile, o código do processo civil, cada um dos .quaes d grandioso
monumento jurídico, foi elaborado por commissõej, em virtude de autorização do parlamento, o depois sujeito ás duas Camarás,
cada uma das qnaes teve de submetter-se.embora por deliberação própria, a adoptar ou
rejeitar o projecto em bloco, sem emenda ;
factos que, comquanto diíferentes dos dous
primeiros exemplos, todavia provam, como
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estes, que ha congressos parlamentares de
hoa casta que entendem o confessam, sem se
julgarem deshonrados, que os especialistas
são mais competentes do que a corporação
ilos Deputados para as confecções de certas
leis, sendo preferível para o bem publico
que aquelles se encarreguem delias.
A Republica Argentina procedeu de modo
mais ou menos semelhante no vigente código do processo criminal para a justiça feílcral, votado em sessão de 4 de outubro
de 1888.
A Itália, na sua lei sanitária de 22 de dezembro de 1888, art. 54, dispõe que as medidas preventivas contra a difusão das moléstias celticas serão ordenadas em regulamento expedido pelo Ministro do Interior, no
qual serão estabelecidas as penas pecuniárias
•', de prisão a que ficarão sujeitos os coníraventores.
Mas, Sr. Presidente, não é preciso irmos
•w estrangeiro buscar exemplos; temol-os
no nosso paiz; as nossas tradições legislativas fornecem-nos vários casos de delegações
'Io parlamento ao Governo, dando excellentes
resultados.
O nosso Código Commercial, no seu titulo
único, art. 27, diz que o Governo, além dos
regulamentos e instrucções da sua competência para boa execução do mesmo código, é
autorizado para, em regulamento adequado,
determinar a ordem do juízo no processo
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commercial, regulamentar os tribunaes dd
commercio e estabelecer as regras e forma-^
lidados que devem seguir-se nos embargos de
bens e na detenção pessoal. E em virtudaj
dessas disposições foram publicados os regulamentos ns. 693, 737 e 738, que são obras]
legislativas de grande mérito, especialmente]
o regulamento n. 737, cujo valor é tamanho,
que a Republica extendeu sua applicação ao
processo civil nesta Capital Federal, estando;
aquella lei actualmente ainda em vigor com
pequenas modificações.
O SR. HENRIQUES SALLES—Servindo ainda
o mesmo regulamento de coligo do processo
em vários Estados.
O SR . MELLO MATTOS — Deram-se antosl
e depois desses casos outros, que, por menos
importantes, deixo de referir; saliento, porém, a autorização concedida ao Governo
pela lei da reforma judiciaria, n. â.033, de
20 de setembro de 1871.
O art. 29, § 14, dessa lei dispoz que o Go-j
verno poderia, no respectivo regulamento,
impor prisão at<3 tros mezes e multa até 200$
e consolidar todas as disposições legislativas i
e regulamentares concernentes ao processo^
civil e criminal. Ora, o que se pede no presente projecto é exactamente autorização semelhante, para se organizar o código sani-1
tario e reorganizar os serviços da Directoria
Geral de Saúde Publica, consolidando a le-j
gislação em vigor de harmonia com a re-

forma que se vae fazer e decretando penas,
mja natureza é determinada e cujo máximo
ó fixado.
Não ha, pois, razão para sentir-se o Conrresso humilhado pelo presente pedido de
autorização, ainda mais quando no nosso
novo regimen ha vários precedentes.
O SR. PARA.NIIOS MONTENEGRO - - Por
templo, a k i n. 221 e a lei actual das desapropriações.
O SR. MELLO MATTOS — Relativamente á
<upposta inconstitucionalidade do projecto,
por tentar crear uma justiça sanitária privativa na 1a instancia, já disse o possível
e o que me pareceu sumciente, em discurso
que proferi na sessão de 8 de julho próximo
findo; e, como nonhum argumento foi adduzido em replica, aguardo a occasião em qus
•> seja para então me occupar do assumpto.
E, assim, Sr. Presidente, dou por con• luida a minha resposta aos nobres membros
U Commissão de Hygieno, que inquinaram
•If 1 inconstitucional o meu despretencioso
Projecto.
Os mesmos illustres Deputados, a que
lenho a grande honra de me referir, suscitaram outras questões de natureza diversa
:i
'i critica ao meu projecto, mas agora não
'«o sobra tempo para discutir todas ellas ;
"w limitarei a tratar dos pontos combati'l°s, sobre que estou resolvido a transigir
<l
esde já.
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A maioria da Commissão de Hygiene deu
parecer approbativo do meu projecto nas suas
linhas geraes, declarando aguardar-se para
apresentar emendas no correr das discussões.
Essas annunciadas emendas foram postas
hoje sobre a mesa o lidas peio Sr. 1° Secretario, como a Camará teve occasião de
ouvir; o, por me achar de pleno accôrdo
com os illustres autores de taes emond;is,
também as subscrevi.
Tenho necessidade de fazer algumas declarações justificativas dessas emendas, especialmente sobre um dos pontos secundários]
do projecto mais combatidos, que i> a reor-J
ganizaçáo do Instituto Sorotherapico de Man-|
guinlios.
A reorganização desse estabelecimento estai
moldada pelo Instituto Pasteur de Pavis, o j
qual tem grande património e boa subvenção!
do governo francez.
O projecto não tove em mira crear parai
o actual director de Saúde Publica uma si-l
tuação invejável, tornando esse funccionarioj
vitalicio e sem superiores, entregando-lhe o,
goso de um estabelecimento autónomo, cheio
de regalias, rico de rendas, que podem ser;
esbanjadas pelo mesmo funccionario, somj
haver quem lhe tome contas, como equivocamente foi dito por illustres menbros vencidos da Commissão de Hygiene.
O SR. BRICIO FILHO — Explicar-me-hei
opporíunamente.

O SR. MELLO MATTOS—O actual director
da Saúde Publica não precisa de crear situação vantajosa para si. Senhor de boa fortuna, elle 6 rico bastante para viver
folgadamente dos seus bans, não necessita,
pois, fazer-se explorador de empregos para
ganhar a vida; possuidor do real mérito
sciontiflco (apoiados geraes), não o seduz o
papel de caçador de vãs glo.'ias, o sou ideal
ô mais elevado e nobre, o S3U amor á sciencia
e a sua capacidade proflssional habilitam-n'o
a mais digna ambição, e, si elle está occupando o logar de director da Saúde Publica, é por patriotismo (muitos apoiados),
pelo desejo de bem servir ao pai/, e tem
cumprido sua missão de tal modo que os
commissarios do Instituto Pasteur, que
aqui estiveram e que têm fama de sábios,
declararam ao nosso Governo que, si for
applicado â debellação da febre amarella o
plano prophylactico do Dr. Oswaldo Cruz, a
epidemia será extincta nesta cidade.
Vejamos agora si a reorganização proposta é justificável.
Em um estabelecimento puramente scientifico, é indispensável que a orientação
«cientifica seja, o quanto possível, sempre a
m 'sma, livre dos embaraços e variações que
costumam crear as dependências e mudanças
de administração; por isso o Instituto Sorotherapico não pôde, nem deve estar debaixo
da subordinação da Directoria Geral de Saúdo
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Publica, cuja orientação sciontiflca pôde
variar tantas vezes quantos chefes tiver.
No tocante, porém, á applicação ou fornecimento dos productos que o instituto 6
destinado a. fabricar, isto 6, soros, reacções, etc., o estabelecimento fica dependente da Directoria Geraldo Saúde Publica. E na parto propriamente administrativa
o instituto fica dependente do Ministro do
Interior, que á superior hierarchico do director e que pôde demittil-o, visto que o
cargo de director do instituto não é vitalício
ó sim da confiança do Governo.
Respectivamente á dotação do estabelecimnto, o intuito do projecto é pôl-o a coberto das contingências orçamentarias, pois
uma ropartição daquella ordem, attentos os
serviços que lho são confiados o as funcções
que ô destinada a desempenhar, não pôde
estar á mercê dos caprichos ou das misérias financeiras dos governos; deve ter ura
orçamento relativamente certo, o que só se
conseguira com a fixação de um património,
cujos rendimentos cheguem para o custeio e
para um fundo de reserva.
O SR. BRICTO FILHO—Dar 4.000 apólices á
custa da União!...
O SR. MELLO MATTOS — Mas esse património nunca seria esbanjado, porque o
projecto cuida da fiscalização delle, sujeita o
director á prestação de contas.

E note-se que a somma com que se dota-

ria o instituto não .seria dinheiro gasto, ficaria capitalizado, e a todo tempo que fosso
extincto o estabelecimento a União teria á
sua disposição o pecúlio patrimonial e, portanto, é sem razão o clamor que essa idía
levantou dos nossos Hlustres collegas económicos e financeiros.
Todavia, como não desejo crear maiores difficuldade á reformas d3 que versa o projecto,
cuja decretação éurgentissima, declaro desdo
já qua desisto dês a parte do meu projecto,
retiro os artigos que se occupam desse ponto.
Outro ponto do projacto vivamente impupnado é o art. 10, na sua parte final, que
institue a effoetividade dos funccionarios novamente creados, no caso de ser extincta a
febre amarella, sob forma epidemica, no
prazo de tresannos.
Esse dispositivo foi inspirado por duas considerações, visa dous fins: estimular os funccionarios ao fervoroso cumprimento dos seus
deveres pela esperança de se tornarem effectivos, e perseverar o Governo durante algum
tempo após a extincção da epidemia na observância systomatica de praticas hygienicas
que impedissem o resurgimento delia.
Transijo, poróm, com os adversários e subscrevo a emenda suppressiva do final do
rnusmo artigo.
Terceiro ponto deopposição foi o modo por
que são estipuladas as penas que o Governo
é autorizado a marcar nos regulamentos sa8621
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nitarios. Também não faço duvida em ceder
alguma cousa e emendar o projecto.
Finalmente, os serviços da saúde dos portos
mereceram reparos, a que me submetti.
Qs demais pontos do projecto mantenho
intactos, porque as impugnações que lhes
foram feitas não me calaram o animo; entretanto, acceitarei sem reluctancia as emendas que me abalarem a convicção, pois não
faço delle questão de vaidade.
Disse, ao apresentar o meu projecto, que
só o elaborara como base para estudos, e a
Camará acaba da ter a prova do que fui
sincero.
Não posso, porém, deixar do declarar que
não me rendo, nem me sinto inclinado á
idéa de diminuir o orçamento, lembrada
e proposta pelo nobre Deputado fluminense
Sr. Teixeira Brandão : nunca o espirito de
economia me pareceu menos acatavel que
nesta occasião e a este propósito.
E' escândalo geral o quanto somos perdulários da fortuna publica, esbanjando-a em
negócios fúteis e ás vezes prejudiciaes; não
devera, pois, parecer censurável que nos endividemos um pouco mais para melhorar a
saúde publica.
Nenhuma despeza 6 mais atíendivel, acceitavel e proveitosa do que as feitas para
salvar vidas humanas (apoiados) e restaurar
a boa fama internacional da salubridade do
nosso paiz. Os sacrifícios de dinheiro feitos

com esse fim, as difflculdades financeiras
resultantes desses gastos são plenamente
honrosas e patrióticas (apoiados), de tal
modo que terão sem duvida a força de
arrastar os brazileiros a concorrer som protesto, e antes com prazer, para o pagamento
dessa divida nobre e sagrada.
Especialmente é digna de todo apoio a
quota destinada á extincção da epidemia
amarillica na Capital Federal, que é para o
estrangeiro o bordão diíiamatorio da salubridade do Brazil.
O saneamento de uma grande cidade, como
esta, é uma obra diffleil, complicada, lenta
e custosa, mas é remunerativa ; o dinheiro gasto com esse fito é dinheiro poupado com varias moléstias e dinheiro que dá
lucros no augmento da immigração, no desenvolvimento da navegação, do commercio,
das industrias, no crescimento, emfim, das
nossas prosperidades. (Numerosos apoiados.)
A importância e a gravidade dos interesses om jogo na debellação da insalubridade
publica justificam, não só a aggravação do
nosso mal-estar financeiro, como até a derogação formal do nosso direito pelas leis tutellares da hygiene administrativa. E nenhuma razão ha para que as próprias franquias municipaèa não sejam restringidas,
(trocam-se apartes), não soflfram limitação por
bem das necessidades publicas. Ainda mais:
si a nossa Constituição Federal impedisse a
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roforma sanitária que projectamos, seria
patriotismo revogal-a, porque, como bem
disse grande estadista, fazem-se as constituições para bem dos povos, mas não se sacrificam os povos aos erros das constituições.
(Apoiados e não apoiados.)
Aliás, ainda não percebi em que o meu
projecto offonde a nossa Constituição; a
forma nolle proposta para a reorganização
administrativa da hygiene publica afigurase-me boa e licita.
A protecção da siude publica não será
realizada de uma maneira verdadeiramente
efflcaz e scientifica, sinão quando touas as
matérias que lhe dizem respeito farem
objecto de uma regulamentação fundamental
e congruente, quando um completo código
sanitário for promulgado e entregue em execução a uma administração Lem organizada, ainda que dispendiosa.
Por fim de contas, senhores, a reforma orgânica do nosso actual regimen de hygiene
publica é uma questão capital, superior á
questão financeira.
Uma boa lei sanitária não será somente
obra de salvação commum, mas também
acto humanitário, serviço ao nosso futuro
saciai, acção de defesa nacional, penhor de
solidariedade internacional. (Muito bem ;
myito bem. O orador é vivamente comprimentado pelos Srs. Deputados presentes.)
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(Ao projecto w. 38 A, de 1903)

O arl. l°seja assim redigido: —«E' reorganizada a Directoria Geral de Saúde Publica
ficando sob sua competência, além das attribuições actuaes, tudo que no Districto Federal diz respeito, ets.»
Supprimam-s3 os arts. 4° e 5°.
Supprimam-se no art. 8° as palavras seguintes: «além do património do Institutj
de Monguiahos.»
No art. 10 supprima-se o seguinte trecho
final: «No caso, porém, da oxtincçãj da febre
amaralla os navos fuccionarios serão conservados com os vencimentos constantes da
tabeliã aanexa.»
O n. VI do art. 6° seja substituído pelo
seguinte: —
Instituindo como penas ás imposições sanitárias multas até 2:000s, que poderão ser
convertidas em prisão até o prazo máximo
de três mezes, bem como, cumuladas ou não
e mesmo como medida preventiva, apprehensão e destruição de géneros deteriorados
ou considerados nocivos á saúde publica ?
sequestro e venda de animaes ou objectos,
cuja existência nas habitações for prohibida,
cassação de licença, fechamento e interdicção do prédios, obras e conatrucções.
§ 1°. A apprehensão e destruição de géneros deteriorados ou considerados nocivos íl
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saúde, assim como a cassação de licença e
fechamento, serão feitos por simples acto da
autoridade administrativa; o sequestro e
venda de animaes ou objectos, cuja existência
nas habitações for prohibida, depois da competente apprehensão pela autoridade admidistractiva, serão feitos pela autoridade judicial por meio de processo que for estabelecido.
§ 2°. A declaração da interdicção de prédios, obras e conitrucções por parte da autoridade administractiva, terá por effeito
quanto aos prédios:
1°, serem elles desoccupados amigável ou
judicialmente pelos inquilinos dentro de um
a oito dias, conforme a urgência ;
2°, serem reparados ou demolidos pelos
seus proprietários no prazo que lhes for
assignaáo.
Si estes se recusarem a fazel-o, a^ reparações ou demolições sorão feitas á sua custa,
ficando em um ou outro caso o prédio ou
terreno por elle occupado legalmente hypothecado para garantia da despeza feita desde
o dia da declaração da interdicção. Quanto
ás obras e construcções terá por effeito :
1°, serem ellas immediatamente suspensas ;
2°, serem reparadas ou demolidas nas
mesmas condições e com os mesmos ónus
que os prédios.

Accre?conte-se onde convier : —
a) Em cada porto principal dos Estados
marítimos e fluviaes haverá um hospital de
isolamento com desinfectorio annexo, destinado ao tratamento dos enfermos de moléstias transmissíveis e ao expurgo dos objectos
susceptíveis procedentes de navios infeccionados ou suspeitos.
ô) De accordo com os governos estaduaes,
a nova regulamentação promoverá a substituição do regimen quarentenario, como medida systematica, pelo da vigilância medica
dos desembarcados e pelo isolamento dos
enfermos; cumprindo aos mesmos governos
uniformizar os processos administrativos de
hygiene urbana de modo a ficar assegurada
aquella vigilância.
c) O serviço de saúde dos portos sorá regulamentado na conformidade das indicações
precedentes, attendendo-se á conveniência
de melhorar as condições do pessoal e do
material e de fixar-s3 as relações que os
funccionarios feJeraes hajam de manter com
os estadoaes em épocas de epidemias e normaes.
Sala da ssesões, 7 de outubro de 1903.—
Henrique Salles.— Satyro Dias.— Malaquias
Gonçalves.— José Bonifácio.— Mello Mattos.

Oiscurso pronunciado na sessão de H de
outubro de 1903
O Sr. Mello Mattos ( movimento
de atlençSo) — A critica das opiniões com
que sustentei o meu projecto de reforma
sanitária nem sempre tom levado caminho
recto e justo, pois alguns oradores adversos,
para chegarem a suas conclusõas, certamente
em boa fé, truncaram phrases minhas,
deturparam pensamentos meus.
Procedendo dessa forma, ó facillimo achar
em qualquer compôs i cão intellectual, scientiflca ou litteraria, extravagâncias, erros,
absurdos, incohorencias, como pretenderam
descobrir, e se dignaram afflrmar que existem, no meu projecto e no meu discurso de
7 do corrente alguns dos nobres oradores
adversos.
Essa maneira de controverter doutrinas já
inspirou a um famoso critico o seguinte desaflo: — « Dae-ma uma obra do mais distincto
philosopho orthodoxo, consenti-me escolher
e destacar a meu arbítrio trechos isolados,

e eu me comprometto a f;izel-o condemnar
por hereje.»
Realmente assim é : interpretando-se os
escriptos ou os discursos por phrases isoladas, transpostas ou deslocadas, nem o angélico doutor S. Thomaz de Aquino escaparia.
E, si eu quizesse applicar aos meus nobres
contondores o mesmo methodo do critica,
tomaria uma estrondosa victoria. Não o faço,
porém, porque esse não é o meu feitio de
discutir. Limitar-me-hei a me defender, submettendo á memória desta Camará AS minhas
palavras na sua inteireza.
Sr. Presidente, quando tratei do papel que
cabe ao Estado na hygiene social, disse em
certo trecho do meu discurso as seguintes
palavras :
« E' bem de ver que a intervenção tutelar
do Estado não podo ir ao ponto de lhe pôr
a cargo os cuidados da saúde de cada indivíduo, pois é direito de todo homem escolher por si mesmo e seguir o teor de
vida salubre que lhe convenha, adoptar as
precauções que julgue aptas para evitar as
perturbações da sua saúde, tomar os remédios que supponha capazes de cural-o, e, portanto, a intervenção do Estado, neste ponto,
importaria usurpação da liberdade individual ; mas a competência do Estado começa indubitavelmente desde que a incúria
do indivíduo, ou a insuficiência das forças
individuaes para assegurar a defesa da saúde
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e a repressão das moléstias pôde prejudicar
a saúde de terceira pessoa ou tornar-se damnosa á sociedade. Então a intervenção do
Estalo 6 legitima e necessária, dá-so em
nome do interesso geral contra o interesse
individual, eíFeetua-se pira impedir as acções
e omissões que possam lesar a saúde geral.»
Eis ahi, Sr. Presidente, na integra, as
minhas proposições. Entretanto, o nobre
Deputado Sr. Germano Hasslochei1, nas respostas que me deu, mutilou essa parte do
meu discurso para poder concluir que eu ora
incoherente na sustentação da doutrina que
expuz á Camará.
No seu discurso de 9 do corrente, o nobre
Deputado pelo Rio Grande do Sul exprime-se
a respeito daquelle excerpto nos seguintes
termos:
« Não entro em exame mais detalhado deste
ponto, que apenas evoquei para pôr em evidencia o estado de animo do illustre autor
do projecto. S. líx., dizia eu hontem, chega
a ser inconsequente comsigo mesmo, e cahe
em palpáveis contradicções quando imagina
rebater os conceitos do meu parecer no
ponto em que nelle me insurgi contra a invasão do Estado na esphera do direito individual. Mostrei que S. Es., de pleno accordo
com as minhas idóas, no principio do seu
discurso assim se manifestou: — «E* bem de
ver que a intervenção tutelar do Estado não
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póJe ir ao ponto de lhe pôr a curgj os cuidados da saúde de cada individuj, pois é direito
de todo homem escolher por si mesmo e seguir o teor de vida salubre que lhe convenha, adoptar as precauções que julgue aptas
para evitar as perturbações da sua saúde,
tomar os remédios quj suppuzer capazea de
cural-o, e, portanto, a intervenção do Estado, neste ponto, importaria usui-pação da
libordade individual.»—Mostrei que, depois
de assim fallar, o nobre Deputado terminou
A primeira parte do seu discurso, pensando
haver demonstrado que nenhnma razão
tinha eu em pi-etsnder que o Estado não
pôde impor a nenhum cidadão regras do
hygiene privada, regulamentando-lho a
existencia personalíssima. Sr. Presidente,
quem confronte os dous enunciados dj
nobre Deputado perceberá clai'aniente a
falta de segurança com quo se conduz na
matéria do projecto.»
Taes são textualmente as palavras do meu
illustre competidor.
Ora, Sr. Presidente, o nobre Deputado
rio-grandense não demonstrou o que presume, nem o podia ter demonstrado; o que
S. Ex. fez foi adulterar o meu pensamento,
attribuindo-me idôa diversa da que opinei.
E mais estranhavel é este procedimento
de S. Ex., depois da increpação que no
mesmo seu discurso foz ao nosso illustre
collega Dr. Teixeira Brandão por ter citado
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incompletamente um tópico de Stuart Mill;
incorreu, pois, S. Ex. na sua própria censura.
Como se vê, a criticada passagem do meu
discurso contém du.is partes distinctas:—a
primeira estabelec3 uma regra geral; a segunda consagra uma excepção.
A regra geral 6 que o Estado não pôde
intrometter-se na vida dos habitantes para
regular as peculiaridades da hygione privada individual; a excepção ô que o Estado
tem o direito e o dever de impjr aos habitantes uma regulamentação sanitária concernente a todo e qualquer comportamento
individual qua metta em risco a saúde
alheia.
E não ha negar que essas duas proposiçOas são verdadeiras, estão acclamadas axiomas hoje em dia. A theoria contraria representa um individualismo desalmado.
Allega esta escola que o Estado não tem o
direito de obrigar o iadividuo ao uso de
determinadas medidas sanitárias, porque
ninguém pôde ser coagido a salvar sua vida,
a se resguardar de uma moléstia ou a se
curar ; nias, responde-se cabalmente que o
Estado, quando coage o individuo ao uso de
certa prophylaxia, não é para defender o
individuo em si mesmo, mas para defender
05 outros contra elle.
O Estado não pôde impedir ao individuo
que se suicide, mas pôde e deve impedir que
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ma te: todos têm a liberdade de deixar-se
morrer, mas ninguém tem a liberdade de
fazer outrem morrer.
E' dever do Estado evitar as moléstias
diffusiveis que a liygiene proclama evitáveis;
corre-lhe tomar precauções e empregar medidas para prevenir e combater as moléstias
contagiosas e as epidemias; mas ô impossível organizar de uma maneira efflcaz a lucta
contra as diversas causas de insalubridade
geradoras do taes enfermidades e atacal-as
victoriosamente, desde que ao Estado não
seja licita uma acção severa, regular e continua sobre certas manifestações da liberdade
individual, já que a preservação da saúde
publica depende, por vários modos, da actividade privada do homem, cujas acções ou
omissões determinam o apparecimento ou a
expansão de certas doenças communicativas.
Mas, Sr. Presidente, na passagem do meu
discurso onde se depara o excerpto em
questão, eu procuro combater a opinião do
nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, consignada no seu voto separado, peias seguintes
expressões: — «O que temos em vista é
antes e sobre tudo concluir que o Estado
não pôde obrigar nenhum cidadão a usar
ou deixar de usar determinado medicamento
ou methodo therapeutico, pois entendemos
que isto affecta exclusivamente o indivíduo,
que livremente agirá, usando ou deixando
de usai* os remédios que entender.»

Estas palavras disse S. Ex. a propósito
do emprego obrigatório da vaccina jenneriana, que exactamente ('• um recurso prophylatico contra enfermidade pegadiça, qual
é a variola. E, na conformidade do seu
parecer, o mesmo nobre deputado no seu
substitutivo nega autorisação a que seja
imposto aos doentes qualquer tratamento ou
meio prophylatico, como se vê do ar t. 3°,
n. 2.
Era. pois, caso de sahir eu ao encontro
de S. Ex. com a doutrina, que expendi, tocante l acção social do Estado em assumptos
sanitários, á determinação dos poderes públicos em matéria de hygiene.
Sr. Presidente, seria de consequências
funestissimas para a vida social a adopção
do parecer e substitutivo do nobre Deputado
Sr. Germano Hassloclier quanto á liberdade
reconhecida ao individuo de sujeitar-se, ou
não, á prophylaxia especifica das moléstias
contagiosas. Seria entregar a saúde e a vida
dos homens aos azares da incúria, aos caprichos da ignorância, da rotina.da preguiça e
tantos outros males !,.. (Apoiados.)
A defesa contra o contagio não pôde ser
abandonada ã iniciativa individual, porque
o perigo é commum; portanto, á communidade incumbe prevenir o mal, sustentando
uma lucta perenne contra os perigos incessantes que ameaçam a saúde e a vida de
todos, impondo, até por meio da força, o
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respeito ás prescripções salvadoras da imprevidência dos particulares.
E' muito difficil, sinão impossível, conseguir por simples persuasão que os homens
do povo, nos campos ou nas cidades, tornem
as medidas preventivas necessárias para precata? a sua saúde, e, antes que a instrucção
e o tempo, como quer S. Ex., hajam conseguido esse resultado problemático, a sociedade terá soffrido golpes rudes e formidáveis, as povoações serão dizimadas e succossos calamitosos se terão dado.
Os homens do povo não comprehendem a
necessidade da hygiene individnal, do asseio domestico, da salubridade domiciliar,
da prophylaxia das moléstias transmissíveis,
da limpeza publica, do saneamento urbano,
mas é necessário impor-lhes autoritariamente essas e as demais normas garantidoras da hygiene social.
De resto as imposições sanitárias são principalmente proveitosas para as classes laboriosas.
Segundo bem disse Fauvel, o interesse da
saúde publica ê o interesse popular por
excellencia, visto como é sobretudo nas classes pobres e operarias que as epidemias pestilenciaes grassam devastadoramente, pelo
que a hygiene publica é para ellas uma espécie de assistência preventiva.
Por conseguinte, ao contrario da opinião
do nobre Deputado rio-grandense, a obriga-

toriedade da propiiylaxia geral e especial,
acompanhada de commimições repressivas 6
útil e vantajosa para o povo.
O povo não deve pois seguir o conselho
revolucionário que lhe deu o nobre Deputado Sr. Germano Hasslocher: não deve
levantar-se de armas na mão contra o T.ominio da Ilygieue Administrativa; antes,
deve submetter-se e estimai-a, porque não
só terá garantias para a sua vida, mas também habitaçõos salubres, géneros alimentícios authenticos e sãos, etc., e ainda se
livrará da ganância e despotimo dos patrões,
obtendo, em nome da hygiene, diminuição
nas horas dl trabalho e livramento das
occupações insalubres.
Assim restaurada a minha opinião, ao
mesmo passo que corroborada a refutação
da opinião contraria, passo a occupar-me
de mais uma alteração feita, certamente
ainda em boa fé, a outro extracto do mesmo
meu questionado discurso.
O nobre Deputado Sr. Germano Hasslocher revelou não me ter comprehendido,
quando assegurou que eu concitei a Camará
a saltar por cima da Constituição Federal
para se fazor a reforma sanitária; entretanto, eu não disse semelhante cousa. Ai
minhas palavras foram estas:— « Si a nossa
Constituição Federal impedisse a reforma sanitária que projectamos, seria patriotismo
revogal-a.»
8321

4
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E' enorme e evidente a differença entre
o vocábulo que empreguei e o que me foi
attribuido.
O SR. BRICIO FILHO — Eu também estava
com esta impressão. O que se concluo, em
vista da declaração de V.,Ex., é que ouvimos
de outro modo.
O SR. MELLO MATTOS — No resumo publicado no dia seguinte ao discurso está o
vocábulo— « revogar »; e foi baseado nessa
publicação que o Sr. Germano Hasslocher me
respondeu, tanto assim que o outro trecho
do meu discurso a que S. Ex. se referiu é
transcripto textualmente do Diário do Congresso do dia 8.
Não propuz, nem quero, a violação da Constituição ; emprehendo applical-a.
Tenho notado, Sr. Presidente, que nesta
Gamara prepondera um exagerado e mal
entendido zelo pela observância da nossa lei
fundamental, a ponto tal quo raro, bem
raro, é o projecto do lei importante que não
tenha o seu caminho nesta Casa parlamentar
atravancado pela Constituição, arremessada
nos debates como pedra de obstrucção pelos
impugnadores da idôa projectada ; e, geralmente os que assim usam, fazem obra pbarizaica, agarram-se á lettra dos textos, sem
se importarem com o espirito da lei.
Entendo que a Constituição Federal deve
ser respeitada e cumprida como for possível;
mas é impossível tomal-a sempre ao pé da

lettra (apoiados), encontrar explícitos em
seus dispositivos até as miudezas de administração ; acho que a vida pratica das nações
suscita difficuldades de certa ordem na applicação dos princípios constitucionaes que obrigam a soluções fora da lettra dos textos,
embora perfeitamente concordes ao systema
adoptado na mesma Constituição.
E algumas vezes a interpretação leva
muito longe. Dá-se um desenvolvimento constante da pratica legislativa e administrativa
o um continuo apparecimento de incidentes
imprevisíveis na gestão dos públicos negócios,
que alargam a esphera e alteram as funcções do Governo, sem alterar sensivelmente
o vocabulário da linguagem constitucional.
Assim o ensina o professorWoodrowWilson
na sua obra O Governo Congressiono.l, onde se
encontra ainda o seguinte ensinamento:
« E' uma observação banal nos historiadores que, no desenvolvimento das constituições, os nomes persistem por muito mais
tempo que as funcções a que elles eram
applicados originariamente; que as instituiçõessonrem constantemente alterações essenciaes no seu caracter, apezar de que conservam os nomes que lhes foram dados a
principio; e a historia da própria Constituição
norte-americana é uma nova illustração
dessa regra universal.
E' ao mesmo tempo curioso e instructívo
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ver como foram os americanos obrigados a
emendar a Constituição na pratica, sem
emendal-a constitucionalmente. A maneira
legal de emendar a Constituição é tão lenta
e tão penosa que elles foram constrangidos
a adoptar uma serie de ficções commodas,
que lhes permittem conservar as formas
sem obedecer laboriosamente ao espirito
da Constituição Federal, que se alargará, á
medida que a nação crescer. E nesse andar
elles chegaram até uma consequência importantíssima, é que recorreram, sem tomar em conta a significação política dos
seus actos,a meios extraconstitucionaes para
modificar o systema federal nas partes onde
o equilíbrio dos poderes era demasiado delicado para servira usos práticos.»
Sr. Presidente, a lottra das constituições
é insuflíciente para prevenir, consignar e resolver todas as necessidades do povo que cada
uma rege. E' fatal que aã necessidades publicas, sempre crescentes, e as expansões da vida
política, frequentemente inopinadas, obriguem a certos desenvolvimentos da lei constitucional que apparentemento não caibam
na sua lettra, mas virtualmente não a violem. Dahi vem que em todas as nações nota-se
que ao lado da constituição cresce ura direito
consuetudinario, composto de costumes, praticas, máximas e preceitos, não escriptos na
loi fundamental, mas subentendidos nella
ou viventes nas suas entrelinhas, oriundos de
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interpretações occasionaes ou brotados da
própria ^eiva institucional.
E note-se que isto se dá mesmo com relação ás constituições de índole rígida e inflexível a que alludiu o nobre Deputado pelo
Rio de Janeiro, o Sr. Teixeira Brandão, que
adoptou a distincção, feita por Dicey, entre
consíituição flexível ou elástica e inflexível
ou rígida, distincção que na sua obra IntroiliicçSo ao Estudo do Direito Constitucional
o autor declara ter-lhe sido suggerida por
seu amigo M. Bryce.
Mas, seja lá como for, o certo é não ter
eu affirmado, directa ou indirectamente,
que o projecto do reforma sanitária viola
a Constituição Federal, e que, não obstante, é preciso approval-o; ao contrario,
minha opinião foi, e ô, que o projecto não
infringe a Constituição, formal nem virtualmente.
Restaurado assim o segundo trecho deturpado do meu discursj de 7 do corrente, passo
a responder aos collogM que têm combatido o projecto, attendendo á ordem das matérias, antes que á sequência dos oradores e
data dos discursos.
Não me oceuparei, por intuitiva e patente
razão,dos assumptos attinentes aos artigos sobre que assignoi emendas, e que não obstante
têm sido discutidos; os meus nobres collegas insistem no tratamento delles. por motivos que lhes aprazem, e estão no seu di-
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reito, mas hão de me dar licença de lhes não
responder.
Não me occuparei também dos assumptos
sobre que versaram os Srs. Rogsrio Miranda
e Teixeira Brandão e o eloquente discurso
do nobre Deputado por Minai? Geraes, o Sr.
José Bonifácio, porque foram tratados de
modo tão substancioso e brilhante que dispensa reforço.
Paliando em seu noine próprio, e como
representante da maioria da Commissão de
Hygiene, a collaboração do Sr. José Bonifácio
deu ao meu projecto enorme prestigio e
grande probabilidade de acceitação pala Camará.
Tratarei só das impugnações que não tivera m resposta.
Começarei pela questão da competência dos
Estados imporem penas ás contravenções
sanitárias.
O nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul,
Sr. Germano Hasslocher, baseando a competência dos Estados, disse, entre outras proposições de menor importância, que o Código
Penal, no art. 6°, expressa e claramente reconhece aos Estados o direito de decretar
penas contra os infractores das suas leis de
policia e economia administrativa, e que
decretar em regulamentos administrativos
penas aos seus infractores não é legislar
sobre direito penal, accrescentando que, na
forma da Constituição Federal, legislar sobre
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direito peixal é mais propriamente definir o
complexo systematico das disposições relativas aos crimes e ás penas, n'uma palavra,
decretar o Código.
Em que pese ao meu illustrado collega,
acho improcedente a sua argumentação.
O dispositivo do art. 6°, lettra e, do Código Penal, está revogado pela Constituição
Federal.
Como é sabido.o Cjdigo Penal foi decretado
anteriormente á Constituição Federal, e a
elaboração daquelle código foi feita sol) a
inspiração do benemérito Ministro do Governo Provisório, o Sr. Campos Salles.
O SR. BRICIO FILHO—Não apoiado, quanto
ao qualificativo.
O SR. MELLO MATTOS—O Sr. Campos Salles era então imbuído da idéa norte-americana de entregar a cada Estado a faculdade
de legiferar sobre o direito civil, commercial e penal, além do processual. Mas essa
doutrina não tove entrada na Constituição
Federal, pois, em boa hora, o Congresso Constituinte preferiu a unidade de legislação
de direito substantivo, deixando ás legislaturas estaduaes a incumbência unicamente
do direito íorrnal ou processual. De sorte
que o invocado preceito do Código Penal
ficou revogado.
Mas, além da derogação virtual, pela razão
exposta, existe ainda um argumento mais
forte, uma circumstancia que dá força de
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nuthontica á interpretação que adoptei paru,
aflirmar que, em faço do art. 34 a. 23 da
Constituição, os Estados não podem decretar
penas criminaes para as contravenções sanitárias: é que o Congresso Constituinte rejeitou uma emenda que exceptuava da competência federal o direito de legislar sobre
contravenções policiaes e administrativa.-*
com a imposição de penas.
Ora, si o Código Penal confiou aos Estados
a qualificação e punição de crimes contra ;A
policia e economia administrativa dos próprios Estados; si o Congresso Constituinte rejeitou uma emenda á Constituição Federal
em que esse principio era resalvado; e, si a
mesma Constituição encarregou á União de
legislar sobre direito cri minai som excepção,
segue-se que aos Estados O constitucionalmente vedado comminar penas criminaos ás
contravenções sanitárias.
Nem se diga que legislar sobre direito
criminal é tão somente decretar o Código
Penal, pois é rudimentar noção juridica que,
na accepção legislativa, entende-se por Direito
Criminal não só o código quo define o co>uplexo systematico dc.s disposições relativas aos
crimes e às penas, como assegurou o nobre
Deputado rio-gramlense, mas a legislação
toda inteira, em código ou avulsa, sobre a
qualificação e punição dos crimes e das
contravenções, o conjuncto de todas as
leis que definem e estabelecem penas aos

crimes e contravenções : isto ê, no sentido a
que nos referimos, o direito criminal 6
synonimo do legislação criminal ou corpo
das leis criminaes.
E com esta argumentação torna-se demonstrado que é constitucional a decretação
federal de um código sanitário repressivo
dos crimes e contravenções contra a saúde
publica, com vigência obrigatória para os
Estados, porque em face da Constituição
compete privativamente ao Congresso Nacional legislar sobre Direito Criminal.
Por esta forma se vê, Sr. Presidente,
que a organização esboçada no meu projecto
não ataca a autonomia dos Estados nem a dos
municípios: proclama a competência da União
para a estipulação das penalidades criminaes,
mas respeita as competência» dos Estados e
municípios para as penalidades administrativas e fiseaes ; quanto, porém, á parte
burocrática e processual, deixa inviolada a
capacidade estadual e a municipal. Outro
tanto não suecede com os substitutivos dos
Srs. Germano Ilasslocher e Teixeira Brandão.
o substitutivo Ilasslocher autoriza o Governo a despender 5.500:000$ com o melhoramento do serviço de hygiene e especialmente com o saneamento da Capital Federal, mas nega ao Governo o direito de
usar as medidas sanitárias mais efflcazes,
isto ê, não admitte a imposição aos médicos
da notificação obrigatória c aos doentes
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nenhum tratamento ou meio prophylatico,
nem perraitte a fiscalização domiciliaria, a
declaração offlcial da existência de qualquer
epidemia, a ordenação de quarentenas, a
vaccinação e revaccinação obrigatórias.
Não cuidarei de combater mais esse substitutivo, porque já o fizeram fartamente e
com grande vantagem os nobres Deputado8
Rogério Miranda, Teixeira Brandão e José
Bonifácio.
O substitutivo Teixeira Brandão parece-me
inacceitavel pelos.motivos que entro a expor.
S. Ex. está de accordo commigo em
muitos pontos, mas diverge radicalmente em
pontos capitães, sobre que parece impossível
transigirmos em um accordo.
O nobre Deputado fluminense divide os
serviços sanitários em federaes, estaduaes e
municipaes.
A' administração sanitária da União flcarão reservados os seguintes serviços: —
A saúde nos portos marítimos o fluviaes, o
estudo da natureza e etiologia das moléstias
transmissíveis que apparecorem ou se desenvolverem em qualquer localidade da Republica, e a organização das estatísticas demographo-sanitarias da Capital e dos Estados.
A administração sanitária nos Estados
ficará a cargo dos respectivos governos,
que a regulamentarão como entenderem,
sendo porém o substitutivo muito lacunoso a
tal respeito.

Á administração sanitária municipal ficam
attribuições exgeradas. Em qualquer localidade da Republica incumbe ás autoridades
sanitárias e aos chefes do poder executivo
municipal o seguinte :— prevenir ou combater as moléstias transmissíveis declaradas
em lei; pôr em execução as medidas necessárias, especialmente aquellas que só referirem ás desinfecções ou á destruição
dos objectos contaminados pelo enfermo,
notadamente os que puderem servir de vêhieulo ao contagio ; ordenar as prescripções
destinadas a assegurar a salubridade das
habitações e das suas dependências, das vias
publicas ou particulares, das habitações collectivas ou quaesquer outras agglomerações
humanas.
No Districto Federal a administração sanitária fica a cargo do Prefeito, assistido por
um conselho consultivo de hygiene publica.
Sr. Presidente, concordo com o nobre
Deputado fluminense na divisão dos sorviços
sanitários em federaes, estaduaos e municipaes, mas discordo na discriminação dos
quadros de cada grupo, na distribuição pelas
competência», principalmente no que diz respeito ao Districto Federal.
E' meu parecer que nesta cidade federal a
hygiene administrativa deve caber ao Governo Federal.
Já me expliquei sobre este particular no
meu anterior discurso, nada tendo agora que
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accrcsceutar, a não ser algumas breres ponderações sobre novas objeccões feitas por alguns dos oradores a que tenho a honra de estar respondendo, a saber: os Srs. Teixeira
Brandão, Bricio Filho, Heredia de Sá, Corrêa
Dutra e Sá Freire.
O nobre Deputado fluminense Sr. Teixeira
Brandão entendo que, sendo, como é, a
nossa Constituição Federal inflexível e rígida,
segundo a classificação do A. Dieey, o dispositivo do art. 34, n. 30, não pôde ser modificado por lei ordinária, o que o organismo
municipal dado ao Districto Federal ó inalterável ; e a este parecer segue o nobre
Deputado pernambucano Sr. Bricio Filho,
dizendo que a acção do Congresso Nacional
subrc a organização municipal do Districto
Federal corresponde á acção do Poder Legislativo dos Estados com relação ás suas constituições.
E' rígida ou inflexível, na accepção de
A. Dicey, uma Constituição em virtude da
qual certas leis, conhecidas geralmente como
fundamentaes, não podem ser derogadas ou
abrogadas pela mesma forma que o são as
leis ordinárias. Mas, apezar da sua rigidez
ou inflexibilidade, essa tal Constituição, como
qualquer outra, contém dispositivos que não
são strictamente constitucionaes, isto é, que
não pertencem ao grupo dos artigos immutavcis; e estes podem ser modificados pelos
meios ordinários.

O SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO—V. Ex.
está em confusão a repeito do que diz Dicey.
O SR. MELLO MATTOS — Não, senhor; e
lamento não ter trazido o livro.
O SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO — Dicey
diz que no regimen federativo a Constituição
é inflexivel...
O SR. MELLO MATTOS—Refiro-me a outro
ponto da obra. E arrependo-me devoras do
não ter trazido o livro.
O SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO—Eu o trarei, para mostrar a V. Ex. que tenho razão.
O SR. MELLO MATTOS— Estimarei V. Ex.
trazel-o ; também eu li o que diz Dicey.
UM SR. DEPUTADO—Mas, com a opinião
de Dicey ou sem cila, V. Ex. tom razão.
O SR. MELLO MATTOS — Era o que ou ia
dizer: com a opinião de Dicoy ou sem
ella, estou com a verdade.
O SR. ESTACIO COIMBRA — Foi a doutrina
no antigo regimen a que V. Ex. sustenta.
O SR. MELLO MATTOS — Ensina o próprio
A. Dicey que n'uma Constituição rígida
ou inflexivel o termo «constitucional», applicado a uma lei ou disposição particular,
significa qua ella pertence aos preceitos básicos da Constituição e não pôde ser mudada
legalments com a mesma facilidade e pelo
mesmo processo que as leis commuus ; mas
não se pôde afflrmar que n'uma Constituição da referida tempera todos os artigos
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são do suprema importância, contêm matéria fundamental.
Assim exposta a doutrina, examinemos si
o n. 34 doart. 30 da nossa Constituição Federal é todo rigido e inflexível ou contém
alguma parte elástica ou flexível.
A meu ver e entender, o questionado
texto da nossa Constituição tem uma parte
rigorosamente constitucional, rigida e inflexível, e tem uma outra parte frágil e
modificável por via ordinária.
A matéria constitucional deste dispositivo
é tão somente a fixação da competência
attributiva do Congresso Nacional para legislar sobre organização municipal, policia,
ensino superior o serviços reservados para
a Capital da União; isto é, não se pôde tirar
do Congresso Nacional, para se dar a qualquer outro corpo legislativo, a attribuição
de legislar sobre esses assumptos, sinão mediante reforma constitucional, nos termos do
ar t. 90 da Constituição Federal.
Mas o typo da organização municipal, a
pauta dos serviços reservados ao Governo da
União, etc., essas matérias não são, nem
podem ser, constitucionaes, não estão comprehendidas na porção rigida e inflexível da
nossa Constituição Federal, podem ser mudadas por leis ordinárias.
E em confirmação de que essa é a boa doutrina, lembro que tem o Congresso diversas
vezes assim entendido, tanto que já tem

elaborado pelo menos quatro leis regulamentando a organização municipal do Districto Federal, havendo uma outra em
andamento actualmente no Senado...
O SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO — E'
abuso...
O SR. MELLO MATTOS — ... o que prova
que, segundo a interpretação do Corpo Legislativo, essa matéria não é inflexível.
E, pois, não é embaraço á reforma, que
agora se projecta, o facto do ter sido dada
uma organização ao Districto Federal por lei
ulterior á promulgação da Constituição Federal, e, portanto, não cabe no caso a comparação; que o nobre Deputado fluminense
fez, do organismo municipal ao organismo
dos seres animados.
Também não procedem contra o projecto
as objecções levantadas pelos meus dignos
companheiros de bancada e o Sr. Bricio Filho,
relativos ao caracter local dos serviços de
hygiene e á situação domiciliar do Governo
da União nesta cidade.
Sr. Presidente, o Governo Federal não é
um hospede nesta cidade, como o querem os
meus nobres collegas : ao contrario, 6 um
condómino do senhorio útil. Que hospede
é esse, que dá causa ao nome da habitação ?!... Esta cidade tem o nome de Districto Federal, porque ê a sede do Governo
Federal; logo este não ò hospede da cidade,
antes <5, no sentido em que um collega o
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quiz pôr, ura sócio solidário de capital e
industria na communidado urbana, é um
habitante local cjm domicilio fixado por
lei e pacto estipulado por instrumento hábil
e idóneo, que ó a Constituição Federal.
O SR. SÁ FREIRE — E absorve os direitos
do outro sócio ! (Ha outros apartes.)
O SR. MELLO MATTOS—Existe o titulo,
dvlo pela Constituição Federal, e os interesses locaes mais importantes para o Município são também federaes, achando-se entre
esses a hygiene, que diz respeito a todos os
ramos da administração publica.
O SR. BRICIO FILHO— Acceitando-se a classificação de sócio, veja-se a interpretação
que dahi se tira.
O SR. MELLO MATTOS—Os sophismas podem
tirar muitas ; mas a argumentação lógica
não pôde tirav diversa da que tiro. (Ha
muitos apartes.)
A questão de unificação de sarviço (•
questão vencida., e apenas ha divergência
quanto á pessoa: os distinctos collegas querem que seja o Município, e eu quero que
seja a União.
A circumstancia, porém, lembrada pelo
meu companheiro de bancada, Sr. Heredia
do Sá, e também apresentada pelo Sr. Teixeira Brandão, de que o problema da hygiene da cidade depende do systema de esgotos, de aguas, etc., traz argumento a meu
favor.

De facto, esses serviços de esgoto,de agua,
ctc., estão entregues á União; mas então
á União, á administração federal, que tem
em mãos todos esses elementos,de tão grande
importância no caso, deve pertencer o serviço de hygiene.
O SR. SÁ FREIRE — Mas o que se dá é
usurpação por parte do Governo Federal, o
contra isto protestamos.
O SR. MELLO MATTOS —A querer fallar
figuradamente, a situação do Governo Federal 6 a que descrevi e não a de hospede.
Encarada no seu aspecto real, a situação delle
é tal que os principaes interesses locaes do
Districto Federal, entre os quaes o da salubridade publica, são também interesses
federaes, como já, o demonstraram os Srs.
Deputados Germano Hasslocher e José Bonifácio, de maneira a dispensar novas explanações demon strati vás.
Neste particular ponto d3 vista, Sr.
Presidente, como no que toca ás competencias dos Estados e dos municípios, o meu
projecto parece-me ter nexo, harmonia e
coherencia, que não acho no substitutivo do
nobre Deputado fluminense Sr. Teixeira
Brandão ; e por isso <? que não adopto
este.
S. Ex. mostra-se de um zelo fanático pela
autonomia estadual e pela autonomia municipal ; não obstanto, inclue no seu projecto
disposições francamente attentatorias dessas
8021

5

— 113 -

- 112 —

autonomias, ao paaso que o meu projecto,
reconhecendo também a tríplice competência, Jião dá aos poderes federaes attribuições que invadam a esphera jurisdiccional
do Estado ou do município, não incluindo
no numero destes o Distiicto Federa!,attenta
a sua natureza especiulissima,.
E' o que vou demonstrar, citando poucos
exemplos, para, não abusar da paciência,
da Camará.
O art. 2° do substitutivo determina que ás
autoridades sanitárias e aos chefes do Poder
Executivo municipaes incumbe ordenar as
prescripçõos destinadas a assegurar a salubridade das habitações e das suas dependências, das vias publicas ou particulares, das
habitações collectivas ou quaesquer outras
habitações humanas; entretanto, o capitulo
segundo do substitutivo vorsa sobre medidas
sanitárias relativas aos immoveis, decretando imposições ás municipalidades, e ato
ordenando o processo administrativo a observar, o que importa em flagrante violação ás
prorogativas muuicipaes, e é inconstitucional, porque o Congresso Nacional não pôde legislar sobre o processo. Que é feito do amor
entranhado e do profundo respeito de S. Ex.
ã Constituição Federal?!.. .(Risos.)
O art, 10 dispõe que, nas localidades onde
houver mais de 20,000 habitantes, nenhuma
habitação poderá ser construida sem prévia
licença da autoridade competente.

l

Porque só nas localidades onde houver
mais de 20.000 habitantes?
Creio que as cidades, villas e qualquer povoado devom ser sujeitos ;is regras hygien iças
desde os inícios do seu povoamento; mas,
si é preciso fixar o numaro dos habitantes,
tome-se uma cifra menos alta., em proporção ao nosso estado social, porque entre nós
são muito numerosas, e até as mais communs, as cidades e villas de população muito
inferior a 20.000 almas.
O SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO — A
resposta a esse argumento de V. Ex. achaso nos outros artigos.
O SR. MELLO MATTOS—Quanto ao numero
d*habitantes, não.
O SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO—Da agglomeração de indivíduos é que depende o apparecimento de moléstias infecto-confcigiosas.
O SR. MELLO MATTOS — O citado art. 10 do
substitutivo é uma reproducção exacta do
art. 11 da lei franceza, como o art. 2° é
tradueção do art. l» da mesma. (Lê.)
Em França, aquelle dispositivo teria razão
de sor,mas entre nós as próprias constituições
estaduaes variam quanto á determinação do
numero de habitantes necessários para constituir município, como divergem as leis estaduaes na fixação do numero de habitantes
indispensáveis para que um povoado seja
erecto em villa ou cidade.
O illustrado autor do substitutivo adoptou
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aquclle algarismo, porque copiou litteralmente o análogo dispositivo da legislação
franceza.
S. Ex. condensou no seu projecto a parte
que mais o impressionou das leis francezas
de 15 de fevereiro de 1902 e 4 de janeiro de
1896, a primeira das quaes occupa-se da
saúdo de terra e a segunda occupa-sc da saúde
dos portos.
Isto não ô mysterio, porque o nobre Deputado, com a probidade profissional que o caracteriza, declarou aos seus collegas a fonte
onde hauriu as suas idéas; isto não é desar,
porque 6 na pratica e experiência dos povos
mais adiantados que devemos tomar lições
para legislar. Mas ô lamentável que S. Ex.
haja copiaio as leis francezas tão litteralmente, que seu substitutivo torna-se
inacceitavel para lei nossa.
Em testemunho do que affirmo, vou comparar algumas disposições. (O orador lê à Camará vários artigos do substitutivo e das citadas leis francezas.)
O capitulo IV do substitutivo occupa-se da
saúde dos porto,?, reproduzindo artigos da
correspondente lei franceza, mas deixa
muito a desejar, é incompleto e imperfeito,
bastando, para se concordar commigo, atten.
der a que o substitutivo Teixeira Brandão
compõe-se de 38 artigos sobre a matéria, ao
passo que a lei franceza consta de mais de
130 artigos.
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deficiente e atrazada, mais vale dar autorização ao Governo Federal para que elabore
um decreto sufflciente, completo e perfeito ; ainda mais quando a matéria do substitutivo quasi toda ó propriamente regulamentar.
No que toca ás penalidades, o substitutivo
não satisfaz os reclamos da necessidade ; suas
penalidades são insignificantes, e o que se
precisa ô de penalidades severas, que tornem efflcazes as leis sanitárias.
Sr. Presidenta, o nobre Deputado Sr. Germano Hasslocher achou oxaggero apparatoso
na descripção e enumeração, que fiz, das
jeis penaes sanitárias entre as nações cultas,
e foi de parecer que uma das causas da
antipathia que tem encontrado o meu projecto 6 o rigor das suas penas ; mas S. Ex.
não tem razão.
Fiz a esta Camará uma synopse, aliás
muito incompleta, da legislação sanitária
comparada, exactamente para mostrar que
as penas instituídas no projecto são mais
brandas que as existentes em paizes liberaes,
como a Inglaterra.
E' preciso fazer cahir todo o peso da lei
sobre quem quer que, scientemente ou inscientemente,comprometter a saúde publica,
seja por ignorância, seja por negligencia,
soja por ganância; mas o projecto intenta
estabelecer um regimen penal compatível
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com a natureza das infracções e com os
nossos hábitos, usos e costumes.
Para as infracções sanitárias está reconhecido e proclamado como melhor typo de
punição as penas pecuniárias, acompanhadas
de penas afflictivas, commummente das penas de prisão; mas o projecto propõa um
systema mais liberal, porquanto adopta a
pena de multa sem prisão, usando a prisão
somente como substitutivo da multa.
O critério para essa escolha é a efflcacia
da pena no ponto de vista social.
Em regra geral, a causa mais frequente
de infracções sanitárias é a cubica de lucro
pecuniário, a ganância, a especulação; as
classes que fornecem maior numero de infractores são os taverneiros e mercadores
de todas as laias, os proprietários, os estalajadeiros, os hoteleiros, etc.; e para esta
casta de gente, o que mais os incommocla õ
a perda do dinheiro, a multa; elles supportam mais facilmente que a autoridade lhes
passe a mão na gola do casaco para os levar
& cadeia, do que lhes rnotta a mão na algibeira para saccar a multa.
O que é preciso ê estipular a pena com
equanimidade, por forma que cila não seja
pesada para o pobre e illusoria para o rico ;
e por isso não deve haver gráos prefixados
para as multas, sinão o mínimo e o máximo,
para que os juizes procedam como nas
fianças.
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E já que falíamos em juizes, occupsmo-nos
um pouco da justiça sanitária, imaginada no
meu projecto.
Sr. Presidente, já tive occasião de justificar a constitucionaMade e a utilidade
dessajustiça; como, porém, os meus nobres
collegas Corrêa Dutra, Bricio Filho e Germano Hasslochor adduziram novas objecçOes
contra ella, eu devo responder-lhes.
O meu digno companheiro de districto
achou-a inútil e inconstitueional.mas o Instituto dos Advogados Brazileiros achou a idéa
útil e constitucional, como se vê do seguinte
parecer, assignado por advogado--! distinctissimos, membros da mais importante commissão daquella congregação, e que passo a
ler.

« Juizo dos Feitos da Saúde Publica.
A' commissão especial nomeada pelo Instituto da Ordem dos Advogados Brazileiros
foi presente o seguinte requerimento do Sr.
Dr. Joaquim Xavier da Silveira : « Requoiro
que seja nomeada uma commissão especial
que interponha parecer sobre a utilidade o a
constitucionalidade do projecto de lei que
instituo o Juizo dos Feitos da Saúde Publica.»
Após o miis cuidadoso estudo, a commissão
especial chegou a duas conclusões : a primeira, affirmando a utilidade, o a segunda, a
constitucionalidade, do referido projecto.
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E passa a expender succintamonte os fundamentos de sua opinião.
Quanto á utilidade — Todos os que vivemos, trabalhamos no foro desta Capital
podemos dizer que até agora não temos tido
administração sanitária forte, enérgica, poderosa e efficiente, não pela incapacidade
dos funccionarios, mas porque nossas leis,
além de amorphas, são servidas por um processo defeituoso e infindável.
A ambição sórdida de alguns, a ignorância
de outros, a petulância de muitos e o desleixo de quasi todos, tendo ás suas ordens a
chicana desmoralisadora e dissolvente, aproveitam esse estado de cousas e, por amor de
seus interesses, dão ensejo a que o Brazil
seja diffamado perante o mundo, apontado
como vastíssima necropole, matadouro de
existências úteis e preciosas, empobrecido,
envilecido e amesquinhado por visinhos malevolentes.
Cumpre não mais consentir que todas as
pestes invadam nossos lares, matem nossos
filhos, prostrem nossos amigos, enterrem
nossos compatriotas e assassinem nossos hospedes .
O poder publico tem o dever de modificar
esta situação.
Ao estrangeiro pouco importa saber quantos paragraphos tem o art.72 da Constituição
Federal e nem elle se preoccupa em indagar
si o nosso regimen presidencial e federal pôde
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dentro em breve se transformar em parlamentar e unitário ; o que elle quer saber é
si no Brazil pôde viver, isto é, si elle pôde
vir erguer seus lares entre os nossos, som
perigo de ver a esposa e os filhos sumirem-se
nas sepulturas de um momento para outro;
o que elle quer ô ter certeza que manda seus
capitães e os productos de sua industria para
um paiz que trabalha e prospera e não para
um hospital de todas as pestes.
E' preciso que nos convençamos de que,emquanto não se modificarem nossas condições
sanitárias, o Brazil será sempre um paiz svspeito perante o mundo civilizado.
Com a lei actual jamais conseguii'-se-ha
esse resultado. As autoridades sanitárias
confessam-se impotentes, já diante da deficiência de meios de acção, já diante dos poderosos meios de reacção que se lhes antolham.
Crê a commissão especial que talvez na
solução do problema sanitário estejam as
soluções de todos os problemas que embaraçam a marcha ascendente do nosso paiz.
Os vicios, erros e abusos estão tão arraigados nos nossos costumes, que são imprescindíveis medidas extraordinárias, sob pena
de se fazer somente mais uma lei para avolumar a collecção de nossas leis.
E' possível que o projecto de lei submettido
ao exame da commissão especial vá ferir
interesses que, por sua antiguidade, já se
suppõem com foros de direitos.

— 120 —

Mas acommissão pensa que a lei suprema
é a salvação publica, e que a salvação publica deve occupar o logar até então occupado por princípios absolutos, que nem
sempre podem ter effectividade no tempo e
no espaço.
Estabeleçamos um exemplo :
Quando uma revolução é vencida, o vencedor castiga, exila, fecha em masmorra,
executa e até trucida o vencido ; o esses
actos são tolerados, quando não approvados,
porque todos reconhecem qus um dos mais
imperiosos deveres do Governo é manter-se,
isto é, se fazer respeitar e não consentir que
o poder fique exposto á pilhagem do primeiro aventureiro audaz.
E, no emtanto, nas revoluções a mudança
projectada pôde ser um acto de justiça, além
de ás vezes também sor útil ao paiz, apenas
soffrondo com ellas, nas monarchias, uma
família, o nas Republicas o grupo mais ou
menos restricto dos detentores do poder.
Todavia, um inviduo.um ambicioso ou um
ignorante, um atrevido ou um desleixado,
mantém em prédio de sua propriedade um
loco de infecção, que pôde propagar a peste
na cidade, matando milhares e milhares de
pessoas e, por conseguinte, desacreditando o
paiz.
Ai da autoridade sanitária, si ella em um
momento de desespero, tendo em vista a salvação publica, resolver extinguir de um só
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golpe esse foco, que ameaça infeccionar uma
cidade, talvez o paiz, talvez o continente inteiro.. .
Na primeira hypothese—a da revolução—si
vencesse, soffreria uma família ou um grupo,
o.quando muito, uma instituição seria substituída por outra,caso sem alta importância,
porque a sociologia nos ensina serem indifferentes as formas de governo : a republicana America do Norte não ô mais livre do
que a imperial Inglaterra., e antes ser súbdito do Leopoldo da Bélgica que cidadão do
Paraguay de Francia.
Si entre as monarchias ha a Hollanda, ha
também a Rússia, e a Republica Suissa não
encontra muitas republicas com quem possa
ser confrontada.
Na segunda hypothese... de um lado, um
indivíduo que não merece consideração social, porque é um máo cidadão ; e, de outro
lado, os mais respeitáveis direitos e interesses sociaes.
E triste é dizel-o : nossa lei actual cerca
de garantias, protege, quasi que torna inviolável esse máo cidadão, quando olle se
colloca sob a égide protectora da chicana
arguta o maléfica.
A commissão repete que urge fazer cassar
por completo esse deplorável estado de cousas, o que o projecto conseguirá, soffrendo ligeiras modificações, que comtudo não o alteram em sua essência.
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Obedecendo a esses reflexões, foi que a
commissão opinou pela utilidade do projecto
sujeito ao seu estudo.
Quanto á constitucionalidade—E' complexo
o projecto: suas disposições são múltiplas e
abrangem grande numero de matérias.
Ha a parte penal, que nada innova: ou reproduz penalidades já existentes na nossa
legislação «como uma medida de systematização» na phrase do seu autor, o nosso conspícuo eollega Sr. Dr. Mello Mattos ; ou até
diminuo penas, que pelo nosso Código Penal
eram mais rigorosas. A conversão da multa
em prisão 6 velho instituto da nossa e das
outras legislações e o augmento do quantum
das multas 6 liberalmente compensado pela
diminuição dos prazos das penas de prisão.
A creação do Juizo dos Feitos da Saúde
Publica também não encontra embaraços,
quer na Constituição Federal.quernos nossos
precedentes legislativos.
O art. 72, § 23, da Constituição Feieral
reproduz a doutrina do § 17 do art. 179 da
Constituição do Império : esta dizia que «á,
excepção das causas que, por sua natureza,
pertencem a juizes particulares na conformidade das leis, não haveria foro privilegiado», e aquelle diz que «á excepção das
causas que, por sua natureza, pertencem a
juizes especiaes, não haverá foro privilegiado ».
Não sendo antinomicas as duas disposições
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constitucionaes—a do regimen imperial e a
do regimen republicano, cabo aqui citar a
bella pagina do mais illustre commentador
da Constituição do Império, o Sr. Pimenta
Bueno, depois marquez de S. Vicente:
« O privilegio de causa, que quanio bem
fundado tem a natureza de real, ensina o
Sr, marquez de S. Vicente, não se estabfelece por amor das pessoas, sim de certos negócios ou matérias que demandam uma consideração especial, quaesquer que sejam as
partes interessadas. Em regra, é preferivel
que a lei estabeleça e mantenha quanto possível só o juízo ou foro geral, não só para
todas as pessoas como para todas as causas;
além da inteira igualdade, evitam-se zelos
parciaes e questões de competência, que são
bem prejudiciaes. Entretanto, não só o numoro dos negócios, mas a especial consideração de alguns, podem demandar a divisão
dessa jurisdicção commum e exigir alguns
juízos particulares. Esse é o fundamento da
divisão dos juizes de paz, do civil, do commercio e do crime. Si, pois, uma razão
fundada de interesse publico aconselhar alguma outra divisão ou subdivisão, nada haverá porque censural-a.»
Esta ó a lição de um mestre, cuja autoridade jamais foi contestada.
Ha e houve os juízos commerciaes, eiveis
e criminaes.
Ha o juízo municipal.
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Houve os juízos de ausentes, de capellas,
de resíduos, da provedoria, de orphãos, e
das causas fiscaes.
Quid inde 1 Teremos o juízo especial das
causas que dizem respeito á saúde publica.
Ninguém, de certo, confundirá foro privilegiado com juízo especial...
A parte do projecto que poio offerecer
duvidas a um estudo superficial e pouco
attento sobre sua constitucionalidade é a
inserta no art. 23.
A commissão acredita que as disposições
desse artigo não estão nos nossos moldes de
viver ; talvez se afastem de nossas normas
habituaes; crê mesmo que irão ferir grandes
interesses, mas, incontestavelmente, esse
artigo ó a cliavo de todo o systema a instituir.
Si elle não permanecer tal qual está, então
será inútil tentar a grande obro, da sanificacão, porque, sem elle, todos os abusos
continuarão e a autoridade sanitária rerse-ha manietada.
Prohibir, como ello prohibe, que as autotoridades judiciarias modifiquem ou revoguem os actos administrativos ou medidas
de hygiene determinadas pelas autoridades
sanitárias, não 6 at;icar a autonomia do
Poder Judiciário : 6 não confundir a autonomia com a omnipotência.
Discriminando competencias, faculdades e
attribuições, o projecto afasta da magistra-
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tura o ridículo delia antepor sua opinião á
do í médicos em questões de medicina, de
hygiene, de saúde publica.
Dessa prohibição, ou digamos melhor, dessa,
discriminação de competencias, faculdades e
attribuições. ô lógico deduzir-se sua sequência natural : a extiucção dos interdictos possessorios contra os actos das autoridades
sanitárias profissionalmente exercidos.
O art. 23 do projecto não infringe os
§§ 9° e 17 do art. 72 da Constituição Federal, dosde que declara «ficar salvo á
pessoa lesada o direito de reclamar judicialmente perante a Justiça Federal as perdas e damnos que lho couberem, si o acto
ou medida da autoridade sanitária tiver sido
illegal, e promover a punição penal, si houver sido criminoso ».
Ficam desta arte conciliadas as justas exigências da administração e bem publico com
os citados §§ 9° e 17 do art. 72 da Constituição Federal: nem a autoridade verá suas
ordens desrespeitadas, nem o cidadão perderá as garantias que lhe foram asseguradas
pela Constituição.
Reclamar mais é desconhecer as justas
exigências da salvação publica.; é pretendei' dar á Constituição uma latitude que cila
não tem nem pôde ter ; é, em uma palavra,
querer continuar no regimen dissolvente do
desrespeito systematico ás prescripções das
autoridades sanitárias.
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Que o jus imperii é instituto indispensável
nas nações civilisadas, 6 these que não pode
soíírer contestação valiosa. Tal instituto
acha-se victoriosamente consagrado pelos
publicistas modernos de maior importância
e não é nos estreitos limites de um parecer
que caberá a explanação de assumpto de
tanta relevância.
A commissão apresenta o postulado ;
sustentará a discussão oral ; e a sibia associação a quem ella ora se dirige com seu
votodec;dirá o que julgar mais acertado.
A commissão assegura ao Instituto da Ordem dos Advogados Brazileiros que procurou
corresponder á sua confiança, fazendo trabalho sincero e leal.
Sala das Commissões do Instituto da Ordem
dos Advogados Brazileiros, 4 de setembro de
1903.—Augusto Alvares de Azevedo, presidente.— João Marques, relator.— fabio Nunes
Leal.— João Coelho Gonçalves Lisboa, >

Sr. Presidente, esse luminoso parecer ô incontestável, e dispensa commentarios ; quero
porém encarar a instituição da justiça sanitária sob outros pontos de vista.
Presteza, fixidez, cohesão e harmonia
de julgamento, taes são, Sr, Presidente, requisitos indispensáveis para a justiça a que
hajam de recorrer as autoridades sanitárias.
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As medidas sanitárias sãossmpre questões
urgentes, uão admittem demora na execução: a tardança no emprego delias põe
em perigo a salvação publica.
No maior numero de vezes as ordens e
determinações das autoridades sanitárias
precisam immediata execução, não devem
nem podem, ficar sujeitas aos tramites vagarosos, ás formalidades e delongas dos processos judiciaes ordinários.
Também é do absoluta necessidade e patente 'conveniência deixar algum arbítrio
áquellas autoridades, confiar-lhes sem peias
o procedimento adequado ás circumstaricias: só cilas são juizes idóneos da gravidade da situação, da imminencia do porigo que corre a saúde publica, da urgência
na applicação dos necessários meios preventivos ou resolutivos.
Dahi a utilidade e necessidade de uma justiça privativa, dotada de faculdades extraordinárias por um lado e d'outro lado restricta
na competência, para o.s feitos da Saúde Publica.
Quanto aos perigos divisados pelo meu
distincto companheiro de bancada, cifram-so
á inadmissao de intordictos possessorios e
embargos prohibitorios aos actos de jure i>npsriiâas autorididas sanitárias; e nesta opinião S. Ex. foi sacundado pelo nobre Deputado rio-grandens e Sr. Germano Hasslocher.
Mas, Sr. Presidente os meus dignos colleS621

6
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gás não têm razão, porque essa impugnada
prerogativa ô universalmente reconhecido
direito das autoridades administrativas.
Os actos das autoridades administrativas
dividem-se em duas categorias, — actos do
Poder Publico (de jure imperii), que são o>
actos pelos <iuaes os administradores públicos, fundados no sou poder de autoridade ordenam ou prohibem alguma cousa aos administrados,—e os actos de gestão (jus gestioms) que são os que elles realizam na qualidade de representantes dos estabelecimentos
públicos ou corporações administrativas, isto
6, os contractos, as operações patrimoniaes,
compra e venda, etc.
Os actos de império excedem pjr sua natureza as faculdades dos cidadãos.—Os actos
de simples gestão ou de domini-) (expressões
•synonimas debaixo do nosso prosent? ponto de
vista) são equivalentes ás faculdades dos cidadãos na administração dos seus bens: a administração publica, tendo emvista interesses
geraes, faz o que um simples cidadão poderia
fazer om vista de interesses particulares.
Os actos do poder da administração
põem-n'a fora do direito commum.
As autoridades judiciarias, salvo excepção,
não tomam conhecimento de litígios a que
possam dar logar as ordens e as prohibições
das autoridades administrativas, porque nesses casos a autoridade procede em virtude
de um poder próprio, que lhe foi delegado

!
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pela Nação, visto que a autoridade administrativa (? um representante do Podor Executivo, que é um dos ramos do poder soberano.
E'principio corrente no direito das nações
mais cultas que todo acto emanado da administração jure imperii é exercicio normal do
poder soberano, e, por isso, taes actos bom
como as operações realizadas e ordenadas
n esse caracter pela administração, as regras
por ella dictadas, os direitos por ella conferidos, as injuncções ou interdicções por ella
pronunciadas, visando a um interesse geral,
são actos do poder publico delegado, com a
mesma força e igual autoridade, de que gozn a
justiça, como delegação da soberania: pelo quo
esses taes actos flcam fora da competência
judiciaria, as autoridades judieiaes têm que
respeital-os em si mesmos.
Mas o respeito aos actos da administração
peles reprasentantes do poder judiciário já
não tem razão de ser, quando a administração procede da mesma maneira por que poderia fazel-o um simples particular, porque
os actos de simples gestão são submettidos á»
mesmas regras de competência que os actos
semelhantes praticados pelos particulares.
E' pois de accordo com os princípios geraea
de direito a prerogativa que o prejecto dá á
administração sanitária contra a justiça sanitária. E assim opinou, como já se viu, o
Instituto dos Advogados.
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Ainda a propósito dessa justiça cabe-me
alguma cousa em resposta ao nobre
Deputado Sr. Bricio Filho.
Disse S. Ex. que nos termos do projecto a
justiça que se vxe instituir aqui é de caracter federal, ao passo que nos Estados as
mesmas infracções sanitárias são julgadas
pelas justiças locaes ; de onde inferiu duas
incongruências no projecto, a saber, a differença contradictoria das duas justiças e o
absurdo de serem nos Estados julgados por
justiça local crimes e contravenções federaes.
O nobre Deputado não tem razão, porque:
—a justiça que se intento crear nesta Capitol
não 6 federal, e sim local, para convencer do
que, basta lombrar que o tribunal dos recursos, é a Corte de Appellação;— não ó
absurdo que justiças locaes appliquam leis
federaes, porque as leis civis, commerciaes e
criminaes, que são todas federaes, acham-se
constitucionalmente a cargo das justiças
locaes.
Outra objecção do nobre Deputado pernambucano ó que o projecto se torna inconstitucional por estipular a competência das
justiças locaos para o julgamento das infracções sanitárias, porque essa matéria ê
processual, e o Congresso Nacional não pôde
legislar sobre matéria processual dos Estados; mas eu quero crer que o nobre Deputado já reconheceu o equivoco em que cahiu,
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quando assim se exprimiu, e, portanto, peço
licença para não responder.
Ultima objecção levantada contra a justiça
sanitária, é a do nobre Deputado o Sr. Germano Hasslocher quanto á indemnização das
propriedades demolidas; mas essa allegação
é descabida, porque o projecto regula o caso
no seu art. 23.
Também se pretende que devem dar logar á
indemnização os estragos causados nas cousas
em consequência das desinfecções que tenham
sido faitas; mas, semelhante exigência não
encontra apoio no direito theorico, nem no
direito positivo, porquanto nos casos de salvação publica, e o combate contra as epidemias é um delles, os serviços de salvação
não legitimam taos indemnizações.
E, para dar um exemplo de que nisso não
ha singularidade, basta lembrar que as consequências damnosas dos serviços de extincção de incêndio não dão direito a indemnizações.
Mas, pergunto aos meus adversários neste
debate: — na missão de extinguir o incêndio,
que é perigo publico e podo tornar-se
uma calamidade publica, que torna necessário fazerem-se cortes, demolições, prejuizos materiaes nas casas circumvisinhas,
para impedir que o incêndio se propague,
o Estado estabelece indemnização? Não»
porque a salvação publica supplanta o
direito individual; & urn dos casos d e
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direito extraordinário, em que o indinduo
tem de ceder de suas regalias individuaes.
E, não é a peste mais calamitosa, mais temivel, mais formidanda, menos dominável
que o incêndio ? Sem duvida que é.
O incondio propaga-se a descoberto, devasta a zona circumscripta, ô sitiavel, patenteia á luz das suas próprias chammas as
cousas quo correm o risco da ser consumidas pelo seu poder destruidor ; o seu fumo,
as suas chispas e fagulhas, o ruido causado
pela expansão da sua força, o estrondo das
cousas queimadas, tudo denuncia a sua existência e aivorta aos circumstantes para
que se precatem.
A posto, o mal epidemico de toda qualidade, germina nas trevas, vivo nas trevas;
ataca surrateiramente, propaga-se ás escondidas, alastra mais veloz, furiosa e damninua
que fogo om lavaredas, some-se repentinamente, resurge de súbito, zomba das previsões humanas, ri-se da sciencia, não
respeita affectos, arma ciladas, causa desesperos, apavora, assola, como si fora uma
encarnação do gonio do mal, feita para illudir
o frustar todos os esforços humanos. (Muito
bem.)
Si, pois, esse perigo ó maior e mais temivel que o incêndio, os meios de combatel-o
devem ser os mais enérgicos e fora do
commum.
E assim tenho respondido, si bem me lein-
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bro, a todos os pontos de impugnação á matéria principal dos discursos dos meus illustres collegas opposicionistas.
Agora vou responder a imputações feitas
por alguns delles contra actos da administração publica que dizem respeito com a
matéria do projecto.
Em uma exposição feiti perante a Commissão de Instrucção e Saúde Publica
desta Camará, o Sr. Barão de Pedro Affonso
declarou (segundo referiu a imprensa, espscialmente O Paiz do 31 do julho), que
liaveria grande perigo para a saúde no facto
de preparar-se simultaneamente em um
mesmo instituto as differentes vacoinas prophylaticas conhecidas, e em apoio desso
receio referiu que ver-se-ha que o vitello
preparado para a vaccina de carbúnculo,
estando pron-imo ao vitello da vaccina
contra a varíola, poderá por meio de moscas
transnittir a este o carbúnculo, com grave
perigo para, as pessoas vaccinadas contra a
varíola, porque cirriscam-se a adquirir o gérmen do carbúnculo.
Igual referencia faz o D r . Hasslocher nu
parecer separado qne apresentou ao projecto
de reforma.
O temor, que preoccupa o meu nobre collega, não tem fundamento, e traduz apenas
o desconhecimento do que é a vaccina anticarbunculosa.
No prepa.ro deste meio prophylatico dês-
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coberto por Pastem1, Roux o Cliamberland,
não só empregam vilellos nem outra qualquer
espécie de animal. As vaccinas anti-carbunculosas são culturas attenuadas, feitas dentro
de vidros fechados, conservados no laboratório: são calios de cultura de raças artificiaes de bacillo de carbúnculo.
O vitello é empregado para o preparo da
vaccina contra a varíola. Assim sendo, não
ha receio das moscas irem buscar dentro de
vidros fechados, conservados no laboratório,
o micróbio do carbúnculo para contaminar o
vitollo productor da vaccina animal.
Mas supponhamos que, por uma hypothese
irrealizável na pratica, o vitello productor da
vaccina animal fosse accidentalmente, contaminado pela vaccina anti-carbunculosa
(por meio de moscas, mosquitos, etc.)
Pois bem, mesmo nessa hypothese o vitello
nada teria, porque a vaccina do carbúnculo,
mesmo a mais forte, que é a 2a vaccina, é
uma raça de bacillo carbunculoso incapaz
de matar o vitello, tendo apenas a virulência necessária para matar a cobaia
e incapaz de matar o coelho e muito menos
o vitello.
Portanto o temor manifestado não procede : primeiro porque as vaccinas anticarbunculosas não sã? colhidas do vitello,
são culturas attenuadas, conservadas em
frascos arrolhados onde não penetram micróbios, e, muito menos, moscas ; segundo,

— 135 —

porque a mais forte das vaccinas anti-carbunculosas não tem virulência suficiente
para contaminar o vitello.
Quanto ás demais vaccinas que podem
ser preparadas em um Instituto, vaccina antipestosa, vaccina anti-typhica, etc.são ellas
constituídas por culturas mortas que em
hypothese alguma poderão infeccionar os
vitellos vacciniferos.
Poder-se-hia ainda objectar que no preparo de soro anti-pestoso se injectam cavallos
com culturas vivas e virulentas de bacillo
da peste e que os mosquitos (não as moscas) poderiam infeccionar o vitello vaccinifero.
Essa objecção não 6 acceitavel pelas seguintes razões:
1.° Se houvesse possibilidade de infecção
do vitello havel-o-hia também do homem e o
laboratório serotlierapico seria um foco de
peste. Os factos demonstram o contrario.
Os cavallos só têm o micróbio no sangue durante um período de tempo muito curto, no
qual elle está afastado do laboratório, conservado em uma cocheira especial ao abrigo
de todos os insectos.
2." O vitello não ô sensível á peste.
Os nobres Daputados Srs. Corrêa Dutra e
Bricio Filho fizeram á actual administração da Directoria Geral de Saúde Publica,
algumas criticas que envolvem censuras
pelo modo corno alli têm sido feitos os ser-
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viços de prophylaxia da febre amarella o
da paste bubonica. Vou mostrar á Camará
que taes criticas são improcedentes.
Ambos os nobres Deputados accusaram o
emérito Dr. Oswaldo Cruz de não ter
cuidado dos meios de debellar a epidemia
bubonica, de não ter dado providencias para
evitar a invasão dos Estados, de não estar a
Directoria de Saúde em condições de fazer
um serviço perfeito, accrescentando o meu
digno companheiro de bancada que, tondo
sido solicitados da cidade de Campos 100
vidros de soro e vaccina anti-pestosos, o Instituto de Manguinhos só poude fornecer metade ; e ainda ambos os nobres Doputados disseram que o honrado Dr.Oswaldo Cruz, tem
esbanjado a verba votada no anno passado
para oscorrer ás despezas extraordinárias na
debellação do typho-icteroide...
O SR. BEICIO FILHO— Isso não é comigo.
O SR. MELLO MATTOS — . . . verba deixada
intacta polo antecessor do Dr. Oswaldo Cruz,
e que este dissipou inteiramente, tondo sido
necessário que o Governo abrisse uma verba
extraordinária de soccorros públicos para
fazer o serviço dos últimos mezes do corrente anno.
Principio a defeza pelo fim da accusação.
Os nobres Deputados enganaram-se redondamente : o credito não está exhansto, ainda
ha um saldo de 480 contos.
O decreto n. 4711, de 29 de dezembro de

1902abriu para aquolles serviços o credito da
990:000$000. (Lá as informações seguintes.)
Em março de 1903, existia o saldo de
964:864$920, tendo se retirado apenas da
quantia primitiva a de 25:13õ$080 para pagamento do dois apparelhos Clayton.
Em maio, por determinação do Ministro
do Interior, foi o saldo de 964:864$929 discriminado do seguinte modo :
1 Serviço de prophylaxia da
febre amarella
600:000$000
2 Laboratório Bacteriológico.
100:000$000
3 Serviço de desinfecção no
porto, concerto e renovação do material fluctuante 100:000$000
4 Reparações, concertos e material para os hospitaes de
isolamento, Desinfectorio
e Instituto Sorotherapico 164:864$920
Até a presente data tem-se dispendido o
seguinte :
1a verba :
18:150$000
Pessoal superior
20:724$936
Académicos
53:592$339
Pessoal de expurgo e secretaria
20:619$329
Carpinteiros e cocheiros
98:211$239
Policia dos focos
2:073$658
Aluguel de casa
69:887$588
Material..
283:259$!l9
Saldo existente
316:740$881
Consignação
600:000$COO

— 138 —

2a verba—Está intacta.
3» verba—Está quasi esgotada tendo-so feito as seguintes despezas:
Compra de uma barca para
installação do apparelho
Clayton, concerto e adapta
cão á mesma de diversos apparellios de desinfecção(tudo
autorizado pelo Ministro)
Concerto do Rebocador Republica
Idem do saveiro a serviço do
lazareto da Ilha Grande
4a verba—Por conta, desta
verba toem se feito as seguintes despezas:
Obras do Desinfectorio.
Idem do Instituto Sorotherapico
Idem do Hospital Paula CandidJ
Idem do Hospital S. Sebastião
Material para os laboratórios
Concertada lancha D?-. Vellez
Mangueiras para o apparelho
Clayton
Obras autorizadas no Hospital
S. Sebastião
Fornecimentos ao Desinfectorio
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76:000$000
20:000$000
3:850$000
99:850$000

16:200$000
12:000$000
5:180$000
4:910$000
30:000$000
3:000$000
5:200,sOOO
7:173$000
_2:146$000
85:809$pOÕ

Ha ainda outras despozas que correm por
conta desta verba, que dispõe ainda de um
saldode63:337$981.
O saldo existente até o dia 22 do outubro,
data do discurso do Sr. Corrêa Dutra, é de
480:078$362.
Sr. Presidente, referentemente ainda aos
serviços da Directoria Geral de Saúde Publica, disse o meu nobre collega de bancada, o
Sr. Sá Freire, que os hospitaes destinados ás
moléstias infectuosas eram tão mal organizadas que tornavam preferível não se decretar
a notificação compulsória, porque seria 'uma
crueldade realizar a internação do doente (a
que forçosamentu a denuncia medica daria
logar), em hospitaes destituídos das condições scientificas indispensáveis; e para exemplo citou o antigo hospital da Jurujuba, hoje
Paula Cândido.
Pois bem, para refutar esse juízo de
S. Ex. ahi estão os muitos testemunhos públicos dados por varias pessoas que têm sido
sujeitas a tratamento naquello hospital; e
apraz-me muitíssimo relembrar uma opinião valiosissima para S. Ex., pois é de uma
pessoa de grande autoridade, sciontifica e
política, para S. Ex., visto como se trata do
chefe do seu partido, o Sr. Senador Barata
Ribeiro.
Infelizmente, como esta Camará sabe e lamenta, o Sr. Senador Barata Ribeiro acha-se
gravemente enfermo. Pois ô facto publico
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que o mesmo Senador, desconfiando a principio que estava atacado de peste bubonica.
escreveu uma carta ao director geral da
Saúde Publica que terminava com o podido
de fazel-o conduzir sem demora para aquelle
hospital, o que demonstra o bom juízo e a
confiança que o nobre Senador faz daquelle
estabelecimento.
E já que me referi ao Sr. Senador Barata
Ribeiro, quero deixar manifesto desta tribuna o profundo pezar que sinto pelos saus
incommodos de saúde, bem como os sinceros
e ardentes votos que faço polo seu restabelecimento, pois, embora .seu desaffecto por
motivos que esta Camará conhoce, causa-mo
tristeza a idéa do que o seu partido e- este
Districto muito perdem com a impossibilidade em que o põe a mulostia de prestar
neata phaso da nossa vida parlamentar os
serviços qua têm direito a esperar delle.
(Muito bem ; apoiados.)
UM SE. DEPUTADO — Esses sentimentos
honram muito a V. Ex.
O SR. MELLO MATTOS — Paliemos agora
da organização de Manguinhos e dos serviços que tem prestado e ainda pôde prestar.
O Instituto de Manguinhos começou a funccionar no dia 35 de maio de 1900. Durante os
primeiros mezes foram feitas installaçõos
dos laboratórios, cocheiras, otc. O serviço de
preparo do soro começou propriamente no

dia 16 de a.gosto de 1900, data da primeira
inoculação no primeiro eavallo.
A primeira porção de soro foi fornecida
no dia 25 de fevereiro da 1901. Dahi por
diante o fornecimento de soro foi o mais regular possível, tendo sido applicado não só
no Rio como em-Campos, Rio Grande do Sul
e outros Estados.
Além do soro anti-pesbso, tem o instituto
preparado vaccina anti-pestosa por um processj próprio que tem dado os melhores resultados.
Desde o dia ,35 de ferreiro de 1901 até 25
de outubro de 1903 tem o instituto fornecido 408,280 c.c. de soro distribuídos em
30.414 frascos.
A vaccina preparada orça em SF.Sôô
distribuidos em 10.933 tubos.
A vaccina tem sido applicada não só no
Rio, como nos Estados.
O soro e vaccina têm sido fornecidos gratuitamente aos Estados, tendo sido feitas
remessas aos seguintes pontos : Estado do
Rio, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Rio
Grande do Sul, Pará e Maranhão.
Si o Governo tivesse de fazer acquisição do
soro até agora gasto, no mercado estrangeiro,
teria de despender 204:140*, pagando cada
frasco a 10$ ( preço pelo qual o Estado de
S. Paulo vende o soro que prepara ).
Avaliando cada frasco de vaccina em 2$
(preço extremamente baixo) teria o Ins-
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tituto produzido 21:80Gs (10.933 tubos a
SsOOO).
A producção do Instituto a contar de 25 de
fevereiro de 1901 representa um valor de
226:006$ ou 7:062$437 por mez.
A verba actual do Instituto é de 5:000^,
mensaes. Tendo elle começado a funccionar
a 25 de maio de 1900, tem,porfcanto, 41 mezes
de existência em que despendeu 205:000$
(41 mezes a5:000$000).
Assim, portanto, somente no que se refere
á soro e vaccina a producção do Instituto, a
contar de 25 de fevereiro de 1901 ( i . é em
32 mezes, em que despendeu 160:000$), não só
cobriu toda a despeza até hoje feita, incluindo a do p3riodo de organização, om que
nada produziu (25 de maio de 1900 a 25 de
fevereiro de 1901) como compensou a despeza
•{lie o Governo teria de fazer se houvesse
de adquirir soro e vaccina no estrangeiro,
havendo ainda um saldo de 21:006^000.
O Instituto, porém, não se limitou ao preparo de soro e vaccina anti-pesfcosos : tem
preparado e prornpta a ser utilisada a tuberculina, que foi gratuitamente offerecida e
acceita pela municipalidade, que teria de importar esse producto do estrangeiro, para o
exame das vaccas leiteiras, de accordo com
o disposto no art. 24 do decreto municipal
n. 376, de 17 de janeiro de 1903.
Ainda prepara o Instituto a vaccina, antiearbunculosa.
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Tem servido o instituto de escola de medicina experimental, tondo sido frequentado
por estudantes de medicina, os quaes ahi l'jram fazer estudos, que estão consubstanciados
em novethes'ss inauyuraes, que raeretíeiram
todas a nota de distinc^ão em nossa Faculdade.
Actualmente trabalham no instituto outros
estudantes que se proparam em questões experimentaes.
Ainla o instituto cuida de estudar assumpta relativos ;i pathologia tropical, tendo
em andamento o preparo de outros soros,
entra os quaes o auti-diphterieo.Com a verba
existente têm sido leitos melhoramentos no
odificioe acquisicãu de apparelhos,substancias
chimicas, etc. Assim,pois, fic;im mais que demonstrados os lucros produzidos com a croacão do Instituto Soratherapico o a grande
economia que sua existência traz ao Governo.
No que diz respeito A qualidade do producto preparado, basta dizer que o ex-director de Saúde Publica, que fazia a apologia do processo Terni de extirpação de glaníílios, porqu:; o resultado da applicacão de
soro do Instituto Pastour e do de Mossina
não era satisfactorio, pois aquello producto era mda (como declarou om artigo
publicado no Jornal do Commercio de 20 de
outubro de 1903) aconselhou mais tarde o
emprego exclusivo de soro de Manguinhos.
Com effeito, depois do preparo do soro
sés i
7
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anti-pcstoso om Manguinhos, o Dr. Nuno de
Andrade ordenou a suspensação da extirpação dos ganglios c o substituiu no tratamento dos pastosos polas injecções de soro de
Manguiflhos, justificando este procedimento
no seguinte tópico, que é transcripto do relatório apresentado pelo ex-director da saúde
ao Sr. Ministro do Interior, em 7 de fevereiro de 1903:
« O resultado do tratamento dos pestosos no
Hospital Paula Cândido é o mais animador
possível e estou convencido de que das três
affecções epidemicis que mais nos affligem—
a febre amarella, a varíola e a peste—a que
menor mortalidade determina é esta ultima.
E' de interesse consignar que o soro especifico preparado em nosso laboratório sorotherapico se tem revelado de efficacia crescente, graças ao numoro progressivamente
maior de unidades anti-toxicas que veiu alcançando o trabalho perseverante de inoculações reiteradas dos animaes que o produzem.»
Não podia haver maior victoria: o conselheiro Nuno tinha, em artigo publicado no
Jornal do Commercio, declarado o emprego
do soro como improfícuo e elevado o method0
de extirpação ganglionar em systema de
tratamento da peste no Paula Cândido.
O soro de Manguinhos foi ensaiado no Instituto de Koch.em Berlim.e no Instituto Pasteur de Paris, e os resultados obtidos foram
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os melhores possiveis,como foi communicado
em cartas redigidas pelo professor Kolle
de Berlim, e pelo Dr. Marchoux, e em nome
do professor Roux.
Kolle, dos ensaios comparativos que fez
dos differentes soros preparados, inclusive
do soro do Instituto Pasteurde Paris,sôro de
Berne, soro de Lustig, verificou que o soro do
Rio foi o único com o qual se conseguiu, em
applicação preventiva, salvar cento por
cento dos animaes empregados. Ainda no
ultimo numero dos Annaes do Instituto Pasteur, de 25 de setembvo de 1903, o Dr. Duprat de Paris, que teve occasião de empregar no Rio Grande do Sul o soro de Manguinhos, faz delle as mais encomiásticas referencias, mostrando o alto valor que possuo
no tratamento da peste.
As estatísticas obtidas em Jurujuba são
admiráveis: a mortalidade em 1902 e 1903
foi apenas de 17, 9%, quando na índia,
com o soro do Instituto Pasteur applicado
por Simond, a mortalidade foi 60% e, em
Santos, com o soro Terni a mortalidade
foi de 37, 5 % • A actual estatística do
Hospital Paula Cândido promette ser ainda
mais satisfactoria que de 1902 e 1903,
porque os doentes, todas as vezes que isso
6 possível, soffrem a inoculação intra-venosa
ou intraperitoneal de soro antes da remoção.
No que se refere a promptidão de forne-
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cimento de soro, o Instituto cuida sempre do
ter um stock capaz de enfrentar de prompto
a; necesidades da cidade do Rio de Janeiro.
Não convém ter um deposito excessivo, porque o soro alÍ3ra-so com o tempo. Não
obstante, o Instituto tom fornecido aos Estados o soro que lhe tem sido requisitado,
não tendo recebido p:)r esse serviço auxilio
algum dos referidos Estados.
Bem entendi Io, a remessa de sôi-o para
os Estados só pôde ser feita alguns dias após
a requisição, porquMt>, sendj o stoch existente calculado para supprir a cidade do Rio
de Janeiro, ó necessário que medeie entre a
pedido e a sua sitisfaçã> o tempo necessário
para as operações múltiplas, que vão du, sangria dos eavallos ao eiifrascamento e aoon.licionamentj final do producto. Mas, ainda
assim, o Instituto acode immediatamente a
urna parte da requisição, desfalcando para
isso o stock destinado ao Rio, remettendo
sempre o resto do pedido, de^dc que assim
seja necessário.
No que diz respeito ú, peste, a Directoria
de Saúde tem feito tudo quanto está aconselhado pela sciencia moderna para a prophylaxia desta moléstia:
1°, isolamento hospitalar de todos os doentes, sem excepção ;
2°, desinfecção rigorosa dos locaes, dondu
foram removidos doentes e onde foi observada epizootia nos ratos ;

:;», vigilância sanitária ilo todas as pessoas residentes nos focos;
4°, matança systcmatica dos ratos ;
5°, policia sanitária das zonas infectadas ;
6°, varcinação anti-pestosa em larga escala.
Para preservar os Estados;
1°. desinfecção e matança dos ratos nos
navios por meio do apparolho Claytou ;
2% prohibição de atracação dos navios
provenientes de zonas infectadas.
A gran.le difficulda.le q u.i a Directório,
tem encontrado é representada pela ausência de notificação dos doentes; para obviar,
em parte, esse inconveniente foi estabelecida.
vigilância, riijorostn sanitária, isto é, O exame
clinico diário, durante 10 dias, de todas as
pessoas que residem no foco da moléstia
e o tratamento de todos os óbitos occorridos
em zonas infectadas, como si fossem occasionados pela peste.
A supprossão da ver i li cação syftematica
de tudos os óbito > occorridus na cidade foi
motivada pslos seguintes factos:
l», porque o pessoal medico era distrahido para zonas inteiramente indemnes e
ionginquas,fazendo assim um serviço inteiramente improfícuo, perdendo um tempo precioso, que é hoje applicado em serviço de
muito maior monta, qual o da.vigilância
sanitária ;
2", porque é absolutamente impossível a
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quem quer que seja fazer um diagnostico
pela simples inspecção de um cadáver, sobretudo vestido e poucos minutos antes do
enterro ; somente a autopsia e o exame bateriologico systematicos poderiam dar um
resultado .serio, mas tal serviço é praticamente impossível.
O serviço de verificação sistemática de
óbitos ô irrisório e anti-scientiflco .
A Directoria de Saúde Publica não aboliu
por completo a verificação do óbitos. Esse
serviço ainda é feito nos casos de diagnostico
suspeito occorridos em zonas infectadas, onde
todos essos casos, mesmo que os cadáveres
não tenham soffrido exame bacteriológico
(é nisso que consiste a actual verificação
de óbito,), são tratados como se fossem de
peste, isto é, procede-se á, desinfecção da casa
e submettem-se os moradores á vigilância sanitária.
Tem-se objectado que em certos paizes da
Europa existe a verificação sytematica,
dos óbitos: a esta pratica alludiu o meu
nobre companheiro de bancada Sr. Sá Freire, lembrando a adopção de tal medida.
Com effeito o facto é veridieo, mas a verificação de óbito visa não ao diagnostico da
causa mortis, mas, simplesmente ao diagnostico de estado de morte, afim do que seja
evitada a inhumação de indivíduos em estado de morte apparente. Essa verificação
não visa a prophylaxia das moléstias infe-

ctuosas, porquanto o meio medico e a sociedade européa são bastante cultos, para
ajuizarem do nenhum valor que possa, ter a
simples inspecção do fácies de um cadáver
no diagnostico da moléstia que motivou a
morte.
Si a verificação systematica de óbitos, instituída entre nós como medida accessoria na
prophylaxia da peste, tinha por fim amedrontar os médicos que não notificavam, perguntar-se-ha com carradas de razão : por
que motivo os médicos sonegadores se arreceariam da verificação de óbitos (mesmo que
essa medida pudesse fornecer resultados seguros) si elles tinham, de antemão, certeza
da impunidade que goza vam, em virtude da
deficiência de nossas leis sanitárias ?
E, si se acceitasse como boa essa razão de
temor que poderia trazer a verificação de
óbito, por que razão não attribuir igual, senão
superior, vantagem á vigilância e policia
sanitárias que descobrem pelos meios scientificos fornecidos pela semeiotica clinica, não
mais um cadáver, mas um doente que poderá
ainda sor removido, evitando-se que se prolongue a contaminação do meio, ao mesmo
tempo que se proporciona ao doente o único
recurso de salvação, que é o tratamento sorotherapico ?
E, ao demais, a verificação de óbitos só
descobriria (si isso fosse sompre possível) os
cadáveres dos pestosos, ao passo que a vigi-
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lancia descobre sempre, não só os c-idaveres
mas, sobretudo, os doentes.
De modo que o circulo prophylactico alcançado pela vigilância sanitária é muito mais
dilatado que aquelle que seria alcançado pela
verificação systematica dos óbitos, si, por
acaso, esse serviço pudesse ser feito com o indispensável rigor, irrealizável na pratic;:,.
A desradicação da posta de urna cidade por
ella conquistada, como 6 o Rio de Janeiro, é
uni problema diíflcil. Somente um trabalho
perseverante e indefesso, sobretudo feiíunas
épocas idter-epidemicas, poderá produzir um
resultado saíisfaotorio, e por isso a Direci uria
de Saúde Publica esta empenhada na campanha, recorrendo ás mais seguras medidas, que estão já sendo posí is em pratica
e que alcançarão o máximo de actividade
no iKjrioio do acalmia que sobrevem no
verão.
Essas medidas são:
1.° Modificação dos domicílios considerados
•laços.
2.° Matança systematica o em grande escala dos ratos, sobretudo nos focos,
i!.0 Vaccinacão anti-pestosa.
Sr. Presidente, com estas observações
concluo o meu discurso, pedindo perdão á
Camará de T.er abusada do sua benévola
aíteação. (Muito bem; muito bem. O orador u
calorosamente felicitado,)

Discurso pronunciado na sessão de 10 dedezembro de 1903

O SP. j>lello Multo:* (movimento de
attanç/~o )—Sr. Presidente, o encerramento da
3;1 discussão do projecto que reforma a hygiene administrativa, como fji feito, aliás com
o meu voto, não me deu ensejo a justificar o
substitutivo, que tive a honra de apresentar
á Camará; por isso valho-me da presente
occasião, em que vão ser discutidos os pareceres das Commissões de Orçamento e Saúde
Publica, para dizer algumas palavras explicativas do mesmo substitutivo.
Antes porém que o faça, entendo dever dar
uma rápida resposta a certos tópicos do ultimo discurso, em que o nobre deputado de
Pernambucano, Sr. Bricio Filho, discutiu
o projecto.
Impaciência, sofreguidão, pressa, não são
os termos applicaveis ao meu comportamento
na discussão do projecto de lei sanitária, que
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tive a honra de submetter á deliberação do
Congresso Nacional; ao contrario, tenho tido
paciência, calma e comedimento até para
ouvir calado, sereno e resignado conceitos
irritantes. (Apoiados.) Foi pois sem razão
que o nobre deputado de Pernambuco começou
o seu discurso de 27 do mez passado, suppondo-rae soffrego de fazer passar celeremente o meu projecto por todos os turnos
regimentaes, e aconselhando-me paciência.
O projecto foi apresentado no dia l de julho;
esteve em estudos nas duas respectivas commissões, isto é, a de Saúde Publica e a de
Orçamento, cerca de dous mezes e meio, tendo
sido os respoctivos pareceres publicados no
Diário do Congresso de 24 de setembro, co.
meçando os debates três dias depois, e tendo
se dilatado PB!O prazo de dous mezes e cinco
dias, havendo sido encerrada a discussão, a
requerimento do nobre leader, e por 102
votos contra cinco. Não posso pois ser accusado de precipitado.
Sr. Presidente, tenho feito diligencia por
ver convertidas em lei as medidas, que me
pareceram attender' ás ponderações que o
Poder Executivo fez a esta Camará na sua
Mensagem dirigida a 15 de junho do corrente
anno, e que tive a fortuna de ver afinal
apoiadas por grande maioria desta Camará;
mas entre fazer diligencia e andar com pressa
ha muita diflerença.
E' innegavel a urgência da reforma a que

nos propomos ; mas ninguém dirá com verd.ide que os sustentadores do projecto hajam
por qualquer forma posto embaraço aos opposicionistas no legitimo exercício do seu direito de ampla discussão e livre critica; e
de mim o que podem afflrmar com justiça o
nobre deputado pernambucano e os seus
dignos collegas de opposição, inclusive os
meus illustres companheiros de bancada, é
que tenho applaudido francamente a altitude
de SS. EEx., a qual reputo sincera e útil ao
nosso alvo commum, tanto que adoptei algumas das suas ideas, consignadas em emendas ao projecto.
O nobre deputado do Pernambuco e os
outros distinctos oppositores do projecto fallaram inteiramente a vontade, emquanto
houve largueza de tempo, e, si não discutiram os 27 artigos do projecto, foi porque não o quizeram, foi porque entenderam
só discutir os três primeiros artigos; e ainda
me lembro que em conversa e em aparte
disse a mais de um dos nobres deputados que
me parecia não haver motivo para se tomar
por obstrucção as discussões com que SS. EEx.
estavam illustrando os assumptos principaes
do projecto, embora algumas vezes seus discursos fossem delongados por questões sem
ligação apparente com a matéria em debate.
(Riso.)
Portanto as palavras do nobre Sr. Briclo
Pilho a meu respeito são improcedentes, só
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tiveram entradano seu discurso como figuras
de rhetorica, das quaes S. Ex. precisava
para dar á sua oração um certo efleito calculado, mas irrealisavel, porque é mera inTenção phantasista.
Descabidas também são, e, de certo, tendentes a igual effeito, as palavras que
S. Ex. dirigiu aodigno Sr. Director de Saúde
Publica, suppondo a este ancioso para receber os seus novos vencimentos augmentados, porque ao honrado Sr. Dr. Oswaldo
Cruz não foi augmentado nem um real aos
antigos vencimentos do seu cargo: S. S.,
que louvou os augmeutos de vencimentos de
todos os empregados da Directoria, propostos
na tabeliã do meu projecto, oppoz-se firmemente a que se fizesse qualquer accreseimo aos
seus. Conseguintemente o nobre deputado
de Pernambuco enganou-se, quando alludiu
á espectativa gananciosa do correcto e abnegado Director da Saúde Publica.
O SR. BRICIO FILHO—Não disse isso.
O Sft. MELLO MATTOS — Está no seu discurso.
O SR. BRICIO FILHO — V Ex. interpretou
mal o meu pensamento.
O SR. MELLO MATTOS — Acceito a rectificação, e sinto immenso prazer em tel-a provocado, porque assim se faz justiça ao illustre
Director da Saúde Publica.
O SR. BRICIO FILHO — O que eu disse foi
«pie havia sofreguidão na passagem do

projecto, porque clle augmentava os vencimentos dos funccionarios.
O SR. MELLO MATTOS — Já que tratei de
vencimentos, aproveito a occasião para referir-me á tabeliã que acompanha o meu
substitutivo.
Nessa tabeliã eu propaz a restauração de
verbas que tinham sido emendadas em 2a
discussão, e o fiz porque me pareceu que a
reducção de vencimentos votada em 2a discussão não obedeceu a uma orientação methodica e conveniente, que hannonise as necessidades de economia com as conveniências da
administração, e foi feita aos pedaços, sem
ligação, acontecendo que, funccionarios de
categoria superior fisavam com vencimentos
inferiores aos seus subordinados ; e outros de
igual categoria erão pagos desigualmente.
E por isso, tomando em consideração a
necessidade de fazer uma tabeliã razoável,
coherente, dividindo os vencimentos de accôrdo com as categorias, as funcções, a hierarchia, eu propuz a restauração da tabeliã,
conservando apenas aquellas reduc ,-ões, que
me pareceram attendiveis. E tive a honra de
ver que aCommissão de Orçamento deu parecer favorável a esta taballa, porque as razõs
allegadas por mim eram procedentes.
O SR. BRICIO FILHO—Voltando atrás da
tudo que tinha feito.
O SR. SÁ FREIRE — Sem consideração para
com a opinião da maioria da Camará.
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O SR . MELLO MATTOS — As emendas apresentadas em 2a discussão tiveram tal desorientação, que até entre as oriundas do nobre
deputado por Pernambuco figurou uma, que
nada emendava, que propunhapagar a certo
funccionario, em vez de 7:200$ annuaes,
600$ mensaes. f Riso. J
O SR. BRICIO FILHO —Mas, apezar de ter
tido parecer favorável, eu retirei-a antes de
votada.
O SR. SÁ FREIRE — Todavia o erro era
mais da Commissão do Orçamento, que não
examinou detidamente a emenda, tanto que
deu parecer favorável.
O SR. MELLO MATTOS— Deu-o confiada no
critério do autor da emenda A' primeira
vista, o engano para a Commissão era fácil.
Mas toco neste ponto apenas para fazer ver
que naquella occasião a falta de orientação
foi tal que a Commissão deu parecer favorável a uma emenda que encerrava um equivoco tamanho.
O SR. SÁ FREIRE — E actualmente a
Commissão andou melhor ? A propósito, por •
exemplo, dos médicos directores de hospitaes,
o parecer que a Commissão de Orçamento
deu está direito ?
O SR, MELLO MATTOS— Pois não; os directores de hospitaes não precisam de augmento de vencimentos. Um dos directores,
supponho que o de S. Sebastião, vencia creio
que 800$ mensaes, e outro, o de Paula Can-

dido, vencia 700$ mensaes; por decisão administrativa os vencimentos foram equiparados
em 800$ em 2 de janeiro do corrente anno.
Agora V. Ex. propoz um augmento de vencimentos muito exagerado. E' aufflciente a minha proposta: o meu projecto ele vá os vencimentos de cada um a 9:800$ annuaes.
O SE. SÁ FREIRE—Então V. Ex. acha
que directores de hospitaes devem ter o ordenado que actualmente têm ?
O SR. MELLO MATTOS — Eu accrescentoIhes mais 200$ por anno. Os directores de
todos os hospitaes têm pouco trabalho, limitam-se a estar alli um espaço de tempo
relativamente pequeno, assistindo ao serviço
de visitas, depois retiram-se; nenhum permanece no hospital por mais de duas ou três
horas. E podem ter clinica externa.
O SR. SÁ FREIRE dá um aparte.
O SR. MELLO MATTOS — Mas então V. Ex.
concorda com as observações que estou fazendo ?
O SR. SÁ FREIRE — Absolutamente não.
O SR. BRICIO FILHO— E' bom que um ou
outro deputado discorde de V. Ex., para
não haver um accordo quasi unanime. V. Ex.
está ficando mal acostumado a ser attendido
pela Camará em tudo.
O SR. BARBOSA LIMA — E' que o seu mérito
é superior.
O SR. MELLO MATTOS — Não tenho merecimento. Apenas fiz um esboço do projecto ;
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desde a sua entrada nesta Camará eu, cora
toda a sinceridade, declarei que era um plano
para estudo. (Apniidos. )
O SR. BRICIO FILHO— E venceu na integra.
O SR. MELLO MATTOS — Não ha tal; acceitei emendas da maioria da Commissão, do
Sr. Sá Freiro, do Sr. Hasslocher, de V. Ex.,
do Sr. Barbosa Lima e outros.
O SR. BRICIO FILHO — Quaes as do Sr. Barbosa Lima ?
O SR. MELLO MATTOS — Suppnminrlo a
vaccina obrigatória e modificando o systema
de isolamento hospitalar, dous pontos importantíssimos.
O SR. BRICIO FILHO — Do modo por que o
substitutivo está elaborado, taes medidas
podem ser readmittidus no regulamento:
tudo pôde ser feito a titulo de medidas repressivas e executivas da prophylaxia das moléstias infectuosas.
O SR. MELLO MATTOS — Não é possível que
isso aconteça, e eu estimo que V. Ex. me
tenha dado este aparte, porque me explicarei a respeito da intenção e do motivo
por que eliminei no substitutivo a obrigatoriedade da vaccinacão e revacoinação.
Sr. Presidente, das poucas matérias que o
Sr. Presidente da Republica tratou em sua
Mensagem á Camará, quando pediu a reforma dos serviços de liygiene, uma foi a
obrigatoriedade da vaccinacão e revaeeinação. E, em vista disso, tendo eu de ela-

borar um projecto calcado sobre a Mensagem
do Governo, inclui nelle a medida mencionada.
O SR. BRICIO FILHO — Como estas palavras
contradizam as de V. Ex. om resposta ao
Sr. Corrêa Dutra, em que alarmou que o
projecto era seu e não do Governo....
O SR. MELLO MATTOS — Não ha tal contradicção; o projecto é meu ; calquei-o apenas
sobre a Mensagem do Presidente da Republica e informações quo me foram prestadas
pelo Sr. Director Geral de Saúde Publica.
O SR. SÁ FREIRE — Mas hoje é governamental por declaração do leader da Gamara.
O SR. MELLO MATTOS —O Governo fez ver á
Camará a necessidade deserreformada a administração da Saúde Publica. Como deputado
pelo Districto Federal, a que mais interessava
a reforma lembrada, eu apresentei um projecto ; tendo esse projecto ido á Commissão,
foram alvitrados substitutivos eaprescntadas
emendas.
Debatidos os pareceres parlamentares, expostas e discutidas as idéas principaes, cabia
ao Governo escolher entre os projeotosaquelle que estivesse mais de accôrdo com as
suas opiniões.
O SR. SÁ FREIRE— Si o Governo lembrou,
V. Ex. propoz, a Camará acceitou a vaccinacão e a revaccinação obrigatória, não podia
ser retirada do projecto essa medida, como
V. Ex. o fez.
S 621
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O SR. BRICIO FILHO— O Governo, autori"
zando essa retirada, desconsiderou a maioria
da Camará.
O SR. MELLO MATTOS — E u não disse,
ninguém ainda disse, que o Governo abriu
mão da obrigatoriedade da vaccinação e revaccinação contra a varíola.
O SR. SÃ. FREIRE —Não era preciso que
ninguém o dissesse ; basta ler o substitutivo.
O SR. BRICIO FILHO —O substitutivo é tão
governamental como o projecto; portanto, a
trasacção se deu entre o Governo e a minoria da Camará ; por isso a maioria deve oppor-se a tal procedimento.
O SR. MELLO MATTOS — O Governo não foi
parte nesse negocio; si, porém, o tivesse
sido, não era razão de lhe ser feita opposição.
Ao envez disso, a Camará deveria apoial-o,
porque, si o Governo renunciou a uma medida que lembrara na respectiva Mensagem,
é porque lhe pareceu ser isso mais conveniente.
Retirou-se do plano da reforma essa idéa,
porque ella pôde mais tarde ser objecto de
lei especial.
O SR. SÁ FREIRE — A Camará ainda não
se manifestou sobre a exclusão da vaccinação
obrigatória e agora V. Ex. já diz que ó idéa
vencedora, antes do pronunciamento da Camará.
O SR. MELLO MATTOS—Perdão, eu não
disse que tal exclusão era cousa julgada;
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estou acompanhando a discussão no terreno
em que S. Ex. quer collocar a questão.
O SR. SÁ FREIRE — Perdão, eu ò que
estou dentro da opinião de V. Ex.
O SR. MELLO MATTOS — Vamos ao caso. O
meu illustre collega disse que o projecto é do
Governo. Si assim é, si o Governo fazia
questão da obrigatoriedade da vaccinação e
revaccinação, mas si diante de opposição numerosa contra essa medida, elle recuou, procurando uma transacção, só ha motivos para
elogiar o Governo, e para que a Camará procure ser-lhe agradável, cedendo também, per
sua vez, como elle já cedeu.
O SR. SÁ FREIRE — Não comprehendo a
intervenção do Governo neste sentido, quando
a Camará se mostrou contraria por maioria
absoluta.
O SR. MELLO MATTOS — Ora, é verdade que
a votação da Gamara foi em grande numero
contra a idéa proposta, mas também ó verdade que esta medida não ó das mais urgentes
do projecto.
O SR. SÁ FREIRE — O Governo disse que é.
O SR. MELLO MATTOS — Não disse que é das
mais urgentes ; deu a entender que 6 uma
das medidas que devem ser contempladas na
lei. Ha no projecto medidas muito mais urgentes, como são a reorganisação da hygiene
terrestre, o estabelecimento do Código Sanitário, o regulamento do serviço de Isolamento
e notificação compulsórios, e outros.
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Si um grupo respeitável de collegas oppõe-sa a estas medidas, estão no direito de
usar da discussão largamente, de fazer o
mesmo que V. Ex. e outros estão fazendo,
discutirem para dilatar o debate e impedir
que o projecto seja convertido em lei.
Mas, si podemos entrar em accordo com
esses distinctos collegas, para que elles renunciem ao seu direito de discussão, desde
que seja retirada a medida que mais os suscaptibilisa, não ha razão para quea transacção
não se effectue.
O SR. SÁ FREIRE — Praticamente não,
porque é da grande vantagem a discussão do
assumpto.
O SR. MELLO MATTOS — Acho vantajosa e
necessária a obrigatoriedade da vaccinação e
revaccinação anti-variolica, mas concordo no
adiamento dessa medida ; entretanto adopto
plenamente a opinião de ura publicista, que
afflrma que o grilo de civilisação de um povo
deve ser apurado pela existência ou inexistência da vaccinação obrigatória em seu paiz.
O SR. BARROZA LIMA— Pelo que a Suissa
e a Inglaterra não se devem considerar civilisadas.
O SR. MELLO MATTOS— Não levo. povém, o
affêrro a essa convicção a tal ponto, que faça
a sorte do projecto depender da inclusão ou
exclusão na lei da questionada medida.
Não encontro razão para deixar de abrir
mão delia para a fazermos questão fechada,
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ponto de intransigência, prejudicando o resto
do projecto.
Si nós podemos obtor as outras medidas de
urgência, inadiáveis, contidas no projecto,
por que não havemos de transigir nesta ?
Acho que a transacção mostrará o espirito de harmonia que deve existir na Camará. Si cada dia estamos a transigir em
outros assumptos, si é frequente que os
representantes das bancadas se entendam,
conforme suas respectivas idéas, cedendo
numas em troca de outras, por que não
proceder do mesmo modo nas questões de hygiene? Accresce que a matéria é contra vertida
pois ha divergência nos paizea civilisados a
respeito da obrigatoriedade ou desobrigatoriedade da vaccinação.
O SR. SÁ FREIRE — A maioria da Commissão de Saúde Publica é contra a suppressão da obrigatoriedade.
O SR. MELLO MATTOS— Estou fallando
diante de um membro dessa Commissão, 0
distincto Sr. Malaquias Gonçalves, a quem
todos consideramos muito, que tem sido de
condescendência extraordinária em me ouvir»
estando sempre prompto a soffrer as minhas
importunações. Pois, fallando com toda a
franqueza, e com o devido apreço, entendo
que os nobres membros da Commissão também
deviam ceder e entrar no accordo.
Manifesto-me sem rebuço, porque não
acho desar em tratar deste negocio aber
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tamente: negociar transacções, como esta,
consigual-as mesmo nos Annaes, não é nada
vergonhoso. Pois a política não é ordinariamente uma serie de transacções ?
O SR. GERMANO HASSLOCHER — E ' a sciencia das transacções, por excellencia.
O SR. MELLO MATTOS—Sem duvida.
Em matérias muito mais graves e capitães
as circumstancias estão sempre a collocar os
políticos na posição de transigir, quanto mais
numa questão destas.
Depois, o nosso povo não é tão avesso á
vaccinação como á primeira vista parece : a
vaccinação facultativa tem provado bem na
pratica, os resultados obtidos já são bastante satisfactorios; e, assim, para que irritar os espíritos, crear situações embaraçosas ?
Sr. Presidente, no meu substitutivo attendi ás criticas feitas no projecto, que me pareceram procedentes.
Além das emendas apresentadas pela maioria da Commissão de Hygiene, fiz outras.
Logo no art. 1° deixei bem claro que o
projecto, quando se refere á execução da
posturas municipaes do DistrictoFederal, só
visa as actuaes, que serão consolidadas
no Código Sanitário ; nem se podia alludir
a outras futuras, como quiz entender o meu
nobre collega Sr. Sá Freire, porque, desde
a data da nova lei em diante, a Municu
palidade deixará de ser competente para de-
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cretar, por meio de posturas, comminacões
penaes sobre matéria de hygiene.
E, por associação de idóas, cabe aqui responder ao ultimo discurso do nobre deputado
Sr. Barbosa Lima, quando exprobrou o plano
da reforma sanitária, por não mencionar
entre os focos pestilenciaes, que devem ser
combatidos, as hortas e os capinzaes existentes
na zona urbana desta Capital.
As vigentes posturas municipaes occupam.
se deste caso, e a própria Directoria
Geral de Saúde Publica já tentou algumas
diligencias; logo porém que a nova lei entre
em execução, serão postos em pratica todos
os recursos para a extincção completa delles.
Também foram attendidos no meu substitutivo as criticas feitas aos artigos do projecto que tratam das indemnisações e da
competência das justiças locaes para o julgamento das infracções do Código Sanitário.
Quanto às indemnisações, era bem de ver
que o projecto não podia cogitar de revogar o
preceito da Constituição Federal relativo ás
desapropriações ; mas, para evitar duvidas,
attendi aos receios dos nobres deputados qua
analysarem o projecto nesse ponto, e declarei
no substitutivo que em matéria de desapropriações será observado o dispositivo constitucional.
Quanto á competência judicial, era também claríssimo que a da justiça federal ficava
intacta, mas não quiz deixar de ser agra-
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rlavel aos críticos do projecto, que acharam
obscur a e duvidosa a redacção do respectivo
artigo, e, por isso, declarei no substitutivoque
ficava mantida a competência federal para o
casos expressos em lei.
Sr. Presidente, a hora está já bastante
adiantada: e assim, si V. Ex. m'o permittisse,
pediria a V. Ex. que me conservasse a palavra para amanhã.
O SR. PRESIDENTE — O nobre deputado ficará com a palavra para fallar pela segunda
vez.

Díscoiso pronunciado na sessão de H de
dezembro de
O Si*. Mello Mattos (movimento
de vMenção] —Sr. Presidente, venho respondor ao-; discursos proferidos pelo nobre representante do Rio Grande do Sul, o Sr. Barbosa Lima, e, para aproveitar o ensejo, fazer
breves reparos a algumas das emendas ao
projecto da reforma sanitária, as quaes vão
ser votadas hoje.
Os discursos do nobra Deputado pelo Rio
Grande do Sul trazem o cunho brilhante de
todos os seus trabalhos parlamentares, são
productos fulgurantes do seu luminoso espirito, grande coração e formosa palavra,
mas a substancia delles rosente-se de um
arrastamento sentimental, que lhes diminuo
o quilato scientiflco.
Essas peças oratórias, com que S. Ex. nos
encantou, são um mixto de philosophia socialista. ..
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O SR. BARBOSA LIMA. — Não me passo o
diploma de socialista, que não acceito.
O SR. MELLO MATTOS—...finos epigrammas e cáustica eloquência, de par com boa
cópia de conhecimentos médicos e jurídicos
relativos aos assumptos do projecto; mas ô
predominante nellos uma certa preoccupação
exaggerada por zelar umas suppostas imrnunidades da vida domestica, umas taes prerogativas do lar, que S. Ex. suppõe ameaçadas
de violação.
O nobre Deputado deu-nos a sensação deliciosa de uma apologia dos sentimentos
mais caros e mais poéticos da familia, occupando-se delles por maneira brilhante e
commovente, mas foi impellído pela exaltação afectiva, até onde não é licito chegar
o político que tem a importante representação social e a grande influencia popular de
S. Ex.: só um arrebatamento passional do
momento poderia ter levado S. Ex. a inculcar ao povo a resistência armada, o recurso ao Smtih Wesson, contra as medidas
prophylaticas consignadas no projecto de lei ,
que estamos deliberando.
O SR. BARBOSA LIMA— Quando forem a
qualquer lar arrancar um de seus membros ;
e arrastal-o para um hospital, onde morrerá pela extirpação do ganglios.
O SR. MELLO MATTOS — Disso absolutamente a reforma não cogita; em um dos
discursos que proferi aqui, discutindo o as-

sumpto, fiz ver que o antigo processo da extirpação ganglios no tratamento da peste
ostiva condomnado o substituído pela vaecina e pelo soro, que tem dado resultados
magníficos.
Sr. Presidente, os apertos do período
parlamentar que atravessamos não toleram
sinão debates muito rastrictos, que não façam desperdícios de tempo, e, por isso, tenho
forçosamente que cingir as minhas respostas
uos assumptos do projecto que o meu nobre
collega foi o único a aventar, deixando sem
resposta os já discutidos em que S; Ex. insiste
Criticando o projecto na parte relativa á
prophylaxia das moléstias contagiosas, o
nobre Deputado extranliou que se não houvesse cogitado de hospitaes para isolamento
dos tuberculosos e syphiliticos.
Sr. Presidente, V. Ex. sabe que o isolamento compulsório ó feito, em regra, segundo um principio medico o um principio
económico.
Segundo o principio medico só se isolam
os doentes de moléstias que ordinariamente
tomam a forma epidemica, como a peste.a
varíola, a febre amarella, otc., caso em que
não está a tuberculosa...
O SR. BARBOSA LniA~Não é epidemia ?
O SR. MELLO MATTOS—E' contagiosa,mas
não soe tomar a forma epidemica.
O que se usa para a tuberculose • são os
.sanatórios e não os hospitaes de isolamento
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compulsório; isso porque, sondo a tuberculose uma moléstia do tratamento longo,
não haveria finanças que aguentassem, noin
numero do hospitaes que comportassem a
quantidade extraordinária de tuberculosos que
existem om todas as partos do mundo. E eis,
ahi o principio económico a quo me referi.
O SR. BARBOSA LIMA — A tuberculose,
aberta osíá incluida no numero das moléstias de notificação compulsória pela lei
franceza do 1902...
O SR. MELLO MATTOS — E' uma excepção.
Senhores, o isolamento compulsório não
está adoptado em outro paiz nenhum para
os casos de tuberculose e syphilis.
Na prophylaxia da tuberculose não se tem
aconselhado o isolamento compulsório, porque é esta uma moléstia de marcha longa e (
de cura extremamente demorada, do modo
que, na pratica, o isolamento seria impôs-sivel, porque, uma vez internado o tuberculoso, elle só poderia abandonar o hospital
no fim de muitos mezas ou annos. E, como
o numero de tuberculosos é enorme em todas as cidades, seria necessário um grande
numero de hospitaes, que acarretariam dês-,
pezas fabulosas. E, como o tuderculoso, desde
que seja educado no ponto do vista prophy-.
láctico, pôde deixar de ser perigoso para a.,
communidado, substituiu-se o isolamento
definitivo de taes doentes pelo internamento
temporário nos sanatórios, onde, a par de

um repouso muito favorável ao doente,
proporciona-se-lhe a necessária educação
prophylactica, de modo que ao sahir de um
sanatório os tuberculosos podem dnixar de ser
perigosos para aquelles com que convivem.
A syphilis está nas mesmas condições.
O syphilitico pôde sor um perigo para a
communidado durante largos arinos, e o
isolamento dolles seria também um problema insolúvel na pvatica. A prophylaxía da syphylis não é baseada no isolamento, mas sim na educação hygienica do
povo e na regulamentação e fiscalização medica da prostituição; mas esta escapa ao
plano da reforma.
A lei não pôde abranger tudo, õ preciso
recorrer a outros moios.
A educação liygienici é um recurso de
saneamento dos povos mais fecundo que as
próprias leis sanitárias; sem aquella estas
PJUCO valem, mas uma lei severa é indispensável.
A educação hygienica tornará a lei mais
efflcaz e útil ; mas essa educação S9 fará
('ompletamente pela collaboração dos poderes
públicos e dos propagandistas de todas as
classes, que alliados encontrarão meios de
vencer o individualismo sanitário feroz e
bárbaro, todos os embaraços e resistências
oppostos á boa causa.
Não basta decretar uma lei de protecção á
sau<Ie publica, é ainda preciso mover e sus-

l

— 172 —

tentar uma vigorosa campanha de propaganda scientiflca, do devotamento humanitário, de fiai observância da lei, para que
seja coroada de êxito a obra de solidariedade
sanitária contra a mortalidade evitável.
O successj não depende só da acção penal,
nem só da justiça sanitária, nem só da
Directoria Geral de Saúde Publica, nem sói
da administração dos Governos ; ó também j
precisa a collaboração das associações eeien-j
tiflcas e caritativas, dos médicos em geral,j
dos chefes de família, de todos os bem intencionados, emfim, para que o povo seja per-/
suadido e se eduque na pratica dos preceitos!
hygienicos.
O apoio desses bons elementos de opinião]
não tem faltado, felizmente, ao meu projecto j
de reforma, com excepções raras, que la-j
mento, pois fora de desejar que a hygienei
não servisse de objecto para controvérsias
de partidos políticos, para lutas de sec
rismo philosophico, para fomentar dissentimentos ambiciosos ou despeitados entre
classes sociaes.
O SR. BARHOSA LIMA — Ninguém aqui
tem feito taes explorações.
O SR. BRICIO FILHO — Os deputados estão
no seu direito divergindo de V. Ex.
O SR. MELLO MATTOS — E' de tom;ir-se(
o conselho de um publicista, que diz ser «
hygiene própria para reunir num esforço]
commum e sob a mesma bandeira, os colla-
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boradores de todas as origens e de todas
as crenças, os cooperadores os mais divididos
na política e na philosophia ; ella é digna,
como a educação e como a assistência, como
a previdência e a mutualidade, de servir
de logar de encontro e terreno neutro a
todos a que animam a paixão do bem publico
o amor da pátria e da humanidade. (Apoiados.
Muito bem.) Uma economia de vidas humanas vale bem o sacriflcio dos preconceitos
de escolas e desse egoísmo extremado e cego,
que em todos os paize? abrigam-se por
trás de escrúpulos mal entendidos e pretextos inadmissíveis. (Apartes diversos dós
Srs. Barbosa Lima, Brido Filho r. outros ).
O nobre Deputado Sr. Barbosa Lima foi
portador de duas representações de médicos
contra o projecto, uma assignada por módicos homospathas, outra assignada por médicos allopathas, mas o numero das assignaturas é tão insignificante, que não chega
a 12...!
O SR. BARBOSA LIMA — Kntão a sciencia
apura-se pula quantidade dos adeptos?
O SR. MELLO MATTOS—Não é questão dei
quantidade; o meu argumento prova que a
impressão causada na classe médica não é
tão desagradável como se quer fazer crer,
como V. Ex. e os que assignaram a representação pretenderam convencer.
As duas representações estiveram expostas para tomar assignaturas durante muito
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tompo o o numoro do módicos que acudiram ao appcllo foi diminuto.
Repare-se na quantidade enorme de médicos qu3 habitam esta cidade^ pondere-se
que para a subscripção desses protestos foi
feita chamada pela imprensa, e coucluir-seha cornmigo, que os taos protestos nada valem como representação dos sentimentos e
das opiniões da classe medica desta Capital.
Encaradas pelo seu aspecto jurídico, a* representações de que foi órgão o nobre Deputado, também não têm valor e as opiniões
nollas emittidas já foram aqui analysadas e
refutadas.
Sob outro ponto de vista me occuparei dos
discursos de S. Ex.: ô naquelle que sã liga
ás emendas que apresentou ao projecto.
Tomarei conta em primeiro logar da
emenda de S. Ex. quo manda indemnizar os
estragos causados na propriedade pelas desinfecções.
Os estragos inevitáveis das desinfecções não
os tão naquellos casos em que o direito manda
indemnizar.
O damno causado pelos desinfecções, como
consequência natural e fatal dos ingredientes empregados, não é daquelles que o di- j
reiío manda indemnizar: está incluído entre
os prejuízos e damnos causados por necessi- j
dade publica.
O SR. GURMANO HASSLOCIIER — Apoiado, e •
nenhum theorista sustonta o contrario.
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O SR. MELLO MATTOS— Justamente : p tio
monos os autores mais acreditados, estão do
roeu lado.
O SR. BARBOSA LIMA—O mou autor 6 o
§ 17 do avt. 72 da Constituição.
O SR. MELLO MATTOS—Não é o caso : ali i,
trata-so de desapropriação e a desapropriação
ó acto que o Governo pratica em virtude de
seu direito de gestão, acto em que elle fica
cornpletamente igual ao particular; e, portanto, tirando ao domínio privado uma propriedade que passa ao seu próprio domínio,
é obrigado a indemnizar. (Sá vários apartes.)
O avt. 72, § 17.da Constituição não indica a
responsabilidade do Estado paios damnos
provenientes da desinfecção.
O que íilli .se diz ó que a propriedade (;
mantida em toda a sua plenitude, salvo a
desapropriação por necessidade ou utilidade
publica.
Mas só ha desapropriação quando o Estado
lança mão da propriedade particular e a
toma para si.istoé, quando o objecto passa do
domínio privado do particular para o domínio privado do Estado, havendo, pois, uma
verdadeira transmissão de propriedade aconselhada pela necessidade publica. Este acto,
embora aconselhado pela necessidade publica,
tem o característico de um acto de gestão e o
Estado apossando-se da propriedade particular não pôde deixar de indemnizai-a como
si fosse outro particular.
8621

8
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O conjuncto, porém,das medidas adoptada s
pela administração publica para impedir a
invasão de uma epidemia é um verdadeiro
acto de império,dictado pelas supremas necessidades publicas e tendo como fundamento a
salvação da vida dos cidadãos.
O SR. GERMANO HASSLOCIIER— Apoiado.
Giorgi desenvolve bom osta doutrina.
O SR. MELLO MATTOS— Si, pois, no exercicio dessa funcção, o Estado damniflca a propriedade particular, não é obrigado a indemnizar o proprietário sinão no caso provado de
ter havido culpa ou dolo. imperícia, excesso
ou violência. A propriedade não passa do particular para o Estado, fica nas mãos daquelle;
si foi damnificada, também o particular
como cidadão aproveitou das vantagens da
desinfecção, que foi ordenada p'i,ra afastar
uma epidemia. E' uma das naturaes limitações do direito de propriedade.
Ninguém já se lombi-ou de exigir do Estado
indemnização dos estragos causados nos prédios pelo corpo de bombeiros c jm a extincção
de incêndios.
São de meditar as seguintes palavras do
notável Garelli delia Morea, professor da
Universidade de Turim, no seu Diritto Aminis
trativo Italiano, 7" ediçãopag. 242—« A limitação das faculdadespor necessidade da coexistência dos homens om communhao social traduz-se, om relação a esta matéria, na seguinte
formula : a liberdade e a propriedade de cada

cidadão cessam no ponto em que começa um
perigo real para a salvação dos outros cidadãos, a qual é um elemento essencial da mais
sagrada das propriedades, isto O, a da pessoa.»
Cooley, enumerando os poderes de policia
dos Estados, relativamente ás medidas sanitárias, diz «que os regulamentos quarentenarios e as leis sanitárias de qualquer espécie explicam-se facilmente por si mesmas, e
podem chegar até o extremo de ordenar a
destruição da propriedade particular, quando
infeccionada pur moléstias ou se torne perigosa por qualquer outro motivo. To.es regulamentações teem geralmente passado indiscutidas. » Isto le-se na obra Constitutional
Limitalions, 6a edição, pag. 920. E na noti
3a a esta mesma pagina, cita Cooley varias
decisões de tribunaes americanos, a tal
respeito, entre as quaes uma em que se
diz que « a desinfecção de todos os trapos
importados pode ser ordenada d custa do
carregador .fEntretanto a Constituição americana diz nas
emendas 51 e 14a que, nem a União, nem os
Estados podem se apropriar da propriedade
particular sem indemnização; apezar disso,
porém, os tribunaes americanos não viram
obstáculo na Constituição para assim decidirem.
No nosso paiz essa thooria já é lei de
vigor antigo, ainda não revogada, sempre
tendo sido reconhecido ás autoridades sani-
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tarias, não só o direito do fazer desinfecções
sem obrigação de indemnizar o& naturaes e
inevitáveis damuos causados pela acção própria do desinfectante, como até o direito «lê
ordenar obras de limpeza e saneamento dos
prédios e realizal-as á custa do proprietário
que, notificado, se recuse a fazel-as.
Relativamente á demolição de casas onde
residem proletários, o meu nobre collega pelo
Rio Grande do Sul sahiu-se com uma tlieoria
original e repugnante aos princípios de direito. E' fora de duvida que o Estado indemnizará ao morador da casa demolida, si este for
* o proprietário delia, mas nenhuma regra
juridica obriga, nem pôde obrigar o Estado a
dar moradia gratuita aos cidadãos que hajam
de ser desalojados da seus domicílios por
motivo de saúde publica ou qualquer outro.
O SR. BARBOSA LIMA—Eu não diss;; positivamente isso que V. Ex. me attribue.
O SR. MELLO MATTOS—listou respondendo
a um dos discursos (creio que o segundo) de
V. Ex.
O SR. BARBOSA LIMA — Não está nesses
termos.
O SR. MELLO MATTOS—O Estado age por
interesse publico.
O SR. BARBOSA LIMA—O Estado intervém,
pondo milhares de proletários, da noite
para o dia, na rua e naturalmente deve estabelecar providencias para que elles tenham
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moradia. Ao menos favorecer a edificação
de prédios baratos e salubres. Em tuda a
parte anima-se a construcção de habitações
para os pobres, para os proletários.
O SR. MELLO MATTOS — No discurso proferido por V. Ex. a proposição que estou criticando foi pronunciada, e as explicações que
V. Ex. dá a respeito do pensamento que teve
naquella occasião não excluem as objecções
que estou fazendo.
O Estado absolutamente não ostá na obrigação de construir moradias para esses proletários .
O SR. BARBOSA LIMA — Mas está no direito de pôr na rua milhares de pessoas? !
O SR. MELLO MATTOS—V. Ex. figura uma
hypothose irrealizável.
O SR . BARBOSA LIMA—São dezenas de milhares de casos.
O SR. MELLO MATTOS—Sejam quantos forom os casos, o ponto de vist* jurídico é o
mesmo.
O SR. BARBOSA LIMA—Sejam quantos forem os casos ? !
O SR. MELLO MATTOS—E' uma questão de
direito; não é questão de algarismos.
O SR. BARBOSA LIMA—O Estado não tein
direito de fazei1 isso.
O SR. MELLO MATTOS—Não tem obrigação
de fazer o que V. Kx. julga ; é um caso de
saúde publica, são necessárias demolições
de prédios, ellas hão de ser feitas, e o Estado
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não tem obrigação de construir moradias
para ninguém, seja pobre ou seja rico. Isto
de riqueza ou pobreza, como o numero
dos desalojados, 6 uma questão indiíferente
e estranha ao ponto de direito que se discute.
A nossa Constituição Federal não impõe ao Estado o dever de fornecer casa
aos moradores das insalubres, que forem
intardictadas ou demolidas ; nem ha principio jurídico de onde se possa tirar essa
conclusão; e é pena que o nobre Deputado
não se tenha dignado dizer em que preceito
de direito constitucional ou civil basêa a sua
exigência.
O SR. BARBOSA. LIMA — Vou satisfazol-o.
Peço a palavra.
O SR. MELLO MATTOS — O Estado presta
bom serviço aos proletários dando cabo das
habitações insalubres, em que elles se detinham, apinhados, sem luz, sem ar, sem commodos; e este serviço torna-se maior obrigando o Estado os proprietários a substituil-os por edificações hygienicas.
A insalubridade da habitação é uma ameaça
constante de apparecimcnto de moléstias
contagiosas, além de outras, ó um elemento
preparatório para a receptividade dos germens mórbidos, é uma das causas mais fre quentes da propagação e da perduração de
moléstias evitáveis por meio da hygiene : é,
pois, um verdadeiro perigo publico.

O Estado nãe pôde deixar de intervir para
acabar com esses focos de epidemias ; mas
elle não tem obrigação de fornecer moradas
aos operários despejados ; apenas tem o dever de providenciar para que os proprietários não construam habitações que sujeitem
os seus inquilinos a serem postos fora delias
em nome da hygiene.
O SR. BARBOSA LIMA dá um aparte.
O SR. MELLO MATTOS — As outras emendas
do nobre Deputado parecem-me sufflciontemente combatidas no parecer da illustrada Commissão de Saúdo Publica, e por
isso não tratarei delias; sou, porém, obrigado a me conservar ainda na tribuna,
para analysar emendas do outros Duputados.
O SR. BARBOSA LIMA — Isso prova que a
discussão foi encerrada antes de tempo, que
a, rolha foi prejudicial.
UM SR. DEPUTADO -- Antes quereríamos
ouvir a V. Ex. sobre o accordo com os positivistas.
O SK. MELLO MATTOS—Sr. Presidente, sou
interpellado a respeito do aceordo, que confessei ter feito, com a bancada do Rio
Grande do Sul e com outros dignos coilegas, relativamente á obrigatoriedade da
vaccinação e revaccinação e quanto ao
modo de ser feito o isolamento hospitalar.
Já tenho dado varias explicações a respoito deste assumpto ; não me furtarei, porôm, a fazel-o ainda uma vez.
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Não posso soffrer censura por ter eliminado
do projecto o dispositivo concernente á
obrigatoriedade da vaccinação e revaccinação, porque estava no meu direito como
autor do projecto ; aos meus nobres collegas, partidários intransigentes da obrigatoricdado, assistia o direito de apresentarem
uma emenda conservadora dessa disposição;
si não a oífereceram, si -ipprovaram o meu
substitutivo, a culpa não <5 minha.
Também sou partidário da vaccinação e
revaccinação obrigatórias, mas transigi com
os adversários, porque, sendo elles em numero de 32, poderiam impedir a passagem
do projecto, jã usando do seu dh-eito de discussão, já deixando de concorrer par;i completar o numcrn regimental necessário para
as votações ; cedendo-lhes, eu consegui accelerar a marcha do projecto, que contém
medidas muito mais importantes e mais
urgentss que a obrigatoriedade da vaccinação e revaccinação.
Si a Camará não está por este convénio,
proceda como achar melhor, porém não se
contesteo direito de tereu feito o qucfiz.pois,
nenhum Deputado, como nenhuma bancada.
('• prohibido de promover e effectuar combinações como a em questão.
O facto de ter a Camará votado a obrigatoriedade em 2'1 discussão, só me imporia o
dover de conservar essa meilila no projecto,
si eu fosse redactor offlcial delle ou membro

do commissão incumbido de dar redacção ás
deliberações da Camará.
Quanto ao isolamento hospitalar, foi vencido em 2a discussão que ninguém contra sua
vontade seria internado em hospital ou separado da sua família, o que importava emprohibir absolutamente o isolamento hospitalar.
Neste particular a matéria do substitutivo é melhor que a regra approvada em 2a
discussão por proposta do nobra Deputado
S:'. Barbosa Lima.
O preceito agora proposto por mim satisfaz as condições scientificas da prophylaxia,
do tratamento das moléstias infectuosas e
attende ás exigências da liberdade individual e dos sentimentos de famiíia; ao passo
que a emenda approvada em 2a discussão
tornaria infructiferos os esforços das autoridades administrativas pira evitar a propagação das moléstias contagiosas.
E o novo dispositivo está de accordo com
as praticas aqui adoptadas, combina com o
modo pelo qual ô feito o isolamento actualmente.
Das moléstias infectuosas de notificação
compulsória fazem-se actualmente o isolamento para a peste, varíola o febre amarella.
Peste—Os doentes pcstosos são todos isolados,sejam quaes forem as condições do domicilio do enfermo e qualquer que soja sua posição social, e esse procedimento é posto em
pratica, não só para salvaguarda da saúde
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publica, como, sobretudo, em beneficio do
próprio doente. Com effeito, o tratamento
do pestoso é todo especial o especifico o sua
eficácia é ern grande parte dependente do
modo pelo qual é elle feito e, sobretudo, da
opportunidade de sua applicação. Ora, somente no hospital encontram- se todas as
condições necessárias para o referido tratamento, soro e pessoal especializado no tratamento e perfeitamente conhecedor da moléstia, podendo avaliar com porfeito conhecimento de causa da opportunidade da intervenção . O tratamento consiste em injecções
ondo-venosas ou intra-piritoneaes, cuja technica requer certos conhecimentos especiaes.
Assim, ha máxima vantagem para o doente
em sua remoção para o hospital, onde, a par
de todo o conforto e carinho que todos ima
você attestam, ha os recursos de therapeutica
especial, de que se veriam privados no
tratamento em domicilio.
Accresce que o doente pôde sempre ser
acompanhado pelas pessoas da família, tendo
havido casos em que toda uma familia tem
sido removida para acompanhar um enfermo.
Varíola—São removidos todos os doentes
cujos domicílios não se prestam a uni perfeito
isolamento. No caso contrario, isto é, quando o isolamento domiciliai' é possível, é elle
admiítido. Porque não ha tratamento especial para a varíola, como o ha para a poste
a remoção só ó feita como medida hygienica,

— 180 —

si bem que, principalmente nas classes pobres, os doentes sempre tenham a lucrar
com o tratamento que lhes é dispensado no
hospital, sobretudo com a facilidade que ha
neste para a balnootherapia, que sempre 6
difflcil em domicilio.
l-ebre amarelln—Actualmente a Diroctoria
de Saúdo Publica só removo os amarollontos
para o hospital quando absolutamente o
isolamento não pôde ser feito em domicilio,
o que se observa por assim dizer quasi que
exclusivamente nas estalagens, tendo-se isolado doentes até em pensões e outras casas
de habitação collectiva, som que nisso
haja prejuízo para a saúde publica.
Esta subentendido que, não só para a varíola como paru. a febre amarella, a diroctoria consente que o doente seja acompanhado
por pessoa de sua familia.
E são estas as explicações, que tenho s» dar
com relação ao interpellado accordo. (Pausa:)
Sr. Presidente, vou proseguir na justificação do meu substitutivo.
Um dos pontos em que o substitutivo diverge
do projecto é na reorganização dos serviços
do Instituto Sorotherapico, que pelo novo
feitio é obrigado a preparar, para fornecer
aos Estados e Municípios, todos os soros therapeuticos e vaccinas preventivas.
Combatendo esse plano de reorganização, o
nobre Deputado Sr. Bricio Pilho apresentou
uma emenda prohibindo a preparação da
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vaccina anti-variolica no Instituto do Man-'
guinhos, e outra determinando que o Insti- j
tuto Vaccinico do Districto Federal forneçaíl
vaecina anti-variolica a todos os Estados da ;
Republica ; e a maioria da Commissão do
Saúde Publica deu parecer favorável a essas
duas emendas.
Sr. Presidente, pareco-me que essas duas •
emendas não devem ser approvadas, apezar j
do parecevfavorável da Commissão de Saudei
Publica.
Em primeiro logar, ê de estranhar que um ,
instituto de natureza particular, como o do j
barão do Pedro Affonso, seja compellid», poli
uma lei geral, a fornecer vaccina a todo o
paiz.
O SR. BRICIO FILHO—Nem essa emenda,
V. Ex. quer que passe 1 l
O SR. CORRÊA DUTRA—O instituto não ô;
de natureza particular, é municipal.
O SR. MELLO MATTOS—Tom contracto COE
a Municipalidade para o fornecimento da
vaccina, mas não <5 Instituto Municipal ;tonhfl
aqui o contracto, que publicarei.
(Trocar.i-se muitos apartts.)
Senhores, attonda-se a isto: — só para pr
parar vaccina anti-variolica, esse Instituí
tem 86:000 J, pajros o aluguel do casa o impostotí, como o predial e o de p;mna de agua
aluguol de cocheiras, etc.; entretanto,;
quando proponho 120:090$ para o Institutos'
de Manguinhos, levanta-se enorme clamor
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Pergunto á Camará si 88:000$ só pira o
preparo da vaccina anti-variolica estão em
proporção com 120:000$ pára o preparo do
todas as espécie * do vaccinas.
O SR. BARBOSA LIMA — Dá licença para
um aparte ? Não é exacto o que se tem affirmadí> por parte do Sr. barão de Pedro
AíTonso, isto é, que S. Ex. tenha fornocido
vaccina para todos os Estados. Em Pernambucj se prepara vaccina tão boa como a
melhor que ahi 33 elabo:-a.
UM SR. DEPUTADO — Mas elle disse que
íbrneceu a Pernambuco. (Trocam-f c muitos
outros apartes.)
O SR. MELLO MATTOS — Argumentou-se,
Sr. Presidente, que havia inconveniente e
perigo em preparar a vaccina anti-variolica
com as outras espécies de vaccina ; mas, isto
é um temor infundado.
Ha realmente quem combata como perigosa a preparação de diversas vaccinas em.
um só e mesmo laboratório bacteriológico; e
entre esses se nomeia o provecto clinico Dr.
barão de Pedro Allon^o, que veiu trazer a
esta Camará os seus receios, por meio do
uma exposição oral ante a Commissão de
Saúdo Publica; comquanto ji mo tenha
occupado desta questão em anterior discurso, agora sou forçado a tornar a ella,
porque o illustre barão me contestou, em
uma local publicada no Jornal do Commercio, de l de novembro próximo findo e por-
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que a Commissão de Saúde Publica adoptou
em parte as suas allegações.
Disse o meu proficiente contendor que «a
creação de um serviço novo para a cultura
da vaceina animal contra a varíola, em
Manguinhos, fora dos centros populosos e de
concomittancia com outras vaccinas.como a
da poste o a do carbúnculo, o que seria um
perigo para a saúdo publica, só serviria
para onerar inutilmente os cofres públicos e
desorganizar o quo já está organizado» ; e
acorescenta «quer as vaccinas da poste e
seu soro, quer as do carbúnculo, precisam
da cultura dos micróbios dessas terríveis
moléstias para inicio dos seus trabilhos o
para sua continuação, o um pequeno descuido qualquer podo dar logar á exposição
aos insectos ou aos roodoros do elementos
mórbidos p^rigosissimos, que podem contaminar o,.; vitollos em trabalhos de cultura da
vaceina da varíola; e esta, transmittida aos
indivíduos, tornar-su causa do desastrosas
consequências».
E concluo por estes termos o eminente ci- :.
rurgiãoe professor jubila Io da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro :
«Está presente ainda na memória da classe
medica o desastre havido no laboratório de
Vienna, oin que, por descuido, morreram de
peste o Dr. Miiller e o servente do labora- :-t
torio, tendo havido no momento 'receio da
expansão da epidemia pela cidade, para o '

que foram tomadas medidas de precaução
muita enérgicas.
Em outro labDratorio, um coelho injectado
de peste, morrou com a cabeça junto á grado
da gaiola, de moio que um rato pondo
roer-lhe a orelha durante a noite. Este accidente dou pouco depois logar á apparição
de numerosos casos de peste nos moradores
da rua que estavam próximos ao laboratório,
o dahi a epidemia só estendeu a toda a rua.»
Sr. Presidente, não sou lente jubilado de
medicina, nem cirurgião notável, sou simples
advogado mas, para se mostrar os conhecimentos que revelei no meu anterior discurso,
a respeito do modo do preparar as vaccinas
em questão, não ó preciso ser o que <"• o illustre Sr. Barão de Pedro Affonso, nem ser
medico, nem ter extraordinária competência;
basta ter feito uma visita a Manguinhos, o
ter lido algum expositor desta matéria,
como, por exemplo: Besson, Technique Ractériologique ; Nicole, Précis de Bactòorologie ;
Chamberland, La Vaccination C/iarbonneuse ;
Straus, Lê Charbon.
Esta aprendizagem qualquer Deputado estudioso pôde fazer, de sorto que se habilita
a fallar com conhecimento de causa.
Ora, como eu estudei, li e vi, atrevo-me a
oppor contestação ao bem afamado mestre,
para o que lhe peço vénia e condescendência.
Absolutamente não ha o minimo perigo
em preparar-se em um mesmo instituto, si-

II
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multaneamente, vaccinas o soros pestosos e
carbunculosos conjunctamente com a raceina
anti-variolica.
O facto da existência de eu 11 uvas de
carbúnculo, diphtoria, cholera, tuberculose,
peste, etc. em um laboratório, não constitue
contra-indicação para o preparo nesse laboratório de vaccina anti-variolica. Todos os
laboratórios de bacteriologia tom coílecções
de culturas desses micróbios, e funcoionam
sem p3i'igo em qualquer ponto, mesmo em
um cantro populoso.
O SR. CORRÊA DUTRA — O Sr. Barão d:'
Pedro Affonso é bom conhecodor do assumpto
e fundou <> Instituto om Manguinhos porque
tinha boas razões para isso.
O SR. MELLO MATTOS — Essas culturas são
conservadas em vidros fechados ao abrigo de
qualquer insecto e desde que se dê ura accidente (fractura de um dos recipientes, etc.)
lia recursos promptos de desinfecção que
annullam immcdiatamente o perigo.
O facto que s? pa«sou com o Dr. Miiller,
referente á pests, que foi de novo observada
em Cracovia, o ultimamente em Berlim,
nada prova na demonstração da these que se
procura defender , isto é, perigo de preparo
da vaccina anti-variolica era um laboratório
de bacteriologia; vem apenas demonstrar
que, quando não ha cuidados em um laboratório, podem os imprudentes ser victimas
da própria imprudência . Não foi só com a

peste que o facto se deu: o mesmo foi observado em relação ao mormo, de que foi
victima Pratapogoff, o mesmo se observa
com os cirurgiões que operam om campo
inflccionado sem as necessárias precauções, e
mesmo com os médicos que não tomam as
necessárias cautelas com os doentes de moléstias suspeitas ; o não pequeno tom sido
o numero das victimas daquolles que não se
cercam das medidas aconselhadas pela seiencia.
O SR. BARBOSA LIMA—E' verdade, até
proflssionaes notabilissimos tom incorrido
nessas culpas.
O SR. MBLLO MATTOS — Si se fosse argumentar á maneira do Dr. Pedro Affonso, me"
lhor seria fechar as portas dos laboratórios.
Mas, supponhamos mesmo que no laboratório de peste do Instituto de Manguinhos
reinasse o maior desleixo (o que S. Ex. sabe
não ser exacto, pois ha o máximo cuidado,
estando os animaes injectados com peste
conservados em gaiolas de vidro em um
bioterio, fora do laboratório e protegido por
meio de telas do arame contra os insectos);
supponhamos que o laboratório fosse um
foco de peste onde os ratos se inflccionassem
e morressem ás centenas: apezar dissso, não
haveria perigo, porque, como eu já disse, o
vitello é muito pouco sensível a peste, como
o demonstrou a commissão allemã que foi a
índia estudar a peste.
8021
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em um laboratório em que se
manipulam as culturas de peste, em que só
conhece perfeitamente a pesto experimental,
esta seria rapidamente reconhecida polo pessoal que tivesse de preparar a vaccina.I sto na
hypothese do vitello adquirir a peste: o
que não se da na pratica.
Quanto ao perigo proveniente da possibidade de contrahirom carbúnculo os vitellos
vacciniferos, já fiz ver, no meu anterior
discurso, que é imaginário:—a vaccina anticarbunculosa mais forte, injectada mesmo
em dose elevada, não deve matar o vitello ;
portanto, si houvesse al?um perverso que
injectasse propositalmente uma dose relativamente grande, o vitello não contrahiria o
carbúnculo. Imagine-se agora que dose de
germens carbuneulosos pode carregar em
suas patas um mosquito, uma mosca, ou
qualquer outro insecto que pousar em um
animal injectado, e facilmente se concluirá
que o insecto nunca poderá ser vehiculo de
contaminação dos vitellos vacciniferos que
se acharem no mesmo estabelecimento em
que se cultivo a vaccina anti-carbunculosa.
As vaccinas anti-carbunculosas são constituídas por culturas de raças microbianas
obtidas por attenuações diversas do bacillo
do carbúnculo — bacilhts anthracis.
O SR. CORRÊA. DUTRA — Poroccasião da
pinmeira cultura do micróbio, os perigos são
enormes.

O SR. MELLO MATTOS — No Instituto de
Manguinhos não se faz a cultura primaria
do bacillo, emprogam-se sementes microbianas importadas da Europa.
As raças empregadas para vaccinações são
de virulência diminuta, de tal modo que o
bacillo do carbúnculo se acha transformado
em micróbio innocente, que injectado em
animacs não produz moléstia alguma ; e essa
innocuidade não ó alterada, não se perde
com as renovações de culturas : todas as sementeiras reproduzirão o typo fixado, darão
micróbio com o mesmo grão de virulência.
Assim é que no Instituto Pasteur.de Paris, as
vaccinas carbunculosas são provenientes
ainda das attenuações feitas por Pasteur.
O processo seguido em Manguinhos consisto em fazer sementeiras em frascos de
vidros fechados, ao abrigo das poeiras e
micróbios do ar, onde em hypothese alguma
pôde penetrar qualquer insecto.
Todavia, mesmo que se tenha de preparar
culturas de material proveniente de um animal morto de carbúnculo experimental, não
ha nisso o menor perigo, porque os animaes
injectados são conservados ao abrigo dos
insectos em grandes bocaes do vidro, com a
abertura fechada por uma tola do arame de
malhas finas.
Mas, si pudesse haver perigo de contaminação dos vitellos productores da vaccina
anti-variolica pelo carbúnculo, pelo simples
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lacto de fazerem-se culturas e injecções de
animaos com carbúnculo, então não haveria
mais laboratórios, porque o perigo começaria
para os próprios bactoriologistas, quo, sendo
sensíveis ao carbúnculo,contraliil-o-liiam com
muito mais facilidade que os animaos existentes no laboratório, como bezerros e
outros.
Comtudo, suppondo mesmo que no Instituto
de Manguinhos houvesse o maior desleixo,
que as culturas da vacciaa anti-carbunculosa
inundassem os assoalhos, que fossem ellas
besuntadas nos bezerros, misturadas mesmo
com a vaccina anti-variolica, nada disso traria prejuizo, porquanto as culturas de vaccinas anti-carbunculosas são innocuas tanto
para o bezerro como para o homem.
Esses factos, porém, nunca poder-se-hão dar
em Mauguinhos, que tom um passado do que
se honra e um nome que á custa de esforço
e trabalho tem-so tornado respeitado, não
só aqui como no estrangeiro; e, si no espirito da Camará restar algum laivo de duvida,
que olla faça o que ou fiz, indo verificar de
visu como se trabalha alli, e terá então a
absoluta convicção de que o receio do apregoado perigo do preparo simultâneo de vaccinas não tem razão de ser.
Suppondo mesmo, o que nunca se poderia
realizar, que a contaminação do vitello fosso
possivel pelo carbúnculo, pela peste ou por
outra qualquer espécie microbiana, isso de
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nada constituiria perigo, porque toda a
vaccina anti-variolica, num laboratório de
preparo de vaccina animal, deve antes de
ser entregue ao publico ser examinada sob o
ponto de vista bacteriológico.
O SR. BARBOSA LIMA—Deve ser; mas será ?
O SR. MELLO MATTOS—E' o que se faz em
Buenos Aires e em S. Paulo, para não ir
muito longe.
Os receios, portanto, são inteiramente infundados.
O preparo da vaccina anti-variolica em
Manguinhos ou em outro qualquor estabelecimento de Rio de Janeiro traria graves
perigos, não para a saúde publica mas...
para o monopólio de que é contractante o
eminente Sr. Dr. Barão de Pedro Affonso.
Esse monopólio não tem razão de ser, é
absurdo. Comprehende-se que se permitia
ao Instituo Vaccinico continuar a preparar e
distribuir vaccina anti-variolica, mas não se
comprehende a prohibição de igual faculdade
a um estabelecimento federal, completamonte dotado para o serviço.
A isto accresce que o estabelecimento do
Sr. Barão de Pedro Affonso é particular»
apenas subordinado á administração municipal, e, portanto, o Congresso Nacional não
pôde obrigal-o a prestar serviços aos Estados.
O SR. CORRÊA DUTRA — E' municipal e
tem subvenção federal, votada pela Camará
esto anno, no Orçamento do Interior.
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O SR. MELLO MATTOS — O laboratório
vaccinogenico Peiro AíTonso foi posto ás
ordens da Municipalidade por força de um
contracto, quo farei acompanhar a meu discurso na sua integra, e do qual darei uma
synthese á Camará.
O Instituto funcciona em uma casa de propriedade do Sr. barão de Pedro Affonso e o
estábulo dos vitellos em outrji casa também
de sua propriedade.
A Municipalidade paga mensalmente ao
contractante as seguintes verbas:
Subvenção pela vaccina animal.. l: 500$000
Dita pslo soro Roux
7õO$000
Vencimentos ao sub-director....
600$000
Gratificação ao mesmo
100$000
Vencimentos de três commissarios vaccinadores, a 600$
l: 800$000
Gratificação a quatro auxiliares,
a 100$
400$000
Salários de dous serventes, a
150$
300$000
5:450$000
Além disso, annualmente:
Agua, gaz e expediente
1:920$000
Imposto predial do prédio da rua
do Cattete n. 197
720$000
2:640$000
A importância annual de todas as verbas
ô 68:040$, não foliando em certas despozas
extraordinárias.

— 197 —
Addicioae-se a este orçamento a subvenção
íederal de 18:000$000, e ahi temos a somma
de S(i:OOOsOOO » a que mo referi.
Entretanto, os serviços do Instituto, Sorotherapico, que são muito mais numerosos e
importantes, ficam relativamente mais baratos.
Sr. Presidente, j;i que estou me occupando
do Instituto Sorotherapico, vou responder ao
nobre Deputado Sr. Bricio Filho, justificando
a necessidade da verba do 120:000$ para
Manguinhos, proposta no projecto.
O Instituto de Manguinhos foi fundado para
o preparo do soro anti-postoso. Foi installado numa velha casa som as condições necessárias para um laboratório, e as installayões fjitas foram as mais rudimentares
possíveis, attenta a necessidade que havia
em proceder-se com a máxima economia.
Os trabalhos, no inicio, consistiram exclusivamente em preparo do soro anti-pestoso e
da vaccina.
O numero do animaes preparados era limitado, apenas 5 forneciam soro. Para
esto fim a verba de 00:000$ era sufflciente.
Hoje, poróm, o Instituto dilatou seu circulo do acção e procura estondel-o ainda :
o numero de cavallos para o fornecimento do
soro anti-pastoso é o dobro; existem, além
disso, cavallos quo estão sendo immunizados
para o preparo do soro anti-diphterico o
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outros. O Instituto prepara ainda a tuberculinaevaccina anti-carbunculosa.
A despeza, portanto, só com a alimentação
o trato dos animaes augmentou considera velmento. As cocheiras existentes tornaram-so
insufficientes, é necessário augmentar o numoro de baias. Além disso, o material carecn
de ser augmentado e constantemento renovado para acudir a estas novas exigências
do serviço.
De accordo com a exposição de motivos dirigida pelo Sr. Presidente da Republica ao
Congresso vê-se que, além do preparo dos
soros, o Instituto propõe-se ao preparo de
todas as vaccinas, ao tratamento anti-rabico,
ao preparo de fermentos para industrias, ao
ensino da bacteriologia e parasitologia, e ao
estudo das moléstias infectuosas e tropicaes.
Para realizar este dosideratum, mister se
torna augmentar o numero de laboratórios,
fazer no vás construcções, adquirir mais material, estabelecer accommodaçSes para os
alumnos que frequentarem o Instituto, fundar uma bibliotheca, augmentar os bioterios,
estabelecer museu de ensino, colleccões, sala
de cursos, etc.
Ora, si somente para o preparo do soro
anti-pestoso tinha o Instituto 60:000$ annuaes, não parece exaggerado pedir-se
120:000$ para realizar o programma acima
explanado,sendo até insufflciente essa verba,
si o Instituto for obrigado a fornecer gra-
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tuitamente aos Estados os soros e vaccinas que preparar.
E, para demonstrar a veracidade deste
asserto, basta dizer que a Santa Casa da Misericórdia só para tratamento anti-rabico despende somma superior a 20:000$, e a Municipalidade para o preparo da vaccina antivariolica mais de 59:000$, alúm de 9:000$
pelo fornecimento de soro anti-diphterico.
Assim, vê-se que, somente para preparo de
soro anti-pestoso, vaccina anti-variolica,
tratamento anti-rabico e contracto de fornenccimento para soro anti-diphterico,
se despende no momento actual a somma
de 148:000$, discriminados pela seguinte
forma: —
Soro anti-postoso o vaccina
anti-postosa
60: OOO.sOOO
Vaccina anti-variolica
59:000$000
Tratamento anti-rabico
20:000$000
Contracto de fornecimento de
soro Roux
9:000$000
148:000$000
Pois bem: com a verba pedida de 120:000$,
o Instituto propõe-se a fornecer ao Districto
Federal, além dos productos acima referidos
e com os quaos se despende a somma de
148:000$, os seguintes productos:
— Tubcrculina, para exame das vaccas
leiteiras e que a Municipalidade tem de importar do estrangeiro, de accordo com o dis-
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posto no art. 34 do decreto municipal n.376,
do 17 do janc.iro do 1903 ;
— Vaccina anti-carbunculo.sa;
— Vaccina anti-typhica.
Além disso o Intitulo tem que fazer as installações necessárias para o preparo do fermentos para serem vendidos á industria,
o que sorá do grande vantagem para os
industriacs, assim como para os cursos do
ensino e para as pesquizas sobro as moléstias tropicaes o iníoctuosas, o que concorrerá para levantar nosso nome scientifico no
estrangeiro. ( Muito bem. Apoiados.)
Sr. Presidente, era meu intuito tratar de
pequenos pontos do projecto que mereceram
reparos e serviram de motivo a emendas
apresentadas ; mas desisto de fazel-o, conformando-me às opiniões das Commissões em
seus pareceres.
Parece-me que si a Camará approvar o
projecto assim modificado, fará uma boa lei.
Essa lei realiza para o Brazil um enorme
progresso na defesa sanitária dos indivíduos,
dos municípios e dos Estados.
O Congresso Nacional não exorbita do seu
direito, como aqui se disse, antes cumpre o
seu dever votando essa lei ( apoiados e não
apoiados), que arma os órgãos dos poderes
locaes, estadoaes e fedoraes com os recursos
para impedir as invasões e as expansões das
moléstias evitáveis por meio da hygiene.
As democracias, mais que qualquer outra

forma de governo, têm a rigorosa obrigação
de cuidar zelosamente da hygiene publica.
Governo do povo por excellencia, sendo as
classes mais modestas do povo as mais assoladas, como são, pelas moléstias contagiosas,
a hygiene social não pôde deixar de fazer
parte do programma democrático.
As garantias tutelares da saúde publica
hodiernamente são tão importantes quanto
as garantias políticas e civis dos direitos do
homem, e as garantias militares da integridade do território nacional. A defesa sanitária do indivíduo, do Município, do Estado,
• Ia União reclama logar proeminente nos
planos dos Governos e nas deliberações dos
legisladores. E entre nós este assumpto é
questão das que exigem resoluções viris e
promptas. (Muito bem ; muito bem. O orador
c vivamente felicitado .)

Votações do projecto e emeodas
SESSÃO DE 11 DE DSSEMBSO DE 1903

O Sr. Cassiaiio do ]Va,scina.en.to (pela ordem) — Sr. Presidente, venho pedir a V. Ex. se digne de consultar á
Casa sobre si consente na inversão da ordem do dia, afim de que seja votado, de
preferencia a qualquer outro projecto contemplado na ordem do dia, o que se acha
sob o n. 38 E, reorganisando o serviço de
liygiene.
Consultada, a Casa approva o pedido.
O Si'. Hem*i<iiio Salles* (pela
ordem ) — Sr. Presidente, peço a V. Ex. se
digne de consultar á Casa sobre si concede
preferencia, na votação, para o substitutivo
do Sr. Mello Mattos.
O Sr. Presidente — A consulta é
desnecessária ; o Regimento estabelece preferencia para os substitutivos na votação dos
projectos em 3a discussão .

— 205 —

— 2(>4

O Si". Roílriífiios Dor ia (joaral
encaminhar a votnção) — Sr. Presidente,
V. Ex. vai pôr em votação o substitutivo
Mello Mattos.
O SR. PRESIDENTE — Silvo as emendas.
O SR. RODRIGUES DORIA — Salvo as emendas.
A illustre Commissão de Instrucção e Saúde
Publica, que não teve a generosidade de man-j
darjpublicar as minhas?emendas, e creio
nem se deu ao trabalho de as ler, apresentou
um parecer, prevendo a approvação deste j
substitutivo, nos seguintes termos : « Esta
emenda, e outras, do Sr. Rodrigues Doria,!
licarão prejudicadas com a approvação do|
substitutivo ; umas porque reproduzem disposições já alli inseridas, e outras por con-1
terem matéria contraria ás disposições nell<|]
contidas e approvadas pela Camará.»
O SR. JOVINIANO DE CARVALHO — Verda^
deiro prejulgamento.
O SR. RODRISUES DORIA — E' exacto.
Portanto, a Camará approvará o substitutivo, e as emendas, na opinião da illustrej
Commissão, serão prejudicadas.
Sr. Presidente, a este prejulgamento, devo]
dizer, paia encaminhar a votação, o seguinte: apresentei apenas quatro emendas i
uma, ao art. 9°, mandando retirar o subterfúgio das palavras — sob a forma epidemica.
Estou convencido, e posso afflrmar
V. Ex., como á Casa, que foi a minha argu' :

mentação aqui, em defesa desta emenda, que
determinou a suppressão dessa subterfúgio,
no substitutivo. Posso aflirmar.
Portanto, a minha emenda devia ter sido
mencionada.
Ainda, Sr. Presidente, apresentei uma
emenda creando um Conselho de Hygiene.
Este Conselho de Hygiene não é contrario
ao substitutivo; não é uma emenda contraria
a elle nem está nelle contida; é uma emenda
additiva.
E eu appello para o illustre membro da
Commissão do Instrucção Publica o Sr. Malaquias Gonçalves: S. Ex. que diga si a emenda
é contraria ao substitutivo.
O SR. MALA«UIAS GONÇALVES — Eu votei a
favor delia.
O SR. RODRIGUES DORIA — Votou a favor
delia.
Conseguintemente, é uma emenda additiva,
que deve perfeitamente figurar no projecto e
ser submettida à votação; entretanto ella não
vem aqui mencionada ; não foi publicada, e
a Camará não sabe em que ella consiste.
Ainda, Sr. Presidente, apresentei uma
emenda determinando a vaccinação antivariolica, para que não se queira depois
obrigatoriamente vaccinar contra a peste ;
e a Commissão apenas mencionou a ultima
das minhas emendas, permittindo a promulgação do Código Sanitário ad referendum do
Congresso.
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E' o que tinha a dizer, agradecendo á Commissão a importância que deu ás minhas
emendas.

nado até pôde apresentar um outro substitutivo.
O SR. BRICIO FILHO — Mas, Sr. Presidente, uma vez que o autor do prejecto entendeu que um projecto de 20 ou mais artigos podia ficar reduzido a um de dous, com
uma porção de paragraplios, venho fazer á
Mesa um pedido. Antes, porém, pergunto a
V. Ex. que vem a ser este substitutivo ?
Vem a ser uma emenda ?
O SR. PRESIDENTE — E' uma emenda substitutiva.
O SR. BRICIO FILHO — E' uma emenda substitutiva.
Aqui nesta Casa, por mais de uma vez, se
tem requerido votação de emendas por partes,
e a Mesa sempre resolve dividir.
Venho, portanto, fazer á Mesa um pedido
e não creio que ella o possa indeflrir, unicamente porque se trata do monstruoso projecto de hygiene ; peço á Mesa que seja votado primeiro o projecto e separadamente a
tabeliã, porque a tabeliã traz alterações.
Peço também que o § 1° seja votado em
separado.
Tem toda a razão de ser o meu pedido
Sr. Presidente, porquanto o § l" ó a substituição do segundo artigo do projecto, artigo
que tratava da vaccinação e revaccinação.
Nestas condições, devemos votar separadamente, para saber quem quer ser a favor ou
contra a medida.

O Sr. Henrique Salleis (pela
ordem)—Sr. Presidente, não me sendo licito
neste momento discutir, nem o substitutivo»
nem as emendas, reservo-me para dar explicações ao nobre Deputado por Sergipe opportunamente, depois de terminada a votação.
O Sr. Brieio FilJio (pela urdem)
- Venho fazer um pedido a Y. Ex., de
accordo com os precedentes, esperando que
V. Ex. resolva o caso, que é da competência
da Mesa e que tom sido aqui resolvido por
mais de uma vez.
Sr. Presidente, este extraordinário projecto compunha-se de grande numero de
artigos.
Agora, porém, o substitutivo se apresenta
com dous artigos subdivididos em paragraplios, lettras e números.
Isso foi feito para que o Senado pudesse,
em 2a discussão discutir larga e amplamente a matéria (não apoiados), artigo por
artigo. Importa isso, portanto, em um cerceamento das attribuições da outra Casa do
Poder Legislativo.
O SR. MELLO MATTOS — Não foi esta a
minha intenção.
O Sá. CASSIANO DO NASCIMENTO — O Se.
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V. Ex., portanto, tem o meu requerimento e eu, baseado nos precedentes, espero
deferimento.
O Sr. Presidente — Póde-se votar
por partes o art. 1° e depois o § 1°, mas
o que não se pôde fa/ar é votar este mesmo
§ 1° depois do art. 2°, como V. Ex. deseja.
O SR. BRICIO FILHO — Desejo que se vote
separadamente este paragrapho.
O !Si-. Oassiano <lo IVascimento (pela ordem) —Sr. Presidente, parece-me que não tem razão de ser o requerimento do nobre Deputado, porque em 3a discussão o projecto deve ser votado em globo.
Entendo, Sr. Presidente, que não devemos
abrir este precedente (apartes), em todo caso
submetter-me-hei á deliberação de V. Ex. a
qual eu acato, como sempre.
Parece-me, que ainda ha pouco, houve necessidade de se consultar á Camará para ver
si esta consentia em que fosse votado separadamente um substitutivo submettido á sua
votação.
Portanto, Sr. Presidente, acho que os precedentes da Casa mandam que em 31 discussão os projectos devam ser votados em
globo.
O SR. BRICIO FII.HO — O caso não é o mesmo absolutamente.
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O Sr. l^residonte — Em todo o
caso, uma vez que ha reclamação, vou submetter a questão á consideração da Casa.
O Si'. 13ri«lo Pillio (psla ordem)—
Peço a palavra.
VOZES — Não pôde fallar duas vezes.
O SR. BRICIO FILHO — A primeira vez fallei sobre o meu requerimento e a segunda
vez sobre o requerimento do nobre Deputado.
O SR. CASSIANO DO NASCIMENTJ — Não
apresentei requerimento algum.
O Sr. I "residente—V. Ex. não
polé fallar duas vezes.
O SR. BRICIO FILHO — A Mesa tem sempre
resolvido uniformemente, sem que nunca tivesse necessidade de submetter o requerimento á consideração da Casa ; ag-ora, como
se trata do extraordinário projecto de hygiene, tudo se transforma.
Pois bem: eu retiro o pedido.
E' mais uma violência; é mais um esbulho.
O SR. PRESIDENTE — V. Ex. não tem
razão alguma, uma vez que ha reclamação,
sou obrigado a submetter à consideração da
Gamam.
O SR. BRICIO FILHO —Tenho toda razão.
O SR. ANTERO BOTELHO—Tem toda.
O SR. BRICIO FILHO— Já retirei o meu pedido ; já lavrei o meu protesto, e o projecto
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que passe rapidamente, como entender a Camará.

mentaes as palavras proferidas pela Mesa —
com parecer favorável, parecer contrario;
eu não quero ser surpreaendido, por mais que
tudo se esteja fazendo com a maior boa fé,
que eu reconheço, com uma decisão da qual
não haja mais recurso algum.
Accresce que as emendas estão numeradas
em relação ao projecto tal qual foi redigido
para a 3a discussão, e o substitutivo desarticula por completo o piojecto com o lhe
haver dado uma numeração swi generis de
forma tal, que dificilmente se pôde saber no
momento a que parte do substitutivo corresponde cada uma das emendas redigidas,
tendo-se em vista, não só o substitutivo, mas
o projecto primitivo.
De modo que quero evitar confusão por
um lado, e, por outro, uma decisão da qual
não haja recurso. Depois, V. Ex., com este
meu interrogatório, que não visa sinão esclarecer á votação, dirá o que vai ser das diversas emendas pelas quaes naturalmente me
interesso, tanto mais quanto couteem idéas
em favor das quaes me venho batendo.

O Sr. Barbosa ~LJ.xn.n, (pela ordem) — Si V. Ex...

O SR. BRICIO FILHO — Fique registrado o
meu protesto.
O SR. PRESIDENTE—Pois fica.
O SR. BRICIO FILHO—Fique registrada mais
essa violência.
O SR. PRESIDENTE — Também.
O SR. BARBOSA LIMA— ... submetter a
votos a emenda substitutiva do Sr. Mello
Mattos, em globo ou por partes, pergunto:
ficam prejudicadas, consideradas umas como
supérfluas e outras como implicitamente rejeitadas as emendos constantes do avulso ou
em seguida ao substitutivo, votaremos, suecessivamente todas as emendas ?
O SR. GI:RMANO HASSLOCIIER — Naturalmente.
O SR. CASSIANO no NASCIMENTO — E' sem
prejuízo das emendas.
O SR. BARBOSA LIMA — A minha pergunta
ó motivada pelo seguinte: é que no parecer
da honrada Commissão, se diz que a approvação do substitutivo importará na rejeição
desta, daquella, ou daquella outra emenda,
por supérfluas umas e prejudicadas outras,
como rejeitadas outras.
Ora, sendo o parecer da Commissão o guia
a dirigir-nos na votação, tanto que são sacra-

O Sr. Presidente— Vai se votar
o substitutivo, em primeiro logar, salvo as
emendas; estas serão submettidas uma por
uma á votação da Camará.
O Si*. Mello Mattos (pela ordem)
— Sr. Presidente, as duas Commissões que
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deram parecer sobre o meu projecto e substitutivo consideram prejudicadas alguma 8
das emendas, condicionalmente. Nenhuma
das Commissões declarou peremptoriamente
pelo seu voto e parecer que ficam prejudicadas taes e taes emendas ; apenas, como ha
algumas emendas que conteem matéria radicalmente contraria á do substitutivo, as
Commissões fazem lembrar no parecer que,
si os respectivos paragraphos do substitutivo
forem approvados, aquellas ficarão prejudicadas pelo voto da Gamara. Portanto, isso
impede que V. Ex. faça o que pretendia
fazer: submetter á votação cada uma das
emendas, depois de approvado o substitutivo. (Apoiados.)
Assim sendo, parece-me que, approvado
o substitutivo só as emendas que modificam
a esto podem ser submettidas a votos, e as
emendas ao projecto devem ser julgadas
prejudicadas. (Não apoia-dos.)
O SR. PRESIDENTE—E'o que vou fazer.
E' em seguida approvado o seguinte substitutivo ofterecido pelo Sr. Mello Mattos,
inserto à pag. 1a do impresso n. 38 E, de
1903.
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l

Substitutivo ao projecto n. -38 D, de 1003,
que reforma os serviços da hygiene administrativa

O Congresso Nacional resolve reorganisar
os serviços da hygiene administrativa, nos
seguintes termos :
Art. 1.° E' reorganisada a Directoria Geral de Saúde Publica, fluando sob sua competência, além das attribuiçõas actuaes, tudo
que no Districto Federal diz respeito á hygiene domiciliaria, á policia sanitária dos
domicílios, legares e logradouros públicos,
tudo quanto se relaciona á prophylaxia geral
e especifica das moléstias infectuosas, podendo o Governo fazer as iustallações que
julgar necessárias e porem pratica as actuaes
posturas municipaes que se relacionem com
a hygiene.
§ l . ° O Governo regulamentará todos os
serviços dependentes da Directoria Geral de
Saúde Publica, admittindo o pessoal constante da tabeliã annexa, estabelecendo as
medidas repressivas necessárias, afim de tornar effectivas a notificação das moléstias infectuosas, a vigilância e policia sanitárias, e
emfimtodas as necessárias medidas executivas e disposições regulamentares.
O isolamento hospitalar só terá logar
quando a residência do doente não se prestar às medidas sanitárias exigidas pelos regu-
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lamentos; e, no caso de internação em hospital, a família, terá direito a acompanhar o
doente, sendo-lhe proporcionados todos os
recursos por conta do Estado, e podendo
o tratamento medico ser dirigido polo facultativo que o doente ou sua família
quizcr, segundo o processo therapeutico que
lhe approuver, respeitada a disciplina interna do estabelecimento.
§ 2." E' o Governo autorisado a entrar em
accordo com a Prefeitura, afim do ser cedido
definitivamente ao Instituto Sorotherapico
Federal o próprio nacional de Manguinhos.
O instituto é obrigado a fornecer gratuitamente os soros e vaccinas, que preparar, aos Estados e municípios que os solicitarem.
§ 3.° Fica o Governo autorisado a promulgar o Código Sanitário, de accordo com
as seguintes bases:
K) Regulando tudo quanto diz respeito á
hygiene urbana e domiciliaria ;
l>) Assegurando a prophylaxia geral e
especifica das moléstias infectuosas ;
c) Estabelecendo o serviço sanitário dos
portos e a prophylaxia sanitária internacional ;
d) Regulamentando o exercício da medicina e pharmacia ;
e) Abrangendo o Código Pharmaceutico ;
f) Instituindo como penas ás infracções
sanitárias, multas até dous contos de réis

(2:000$), que poderão ser convertidas em
prisão até o prazo máximo de três mezes,
bem como, cumulados ou não e mesmo
como medida preventiva, apprehensão e
destruição de géneros deteriorados ou considerados nocivos à saúde publica, sequestro
e venda de animaes ou objectos cuja existência nas habitações for prohibida, cassação
de licença, fechamento e interdicção de prédios, obras e construcções.
I. A apprehensão e destruição de géneros
deteriorados ou considerados nocivos á saúde,
assim como a cassação de licença e fechamento, serão feitos por simples acto da autoridade administrativa ; o sequestro e venda
de animaes ou objectos cuja existência nas
habitaçães for prohibida, depois da competente apprehonsão pela autoridade administrativa, serão feitos pela autoridade judicial
por meio do processo que for estabe-lecido.
II. A declaração de iníerdicção de prédios,
obras e construcções por parte da autoridade
administrativa, terá por effeito, quanto aos
prédios:
1°, serem elles desoccupados amigável ou
judicialmente pelos inquilinos dentro de um
a oito dias, conforme a urgência ;
2°, serem reparados ou demolidos pelos
seus proprietários no prazo que lhes for assignado.
Si estes se recusarem a fazel-o, as reparações ou demolições serão feitas á sua custa,
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ficando em um ou outro caso o prédio ou
terreno por elle occupado legalmente hypothecado para garantia da despeza feita desde
o dia da declaração da interdícção. Quanto
ás obras e cons tracções, terá por effeito:
l'J, serem ellas immediatamente suspensas;
2°, serem reparadas ou demolidas nas mesmas condições e com os mesmos ónus que os
prédios.
§ 4.° O Código Sanitário será observado
em todo o território da Republica.
Nos Estados as suas infracções serão julgadas pelas Justiças Locaes, resalvada a com •
petencia privativa da Justiça Federal.
§ 5.° Para custeio dos serviços constantes
da presente reforma, flca aberto o credito
de c'nco mil e quinhentos contos de réis
(5.500.'000$), discriminado de accordo coma
tabeliã annexa.
§ G." No flm de três annos, a contar da
data da decretação dos regulamentos a que
se reíere a presente lei, seja ou não extincta
a febre amarella, da cidade do Rio de Janeiro,
será o novo pessoal nomeado em virtude da
presente lei dispensado, voltando os antigos
funccionarios da bygiene terrestre a perceber
os vencimentos que tinham antes.
§7.° Os serviços da Saúde dos Portos
também serão roorganisados, observando-se o
o seguinte :
a) Em cada porto principal dos Estados
marítimos e fluviaes haverá um hospital de

isolamento com desinfectorio annexo, destinado ao tratamento dos enfermos de moléstias transmissíveis e ao expurgo dos objectos
susceptíveis de transmissão, procedentes dos
navios iucficionados ou suspeitos.
6 ) D3 accordo com os governos estadoaes,
a nova regulamentação promoverá a substituição do regimen quarentenario, como medida systsmatica, pelo da vigilância medica
dos desembarcados e pelo isolamento dos enfermos ; cumprindo aos mesmos gover nos
uniformisar os processos administrativos de
hygiene urbana, de modo a ficar assegurada
aquella vigilância.
c ) O ssrviço de saúde dos portos será regulamentado na conformidade das indicações
precedentes, attendemlo-se à conveniência
de melhorar as condições do pessoal e do
material e de fixar-se as relações que os
funccionarios feieraes hajam de manter com
os estadoaes em épocas de epidemia e normaes.
d ) Emquanto por lei ordinária não forem
votados os fundos precisos para o custeio
dos novos serviços, abrirá o Governo os
créditos necessários pela verba de Soccorros Públicos, tanto para as installaçõas, que
houver de determinar, como para o mesmo
custeio.
§ 8.° E' instituída uma secção de engenharia sanitária, composta de três engenheiros e um desenhista.
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§ 9.° E' da competência da secção de engenharia sanitária :
I. Incumbir-se de todos os assumptos technicos referentes á engenharia sanitária,
que forem indicados pela autoridade competente .
II. Emittir parecer sobre as construcções
julgadas insalubres pelas autoridades sanitárias medicas e fiscalizar as obras aconselhadas.
III. Incumbir-se de todas as obras e construcções dependentes da Directoria Geral de
Saúde Publica.
§ 10. E instituído no Districto Federal o
Juízo dos Feitos da Saúde Publica, composto
de um jaiz, um procurador, um subprocurador, um escrivão e ofllciaes de justiça
sanitária.
§ 11. E' da competência do Juízo dos
Feitos da Saúde Publica conhecer de todas as
acções e processos civis e criminaes em matéria de hygiene e salubridade publica, concernentes á execução das leis e dos regulamentos sanitários, attinentes à observância
e effectividade dos mandados e ordens das
autoridades sanitárias ou relativos aos actos
de offlcio destas.
§ 12. O Juizo dos Feitos da Saúde Publica
tem jurisdicção privativa em primeira instancia para o processo e julgamento das causas
que teem por objecto:
I. Despejo, demolição, interdicção, des-
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apropriação, obras de prédio ou qualquer
propriedade.
II. Cobrança de multa ou taxas sanitárias.
III. Julgamento dos crimes e contravenções de hygiene e salubridade publicas.
IV. Qualquer acção em que a saúde publica possa ser interessada.
§13.0 juiz, o procurador e o sub-procurador serão nomeados pelo Presidente da Republica ; o escrivão e os offlciaes pelo juiz.
Será escolhido o juiz de entre os bacharéis em
direito, com quatro anãos, no mínimo, de pratica forense e o procurador com dous annos.
§ 14. O juiz servirá por quatro annos, podendo ser reconduzido por quatriennios. Os
demais funccionarios serão demissiveis ad
mttum.
§ 15. Os vencimentos dos funccionarios do
Juizo dos Feitos da Saúde Publica são os constantes da tabeliã annexa. Todos perceberão
custas de accordo com o regimento vigente
para a Justiça Local do Districto Federal.
§ 16. Ao procurador dos Feitos da Saúde
Publica compete promover o andamento de
todas as causas que interessarem á saúde publica e offlciar em todas as questões administrativas, como consultor jurídico, devendo
ser sempre ouvido em todos os termos dos
processo;-! judiciaes.
§ 17. O juiz dos Feitos terá três supplentes, formados em direito, de nomeação
do Ministro da Justiça.
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§ 18. Ao sub-procurador compete auxiliar
ao procurador nos casos por e.ste designados
e substituil-o.
§ 19. No impedimento do sub-procurador
o JUÍL nomeará o seu substituto, por prazo
máximo de oito dias ; si, porém, o impedimento exceder desse prazo, a nomeação será
feita pelo Ministro da Justiça.
§ 20. Não pôde a Justiça sanitária, nem
as autoridades judiciarias, quer federaes,
quer locaes, conceder interdicto possessorio
contra os actos da autoridade sanitária exercidos ratione imperii, nem modificar ou revogar os actos administrativos ou medidas
de hygiene e salubridade por ella determinadas nesta mesma qualidade.
Fica salvo á pessoa lesada o direito de
reclamar judicialmente, perante a Justiça
Federal, as perdas e damuos que lhe cou- <
berem, si o acto ou medida da auctoridade
sanitária tiver sido illegal, o promover a
punição penal, si houver sido criminosa.
Em caso de desapropriação, esta se fará
segundo a Constituição Federal e as leis respectivas.
§21. As intimações de medidas sanitárias, as communicações de multas, etc.,
serão feitas por escripto, pela respectiva
autoridade da saúde publica, e farão fó sobre
os factos a que se referirem, até prova em
contrario.
§ 22. Os autos de infracção das leis e ré-

l

gulamentos sanitários serão lavrados pelos
respectivos funcionários administrativos, em
duplicata, sendo ura exemplar remettido ã
Procuradoria dos Feitos, e outro deixado no
local em que for encontrado o infractor ou
o responsovel pela infracção, com declaração
de que este se considera citado para pagar
a multa dentro do prazo legal, ou ver-sa
processar, findo tal prazo. Além disso, será
inserto no jornal que publicar o expediente
da Saúde Publica, urn avise relativo a cada
autoação, com as declarações e commuuicações necessárias.
S 23. Os processos eiveis seguirão o formulário da justiça local do Districto Federal,
e os criminaes terão a marcha do processo e
julgamento de contravenções da lei n. (128,
de 28 de outubro de 189',).
O juízo dos recursos é a Curte de Appellação.
Ar t. 2.° Revogam-se as disposições em
contrario.
O Sr. líricio Fillxo (pela ordem)
requer verificação da votação.
Feita a verificação, reconhece-se que o
substitutivo foi approvado por 96 votos
contra 15.
O Si". Barlbo.sa, I^ima (pela ordem)
—Venho declarar que votei contra o substitutivo e teria votado contra o projecto si
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elle tivessa sido submettido á nossa delibe .
ração.

Serviço da terra:
10 Delegados de saúde,a 10:800$. 108:000$
75 Inspectores sanitários, a 9:000$. 675:000$
Serviço de prophylaxia da febre
amarella:
l Inspector de serviço
14:400$
Gratificações aos inspectores
sanitar J os destacados no serviçodeprophylaxia do febre
amarella a 1:800$
18:000$
l Administrador
7:200$
l Almoxarife
6:000$
l Escripturario-archivista
4:800$
70 Auxiliares, académicos, a
2:400$
168:000$
Trabalhadores
1.314:000$
200 Capatazes a 180$
432:000$
9 ChefdS de turma a 3:600$
32:400$
18 Carpinteiros a 3:000$
54:000$
18 Guardas de 1a classe, a2:400$. 43:200$
18 Guardas de 2a classe, a l: 800$. 32:400$
Secretaria:
l Secretario
10:800$
l Chefe de secção
8:400$
l Primeiro offlcial
6:000$
l Archivista
5:400$
l Segundo offlcial
4:800$
7 Terceiros offlciaes, a 4:200$..,. 29:400$
l Porteiro
3:600$
4 Contínuos, a 2:400$
9:000$
6 serventes, a 1:200$
7:200$

O Sr. Sonres dos Santos (pela
ordem) — Venho fazer idêntica declaração.
O Sr. Juvenal Miller
ordem) — Faço idêntica declaração.

(pela

O Sr. Homem *le

(pela ordem) — Faço a mesma declaração .
O Sr.XIioma,z Cavalcanti (pela
ordem) — Sr. Presidente, venho declarará
Mesa, para que faça constar da acta, que
voto contra o projecto e contra o substitutivo, não só porque não correspondem de
modo algum As necessidades da salubridade
publica desta cidade, coma porque são attentatorios da liberdade dos cidadãos brazileiros; (apoiados; não apoiados; apartes; protestos de vários Srs. Deputados) e, ainda mais,
porque este projecto na sua forma está de
accordo com a monstruosidade da sua essência .
Em seguida é approvada a seguinte tabeliã do substitutivo do Sr. Mello Mattos :
TABELLÀ DE VENCIMENTOS E DESPEZAS A QUE
SE REFERE |_0 fSUBSTITUTIVO AO PRESENTE
PROJECTO N,|38 D

l Director geral...,í

"^ 18:000$
8621

12
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Conservação e renovação do material
Expediente, asseio e eventuaes...
Secção demographica:
1 Medico demographista
2 Médicos ajudantes, a 7:200$...
l Cartographo
3 Auxiliares, a 3:000$
Laboratório bacteriológico:
l Chefe do laboratório
4 Auxiliares technicos, médicos,
a 6:000$
l Escripturario-archivista
4 Serventes, a l :200.$
Material:
Instrumentos, apparolhos e
reactivos-..
Bioterio
Objectos de expediente e livros.
Asseio e eventuaes
Fiscalização das pharmacias:
3 Pharmaceuticos, a 6:000$
Engenharia sanitária:
3 Engenheiros sanitarios.a 8:400$
] Desenhista
Juízo dos Feitos da Hygiene
Publica:
l Juiz,
l Procurador
l Sub-procurador
1 Escrivão
2 Offlciaes de justiça, a 960$

Servifo do porto:
57:600$
6 Ajudantes a 9:600$
4 Médicos auxiliares, a 7:200$.... 28:800$
3:f
l Interpreto
Verba para o serviço geral:
Material,construcçõese eventuaes. 538:864$
Inspectoria de Isolamento e
Desinfecção:
14:400$
l Inspector
7:200$
l Administrador
6:000$
1 Auxiliar do administrador
7:200$
2 Escripturarios, a 3:600$
6:000$
2 Encarregados de secção,a 3:000$
18:000$
5 Chefes de turma, a 3:600$
2:400$
l Dopositario arrecadador
1:800$
1 Porteiro
3:600$
2 Contínuos, a 1:800$
Pessoal sem nomeação:
10 Besinfectadores de 1a classe, a
21:000$
2:400$
20 Desinfectadores de 2a classe, a
30:000$
1:800$
2:400$
l Machinisti
3:600$
3 Foguistas, a 1:200$
2:400$
1 Feitor das cocheiras
3:600$
2 Ajudantes de feitor, a l :800$..
30:000$
20 Cocheiros, a l :500$
24:000$
20 Serventes, a l :200$
Matéria l:
Sustento e forragens de animaes.. 48:000$
6:000$
Combustivel e lubrificantes
32:000$
Desinfectantes e desinfecções

.

31:600$
10:000$
9:600$
14:400$
4:800$
9:000$
9:600$
24:000$
3:600$
4:800$

7:200$
5:000$
2:000$
3:000$
18:000$
25:200$
3:600$

12:000$
7:200$
4:800$
3:600$
1:920$
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Instituto Sorothero.pico Federal:
Para sou custeio
120:000$
Material geral, construcções e
alugueis de casas
422:300$
Ilospitaes:
2 Directores, a 9:800$
19:600$
l Vice-director
7:200$
6 Médicos dos hospitaos, a 6:000$. 36:000$
Pessoal sem nomeação:
l Foguista
1:800$
l Servente
1:800$
l Ajudante de cozinha
l: 800$
Barca de desinfecção do porto :
l Mestre, com 10$ diários
3:650$
l Machinista, idem
3:650$
l Foguista, com 3$400 diários...
l:241$
4 Desinfectadores, a 2:400$
9:600$
6 Marinheiros, com 3$ diários...
6:570$
Verbas não modificadas:
Material para a repartição central
41:300$
Estação da visita do porto
10:366$
Material
4:500$
Lancha da-) colónias do alienados
10:366$
Lazareto da Ilha Grande
81:683$
Hospital de S. Sebastião (menos o
director)
145:800$
Hospital Paula Cândido (menos o
director e o vice-director)...
65:020$
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Estados
Primeiro districto sanitário
S. Paulo
Rio Grande do Sul
Paraná
Santa Catharina
Espirito-Santo
Matto Grosso

37:150$
25:200$
11:460$
14:820s
I0:260s
4:700s

Segundo districto sanitário
Pernambuco
Bahia
Alagoas
Sergipe e Parahyba

23:100$
37:150$
12:300$
19:920$

Terceiro districto sanitário
Pará
Maranhão e Ceará
Rio Grande do Norte
Piauhy
.
Amazonas

37:150$
29:880$
11:040$
9:260$
10:260s

Hospitaes do isolamento nos Estados
Serviço quarentenario em Matto
Grosso

20:920$
50:f

5.500:000$
O Sr. Bricio Filho (pela ordem)
requer verificação da votação.
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Feita a verificação, reconheco-se que a
tabeliã foi approvada por 96 contra 15 votos.
O Sr. Bai"l>o«á Lima (pela ordem)—Sr. Presidente, pergunto a V. Ex. si
esta votação prejudicou as emendas que
constam do avulso na parte da tabeliã.
O SR. PRESIDENTE—Não, senhor.
O Si-. Presidente annuncia a votação da seguinte emenda n. 2, offerecida
pelo Sr. Barbosa Lima:
— « Ao art. ó.° Supprima-se.
Ao art. 2.° Supprimam-se as palavras vaccinação e revaccinação.
E ajcrescente-se:
§
Ninguém poderá ser vaccinado contra
sua vontade.
§
A notificação das moléstias, exigida
dos clínicos, dependerá do diagnostico do
medico assistente, ao qual nenhuma penalidade se poderá impor si a sua opinião de
profissional não coincidir com a dos delegados de hygieneofflcial.
§
Continuam em vigor as disposições
legaes assecuratorias Io segredo clinico, de
accôrdo com o juramento exigido dos médicos diplomados no sinstitutos de ensino official.
Ao ar t. 24. Supprima-se:
§
Os estragos causados na propriedade,
quer immovel, quer movei, pelas desinfecções

compolsorias e em gorai por quaesquer providencias impostas pelas autoridades sanitárias, serão indemnizados (Constituição, art.
72, §§ 17 e 2°) pela Fazenda Publica.
Ao art. 5° item VII ibi — fechamento, inicrdicção, destelhamenlo e demolição de prédios
— accrescenta-se :

§
O Governo providenciará no sentido
de concurrentemente com a interdicção e demolição das casas insalubres onde reside a
população pobre, construirem-se habitações
hygienicas, de alnguel módico ao alcance das
classes proletárias corridas dos casebres e
estalagens.»
O Sr. Oermano

(pela ordem) —Sr. Presidente, no seio da
Commissão de Instrucção e Siude Publica,
discutiu-se longamente a significação da
emenda do Sr. Barbosa Lima, mandando
supprimir do art. ã 1 as palavras — vaccinação e revaccinação.
Apresentado o substitutivo, em que as ditas
palavras desapparecem, surgiu ainda assim
a duvida de sabei- si, porventura, nos termos
vagos da redacção do substitutivo, podia ser
comprehendida entre as medidas de prophylaxia que o Governo foi autorizado a pôr
em execução a vaccinação e a revaccinação.
Entretanto, me parece que nenhuma lei
deixa de obedecer à interpretação que a liga
ao seu histórico.
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Sciente, como está a Camará, de que a
vaccinação obrigatória foi uma das questões
mais graves aqui suscitadas por occasião da
discussão do projecto, me parece quo a
emenda do Sr. Barbosa Lima é supérflua,
porquanto, tendo o texto actual do substitutivo eliminado as palavras que estavam no
art. 2° do primitivo projecto, segue-se que a
Camará supprimiu, ipso facto, a vaccinação e
a revacciaação, seja de que caracter for.
Em tacs condições, o pensamento da Camará, acceitando o substitutivo sem essas
palavras (não apoiados; apartes e protestos
de vários Deputados), creio eu que foi a
exclusão positiva da vaccinação e da revaccinação. (Apoiados e não apoiados.)
Por isso, Sr. Presidente, declaro que,
consentâneo com os urincipios que defendi
aqui, entendo que a approvação do substitutivo importou na exclusão dessas duas medidas, contra as quaes me insurgi, acompanhado de grande numero de collegas.

vulgar, referente á vaccinação anti-variolica.
Suscitando-se grande opposição á passagem
dessa medida, um accôrdo parlamentar foi
celebrado, no sentido de se retirar deste artigo
do projecto a parte attinente á vaccinação e
revaccinação.
Encarregado de ser o negociodor desse accôrdo, redigi uma emenda, na qual dava o
significado das palavras, addicionando aos'
termos—vaccinação e revaccinação— o adjectivo—anti-variolica.
Não satisfez a uir.a parte dos meus distinctos collegas esta expliceção; polo que retirai
a minha emenda, e a Camará, por 85 votos
contra 32, decidiu pela conservação dos vocábulos no corpo do projecto.
Remettido o projecto á redacção para a .'!:1
discussão, o illustre presidente da Commissão
redigiu a parte relativa á questão, addicionando o adjectivo — anti-variolica — porque
entendia quo assim exprimia fielmente o pensamento da Camará, manifestado no correr
dos debates.
Diversos membros da Commissão, creio
que tendo á frente o distincto Deputado pelo
Rio Grande, o Sr. Germano Hasslocher, protestaram, dizendo que aquelle não era o
significado das palavras; que deveriam ser
conservados os dous termos com o seu sentido genérico, pelo que a Commissão resolveu retirar o adjectivo que havia sido mandado incluir pelo seu distincto presidente.

O Sr. Mello Míittois (pela ordem)
— Sr. Presidente, a historia da sorte deste
ponto do projecto ó bastante conhecida.
O projecto dispunha em seu ort. 2° a obrigatoriedade da vaccinação e revaccinação. No
curso dos debates inqueriu-se si estes vocábulos tinham o significado lato que elles por
si mesmos indicavam, ou si tinham o significado restricto e commum, da linguagem
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Um segundo accôrdo foi negociado e deliberou-se retirar do projecto as palavras —
vaccinação e revaccinacão. Foram ellas eliminadas no substitutivo.
Interpella agora o meu distincto collega
qual o significado que devem ter e que interpretação se deva dar ao procedimento da
Camará, approvanilo o substitutivo.
Parece-me que não deve ser sinão que a
questão da obrigatoridade é retirada do
corpo da lei, que nada se approva nem se
reprova. (Apartes.)
A emenda do meu distincto collega pelo
Rio Grande do Sul, o Sr. Barbosa Lima, pede
mais do que o convencionado, porque próliibe a vaccina obrigatória. Por isso ó quo
entendo que a emenda de S. Ex. deve ser
rejeitada.
Assim como transigimos em que não figure
na lei a obrigatoriedade da vaccinação.de que
somos partidários, os mens disti netos collegas não devem querer tambsm que seja
imposta a toda a Federação a desobriga toriedade delia.
A quentão deve ficar nos termos em que
estava antes do projecto, e por isso appello
para o meu distincto collega, para ver si
S. Ex. retira a sua emenda. (Apartes.)
Com a suppressão das palavras do projecto,
o que a Gamara pretendeu dizer, a meu ver,
é que a questão da vaccinação e revaccinacão obrigatórias não figurará no corpo da

lei, tornando as cousas ao primitivo estado
antes da apresentação do projecto, continuando a ser obrigatórias nos Estados em que
já s Io e ficando facultativas naquelles em que
assim é.
A acceitação da emenda Barbosa Lima
dará em resultado que a lei federal por nós
feita revogará a legislação dos Estados, o
que não é nosso pensamento : até agora, esta
matéria estava na competência legislativa
dos Estados, e, como consequência do accôrdo
a que me refiro, deve continuar a ser regida
por leis estaduaes. (Muito bem ; muito bem.)
O Sn. Barbosa Lima (pela or<lem)—Sc. Presidente, o projecto primitivo
incluiu, no seu art. 2°, entre as diversas
medidas que o Governo podia adoptar para
o tim de ragulamentar a prophylaxia geral e
especifica das moléstias infectuosas, a vaccinação e a revaccinaçãOc,
Eslas palavras—vaccinação e rcoaccinação
—constavam do art. 2» do projecto primitivo. Eliminadas, com a restricção de que só
se referiam á vaccinação e revaccinacão jenneriana, pareceria que ficava permittido
ao Governo instituir as outras vacsinaçõss
não jennerianas.
O SR,. MELLO MATTOS—Retiradas as palavras, está excluída toda e qualquer vaccinação.
O SR. BARBOSA LIMA—A situação actual
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ó esta: retiradas as palavras—vaccinação é
retaccinaç/So—vè-SQ no projecto, tal qual
acaba de ser approvado sob a forma de
substitutivo do honrado Deputado Sr. Mello
Mattos, vê-se no projecto, na lettra l, subordinada ao § 3°, a autorisaçãy, para o
Governo, de promulgar um Código Sanitário
de accordo com as bases que se seguem, entre as quaes a de assegurar a prophylaxia
geral e especificadas moléstias infectuosas.
UM SR. DEPUTADO—Logo...
O SR. BARBOSA LIMA—Logo, a suppressão
das palavras — vaccinação e revaccinação —
na primeira parte do projecto pôde ser
feita, por superabundantes estes vocábulos
ahi. (Muitos apoiados.)
O SR. GERMANO HASSLOCHKR—Não apoiado.
Não póie ser assim, porque ha a expressão
do sentimento da Camará, claro na discussão do projecto e na votação. Ficou prejudicada a emenda de V. Ex., porque era supérflua.
O SR. BARBOSA LIMA—Estou querendo
chegar a uma conclusão, fazendo justiça,
como sempre, à conhecida boa fé do meu
digno amigo. Não cheguei ao flm ; meu collega se precipita ; ouça até o flm, que talvez
concorde commígo.
O SR. GERMANO HASSLOCHER — Não posso
concordar, porque acompanhei de perto a
questão e sei em que termos está collocada.
O SR. BARBOSA LIMA — Senhores, mantida
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a faculdade, que é aqui conferida ao Governo, de decretar um Código Sanitário,
assegurando a prophilaxia geral e especifica das moléstias infectuosas, a suppressão
ilaquellos termos precisos, na primeira parte
do artigo, pôde significar que se o fez apenas porque está implicitamente contida essa
vaccinação jenneriana, como qualquer outra
vaccinação, entre os processos destinados a
se assegurar a prophylaxia geral e especifica das moléstias infectuosas.
Sei muito bem que este não é, por forma
alguma, o pensamento do honrado autor do
substitutivo; sei também que S. Ex. temsido, pela felicidade com que se fez órgão
das opiniões vencedoras da Camará, o mais
notável prolator e redactor dos sentimentos
victoriosos nesta assembléa.
Mas, não me basta, parece, isto para garantia do modo como os regulamentos vão
ser feitos, ao lado da lei que nós votamos.
E' preciso que se faça aqui um pronunciamento duas vezes formal:
l"—o da honrada Commissão, com quem
vota sempre a Camará, resultando desse
accordo a significação inelutável do seu pronunciamento ;
2°—o da Camará, pelo seu pronunciamento
explicito.
Acho, pois, que a honrada Commissão,
pelo seu órgão competente, nos deve dizer
si a suppressão das palavras vaccinação e
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revaccinação , que constavam do projecto primitivo importam na segurança, para nós
outros adversários da vaccinação compulsória, da obrigatoriedade desse meio de immunização, importa, dizia eu, a garantia
para nós outros de que o Governo não poderá consignar ou fazer pelo regulamento,
aquillo que pala lei não lhe quizemos dar.
O SR. HENRIQUE SALLBS — Si eu não estivesse convencido disto, não subscreveria o
parecer ; sou pela doutrina de V. Ex.
VOZKS — Apoiado ; muito bem.
O SR. BARBOSA. LIMA — E' preciso que fique bem claro que aquillo que nós não quizemos dar por lei, conj une lamente com o
projecto que aqui está implicitamente envolvido em uma de suas clausulas, nós não permittimos que o Governo o faça, daqui até a
próxima legislatura, a titulo de regulamento
(apoiados) que o Governo não poderá fazer
isto.
E' isto que quero saber: si fica vedado ao
Governo consignar semelhante disposição no
regulamento.
Não retiro a minha emenda ato ouvir os
pronunciamentos .

revaccinação, doart. 2" do projecto, quer dizer que em quaesquer regulamentos ou em
decretos, que em quaesquer códigos não poderá o Governo, salvo si quizer se afastar
do pensamento da Camará, estabelecer a
vaccinação obrigatória. ( Apoiados ; muito
bem.)

O Sr. Ueiiriíiiie Sulles (pela
ordem) — Sr. Presidente, acudindo á interpsllação do honrado Deputado pelo Rio
Grande do Sul, venho declarar á Camará
que a eliminação das palavras vaceinaçeco e

O Sr. Brieio Fillio (pela ordem)—

Sr. Presidente, a menos que se não adopte
aqui um processo novo, differente daquelles
que teem sido sempre seguidos, isso porque
temos deante de nós o projecto de hygiene,
esta emenda não pôde deixar de ser votada,
para o que o pensamento da Commissão fique
bem expresso, bem claro e bom definido.
E' preciso que o paiz, que todos saibam o
que quer a Commissão, si quer effectivamente a vaccinação ou ravaccinação obrigatória, ou si não a quer.
Deixar de submetter esta emenda á nossa
deliberação é um subterfúgio que não se
quadra com o ponto elevado em que devem
ficar as determinações desta Casa do Parlamenta Brazileiro.
O SR. CALOGERAS — E' desconhecer a votação da Gamara.
O SR. LRICIO FILHO — Isto seria, como
muito bem acaba de dizer o nobre Deputado
que me honra com o seu aparte, desconhecer
a votação da Camará.
O SR. GASTÃO DA CUXHA—Na "2a discusjão
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ficou clara a opinião da Camará, favorável
á vaccinação.
O SR. BRICIO FILHO—Diz o.nobre Deputado
por Minas, o Sr. Gastão da Cunha, que em
•da discussão ôcou clara a opinião da Camará. ..
O SR. GASTÃO DA CUNHA—Por 80 e tantos
votos...
O SR. BRICIO FILHO—... em favor da vacei nação ; por isso mesmo deve ser votada a
emenda.
Perg-unta muito bem o illustre representante de Minas, o Sr. Calogeras : com que
direito sã negociam accordos, quando a
maioria da Camará deu seu voto.
Si esta questão de vaccinação foi uma
questão de transacção, como disse ainda liontem em seu discurso o Sr. Mello Mattos, é
preciso que fique bem claro, que fique bem
definida esta transacção, e que aquella
emenda seja submettida á approvação da
Camará. E' preciso que a Camará defina-se.
é preciso que ella diga si entrou ou si não
entrou na transacção.
Sem isto, este projecto vai passar maculado, abafando uma deliberação que a Gamara tomou quasi por unanimidade, em
2a discussão.
Ainda mais, nesta questão de vaccinação
obrigatória, a maioria da Commissão de Instrucção Publica foi em favor da obrigatoriedade, e por conseguinte contra a emenda
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f

do illustre representante do Rio Grande do
Sal.
Que se esclareça essa historia de transacção, que se diga com que nome foi feita e
sob que bases.
Que se demonstre si é acceitavel este regimen de transacção. (Numerosos apartes)
Pelos protestos que se fazem ouvir, a
maioria o repelle. (Muito bem.)
O Sr. Presidente — Vai-se votar
a emenda n. 2, contendo diversas partes; a
primeira parte é relativa ao art» 0°, considerada prejudicada pela Commissão.
O Sr. Henrique Sallos (pela
ordem)—Sr. Presidente, pedi a palavra simplesmente...
O SR. IÍRICIO FILHO — Eu registro o facto
do nobre Deputado fallar segunda vez, pela
ordem, sobre o mesmo assumpto.
O SR. HENRIQUE SALLES—... para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE — O nobre Deputado,
como relator do parecer, pôde fallar mais de
uma vez ; é do Regimento.
O SR. HENRIQUE SALLKS — Eu quero simplesmente dizer ;i Camará que o art. 6", cuja
suppressão o honrado Deputado pelo Rio
Grande de Sul pedo, está substituído hoje
pelo § 3° do art. l" do substitutivo Mello
Mattos.
8021
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O Sr-, RcMlrij^ues I>oria (pela,

ordem)—Sr. Presidente, si a Gamara approvar a vacciuação e revaccinação, isto é, si
ella mantiver o voto expresso em 2J discussão, tem todo cabimento a minha emenda
sobre vaceinação e revaccinação. (Apoiados.)
O SSi'. Bo,i'lbosa Lima, (pela ordem) —Como autor da emenda, posso ainda
pedir a V. Ex. que faça uma consulta á
Casa, que me parece resolver a questão: si a
Camará julga prejudicada a minha emenda,
pelos lundamentos constantes do parecer da
Commissão.
O SR. PHESJDENTE —Todi a emenda ?
O SR. BARBOSA LIMA — Toda, não ; o:sta
parte—ninguém poderá ser vaccinado contra
sua vontade.
O Si!. PRESIDENTE— Unicamente sobre a
suppressão do art. 6" é que V. Ex. quer que
se consulte a Casa ?
O SR. HARBOSA LIMA—Sobre esta parte:
«Accrescente-se — ninguém pôde ser vaccinado contra a sua vontade ».
O SR. PRESIDENTE —Ainda não se votou a
emenda no art. 6°, emenda essa que foi considerada prejudicada pela Commissão. (Apoiados.) Não havendo reclamação, considero-a
prejudicada.
VOZES — Perfeitamente.
O SR.. BARBOSA LIMA — Então não se vae
votar ?
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O SR. PRESIDENTE—V.Ex. reclama ?
Si reclama, eu consulto a Casa. E' o mesmo
caso de ha pouco. A emenda ao art. (i° a
Commissão considera prejudicada nesta
parte, mas desde que V.Es. reclama, eu vou
consultar a Casa.
O Sr. Bsirlboxa l .ima — Peço a
palavra pela ordem.
O Sr. Presidente—Tem a palavra
o nobre Deputado.
O SSr. Bai-bosa Lima (pela ordem)
— Sr. Presidente, a emenda manda supprimir o art. 6" e pela numeração nova que
a Commissão deu. com esta indicação, não
se encontra no substitutivo a matéria que o
autor dessa emenda visou eliminar.
E', portanto, indispensável o esclarecimento que eu estou procurando obter.
A minha emenda é esta «supprima-se o
art. 0°».
UM SR. DEPUTADO—Está prejudicada pela
approvação do substitutivo.
O SR. BARBOSA LIMA —Eu peço esclarecimentos ao nobre Deputado, autor do substitutivo e á digna Commissão.
Ha uma emenda que tenho aqui mandando
supprimir isto : « O Código Sanitário será
observado em todos os Estados da Republica .»

— 242 —

— 241! —

Perguto: o substitutivo supprime, restringe o Código Sanitário ao Districto Federal ?
E' uma questão a resolver.
A minha emenda manda supprimir esta
ampliação.
UMA voz — E' o § 4" do substitutivo.
O SR. BARBOSA LIMA — A minha emenda
visa isto, não devendo, portanto, ser prejudicado o seu espirito, unicamente pela quantidade de itens do substitutivo, numeração
romana, etc., que por completo alteram a
ordem e a boa organização.

meiro logar collocou a emenda suppressiva
do art. O» para depois emendar o art. 2°.
Portanto, Sr. Presidente, deve ser votada
em primeiro logar a emenda que se refera
ao art. 2°.
O SR. GASTÃO DA CUNHA — V. Ex. deve
chamar a emenda ao artigo e não o artigo á
emenda. (Apartes.)
O SR. MELLO MATTOS — V. Ex. não deve
consultar o art. 6" do projecto.
O SR. PRESIDENTE — K' o quo está em primeiro logar no impresso.
O SR. BARIIOSA LIMA — V. Ex. segue a
ordem do impresso ou a numérica ?
VOZES — A do impresso.
O SR. BARBOSA. LIMA. — Então tinha razão
de ser a minha reclamação.

O Sr. Mello Mattos (pela ordem)
— Sr. Presidente, esta ó uma verdadeira
questão de ordem.
Entendo que a votação das emendas deve
ser feita acompanhando a ordem da numeração dos artigos do projecto ou do substitutivo (muito l/em), conforme for caso.
Acho, portanto, que deve ser votada em
primeiro logar a parte da emenda do Sr. Dr.
Barbosa Lirna, que entende com o art. 2° do
projecto, para depois ser votada a parte que
entende como art. 6°.
V. Ex., Sr. Presidente, andou melhor
avisado do que o nobre Deputado pondo em
votação em primeiro logar a parte que dizia
respeito ao art. 2°, para depois submetter a
votos a que se refere ao art. 6°, ao contrario
do que fsz o nobre Deputado, que em pri-

O Sr. Pi-esicleute — Vai-se votar
em primeiro logar a emenda ao art. 2°.
O Sr. Barljosa, "Hãina (pela ordem)—Pedia, V. Ex. que consultasse á Casa
si acha prejudicada a minha emenda, pelos
fundamentos constantes do parecer da Commissão.
Consultada a Casa, é considerada prejudicada a emenda.
O Sr. Brieio Filho (pela ordem)
requer verificação da votação.
Procedendo-se á verificação, reconhece-se

— 244 -

terem votado a faror 68 e contra
Total, 98.
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O Sr. Presidente — Não ha numero. Vai-se proceder á chamada.
Procjdendo-se á chamada, verifica-se terem se ausentado os Srs Aurélio Amorim,
índio tio Brazil, António Bastos, Frederico
Borges, João Lopas, Tavares de Lyra, Eloy
de Souza, Fonseca e Silva, Pereira Reis,
Affonso Costa, Esmeraldino Bandeira, Cornelio da Fonseca, Estacio Coimbra, Neiva,
Vergne de Abreu, ileredia de Sá, Corrêa
Dutra, Américo de Albuquerque, Eriço
Coelho, Gastão da Cunha, Álvaro de Carvalho, Costa Netto, Aquino Ribeiro, Benedicto de Souza, Alfrelo Varella e Campos
Cartier.
O Si*. Presidente —Responderam
á chamada 97 Srs. Deputados.
Não ha numero. (Pausa.)
A propósito da reclamação feita pelo Sr.
Deputado Bricio Filho, devo declarar que a
Mesa agiu de accordo com os principies liberaes que sempre ateemdirigido. (Apoiados.)
Todas as vezes que um Sr. Deputado se
manifesta contra o que ella decidiu, submette
à Camará a sua decisão.
Não houve da minha parte intuito algum,
absolutamente, de impedir que a Camará se
manifestasse sobre a votação parcial do sub-

stitutivo Mello Mattos, como queria o honrado Sr. Bricio Filho ; a Camará ú testemunha do modo inteiramente imparcial com
que costumo proceder.
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTROS Sus.
DEPUTADOS — Apoiados.
O SR. PRESIDENTE —Uma vez que um
Sr. Deputado reclamava da deliberação da
Mesa e pedia para sujeitar a questão á Camará, eu o devia fazer de accordo com os precedentes que tenho invariavelmente seguido.
Não podia, pois, recusar o que pediu o Sr.
Deputado Cassiano do Nascimento.
Quanto ao que occorreu com a emenda do
Sr. Qaldino Loreto, foi S. Ex. mesmo quem
pediu a votação por partes, sem quo houvesse
reclamação alguma.
E' esta a explicação que a Mesa julga dever
dar a respeito do incidente que o Sr. Deputado por Pernambuco levantou nesta Casa,
a propósito da emenda do Sr. Barbosa Lima.
(Pausa.)

Votações do projecto e emendas
SESSÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 1903

<

O Si-. Presidente (fazendo soar
os tijmpanos) — Poço aos nobres Deputados
que occupem os seus logares ; ha numero
para se proceder ás votações das matérias
encerradas.
Tendo o Sr. Barbosa Lima, na sessão de
hontem, pedido a retirada das emendas que
apresentara ao projecto n. 38 E, deste anno,
que reorganiza os serviços de hygiene administrativa da União, veriflcou-so não haver
numero. Vou agora submetter á deliberação
da Camará esse pedido de S. Ex.
Submettido a votos, ó approvado o podido
por 100 votos contra 8; total 108.
E' annunciada a votação da seguinte
emenda sob n. 3 :
— « Esta emenda e as de ns. 5 ( do mesmo
Dr. Sá Fivire) 7 (do Dr. Sá Freire e outros)
\

Votações do projecto e emeodas
SESSÃO DE 15 DE DEZEMBEO DE 1903

O Si-. Presidente (fazendo soar
os tijmpanos) — Poço aos nobres Deputados
que occupem os seus logares ; ha numero
para se proceder ás votações das matérias
encerradas.
Tendo o Sr. Barbosa Lima, na sessão de
liontem, pedido a retirada das emendas que
apresentara, ao projecto n. 38 E, deste anno,
que reorganiza os serviços de hygiene administrativa da União, veriflcou-so não haver
numero. Vou agora submetter á deliberação
da Camará esse pedido de S. Ex.
Submettido a votos, õ u,pprovado o podido
por 100 votos contra 8; total 108.
E' annunciada a votação da seguinte
emenda sob n. 3 :
— « Esta emenda e as de ns. 5 ( do mesmo
Dr. Sá Fivire) 7 (do Dr. Sá Freire e outros)

8 (do Dr. Cassiano do Nascimento o outros)
9 ( do Dr. Barbosa Lima ) lá, 13 e 15
(do Dr. Rodrigues Doria) ficarão prejudicadas com a approvação do substitutivo :
umas porque reproduzem disposições já
alli inseridas e outras por conterem matérias contrarias a disposições nellas contidas
o approvadas pela Camará. »
O f-sr. Pi-esideiite — Esta emenda
está prejudicada pela approvação do substitutivo.
O Wr. Rodi-iíçiies Ooi-Ia (pela
ordem) — Sr. Presidento, nesta emenda a
Commissão englobou um grando numero de
outras que não estão prejudicadas.
O SR. PRESIDENTE — As emendas vão sor
votadas uma por uma.
O SR. RODRIGUES DORIA — Mas V. Ex.
declarou que ia se votar a emenda n. 3, e
depois declarou que estava ella prejudicada;
e nella estão englobadas muitas outras,
de um modo qne não se comprehendo, citando-se apenas os numoros...
O SR. PRESIDENTE — Vae se votar isoladamente a emenda n. 3, e depois uma por
uma das que nella estão contempladas.
O SR. RODRIGUES DORIA — Uma por uma
das emendas contidas na emenda n. 3 ?
O SR. PRESIDENTE — Sim, senhor.
O SR. RODRIGUES DORIA — Bem ; eu tenho

uma emenda additiva, que alii esta englobada, e quoro que seja votada.
<> tSi-. Presidente — A emenda
n. 3 foi considerada prejudicada pela Commisião, e realmente es«á prejudicada, pela
approvação do substitutivo do Sr. Mello
Mattos.
Si não ha reclamação, declaro prejudicada
a emenda, e passarei á emenda n. 4.
(Pausa).
Está prejudicada a emenda n. 3.
E' posta a votos e rejeitada a emenda
sob n. 4.
E' considerada prejudicada a emenda sob
n. õ.
E' annunciada a votação da seguinte
emenda, sob n. 6, dos Srs. Sá Freire o
outros:
«Ao art. 4°:—Em vez de entrar em accordo com a Prefeitura, diga-se: com a Municipalidade do Districto Federal. »
Accreseente-se onde convier:
« Indemnizando-a do valor desse próprio
municipal.»
<> Si-. Jivicio Fillio (pela ordem)
—Sr. Presidente, V.Ex. disse que a Camará
vae votar a emenda n. 6 ; entretanto, examinando o avulso, vejo que ha duas emendas n. 6.
Na pagina 4, 2a columna, em baixo, lá está
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O Sr. Paula, It:i m < » (pela ordem)
—Sr. Presidente, julgo que esta parte da
emenda é antes um artigo additivo «Acerecente-so onde convier -. Indemnizando-a do
valor desso próprio municipal. »
Não sei o que quer dizer esta emenda.
Manda-se aqui accrescentar, onde convier,
algumas palavras.
Peço, portanto, esclarecimentos aos signatários da emenda.

uma omenda n. 6 — ao art. 4°, em vez do
—entrar em accôrdo com a Prefeitura, digase : com a Municipalidade, etc.
Agora outra emenda n. 6 — pag. 7, 1a columna, om baixo— Inspectoria de Isolamento
e Desinfecção, accrescente-se, etc.
O SR. MELLO MATTOS — Essa é da Commissão de Orçamento.
O SR. BRICIO FILHO—Desejo saber qual das
duas emendas n. 6 vae ser votada ; si a que
li em primeiro logar, si a que li por ultimo.

O Sr. Sã Freire (pela ordem)—
Sr. Presidente, organizando a emenda ao
art. 4°, redigi uma emenda concebida nos
.seguintes termos : « Ao art. 4°: em vez de
—outrar om accôrdo com a Prefeitura,
diga-se : com a Municipalidade do Districto.
Federal. »
E na mesma emenda mandei accrescentar
onde conviesse: « indemnizando do valor
des^o próprio municipal. »
O Sn. MELLO MATTOS—Quando V.Ex., apresentou esta emenda, o mou substitutivo não
tinha sido aprosontado, e foi por isto que V.Ex.
a apresentou referindo-se ainda ao projecto.
O SR. SÁ FREIRE—A emenda é uma só:
substituo a palavra, — Prefeitura — pela
phraso—Municipalidade do Districto Federal
—e manda indemnizal-a do valor desse próprio municipal.
O SR. MJSLLO MATTOS—E' uma emenda
muito boa.

O Sr. Presidente — Vão só votar as emendas que toem parocor da Com missão de Saúde Publica; depois serão votadas as que teom parecor da Commissão de
Orçamento. Está perfeitamente claro. •
Vae se votar a emonda n. 6, com parecer da Commissão de Saúdo Publica ; vai;-se
votar por partes.
Em seguida ê posta a votos e approvada
a seguinte primeira parte da roforida
emonda, sob n. 6 :
Ao art. 4° :
«Em voz de— entrar em accôrdo com a
Prefeitura, diga-se : com a Municipalidade
do Districto Federal. »
E' annunciada a votação da segunda
parto da referida emonda, sob n. C :
« Accrescente-se onde convier :
Indemnizando-o do valor desse próprio
municipal.»

.

O SR. SÁ FREIRE—E' uma emenda...
O SR. PAULA RAMOS—Está mal redigida.
Eu não entendia.
O SR. SÃ FREIRE—Está mal redigida ; ea
não sei redigir.
O SR. BRICIO FILHO—Pois eu a entendo
muito bem.
O SR. SÁ FREIRE—Era o que eu tinha a
explicar á Camará dos Deputados, para
oriental-a na votação desta parte da emend u
Posta a votos, é approvada a referida segunda parto da crnonda sob n. 6.
E' annunciada u, votação da emenda sob
n. 7.
O Sr. Presidente — Esta emenda,
está prejudicada.
< > !«»r. Brieio Filho (pela ordem) —
Sr. Presidente, de quem é esta emenda,
n. 7. que V. Ex. acaba de declarar prejudicada ?
O SR. PRESIDENTE—A emenda, n. 7 é dos
Srs. Sá Freire, Herediade Sá, Corrêa Dutra
e outros, (lendo) e manda eliminar os números, etc.
O SR. BRICIO FILHO—Devo dizer, entretanto, a V. Ex. que esta emenda não consta
do avulso que tenho em mãos.
Na emenda n. 3 ha uma referencia a ella,
dizendo-se: emenda n. 7, dos Srs. Sá Freire
e outros; mas eu não sei de que ella se

occupa. do que ella trata, qual o fim que
visa.
Ahi fica a reclamação.
O Si-. Presidente — A Commissão
englobai i no parecer as emendas que não
julgou prejudicadas, constando estas de um
avulso a parto.
(J SR. BRICIO FILHO — Mas eu não tenho
este avulso.
O SR. PRESIDENTE — Já mandei levar a
V. Ex.
A omenda quo só vae votar foi considerada prejudicada pula Commissão por estar
incluído no substitutivo do Sr. Mello Mattos,
quo já foi votado.
•Salvo reclamação, passo á emenda u. 9.
Esta omonda foi retirada pelo seu autor, o
Sr. Barbosa Lima.
E' annunciada a votação da seguinte
emenda, sol) n. 10, do Sr. José Euzebio:
« Onde convier:
Os funccionarios da Directoria Geral de
Saúde Publica quo, em virtude do decreto
n. 4.463, de 12 do julho de 1902, foram transferidos da Municipalidade para o Govern o
da União, contarão, para todos os effeitos. o
tempo de serviço que tinham na hygiene
municipal.»
O í"»r. José Euzet»io—Sr. Presidente, a medida que se contém nesta emenda
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é tão justa que eu me animo a chamar para
ella a attençãoda Casa.
Trata-se simplesmente do tornar expressos, garantindo, de modo insophismavel, a
um certo numero de funceionarios públicos,
direitos que, ora boa e sã doutrina, não se
lhes podem recusar. (Apoiados.)
Portanto, pedindo a attenção da Camará
para o assumpto, appollo também para a
honrada Commissao de Instruccão e Saúde
Publica, esperando que o sou digno presidente e relator do parecer, em vez de se
oppor, favoreça a approv.içãj da emenda.
O SSir. Henrique SaJles — Sr.

Presidente, quando estudei esta emenda,
vindo ella de envolta com outras que se referiam positivamente a funccionarios rnunicipaes, sem maior attenção, dei parocor,
dizendo que a Commissao não acceitava, por
tratar de matéria que só deve ser resolvida
pela legislação respectiva.
Entretanto, melhor informado, vejo que se
trata de funccionarios que, tendo sido da
Municipalidade, são hoje funccionarios federaes e que assim devem gosai1 dos direitos
que gosam todos os funccionarios federaes.
Nestas condições, Sr. Presidente, a Commissao, em sua maioria, acceita a emenda.
(Muito bem.)
Km seguida ó approvada a referida emenda sol) n. 10.

Posta a votas, ô rejeitada a emenda sob
n. 11.
O íSr.

Rodrigues Dorin, (f<'ln

ordem) requor verificação de votação.
O Si*. l>i-osid.cnte — Votaram a
favor da emenda 37Srs. Deputados, contra
73: a emenda foi rejeitada.
A emenda n. 12 é considerada prejudicada
pela Commissao.
O Sr. Rodrigues Dorin, (pela
ordem) — Sr. Presidente. V.Ex. desculpe-ma
si estou pedindo a palavra pela ordem para
encaminhar a votação, mas a chicana omproga '.a pela Commissao de Instruccão o S;i,'i !;i
Publica (não apoiados) a is:*j me obriga.
Ninguém sabe o que se está votando; a
Commitisão não publicou nos avulsos as
emendas.
A emenda cuja votação V. Ex. anminciou creio ser a relativa à creação do Conselho de Hygienu (murmúrio).
Não sei da cói1 o numero, nem sou advogado para citar de cor artigos do Código.
O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO — Está
neste avulso (mostrando um avulso).
O SR. RODRIGUES DORIA — Este avulso não
mo foi distribuído.
O SR. PRESIDENTE — Vou ler a emenda:
« Fica croado um Conselho de Hygiene consoai
14
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sultivo junto á Dírectoria Geral de Hygiene,
que será formado...»
O SR. RODRIGUES DORIA.—Peço a palavra..
O SR. PRESIDENTE — V. Ex. 1'oi interrompido para ou Inr ;i omenda ; V.Ex. pôde cont i n u a r.

O Sn. RODRIGUES DORIA.—Perfeitamente ;
continuo a usar da palavra.
Chamo a attenção da Camará para a
emenda. Ella crea um Conselho de Hygiene
constituído por homens eminentes de valor e
sabor. (Apoiado:-.) Esse Conselho é instituição que servirá de apoio a Directoria de
Saúde Publica, é instituição qua existe nos
paizos ondo lia hygiene bem organizada.
Ainda liojo o Jornal do Commereío publica
um tolegramma noticiando a nomeação de
um illustre medico para presidente do Conselho de Hygienr; de Montevideo.
Portanto, ó uma instituição magnifica, que
pode servir de amparo ao director geral do
hygiene, si não quizor administrar dictatorialmente.
O Ki-. Tii-ieio Fillio (pela ordem)
— Sr. Presidente, venho declarar quo estou
d f.1, accôrdo com as considerações feitas polo
illustiv, representante do Sergipe.
S. Ex. tinha todo o direito de indagar, ao
ser annunciad.t a votação da emenda, qual a
quo ia ser votada, porquanto ha muitos avulsos e mais de um parecer sobro as emendas.

Isso prova a confusão com que esta questão
de hygiene marchou.
Na emenda n. 3 se faz referencia á emenda
n. 12, do Sr. Rodrigues Doria. Torna-se preciso, porém, dizer o assumpto do que trata,
porque nos outros avulsos não está numerada.
Em segundo logar. declaro quo a providencia, lembrada na emenda ó justa, razoável, indispensável e adoptada em toda a
parte. Nos centros civilizados, nos paizes
adean tados da Europa c da America existe
esse conselho do saúde, e até não se comprekende urna hygiene com poderes tão extraordinários, que entendem com a propriedade
e liberdade do cidadão, sem um freio aos
seus abusos, não se comprehende que não
haja um conselho consultivo para os momentos em que tjnham de ser tomadas deliberações de alta monta.
O t~»i'. Mello Mattos (pela ordem]
—Sr. Presidente, sem pretenção de convencer a Casa, venho dizer sobre esta
emenda o que me parece conveniente, de
accôrdo com o espirito geral do projecto e
seu substitutivo.
Esta emenda é perfeitamente inútil e
pôde ser perigosa.
Si O consultiva a funceão do conselho, que
nos propõe crear o meu distincto collega, elle
é inútil, 6 uma superfectação...
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O SR. RODRIGUES DORIA — Porciuo ?
O SR. MELLO MATTOS. ..—porque a sua
opinião não obriga ao director ; e si é deliberativa é um perigo, porque as divergências da opinião, as rivalidades, as incompatibilidades possíveis no corpo de conselheiros
podem trazer graves embaraços á administração e ao ser viça publico. Já tivomos
dous ensaios nesta Capital com as j untas de
hygieno, que foram complotamente inúteis,
sendo que para se reunir o conselho, (só podendo elle deliberar com todos os seus membros ou com a maioria ) durante dous annos
nunca foi possível fazel-o mais do uma vez.
As rivalidades clinicas e incompatibilidades
pessoaes fazem-se sentir na pratica.
Por consequência, a emenda é inútil e perigosa: como consultivo, o conselho não
servo ; como deliberativo, prejudica. (Muito
bem, apoiados, não apoiados, apartes. Soam os
tympanos.)
Em seguida é posta a votos e rejeitada a
referida emenda sob n. 13.
E' igualmente posta a votos e rejeitada
a emenda sob n. 14.
E' considerada prejudicada a emenda sob
n. 15.
O H r. lii-lcio I^illio (pela ordem)

- V. Ex. considerou prejudicada a emenda
n. 15, porém nós não sabemos qual é, porque
no primeiro avulso pula-sa sobre ella e
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no outro as emendas não estão numeradas.
Nestas condições não só sab;; qual 6 a
emenda n. 15. para se verificar si está projudicada.
<> Si-. Heni-ique Snlles (pela
ordem)—Sr. Presidente, em um dos avulsos
distribuídos aos Srs. Deputados, logo que as
emendas forem impressas no Diário do Congresso, está a emenda de n. 15, que foi proposta pelo Sr. Rodrigues Doria ao art. 9°,
mandando que se supprimissem as palavras
—do forma epidemica,—porque no artigo
se dizia que, quando extincta a febre amarella no Rio de Janeiro, os funccionarios etc.:.
S. Ex., com a sua emenda ao art. 9° do
projecto, redigido para a 3a discussão, propoz que se supprimissem as palavras—do
forma cpidomica, para que não se comprehendesso jamais que, continuando a haver casos
do fobro amarolla, aquelles funccionarios
pudessem gosar os mesmos favores que tinha em vista o projecto para a extincção
total da febre amarella no Rio de Janeiro.
Estas palavras foram retiradas do substitutivo e, tendo sido este approvado, a emenda
ostá prejudicada; tendo sido retiradas as palavras do substitutivo, não ha necessidade
da emenda que manda supprimil-as. (Muito
bem ; muito bem.)
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O Sr. Presidente — A Camará
ouviu o Presidente da Commissão do Instruccão e Saudo Publica declarar que a emenda
do Sr. Rodrigues Doria refere-so ás palavras—do forma epidomica—,quoS.Ex.manda
supprimir do art. 9° do projecto.
Esta emonda foi considerada prejudicada
pela Commissão porque no substitutivo do
Sr. Mello Mattos foram supprimidas estas
mesmas palavras. Por consequência, está
prejudicada a emonda.
E' annunciada a votação da seguinte
emenda, sob n. 16, do Sr. Bricio Filho:
«O Instituto Vaccinico do Districto Federal
continuará como até agora a fornecer aos
Estados a vaccina anti-variolica.»
< > !Sr. Henrique Salles (pela
ordem)—Sr. Presidente, dá-se aqui um erro
de impressão no parecer da Commissão : a
maioria da Commissão acceitou a emenda e
no parecer sahiu—não acceita.
•Nestas condições, peço a V. Ex. que declare qne a emenda n. 16 foi accoita pela
maioria da Commissão ; tanto a de n. 16
como a de n. 17.
O Sr. Presidente — O Sr. Presidente da Commissão de Instrucção e Saúde
Publica declara que o parecer publicado no
avulso está errado, que a Commissão acceita
a emenda n. 16.
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Em seguida é posta a votos e approvada a
referida emenda sob n. 16,
E' annunciada a votação da seguinte
emenda, sob n. 17, do Sr. Bricio Filho:
« No numero das vaccinas do Instituto Sorotherapico não está incluída a preparação
o distribuição da vaccina anti-variolica.»
O fSr. Mello Itliittos (pela ordem)
— Sr. Presidente, a emenda n. 17 prohibe
ao Instituto Sorotherapico preparar vaccina
anti-variolica.
Eu desejava ter dito alguma cousa sobre a
emenda n. 16; era homenagem, porém, à ;n;úoria da Commissão, calei a, minha convicção.
O Instituto Vaccinico do Districto Federal
ê um instituto de caracter particular, que
tom um contracto com a Municipalidade
para fornecer vaccina ao Districto.
Parece-me que o Congresso Nacional não
pôde obrigar um instiluto do natureza particular a fornecer vaccina aos Estados, como
dispoz a emenda a. 16.
Mas, como o director dos») instituto voiu á
Camará dizer que se promptiflca vá a fornecer
vaccina a todos os Estados e mo pareceu que
a maioria da Camará era favorável a acceitar esto offerecimento do director, calei-me.
Penso, entretanto, que não lia razão pá rase negar ao Instituto Sorotherapico Federal
o direito de preparar a vaccina, que a
emenda 17 prohibe.
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Si nós temos esse instituto, acho que não
se pôde impodil-o de preparar a vaccina ;
quanto maior for a quantidade de vaccina
preparada, quanto melhor apparelhados estiverem os estabelecimentos, tanto maior será
o resultado.
Na Allemanha ha 21 institutos vaccinicos,
e nós também já temos na Bahia, em S. Paulo
e om Pernambuco. (lia muitos apartes.)
Senhores, repito: si temos o Instituto Sorotherapico, com o qual gastamos 120:000$,
não ha razão para se prohibir que ello prepare essa vaccina. (Ha muitos apartes.)
Protesto, Sr. Presidente, contra o monopólio do Instituto Pedro AfTonso.
O Hi-. Hem-ique íSixlles (pela
ordem) — Sr. Presidente, a emenda que
acaba do ser impugnada polo meu illustre
collega, representante da Capital Federal,
íoi, si me não falha a memória, acceita pela
unanimidade da Commissào.
O SR. GERMANO HASSLOCIIER E OUTROS
Sus. DEPUTADOS — Não apoiado.
O SR. HENRIQUE SALLES — Então, foi pela
gi-ande maioria, por quasi todos os membros
da Commissão. (Apoiados.)
Para formular esse parecer, Sr. Prosidento, ouvi previamente a distinctos profissionaes, que afflrmaram a conveniência
de se separarem o.s estabelecimentos que
preparam vaccina s.

O honra;ío Deputado não me convenceu da
vantagem de em um mesmo estabelecimento
se preparem as diversas ospeciaes de vaccina,
ao passo que esses proftssionaes, afflrmando-me o que eu repeti, vieram amrmal-o
com sua autoridade de proflssionaes, e foi o
motivo por que formulei esse parecer, assignado pela quasi unanimidade da Commissão. Nestas condições aconselho á Gamara
que approve a emenda.
O Sr. Grerniíino Miisslocliei-

(pela ordem) —Sr. Presidente, por occasião de S3 discutir essa projecto no seu
inicio, no parecer que formulei sobre a matéria nello contida, tive ensejo de expender
algumas ideias em concordância com o qne
acaba de aqui dizer o illustre Sr. Presidente
da Commissão de Instrucção e Saúde Publica.
Acreditava eu, como ignorante que sou no
assumpto, que, de facto, haveria grande inconveniente em preparar simultaneamente,
no mesmo estabelecimento, vaccinas diversas. Posteriormente, entretanto, informado pelos competentes—porque não lia um
Só competente quj possa contestar esta opinião — convenci-me de que não tinha procedência esse temor, do qual eu me constituirá echo no parecer.
Accresce, Sr. Presidente, esta circumstancia. O Instituto Vaccinico ô municipal, e a,
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Municipalidade é uma pessoa jurídica, equiparada, portanto, em face do Governo Federal, a um qualquer particular, acerca do
qual não se pôde fazer uma lei imperativa
mandando que forneça vaccina para este ou
para aquelle Estado.
O Governo da União, querendo ter um
estabelecimento seu. que preparo vaccina e
cumpra as suas ordens, nunca o poderá
obter em relação ao Instituto Vaccinico Municipal, que não podo receber essas ordens.
(Apoiados, não apoiados, apartes.)
Senhores, não estou dizendo que o facto só
tivesse dado: estou dizendo que, no dia em
que o estabelecimento vaccinico municipal
quizcr deixar do cumprir as ordens do GoVf3rno, poderá fazel-o.
UM SR. DEPUTADO—Não ha tal! Isto é um
absurdo.
O SK. GERMANO HASSLOCIIBR — Pelo amor
de Deus! Isso não é um absurdo: absurdo é
querer exigir do um estabelecimento, que
não tem relação alguma de dependência com
o Governo, que fique subordinado a essa
obrigação.
O SR . HENRIQUE SALLES — Não é esta a
questão agora.
O SR. GERMANO HASSLOCHER—Não, senhores, a questão é exactamente esta.
Nós estamos tratando de indagar si o Governo da União fica apparelhado para, em
qualquer emergência, poder ordenar a esse
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estabelecimento que prepare a vaccina e a
forneça ao* Estados.
E' verdade que ha o estabelecimento municipal, mas esse estabelecimento fornecerá si
quizcr, e no dia em que entender resistirá,
declarando ao Governo que não tem obrigação alguma de cumprir as ordens deste.
(N<~o apoiados.)
O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO—Tom ; ha
uma subvenção para elle, votada aqui no
Orçamento do Interior.
O SR. HENRIQUE SALLES—E com essa obrigação.
O Sn. GERMANO HASSLOCHER—Voto contra a emenda porque entendo que é indispensável que o Governo da União disponha de um
estabelecimento seu, completo, como deve
ser, como é o de Manguinhos,contra o qual se
move uma campanha injustificável, contra o
qual reflectem-se os ódios que grande numero
de proftssionaes vota ao seu illustre director,
por uma questão de escola, porque elle se
afastou do pensar daquelles que entendem
que o combate á febre amarella deve ser
feita por um processo differente daquele
que o Sr. Oswaldo Cruz acceitou.
Não embarco nesses ódios ; encaro o
assumpto com a serenidade indispensável.
Para terminar direi que o Instituto da
Manguinhos é um dos poucos estabelecimentos nacionaes que honram este paiz. (Apoiados ', muito bem, muito bem.)
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O Sir. líricio F"illio (pela ordem)
— Sr. Presidente1,, neste momento, mais do
que nunca, venho encaminhar a votação com
toda a serenidade.
O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO—Então das
outras vezos não o tem feito assim ? !
O SR. BRICIO FILHO—Como das outras vezos,
certamente.
O SR. SÁ FREIRE—E' mais uma vez que o
faz deste modo.
O SR. BRICIO FILHO—Ha occasiõos em que.
podo haver paixão no debate ; ha momentos
em que a divergência de opiniões pôde ser
tal que o discurso, para encaminhamento de
uma votação, possa sor feito com certo calor.
Neste instante, porém, chamo com todo o
cuidado a attonção da Camará dos Deputados
e tenho a cortoza do que as minhas palavras
serão escutadas' por aquollos que quizerom
ouvir as considerações de um representante,
que vem trazer um esclarecimento necessário, indispensável, á Camará.
Chamo, em primeiro logar, a sua attenção para o seguinte ponto : a Commissão
do Instrucção Publica, excepção da divergência manifestada pelo humilde orador e
pelo illustre collega, representante do Districto Federal, o Sr. Sá Freire, a Commissão de Instruccão Publica, dizia eu, concordou não só com o substitutivo do Sr. Mello
Mattos, como também com quasi todas as
suas propostas feitas no projecto do hygiono.

Entretanto, nos poucos pontos em que a
Commissão, quasi unanimemente, se pronunciou a favor, é de extranhar que não
encontrasse o apoio do digno represoutanto
do Districto Federal.
O SR. MELLO MATTOS— Revelo o mesmo
vigor do convicção com que V. Es. costuma bater-se pelas suas idéas.
O SR. BRICIO FILHO—Em segundo logar,
sern que queira desconhecer o vigor das
convicções do illustre representante do Districto Fodaral, tenho a dizer á Camará que
hoje o quo todos procuram fazer é separar
o preparo das vaccinas, de modo a installar
os serviços em diversos estabelecimentos e,
,si assim não se procede, si assim não se faz,
si essa separação não se dá, é porque isso
seria muito dispendioso.
Mas, si já temos estabelecimentos fundados, por que não aproveital-os para que
separadamente seja prep.ir/ida a vaccina
anti-variolica?
Depois, convém allogar que as considerações feitas relativamente ao Instituto Vaccinico do Districto Federal não toem cabimento.
E' certo quo é um instituto municipal, mas
é um instituto da categoria daquolla serie
do institutos que recebem subvenções da
União.
Xás condições do Instituto Vaccinico do
Districto Federal eatá o Instituto Pastem-,

'.
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que acolho inclividuos que voem do todos os
Estados o que presta serviços, qualquer que
seja a procedência de quem lhe bate ás
portas.
Por consequência, não se pude dar o caso
do Instituto Vaccinico Municipal só negar a
auxiliar os Estados.
No dia, Sr. Presidente, em que elle negasse auxílios aos Estados perderia a subvenção que lhe é dada com a condição do
fornecer vaccina a todos os Estados.
Ainda agora o Estado do Rio de Janeiro,
flagollado por uma terrível epidemia de varíola, foi amparado fortemente pelo Instituto
Vaccinico do Districto Federal; appello para
os distinctos representantes da bancada flU'
minenso. (Apoiados da bancada fluminense.)
Vê V. Es., Sr. Presidente, que não ha
esse perigo; é uma instituição subsidiada
pela União, como é o Instituto Pasteur, e
rauitas outras; tem a obrigação de prestar
serviços aos Estados, está apparelhado para
fazel-o, está sob a direcção de homens intelligentos, de profissionaes distinctos, que sabem cumprir os seus deveres.
Nestas condições, a approvação da emenda,
conforme acaba de aconselhar o illustre presidente da Commissão de Instruccão Publica,
é uma medida que se impõe e a Camará
não poderá doixar de approval-a. (Apoiados.)
Em seguida ê posta a votos e approvada a
referida emenda sob n. 17.

<> íSr. IPi-esidente — As emendas
sob ns. 18, 19 e 20, estão incluídas nas
emendas sobre as quaos a Commissão de Orçamento deu parecer sob ns. l, 2 e 3.
Em seguida são successivamente postas a
votos e approv:idas as seguintes emendas :
Sob n. l, do Si1. Elyseu Guilherme:
« A' tabeliã, onde se diz — 3 pharmaceuticos—diga-se: 4 pharmaceuticos a 0:000$000.
Até 1899 era de quatro o numero dos
pharmacouticos com exercício na Directoria
Geral de Saúde Publica, e na tabeliã recentemente apresentada pelo Dr. Oswaldo Cruz,
de quatro era também esse numero.
O serviço dos pharmaceuticos na Directoria de Saúde Publica não se limita â simples
inspecção das pharmacias, que nesta Capital
são mais do duzentas, mas elle estende-se ao
estudo dos preparados a serem licenciados
e que são em grande numero, devendo
abranger também as fabricas de productos
chimicos e alimentares, de aguas gazozas,
conservas e outras, que affectam profundamente a saúde publica.»
Sob n. 2, do Sr. Malaquias Gonçalves :
« No art. 2.°—Tabeliã annexa:
Onda se diz- seis médicos dos hospitaes—
diga-se—cinco moilicos dos hospitaes:
Accrescente-se onde convier:
Fica creado o logar de vice-director do
hospital do S. Sebastião, com os vencimentos
de 7:20U$000.»
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E' annunciada a votação da seguinte omonda
sob D. 3, do Sr. Sá Freire o outros :
Na parto referente a hospitaes :
Em vez de — 2 directores a 9:800$ — diga-se: ã directores a Iã:000sj000.»
O Si*. f«iá I^veii-e (pela ordem) —
Pedi a palavra, Sr. Presidente, somente
para declarar que a Commissão de Saúdo
Publica, por unanimidade de votos, deu parocer favorável a esta emenda ; e assim prócednu por verificar que esses dous funucionarios deviam eíFectivamonte to r ordenado
superior, não ficando equiparados, como está
na tabeliã que acompanha o projecto, a funccionariosde categoria inferior.
O parec3r, portanto, ú favorável ao augmento estabsleciJo na minha emenda. E'
a explicação que eu desejava dar.
O SR. PRESIDENTE— (J parecar da Cemmissão do Orçamento é contrario.
O SR. Si FREIRE— Mas o da de Saúdo Publica 6 favorável .
O Si'. Ctissiiiiio do IVsxscimeiito (pela ordem) — S;'. Presidente, paroco-mo que ó da compstencia especial da
Commissão de Orçamento dizer sobre estes
casos que importam angnrjnto de dospeza.
Devo ainda accrescentar que, em 2 de janeiro do corrente anno, foram augmentados

os vencimentos do director do Hospitat Paula
Cândido e equiparados aos do director do do
S. Sebastião; ora, toado havido tão recentemente augmento desses vencimentos, nfio
pareceu á Commissão de Orçamento curial
que se os augmentassem ainda mais.
O SR. SÁ F^REIRE—Não foi essa a razão que
deu a Commisáãode Orçamento.
O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO — Como
quer que soja, Sr. Prosidonte, o que eu tenho a dizer é que não é nada curial que
esses funccionarios.qtie ainda ha pouco tempo
tiveram augmento de vencimentos, tenham
agora novo augmoato.
Em seguida é posta a votos o rejeitada a
ré feri Já emenda sob n. 3.
O Sr. SÁ Fi-eiro (pela ordem) requer verificação da votação.
Procedendo-se á verificação reconhece-se,
torum votado a favor 17 Srs. Deputados e
contra 90, total 107.
São successivamonte postas a votos e rejeitadas as 1a e â j partes da emonda sobn. 4.
E' considerada prejudicada a 3a parte da
referida emenda sob n. 4.
O Sr. Presidente—A emenda sob
n. 5, do Sr.Barbosa Lima, está retirada pelo
seu autor.
Posta a votos, ô rejeitada a emenda sob
n. 6.

O 8r. ríricio Flllio (pela ordem)
requer verificação da votação.
Procedendo-se á verificação, reconhece-so
terem votado a favor 6 e contra 101 Srs.
Deputados—Total 107.
Posta a votos, 6 approvada a seguinte
emenda, sob n. 7, doSr.Wauderley de Mendonça:
« Inspectoria do Isolamento.
Na tabeliã de vencimentos, onde diz—Auxiliar da administração.ô:000$—diga se: ajudante do administrador, 6:800$000.»
E' considerada prejudicada a emenda sob
n. 8.
Posta a votos, é rejeitada a emenda sobn.9.
O 8r. Bricio Filho (pela ordem)
requer verificação da votação.
Procedendo-se á verificação, reconhece-se
terem votado a favor oito Srs. Deputados e
contra 102; total, 110.
O Sr. Presidente—A emenda foi
rejeitada por 102 votos contra 8.
Em seguida é approvada a seguinte emenda additiva da Commissão de Orçamento:
« Em vez de 538:864$, na verba para o serviço geral, otc., dlga-se: 530:864$000.»
E' o projecto substitutivo do Sr. Mello
Mattos, assim emendado, approvado em
3a discussão e enviado á Commissão de Redacção.

